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Prófétai szavak.

Miért nem hallgatja meg Isten az imád
ságainkat?

Felelet: Esaiás 59, 1— 15. Imé, nem oly rö
vid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna és 
nem oly süket az Ő füle, hogy meg nem hall
gathatna !

9. vers. Ezért van távol tőlünk az ítélet és 
nem ér el minket az igazság, várunk világos
ságra és ímé sötétség!

12— 15. vers. Mert sokak előtted gonoszsá
gaink és bűneink bizonyságot tesznek mi ellenünk, 
mert gonoszságaink velünk vannak és vétkeinket 
ismerjük: Elpártoltunk és megtagadtuk az Urat, 
és eltávozánk a mi Istenünktől, szóltunk nyomor- 
gatásról és elszakadásról, gondoltunk és szóltunk 
szívünkből hazug beszédeket. És eltávozott a 
jogosság, és az igazság messze áll, mivel elesett 
a hűség az utcán, és az egyenesség nem juthat 
be, és a hűség hiányzik.

IX, évfolyam, 5. szám. 
1933. március 1.
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Maradjatok én bennem!
János 15:4.

A villanyvilágításunk külső ve
zetékét kikapcsolták. A szigetelt 
vezető szigeteletlen, csupasz végét 
kihúzták a fővezetékből, úgy, hogy 
megszakadt a fémes összeköttetés. 
A két vég ott volt egymás mellett, 
csak éppen hogy nem volt már 
benne a vezeték a fővezetékben. 
A vezeték kifogástalan, a villany- 
körték jók, mégis, amikor meg 
akartuk gyújtani a lámpákat egy
másután, mind sötétek maradtak. 
Egyikből sem áradt világosság, 
mert nem keringhetett bennük a 
villanyáram.

Csak az a villanykörte világít,
■ mely összeköttetésben van a vil
lanyfővezetékkel, melyből az elek
tromos áram belekerülhet a kör
tébe. Milyen áldás egy ilyen lám
pa! Mily fényesen világít, dolgoz
hatunk, tanulhatunk a fényénél, ve
títőgépbe is' használhatjuk orvosi 
vizsgálatoknál, műtéteknél stb. El 
sem tudnánk képzelni, hogy fővá
rosunk villanyvilágítása megszűn
hetne! Milyen lenne az? Sötétség
ben az egész város, az utak, terek, 
templomok, magánlakások, kórhá
zak! Rettenetes volna!

Olyan jó példája ez az ember 
életének. Minden ember egy-egy 
lámpa, amely. vagy világít, vagy 
nem. Az ember szervei rendben le
hetnek, testi-lelki készségei meg
vannak, talán kiváló tudós, mű
vész, politikus vagy államférfi, Is
ten országa szempontjából mégis 
csak olyan villanylámpa, melynek 
vezetéke nincs bekapcsolva a fő
vezeték áramkörébe.

De miképen lehet az ember is 
ilyen áldásos, világító lámpává? 
Ha' bejuthat a fővezeték elektro
mos árama az emberbe is. Itt a 
fővezeték az Ür Jézus, a benne ke
ringő villanyáram az. Ő szeretete*.

Ez csak akkor juthat belénk, h< 
megvan az állandó összeköttetés 
a hit és alázatosság, ha Benne ma 
radunk, amint állandóan ben» 
kell maradnia a villanyvezetéknél 
a fővezetékben, mert, amint ónnal 
kihúzzuk, rögtön kialusznak a láraj 
pák és mindaddig sötétség lesi 
amig megint vsisza nem dugjuk; 
vezeték csupasz végét a helyére 
hogy belejuthasson a villanyárául 
Akiben nincs meg az ö  szeretet« 
az nem tud világítani, annak a kq 
zelében nem láthatjuk meg, nenj 
ismerhetjük meg Istent és az I 
igazságát. »Aki pedig megtartj 
az Ö beszédét, abban valósággá 
teljessé lett az Isten szeretete. Érj 
ről tudjuk meg, hogy Őbenne vaj 
gyünk.« (I. János 2:5.) »Aki szei 
réti atyjafiát, a  világosságban var, 
aki gyűlöli atyjafiát, az a sötétség) 
ben van.« (I. János 2:9. 10.) A sze 
retet a világosság, a szeretetlenséf 
a sötétség.

Csak az tud világítani, akibei 
az Ür szeretete kering. Amint az ; 
jó, kifogástalan villanykörte ma: 
gában hiába erőlködik, hogy vilá 
gítson, éppen úgy, akinek szívé) 
nem töltötte be az Úr Jézus, hiáb 
akar a maga erejéből világítani 
szeretni, nem tud, ez képtelenség 
»Isten szeretet, és, aki a szeretet 
ben marad, az Istenben marad éj 
Isten őbenne.« (I. János 4:16.)

K. G

Semmi sem okoz az embernei 
keserűbb fájdalmakat, mintha í 
saját útainkon járunk. De al 
hagyja, hogy az Úr vezesse ől 
annak az útja akkor is világo 
marad, ha kívül minden elsötétüi

Ne félj a megaláztatás útjaitó! 
ami téged, vagy pedig olyan em 
bereket ér, akiket szeretsz, mer 
ezek az áldás útjai. Rappará
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Készen a hazamenetelre.

Oh, hogy szeretném elfeledni 
A jót, mit földi éltem ad,
S magam egészen eltemetni 
Abba, mi fölfelé mutat.

•

Szeretném felröpítni lelkem 
A láthatatlan ég felé,
Hogy Isten elkészülve leljen,
Ha hív fölmenni Ö elé.

K arbe A nna u tá n : 
V argha Gyuláné.

„Jöjjetek én hozzám 
mindnyájan, akik megfárad
tatok és megterheltettek és 
én megnyugosztlak titeket.“

Máté 11:28.

Két betegágynál láttam meg 
szemléltetően, mit jelent engedni 

: vagy nem engedni ennek az Igé
nek.

Sötét, alacsony kis szobácskába 
léptem. A tavaszi napfénynek még 

! csak egy eltévedt sugárkája sem 
jutott be a kicsiny hajlékba. Ren
des, tiszta volt minden. Az ágyon 

[ ott feküdt a beteg, négy kiskorú 
[ gyermek édesanyja, sápadtan, so- 
| ványan. Az édesapa már régebben 
‘ halt meg, kenyér nélkül hagyva a 
S kicsiny családot. A beteg édes- 
\ anya sovány, sápadt, szomorú arca, 
í sok fájdalomról, nélkülözésről be- 
[ szélt. Szemei fölragyogtak mikor 

beléptem. Rövid beszélgetés után 
kitűnt, hogy alig van betevő fa
latjuk. Fájt, hogy nem tudtam 

[ anyagiakban segítségére lenni, s 
[ ez ki is tört belőlem, mikor mond

tam, hogy én csak a Bibliával tu
dok segíteni. Megragadta a keze
met, s könnyes szemmel mondta: 

I »Ez az amire szükségünk van. Csak 
: az Űr Jézusban nyugszik meg lel

kem.« Olvastunk együtt s imád

koztunk. Valóságos felüdülés volt 
számomra ez a látogatás.

Még egy látogatást tettem. -7- 
Nagy, tágas, verőfényes szobában, 
duzzadó párnák közt, feküdt az elő
kelő beteg. Idősebb férfi, már nem 
igen vesz tudomást a külvilág dol
gairól. ,A szenvedéstől fáradtan, 
leginkább lehunyt szemmel feküdt. 
Felesége, kinek mindene a férje, 
éjjel, nappal mellette volt. Kétség
beesett arccal figyeli a betegnek 
minden lélegzetvételét. Fáradt, 
fénytelen szemekkel nézett reám, 
s kezeit tördelve mondta: »Ha el 
fogom veszíteni, azt nem tudom 
túlélni«. Egymásnak éltek, s a jó 
napokban nem éreztek hiányt, nem 
keresték a kapcsolatot az Űr Jézus
sal, s így most nem lehet meg
nyugtatni. Nem veszi észre az Űr 
jézusnak feléje nyújtott mentő ke
zét. Kértem, olvasson a Bibliából, 
de tagadólag rázta a fejét: »Nem 
tudok«.

így van az amikor valaki a föl
diekhez s emberekhez ragaszkodik. 
A megpróbáltatások nehéz napjai
ban, csak az tud nyugodt és bol
dog maradni, aki az Űr Jézushoz 
ment s Nála lelt nyugalmat, békes
séget.

Te, kedves olvasó, hogyan ál
lasz? Oda mentél-e már Ö Hozzá? 
Vagy azt mondod, hogy te nem 
vagy beteg s családod is egészsé
ges? Rád talán nem vonatkoznak 
ezek az Igék? De igen! Ki ne fá
radna el a mai időkben a kenyér
keresés nehéz munkájában, a saját 
és mások bűne elleni harcban. De 
ha látszólag ma könnyen és jól 
megy is a dolgod, akkor is hív té
ged ez az Ige: Jöjjetek énhozzám. 
Nem tudod, mit hoz a holnap. Vi
gyázz, csak az Űr Jézus az, aki 
melletted áll mindig és kész segí
teni. Menj hozzá, s boldog leszel 
minden körülmények között!

M. G. d. í.
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Jézus Krisztus vére 
megtisztít.

A 400. év körül Damaskusban 
egy Eubulos nevű előkelő ifjú élt. 
Nagy vagyonnak a birtokosa volt 
s kényelem és szórakozások közt 
élte le napjait. De a szivéből hi
ányzott a békesség. Annyira növe
kedett a nyugtalansága, hogy min
denét eladta, pénzét a Libanon 
egyik barlangjába tetté s a szegé
nyek jótevőjévé vált. A saját ré
szére csak a legszükségesebb dol
gokat engedte meg, durva köpeny
ben aludt. De mindezek ellenére 
sem talált békességet. Egyik nap 
a Bibliájában azt olvasta, hogy 
az ember nem cselekedetekből iga
zul meg, hanem a Megfeszítettbe 
vetett hit által. A kereszt lett mind
inkább az ő menedékhelye s ezt 
a jelképet állította a barlangja elé. 
Így öregedett meg. Egyszer azt 
álmodta, hogy a barlangjának a 
bejáratánál megjelent a Sátán s 
egy hosszú papirtekercset bontott 
szét. Ez fölülről lefelé sűrűn tele 
volt írva betűkkel, vagy számok
kal. »Ezek a te bűneid!« mondta 
gúnyosan. Eubulos elolvasta, s 
semmit sem tagadhatott. Nagyon 
sok ifjúkori bűne is volt. De nem 
veszítette el a bátorságát. Tudta, 
hogy Jézus Krisztus vére megtisztít 
minket minden bűntől. Erre egy 
ceruzát vett elő s két vonással egy 
egyszerű fekete keresztet rajzolt 
az eléje tartott papirra. Egy pilla
nat alatt elperzselődött a papirte- 
kercs, mint tűzben a tapló, s a ¡meg
maradt darabkát tovavitte a szél. 
S amikor a remete fölébredt, ösz- 
szekulcsolta a kezét s így szólt: 
»Uram mostan bocsátód el a te 
szolgádat békességben!«

A Megfeszített.
Egy württenbergi templomban 

a megfeszített Ur Jézus képe

s u g á r
van elhelyezve. A templomnak ez 
a része olyan sötét, hogy az U r [ 
Jézus alakjának és töviskoronáá [ 
fejének csak elmosódott keretei[ 
láthatók. A  szemlélőt ez a homá-l 
lyos kép egészen hidegen hagyja.; 
Az éjntőmester, aki a templomot | 
építette, a boltozatban egy nyílást | 
készített, amelyen keresztül a nap 
bizonyos szakában napfény árad a 
képre. Abban a pillanatban a kép 
megelevenedik és a nézők szívük S 
mélyéig meghatva csodálják a sze- J 
retetet és a nagy fájdalmat, mely 
a Megfeszített arcáról feléjük árad.

Ti, akik eddig közömbösen men
tetek el a megfeszített Ur Jézus 
mellett, álljatok meg és nézzétek 
a fájdalmát annak, aki értetek 
meghalt.

Ő a te bűneidért sebesíttetett 
meg, azért, hogy neked békességed 
legyen.

Isten kulcsa.
Mint mikor valaki, aki szeretne 

egy ajtót kinyitni, egyik kulcsot 
a másik után próbálja meg, míg 
mindegyiket végig nem próbálta, 
úgy próbál meg Isten szeretete 
egyik eljárást a másik után, hogy 
az emberi szívre hasson. Isten tü
relmes és kegyelme kifogyhatat
lan. Gyakran az anya könnyes imá
jának és az apa gyengéd figyel
meztetésének ezüst kulcsával kezdi 
meg munkáját. Azután megpró
bálja a lelkész templomi kulcsával 
kinyitná a zárat, de ha ez sem hasz
nál, akkor a szenvedéshez szük
séges vas kulcsát veszi elő, amely 
néha eredményre vezet, akkor 
is, ha minden kísérletezés hiába
való. Van egy aranyos kulcsa, 
amely minden más kulcsnak a mun
káját felülmúlja. Ez az Ő szent 
Lelkének a munkája, amely megJ 
nyitja az utat a szívhez, pedig a 
látszat azt mutatja, hogy az örökre 
zárva van.
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Ősrégi hasonlat.

Azon az éjszakán, mikor Izráel 
gyermekei Egyptomból való kivo
nulásuk alkalmával a páskavacso- 
rát költötték el, az Űr az ország 
minden házában megölte az első
szülöttet, ahol a küszöb és az ajtó
félfa nem volt meghintve a meg
ölt bárány vérével. Egy zsidó csa
lád legidősebb fia feküdt lázasan, 
betegen. Nyugtalanul hánykoló
dott ide-oda, égő szemei aggódva 
szegeződtek az ajtóra, s mikor 
végre belépett az apja, már messzi
ről kiáltott eléje: Apám, a vér is 
szét van hintve? Tudod, a halál 
fia vagyok, ha a vér nincs itt.«

»Nyugodj meg fiam«, válaszolta 
az idősebb férfi, »a vért bizonyo
san rákenték már a küszöbre és az 
ajtófélfára; levágtam a bárányt, 
ahogy megmondtájk s a többit rá
bíztam a hűséges szolgánkra, hogy 
intézze el.«

»De atyám nézd meg magad, 
hogy csakugyan megtörtént-e ?«, 
könyörgött izgatottan a beteg, 

| »győződj meg, hogy ott van-e a 
vér, mert különben meg kell hal
nom !«

Az apa eleget tett a kivánság- 
! nak, hogy megnyugtassa a fiát s 

ime minden úgy nézett ki, mint 
' azelőtt. A holdfény megvilágította 
. a küszöböt és az ajtót, de a vért 
; nem hintették rá, a hűséges szolga 

most, ez egy esetben megbízhatat
lannak bizonyult. Gyorsan vissza- 

I sietett az apa a házba, megkereste 
az edényt, amelyben a vér volt, 
megfogta az izsópnyalábot és sa- 

j játmaga kente meg a jelzett helye
ket az értékes, megőrző vérrel.

Aztán visszatért a beteg fiúhoz, 
hogy nyugodtan aludjék, minden 

i megtörtént, a pusztulás angyala 
nem közelíthet hozzá. De gyermeke 

j mégis kérte: »Apám, vigyél ki, meg 
kell hogy lássam, hogy a vér ott

van-e, mert addig nem lesz nyu
galmam!« S az apa erős karjaira 
vette, kivitte az ajtóhoz s mikor a 
beteg a holdvilágnál meglátta a 
vért fényleni, nyugodtan hagyta, 
hogy visszavigyék az ágyába. Bol
dog mosoly ragyogott az arcán, 
a nyugtalanság eltűnt, a félelem 
elmúlt, most már biztonságban 
érezte magát, élhetett, hisz a vér 
ott volt!

A vér itt van? Ez az a kérdés, 
amely a te számodra is döntő. Ha 
tudod, hogy itt a vér, akkor nyu
godt lehetsz; nem árthat a lelked- 
nek a betegség, gond, nyomorú
ság, szenvedés, ha Isten Bárá
nyának vére a menedéked és ol
talmad. Ha pedig nem vagy bizo
nyos abban, hogy a lelked meg- 
tisztult-e ezzel a vérrel, akkor siess, 
siess, mert nincs vesztegetni való 
idő. Ha a vér nélkül érsz az örök
kévalóság kapujához, az kárhoza
tot jelent számodra. Fordulj Jé
zushoz, hagyd, hogy meghintsen 
az Ő szent vérével, aki ezt mondta: 
»Aki hozzám jő, semmiképen ki 
nem vetem«. Egyedül nála van 
ideig és örökkévaló váltság és üd
vösség.

Készen vagyok-é?

Ha most, e boldog, szép időkben 
Egy hírnök jönne, kérdni tőlem: 
Meghalni kész vagyok vajon?
Az Isten nékem új erőket adna, 
Hogy boldog életemtől elszakadva, 
A lelkem, minden lánctól szabadon, 
A földi nyártól többé mitse várjon, 
S az Úr örök tavaszhonába szálljon.

K arbe A nna után :
V argha Gyuláné.
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K Ü L M I S S Z I Ó

Az izlamról.

Minden mohamedán embernek 
életében legalább egyszer el kell 
zarándokolnia Mekkába, máskép
pen nem juthat be a paradicsomi
ba. S minthogy nem tudhatja med
dig él, ezért jobb, minél előbb és 
inkább később mégegyszer meg
ismételni. Elzarándokolnak a szent 
városba, hétszer körüljárják annak 
legnagyobb szentségét a Kábát, 
miközben imádságokat mormolnak. 
Megcsókolják a szent követ, ami 
még a pogány időből való. A Mek
kához közel lévő egyik begyen pe
dig minden családapa egy bárányt 
áldoz. Természetesen ez a zarán- 
doklás a legtöbb mohamedán em
ber számára semmi különösebb je
lentőséggel nem bír.

Mégis egy megragadó kép jön 
lelki szemeim elé, amelyet nem tu
dok elhallgatni. Példája annak, 
hogy mit jelenthet egy vágyódó 
mohamedán számára a zárán- 
dokiás. —  Egy holland konzul 
Mekka közelében egy férfival ta
lálkozott, aki körülbelül 6 éves 
gyermekével a karján útban volt 
Mekka felé. A férfin látszott, hogy 
hosszú út lehet már mögötte, a kis 
fiú fáradt volt és gyenge. A kon
zul megkérdezte tőle, hogy hon
nan jöttek. A férfi elmondta, hogy 
Afrika északi részéből való. »Úgy, 
akkor bizonyára már régen utaz
hattok, mikor indultál el hazád
ból?« »Három éve,« —  felelte a 
férfi, — »hogy hazámát, családo
mat elhagytam., s még egyszer há
rom évre van szükségem, hogy oda 
ismét visszajuthassak«. A konzul 
elcsodálkozott, tekintete a szegény, 
vézna kis fiúra esett s haraggal el
telve így kiáltott: »Három év! Óh,

te értelmetlen ember, hogyan tud
tad ilyen útra magaddal hozni, ezt ;• 
a gyönge kis gyermeket? Hiszen 
rettenetes út lehetett ez, keresztül 
a pusztán, ahol ezren és ezren pusz
tultak szomjan; átgázolni vizeken, 
amelyek krokodilusokkal vannak 
telve; keresztül erdőkön, ahol vad
állatok tanyáznak! ?«

A férfi könnyes szemmel nézett 
a konzulra. »Uram, te ezt nem ér
ted, elmondom azért neked. Hirte
len nagy félelem járta át a szíve
met, úgy éreztem bűneim elborí- ; 
tanak, meghalok, a pokol vár re: | 
ám, hiszen nem tettem még meg a 
zarándok utat! Mit tehettem? Men
nem kellett. Azt hittem megszakad 
a szívem, mikor mindent-mindent; 
oda kellett hagynom: szülőföldem, 
házam, családom, kicsiny gyerme- : 
keimet. Elhatároztam, hogy a leg
kisebbet magammal viszem, legyen 
egy darab az édes hazából. így 
keltünk útra. Szegény vagyok, te
vét nem vehettem. Útközben mun
kát is kellett vállalnom, míg ismét; 
annyit kerestem, hogy folytathat
tam az utamat. Így kellett három 
év ahhoz, hogy ide érjek, s csak 
három év múlva lehetek újra az 
enyéimnél.«

Ez a szegény ember hűségesj 
volt annak a megtartásában, amit 
tőle a vallása követelt. Hat évre 
hagyta oda feleségét, gyermekeit,; 
hogy a kárhozattól megmenekül
hessen, el ne vesszen és a paradi 
csontba bejuthasson. Nem megszé
gyenítő-e számunkra ez?

Istennek legyen hála azért, hogy; 
nem nekünk kell valamit adnunk 
néki —  hiszen mit is adhatnánk 
Ö ajándékozott meg bennünket tel 
jes váltsággál az ő szent Fiában, 
ingyen kegyelemből.
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Márc. 1. Luk. 14: 1 2 -2 4 . Jer. 1 :1 1 — 
19. Az Űr a prófétákat sokszor képek által 
tanította üzeneteinek megértésére. Először 
bíztató képet mutat Jeremiásnak, egy man
dulavesszőt, amely az Úr beteljesülendő 
igéjére emlékeztesse. Azután ijesztő képet, 
forró fazekat, amely a közelgő veszedel
met mutatja. A prófétának súlyos, fájdal
mas dolgokat kell majd hirdetnie, de az 
Ur vele lesz s meg fogja erősítni.

Márc. 2. Luk. 1 4 :2 1 -3 5 . Jer. 2 : 1— 
13. Milyen gyöngédséggel emlékezik meg 
az Ur azokról az időkről, mikor Izrael népe 
gyermeki ragaszkodással, menyasszonyi 
szeretettel csüggött ő  rajta. De ebben a 
gyöngédségben mélységes szomorúság van. 
Elmúlt az az idő, s Izrael hűtelenné lett. 
Volt-e erre valami oka az Ür részéről ? 
Nem 1 az ő  részéről soha sincsen erre ok, 
mert Ö jó, igaz, hű, övéit nagy szeretettel 
vezérli és gazdag áldásban részesíti. Az ok 
mindig a hálátlan, hűtelen emberi szívben 
van, amely megfeledkezik Istene jótétemé
nyeiről, elfordul Tőle, s az élő víz forrása 
helyett a világ mérges forrásaihoz fordul. 
Vájjon csak Izrael bűne volt-e ez ?

Márc. 3 Luk. 15 :1 — 10. Jer. 2 :1 4 -2 2 , 
26—28. A szőlővessző példájával mér itt is 
találkozunk. Izrael nemes szőlővessző volt, 
beléplántálva hit által az igazi szőlőtőbe, 
magába Istenbe. Nemes gyümölcsöket kel
lett volna hoznia. De ahelyett elpártolt, 
idegen szőlőtőnek lett fattyú hajtásává, s 
most már meg kell ízlelnie a saját bűné
nek keserű gyümölcseit. Mert a bűn nem 
maradhat elrejtve. Isten lángszemei min
denüvé behatolnak, a szívek mélyébe is, 
s a világnak semmiféle hatalma el nem 
rejtheti a bűnöst ezek elől a szemek elöl. 
még ha külsőleg királyi, vagy papi palást 
takarná is.

Márc. 4. Luk. 15: 11—32. II. Móz. 22: 
1 — 14. A világi és erkölcsi törvény ez, aki 
vétkezett, bűnhődjék, aki lopott, rabolt, 
csalt, fizesse meg a kárt. S ez nem em
beri találmány, ezt a törvényt Isten adta 
ki. A bűn büntetést érdemel, ez isteni tör
vény. Aki ezt igazán megérti, az megérti 
a golgothai áldozatot. A szent Isten elég
tételt kíván a bűnért, a bűnös halálát. De 
jött a Megváltó s magára vállalta a bün
tetést. Eleget tett értünk, értem is, te érted 
is. Elfogadtad-e már ezt ? Szereted ezt a 
Megváltót? Oda adtad-e már neki hálóból 
a szívedet, az életedet ?

Márc 5. Máté 4 :1 - 1 1 .  II. Kor. 6 ;  
1—10. Máté 16 :21—26. Zsid. 4 :1 5 — 16.

A Sátán mindenkivel megpróbálkozik, hogy 
megejtse. Még Jézus Krisztussal is meg
próbálkozott. S milyen csalfa módon 1 Leg
kedvesebb tanítványa által igyekezett meg
közelíteni De az Urat nem lehetett félre
vezetni, ö  ráismert a Sátán mesterkedé
seire, s visszaverte őket. Vigyázz, kedves 
olvasóm, téged is megközelít néha talán 
valamely jó barátod, vagy éppen keresz
tyén testvéred által. S neked nincs sem 
elég éles látásod az ellenség felismerésére, 
sem elég erőd a meggyőzésére. De Jézus
ban mindez megvan. S ha a magad éle
tét megtagadod, ha Jézusba rejtőzöl el, 
akkor Ö mindazt megadja neked, amire 
szükséged van.

Márc. 6 Zsolt. 15. Jer. 2 : 29—37. Mily 
sokan szépítik az ő bűnös utaikat, azt 
mondván egyes cselekedeteikre, hogy azo
kat szerétéiből végezték, pedig egészen 
más indulat mozgatta a szívókét. Vizsgál
juk meg jól a szívünket, mikor valamit 
cselekszünk, hogy vájjon igazán Isten sze- 
retete indít-e bennünket arra. Nem felejt
kezünk-e meg „sokszor arról, hogy Istennel 
számoljunk, s Ő általa vezettessük magun
kat, ahelyett, hogy a magunk érzelmei és 
gondolatai után induljunk, amelyeket az
után szépítgetnünk kell.

Márc. 7. Luk. 1 6 :1 — 13. Jer. 3 :1 1 — 
19. Az Ür az elpártolt, hűtelen népet is 
szeretettel hívogatja vissza. Csak bűnbá
nótól kíván, s kész a megbocsátással. Már 
előre is odatórja a bűnösök elé mindazt 
a jót, amellyel el fogja árasztani őket, ha 
bűnüket megbánva, megtérnek Ő hozzá. 
A vele való szövetség teljes megújítását 
Ígéri, pásztorokat Ígér, akik gondját viselik 
a nyájnak, de minaenekfölölt a saját szent- 
séges személyének a jelenlétét, aki köré 
gyülekezhetnek. S Ígéri népének egységét 
is. Izrael és Juda együtt fognak járni.

Márc 8 Luk. 16 : 19—31. Jer. 3 : 20— 
25. Az Úrtól való elpártolásnál mindig az 
ember a vesztes. Bármily nagyon fáj is 
Istennek a szíve a hűtelenség miatt, Ő 
azért elsősorban még sem a maga veszte
ségét siratja, hanem az elpártolt emberét. 
Mert Isten a szent, a hatalmas, a tökéletes 
Isten maradna akkor is, ha egyetlenegy 
ember sem maradna mellette, de az em
ber. Isten nélkül, boldogtalan, elveszett 
teremtés. Hiába zajong, hiába sír. ha 
bűneinek következményei rászakadnak, 
nincs más gyógyulás, csak a bűnbénat, 
az Úrhoz való visszatérés.

Márc. 9. Luk. 1 7 :1 —10. Jer. 4 :1 —4.
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H ozzám  térj vissza, azt mondja az Ür. 
Vannak hamis megtérések, föliiletes bűn
bánatok is, de Isten egész  szívet, egész  
életet akar. ú jjá  kell lennie mindennek, 
a régi élet tövisei közé nem lehet elvetni 
az igazság magvét, újonnan fölszántott 
ugarra van szükség, mert csak ebből 
lehet termést, aratást várni. Nemcsak a 
hitetleneknek szól ez, hanem tenéked is, 
Isten gyermeke! Ha valahol eltértél az 
igaz útról, egészen odáig vissza kell men
ned. ahol eltértél, mert csak ott találhatod 
meg újra az igaz útat!

Márc. 10. Luk. 17 : 11— 19. Jer. 4 : 5 — 
18. Isten fájdalmának és keserűségének 
mélységeibe pillanthatnak belé ezeknek 
az igéknek olvasásánál. Isten nem azért 
haragszik, mert a harag az Ő természete. 
Nem 1 Meg van írva, hogy Isten szeretet, 
és ez az igaz. De ez a szeretet szent sze
retet, amely haragudni is tud, és haragudni 
is kénytelen a bűn miatt, de ez a harag 
nagy fájdalommal jár. Óh milyen fájdalom 
volt Istennek odaadni szent Fiát a keresztre, 
és mégis megtette, mert Ő rajta, az ártat
lanon kellett kiöntenie szent haragját, mert 
ő  vállalta magára bűneinket. Micsoda 
szeretet 1

Márc. 11. Luk. 1 7 :2 0 -3 7 . II. Máz. 
33: 17—23. Mózes közbenjárója volt népé
nek, Istennél. Ezért sokat kellett szenvednie, 
mert közbenjáró csak az lehet, aki eggyé 
teszi magát azzal, akiért közbenjár. így 
tett Jézus is. De a közbenjárónak igazabb- 
nak, szentebbnek kell lennie Isten szemei
ben, mint amilyenek azok, akiket képvisel, 
mert különben közbenjárásának nincs ér
téke. A legnagyobb értéket Jézus tudta 
csak adni a sajat drága életében és véré
ben, de az ószövetségben Mózes közben
járását is elfogadta az Úr. „Kedvet találtál 
szemeim előtt, megteszem, amit kívántál“, 
így szól Mózeshez. Nekünk ma mór a nagy 
közbenjáróhoz, Jézushoz kell fordulnunk, 
de őbenne, Ő általa a mi közbenjáró 
imádságainkat is meghallgatja az Ur.

Márc. 12. Máté 1 5 :2 1 —28 I Thess. 
4 :1 - 1 2 .  Luk. 10: 1 7 -20 . I. Ján. 2 :1 2 - 1 7 .  
Isten kegyelemből megáldja hű szolgáinak 
munkáját, de nagy veszedelem az, ha va
laki a maga munkájának gyümölcseiben 
gyönyörködik, mert ez könnyen elbizako
dottságra vezet, pedig a kevélység és fel- 
fuvalkodottsóg minden bűnnek kezdete. 
Isten gyermekei maradjanak meg aláza
tosságban s abban a tudatban, hogy ingyen 
kegyelemből tartattak meg, s a legnagyobb 
csoda az, hogy az ő nevök felíratott a 
mennyekben.

Márc. 13. Zsolt. 16. Jer. 4 :  19—29. 
Jerémiás próféta fájdalomtól vonagló szi
vébe is bepillanthatunk itt. Szeretne hall
gatni. hisz oly nehéz a gyarló, bűnös em
bernek ítéletet hirdetnie. De nem hallgat- [ 
hat, mert az Úr akar szólni általa, s neki 
engedelmeskedni kell. Az ítéletet hirdetni 
kell s az ítélet be fog következni, de nem 
végleges pusztulásra. Ez az, ami a prófé-i 
tónak erőt adhat nehéz feladatának elvég
zéséhez. „Pusztasággá lesz az egész ország“, 
mondja az Úr. De azt is hozzáteszi: „de 
nem vetem végét.“ A próféta mindig csak 
abban a reményben hirdetheti Isten ke
mény, dorgáló szavait, hogy azok nem 
lesznek hiábavalók.

Márc. 14. Luk. 18 : 1— 14. Jer. 5 : 1—6. 
12—19. Jerémiás mindent megpróbál, hogy 
Izrael népéről elhárítsa az ítéletet, s az Ur 
megengedi ezt neki, ad neki reá időt és 
alkalmat. Menjen el a főemberekhez, igye
kezzék azoknak a szemeit megnyitni, hi
szen a vezetőktől függ legtöbbnyire a nép
nek az állásfoglalása is. Csak ha ezek 
elzárják szívókét az Úr szavai előtt, akkor 
nagy a veszedelem. Akkor kell a prófétá
nak égető tűzhöz hasonló szavakkal föl
lépnie s úgy végezni fájdalmas feladatát. 
De mily csodálatos 1 Isten még ezekben  a 
napokban sem teszi őket egészen sem
mivé. Még a legnagyobb harag mögött is 
ott rejtőzik, ott várakozik a kegyelem.

Márc. 15. Luk. 18 : la—30. Jer. 5 : 20— 
31. Mintha a mai idők szomorú képét raj
zolná meg itt a próféta. Ha szétnézünk 
ma, nem a pogány, hanem a „keresztyén“ 
országokban, megrettenve látjuk azoknak 
a bűnöknek ismétlődését, amelyek Izrael 
népét is pusztították. Ma is elmondhatjuk: 
„Borzadalmas és rettenetes dolgok történ
nek e földön 1“ De föltehetjük a kérdést 
is : „Mi lesz majd utóljóra?“

Márc. 16, Luk. 18 : 31—43. Jer. 6 : 1— 
10. „Kinek szóljak és kiket kérjek?“ kérdi 
mély fájdalommal a próféta. Ez az Úr 
követeinek a legmélyebb sebe. hogy szól
nak, de nincs, aki hallgassa. Napjainkban 
sem az a baj, mintha nem volna elég ige
hirdetés. Van, de a fülek süketek, a szívek 
kemények. Óh bár sokan volnánk, akiknek 
ez fáj, 8 akik könyörögni tudunk, hogy 
küldjön az Úr Jerémiósokat, s nyissa meg 
a szíveket, az óltalok hirdetettek meghall
gatására 1 Vargha Gyulíné.
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