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„Az Úr előtt nincs akadály, hogy sok, vagy pedig 
kevés által szerezzen szabadulást.“

I. Sámuel 14 : 6.

Szabadulás! . . . Szabadság! . . . Mintha gyermekmesét hallanánk 
távoli nagy országokról, úgy csengenek e szavak fülünkbe. Hi
szen mindig erre vágyódtunk, mindig erre törekedtünk Szabadulni 

a gyermekszoba bilincseiből, szabadulni a gyermekcipőkből, szaba
dulni az iskola porától, szabadulni az egyetem padjaiból szabadulni 
mindentől ami köt, megfog, lenyűgöz. Szabadulni mindentől, ami 
visszatart. Szabadság, óh hányan-hányan ontották vérüket érted 1 Óh 
hányán ültek sötét tömlöcök nedves falai között, mert kerestek téged! 
Oh hány vérző szív, óh hány vérző fej beszélhetne rólad, szabadság! 
De vájjon igazán tudnának e mindazok beszélni a szabadságról? 
Vájjon megnyerték-e mindazok a valódi szabadságot? Vagy csak 
azt képzelték! Talán csak börtönt cseréltek, rabláncot váltottak, egyik 
igából a másikba hajtották fáradt, megsebzett fejüket?!

„Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság." És „az Űr előtt nincs 
akadály, hogy sok, vagy pedig kevés által szerezzen szabadulást.“ 
Ez a két Ige áll előttem, amikor a szívem tele van szabadság, az 
igazi szabadság utáld vággyal. „Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabad
ság.“ Minden szívben mely az Úrért dobog. Minden szívben, mely 
az Úr előtt feltárult. Minden házban, ahol az Úrért élnek és az Úrnak 
szolgálnak

De mikor annyi az akadály, annyi a nehézség, olyan sötét fel
hők vesznek körül bennünket! Itt is o ttjs  ellenség, amely innen is, 
onnan is támad! Nem hallottad? „Az Úr előtt nincs akadály.“ Az, 
aki a holt fa száraz ágán rügyet fakaszt; aki a száraz levelek közül 
előhívogatja az üde. zöld leveleket; aki a hosszú tél után életet ad 
a kis ibolyának, a gyenge kanka innak, a gyöngyvirágnak, az ne 
tudná a te szürke, dermedt, fázós szívedet is felmelegíteni? Az, aki
nek meleg szer. tele szétnyitja a jégkérget, megolvasztja a hólepelt 
a kis ibolya felett, az ne tudná elhárítani az akadályokat, amelyek 
a te szívedet is elválasztják 1 öle? Hallod: nincs akadály 1 Hogy sok, 
vagy pedig kevés at, ami nyomja a szívedet; hogy sok, vagy kevés
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az, amit le kell raknod, nem fontos; egy a fontos: ó  szerez szaba
dulást. Nem! Nem szerez, hanem — értsd meg, — már szerzett ott 
a Golgothán, a golgothai Kereszten az ő  drága vérével. És ha ezt 
tudod, akkor még mi az. ami nehéz neked?! Ha az Ür levette rab
láncaidat, mi az, ami nyom? Miért nem vagy egészen szabad, egé
szen boldog? Miért nem látszik arcodon a szabadulás öröme? Miért 
nézel a fellegekre, miért félsz a fenyegető rémektől. Ne nézz semmire; 
ne félj senkitől! Ha százan, ha ezren is támadnak rá d ; ha az ördög 
összes fegyvereit elsüti is, tudd azt, hogy az Úr előtt nincs akadály, 
hogy sok, vagy pedig kevés által szerezzen neked szabadulást. És 
ha sötét, nyirkos tömlöc fenekén ülsz is, vagy ha nyomnak súlyos 
körülményeid : családod, hivatalod meg nem értés, irigység, féltékeny
ség,.akkor is tudod, tudni fogod és életed fennszóval hirdeti: „Ahol 
az Úrnak Lelke, ott a szabadság,“ és „az Úr előtt nincs akadály . .

Dr. F. M. d. fi.

Tavaszi ének.

Most már tavasz lesz! 
Olyan e pár szó, 
mint egy mosolygó 
zöldselymű zászló: 
fürdik a napnak 
fénysugarában.
Tavaszi szellő 
lengeti lágyan.

Melegen amint Rügyek fakadtak,
pezsdül a vére, bimbók hasadtak
ráismersz még az lehelteiére.
ősz betegére? égi tavasznak!
Ó, csoda volt az! Földi sugára
Borongás, bánat égi csodának,
tűnt a szavára testvérkém, jöj j (el,
élet Urának. hívlak és várlak.
Testvérem, várlak! Lelki tavaszról
Testvérem, jöjj e l ! légy te Ígéret,
Tele a szívem ha majd minden sz
életörömmel. fényre így éled,
rügyfakadással, napsugarára
sugárral, dallal, Jézusi szónak
tele van édes, s tavasza jő el
szent diadallal. a Megváltónak!

Bélák Erzsebel.
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Két út.
A szép, verőfényes tavaszi nap 

lealkonyodóban volt. Néptelen, el
hagyatott utcán jártam. A madarak 
vidáman csicseregték esti dalukat, 
az erdőn keresztül távoli harang
szó csengése hallatszott. Földek és 
mezők mintha azt ujjongták volna: 
»Jön a tavasz!«

Leültem egy kőre és élveztem 
az áldott esti csendet és nyugalmat.

Görnyedt hátú, öreg, ősz hajú 
férfi közeledett az úton.

»Jó estét!« köszöntöttem vi
dáman.

Semmi felelet.
»Jó estét!«— kiáltottam hango

sabban. Hátrafordult, egy pillan
tást vetett rám és mogorván így 
válaszolt:

»Meg fog fázni, ha sokáig ül 
azon a kövön!«

Nevetnem kellett az öreg gon
doskodásán. Felkeltem a kőről: és 
követtem őt.

»Szép este van.«
»Hideg,«— válaszolta kurtán.
»Nemsokára itt a tavasz!«
»Ahhoz még sok idő kell,«— 

mormogta.
És ez így ment tovább. Nem le

hetett őt jó kedvre hangolni. Pa
nasz, elégedetlenség, zúgolódás 
volt az eredmény csupán.

»Kedves bácsi magának nem 
szerez semmi sem örömet?«— kér
deztem végre.

Nem felejtem el az arcát, ami
kor reám nézett. Mélységes szomo
rúság, fásultság (volt rajta látható, 
amint keményen így felelt:

»Nem, semmi!«— Sietett to
vább, de ajkáról nem fogyott el a 
panasz, a keserűség a világ folyá
sa, az emberek gonoszsága, gyer
mekei hálátlansága miatt.

Szegény öreg! ő is fiatal volt 
egyszer, reménységekkel telve, 
örömöket keresve. És most? Élete

alkonyán, a sír szélén állva nem 
maradt egyebe ¡jseserüségnél és bé- 
kételenségnél. íme, most, amikor 
megöregedett, életének minden 
eredménye: megkeseredett, béké- 
telen szív.

»Valóban, hát semmi nem sze
rezhet már örömet?«

»Semmi!«
Megkockáztattam még egy 

utolsó kérdést:
j »A jövőre nézve sincsen semmi 
reménysége ?«

Haragosan fordúlt h áT a: 
»Nincsen, mert nem is lehet, 

mert nincs is jövő!«
Tekintetem szomorúan kísérte 

még soká a fáradt, megtört em
bert. Nyomorúságos életének tit
kát utolsó ¡szavaiban találtam meg; 
nem békéit meg áz Istennel. Ilyen 
élet végénél az ember koldusszegé
nyen áll. Öröm, békesség nincsen, 
csak sóhaj és panasz.

Emlékezetemben önkéntelenül 
felelevenedik egy kép. Haldokló 
beteg ágyánál álltam. Javakora
beli férfi volt, haláltusát vívott.

[ Agya körül felesége és gyermekei 
I álltak, akikre nem tudott pénzt,
I vagyont hagyni, akik nélküle ár- 
; vák és elhagyatottak.
! »Gyermekeim,« suttogta, »éne
keljetek még nékem!«

»Mit énekeljünk, édesapám?« 
»Az én énekemet: ,Óh, vajha 

ezer nyelvem volna!’«
És a Igond, a szomorúság mind

mind, eltűnt az Istent dicsőítő dal
ban:

Óh, vajha ezer nyelvem volna, 
Angyalokéval érne föl. 
Mindegyik versenyezve szólna 
Teljes szivemnek mélyiből 
Dicséretedre Istenem,
Ki annyi jót mívelsz velem!
Ez volt életének, szivének tar- 

í talma. Olyan szívé, amely Istennel
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megbékélt az Ur Jézus Krisztusi 
által. Amikor visszatekintett el.-! 
múlt életére és amikor előre tekint 
a jövőbe, nem tud mást tenni, 
mint Istent dicsérni, túláradó 
ajakkal.

Te hogyan fogsz állni egykor 
életed végén?

Most még nyitva van számodra 
mind a két út. Jó l válassz!

Lató szem, — ujjongó s z í v .

Egy kis fiú, vak volt. Műtét 
által visszanyerte szemevilágát, de 
még néhány napig sötét szobában 
kellett maradnia, amelyet fokoza
tosan világítottak meg. A m io r  
édesanyja először kivezette a sza
badba és meglátta az eget és a 
földet, így kiáltott: »Anyám, miért 
nem mondtad meg nekem, hogy 
ilyen gyönyörű itt minden?!«— Az 
édesanya könnyekkel a szemében 
válaszolta: »Szerettem volna neked, 
mindig elmondani, de nem értet
ted meg és nem tudtad felfogni 
azt, amit a föld szépségéről mond
tam. Most magad látod:« A fiú ott 
állt némán és nem tudott betelni 
a környező világ szépségével.

így van addig, amíg valakinek 
nem nyílt meg a lelki szeme. Nem 
tudjuk leírni azt a boldogságot, 
ami Isten megismeréséből és a 
Vele való kapcsolatból származik. 
Amíg távol vagy Istentől, addig 
sötétségben és félelemben élsz. 
Amint Ő lesz a te szived vigasza, 
akkor olyan örömben lesz részed, 
amelyről előbb fogalmad sem 
volt és amelyet leírni nem lehet.

Ilyen lesz, ha majd megérted, 
hogy mit jelent: »Úgy szerette Is
ten e világot..« Akkor majd azt 
fogod mondani: »Miért nem mond
ta meg inekem senki sem, hogy mi
lyen szép?!«

Három kérdés.
Az istentisztelet véget ért. Jól I 

öltözött fiatalember kereste fel a 
lelkészt és kérte, hogy négyszem 
közt beszélhessen vele. A lelkész 
szívesen beleegyezett.

»Tisztelendő úr« kezdte beszé- I 
dét a fiatalember, »figyelmesen > 
hallgattam mai prédikációját, mér 
legeltem mindent, amit mondott. 
Látom, hogy ön jóhiszemüleg sze 
retne segíteni az embereken, ezt 
elismerem, de tévedésben van, meri 
amit hirdet, az felesleges és téves. 
Hogyha az emberek elvesznek,— 
amit én egyáltalában nem hiszek, 
— akkor azért felelőssé egyedül;, 
csak Istent lehet tenni, ő  egyedül 
oka az emberiség elkárhozásának. 
Én ama napon, amelyről ön bel 

| szélt, három kérdéssel álinék aj 
j nagy Szellem elé és meglátnám 
I hogy tudna-e nékem felelni azok t 
1 ra?«

»Fiatalember, Istennek akar fel j 
tenni kérdéseket? Megmondanál 
nékem, hogy melyek azok?« .

»Szivesen! így szólnék: Te nagyi 
Szellem! Ha tudtad, hogy el kell 
vesznem, akkor miért adtál életet 
belém? Ha ismerted a bűnnek a 
hatalmát, óh, miért engedtél uralj 
ma alá jutni, mielőtt a jó és rossz 
között különbséget tudtam volna 
tenni. És miután mindezt megen
gedted nagy Szellem, miért taszí 
tottál hát el a te orcád elől?«

A szobában nagy csend lett. A 
fiatalember diadalmasan fordult a 
lelkészhez. »Nos tisztelendő úr?

»Kedves fiatal Barátom, ön té 
ved. Azon a napon a kérdezés nem 
az ön dolga lesz, hanem az Istené. 
Az ő lángtekintete előtt pedig el
némul minden kérdés. Tegyük fel 
azonban, hogy Isten mégis niegen 
gedné, hogy mindezt tőle megkér 
dezhetné, ugyanakkor a mennyei 

| trónusról valaki, kinek kezei vérecaro
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sen általszegezettek, azt mondaná
önnek: Látod e szegek helyét ke
zeimen és lábaimon? Mindezt te 
éretted szenvedtem el, hogy szá
modra az örökéletet megszerez 
zem! Engedtem, hogy elfogjanak, 
megkötözzenek, ;megostorozzanak 
te éretted. Megvettettem az Isten
től, bűnné tétettem, azért, hogy te 
megmentessél, megváltassál . és 
megszabadulhassál. Testem a ha
lálba adatott, hogy megszabadul
hassál az örök haláltól. Miért nem 
fogadtad el hát, miért vetetted el 
az én kegyelmemet, miért kerül
ted el a szabadulásnak könnyű és 
biztos útját? Van-e még mentsé
ged, ártatlan vagy-e mindebben?«

Ez az ifjú példája a mai modern 
hitetlenségnek. Isten szabad aka
ratot adott az embernek. Hatalmá
nak egy szavával jóllehet az el
lene lázadó embert elpusztíthatná, 
elsöpörhetné a föld színéről, még
sem teszi ezt. Krisztusban szaba
dulást készített és aki őbenne hisz, 
az megváltatott, megtisztíttatott. 
Boldog az az ember, aki az örök
kévalóságban nem mint szigorú 
bírájával áll szemben majd Isten
nel, hanem aki tudja azt, hogy 
Krisztus szenvedése és halála ál
tal számára az üdvösség elkészít
tetett.

*

Engedd el.
Egy utas mély kútba esett, mely

ben nem volt víz. Segélykiáltására 
egy közeli házban lakó férfi sietett 
oda. Kötelet eresztett le, amellyel 
fel akarta húzni; azonban minden 
igyekezete hiábavaló volt. A kötél 
kisiklott a szerencsétlenül járt ke
zéből.

Végre eszébe jutott, megmentő- 
jének, hogy vájjon nincs-e valami a 
szegény ember kezében és ez aka
dályozza megmentését.

45

»Van valami a'kezében?«,:.. « kér:» 
dezte a férfit. . ■

»Igen« volt a .felelet,.,»néhány 
értékes tárgy, amelyet nem akarok 
itthagyni. Majdnem annyit érnek 
számomra,' mint az életeim«

Csak hosszas rábeszélésre tette 
le a férfi a csomagot a kezéből és 
tudta megragadni a kötelet,, mely
nek segítségévei azután' megmene
külhetett. ... .

Ha valamit; ami néked ártal
madra van, nem tudsz elengedni, 
úgy mondd meg nyíltan és1 becsü
letesen : »nem akarom a bálványo
mat feláldozni« és ne gyalázd Is
tent azzal, hogy nem tudsz hinni.

GONDOLATOK

Ahányszor a fájdalom, egyedül
lét, gyengeség, tehetetlenseg le 
akarna sújtani, menj csak a Gol
gotáéra! Jézus lábainál eltöltött 
óra felfrissít s a szemeidet újra 
ragyogóvá teszi: „Akik Öreá néz
nek, azok felvidulnak." Zsolt. 34:6.

Minden,ami valamiképpen meg
akadályoz minket az Istenn 1 való 
járásban, minden, ami az Atyának 
arcát, mint árnyék elrejti előlünk, 
bálvány s ki kell hogy szolgál
tassuk, ha azt akarjuk, hogy a 
békesség Istene uralkodjék a szi
vünkben.

Rappard Dóra.

A teremtés történetében így 
szólt Isten: Legyen — és lett! De 
mikor az ember teremtésére került 
a sor, akkor nem az van megírva, 
hogy Isten szólt, hanem az, hogy: 
Isten formálta az embert. Nem be
széd, vagy hallgatás által formál- 
tatsz, nem, hanem Isten formáló 
kezek,közé kell kerülnöd.
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K Ü L M I S S Z I Ó

At örmény misszióból.
»Görögországi testvéreinket«, - 

írja az örménymisszió lapja, — »be
vádolták a hatóságoknál azzal, 
hogy az evangélikus vallásnak pro
pagandát csinálnak és a társadal
mi békét és rendet megzavarják. 
Néhány ember volt féltékeny a 
testvérek munkájára és terjesztet
te róluk, ahol csak lehetett, eze
ket a híreket. Így került a dolog 
a bíróság elé. Bár a testvéreknek 
sok 'jóakarójuk volt, mégis sem 
ezek, sem pedig a> német konzul 
nem tehettek az érdekükben sem
mit sem. Magukat és az ügyet 
az Urra bizták, azonban nem vol 
tak biztosak az azonnali győzelem
ben, hiszen az U r nem mindig 
segít azonnal és sokszor nem úgy, 
ahogyan azt az ember elgondolná.

A  tárgyalás rCavallában, október 
19-én d. e. 9 órakor kezdődött. A 
karzat «telve volt hallgatósággal, 
volt közöttük sok örmény is, akik 
imádkozó hűséggel álltak a test 
vérek mellett. A vádlottak az ott 
munkálkodó három testvér, a lel
kész és az orvos voltak, a vád: 
propaganda és békezavarás. E lő 
ször a vádlottakat hallgatták ki. 
Felsoroltak mindent ellenük, kü
lönösen a város rendőrkapitánya 
beszélt hosszasan. Az elnök kijelen 
tése szerint a vádak egyöntetűen 
hangzottak. Közben szünetet tar
tottak és a tárgyalást másnap foly
tatták. Sokan voltak olyanok is, 
akik a testvérek védelmére szólal
tak fel, akik jó barátai voltak a 
munkának. Most nyilvánult meg a 
szeretet, amellyel a misszionáriu
sok iránt viseltettek. Néhány asz- 
szony szólalt még fel, akik elmon- 
ták, hogy ők csak jót tudnak mon

dani a testvérekről. Őket soha sen- [ 
ki fel nem szólitotta arra, hogy fel 
cseréljék vallásukat a protestáns í 
vallással. Ezt különben görögök és 
örmények egyaránt vallották.-

A bírák visszavonultak s rövid j 
szünet múlva az elnök kihirdette 
a tanácsokzás eredményét, mely 
szerint a vádlottakat felmentették.! 
A beszédben az elnök kifejtette azt, j 
hogy a sok segélyezés mellett, amit j 
a misszionáriusok végeznek, őket [ 
más szándék nem vezette és csak 
hálát és köszönetét érdemelnek 
munkájukért.

»Még csak azt fűzzük hozzá«,; 
— olvassuk a jelentés végén, 
»hogy szivünk megtelt hálával azí 
Úr iránt, aki kéréseinken felüli 
meghallgat bennünket.«

Az örmények közötti munkát, 
bár nagyon kevés a nagy nyo
morúsághoz képest, mégis az Úr 
megáldhatja. Egy-egy barakkban, 
ahol menekültek laknak, rettenetes 
a nyomorúság. Belefárad, elcsüg 
gedhet az ember, ha látja. Sze
génység, betegség, semmi kilátás,1 
semmi remény. Amit a misszioná 
rius tehet, az csak egy csepp a 
tengerben. Sokszor kell gondol
nunk arra, hogyha a misszió ott 
honi barátai ezt látnák, nem kelle 
ne soha többé segítséget kérnünk, 
mert szánalomra indul az ember 
szíve egy-egy ily barakklátogatás 
után. Milyen szükségük van ezek 
nek a szegény embereknek a mi 
segítségünkre és mennyire méltók 
ők a mi szeretetünkre!. . .

Mindaz, aki bűnt cselekszik, 
szolgája a bűnnek. A szolga pe
dig nem marad mindörökké a ház 
bán, a Fiú marad ott mindörökké 

| Azért ha a Fiú megszabadít titeket 
I valósággal szabadok lesztek.
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Tudakozzátok az írásokat!

Márc. 17. Luk. 19: 1-10. Jer. 7 :1 — 
15. Milyen hatalmas szózat ez mindazok 
ellen, akiknek istentisztelete puszta külső
ség. Elmenni a templomba, résztvenni az 
istentiszteleten, még talán nagyra is lenni 
evvel a vallásossággal, evvel a kegyes
séggel. de meg nem térni, meg nem job- 
bitni utainkat és cselekedeteinket, — ez 
képmutatés. Ez semmivel sem kedvesebb 
Isten előtt, mint a templomozás nélkül a 
bűn útjain való járás, Isten nemcsak a 
nyílt bűnökben járókat ítéli meg, hanem 
a kegyesség leple alatt járó bűnösöket is, 
sőt ezeket szigorúbb mértékkel, mert hall
ják az evangéliumot, s még sem jönnek 
bűnbánó szívvel az Úrhoz, Mindenkinek 
meg kell térni, az atyai háztól messze 
eltávolodott tékozló fiúnak is, s az atyai 
ház javaiban duskálkodó, önmagával meg
elégedett idősebb fiúnak is.

Márc. 18. Luk. 19:11—27. Jer. 26: 
7—19., 24. A fejedelmek és az egész köz
ség Jerémiás mellé állnak. Megérzik, hogy 
általa az Ür szólott, s az ő dolguk a meg
alázkodás. Csak a papok és a próféták 
állanak ellene, éppen azok, akik a nép 
hivatott szellemi vezetői volnának. Pedig 
ha ezek megtérnek, akkor ott van a biz
tató remény, amely egy régebbi tapasz
talatra támaszkodik, hogy az Or elfordítja 
a veszedelmet s újra kegyelmes arccal 
fordul a bűnbánókhoz. De ha ez most 
még nem következik is be, az Úr rajta 
tartja kezét hűséges szolgáján, Jerémiáson, 
s nem engedi, hogy bántódás érje. Jeré- 

 miásnak még élni kell, mert az Úrnak 
még szüksége van reá.

Márc. 19. Luk. 11 : 14-28. Ef. 5 :1 - 9 .  
Luk. 9:51—56. I. Pét. 1 :13—16. Az em
beri gondolkozás ez 1 ha valaki nem tart 
velünk, ha nem enged annak a beszéd
nek, amelyet mi szólunk neki, akkor mond- 

 juk ki fölötte mindjárt az ítéletet. A krisz
tusi gondolkozás pedig ez : Nem elveszíteni 
akarom őket, hanem megtartani Igen, meg
tartani mindenáron, ha kell, a magam éle
iének odaadásával is. így gondolkozott 
Krisztus, és így is cselekedett. Természe
tesen, akit még ez a szeretet sem győz 
meg, azon nem lehet segíteni. De az Ür 
az ítéletet azért még sem adta a mi ke-

, zünkbe, hanem akar nekünk még sokkal 
többet adni az Ő szeretetéből, hoszúfűré- 
séből. önfeláldozásából.

Márc. 20. Zsolt. 18:1—7., 18-20. Jer. 
8:18—23. Hogy szenved a próféta? Hogy 
szeretne segíteni népe nyomorúságán ? 
Érez ebből valamit mindenki, aki komolyan 

t, szívén hordja a lelkeket, s mennél nagyobb 
kört Visel a szívén, nemcsak a hozzátar
tozóit, hanem a közösségét, az egyházát,

a nemzetét, az egész keresztyénséget s a 
nem-keresztyén világot, annál fájdalma
sabb ez az érzés, mikor tapasztalja, hogy 
mily nehéz a lelkeken lévő jégkérget meg
olvasztani. óh Uram, adj lelki ébredést 
mindenütt 1 — tör ki újra meg újra a szí
vünkből. S kezdd el liéiden I

Márc. 21. Luk. 19:29—40. Jer. 10: 
1—9., 16. A sok-sok bálvánnyal szemben, 
amelyet pogányok. Zsidók, mohamedánok 
és névleges keresztyének a magok isteneivé 
tesznek, az egyetlenegy igaz Isten áll szem
ben. De ennek az egy igaz Istennek egy 
lehellete elsöpörhet minden bálványt. S el 
is fog söpreni,mikor a maga teljes erejében 
kibocsátja ezt a lehelletel. De most még 
vár — nem a bálványokért, hanem a 
bálványimádó emberi lelkekért, akiket 
szeretettel akar elvonni a bálványoktól és 
magéhoz édesgetni. Mert a bálványok 
összetörésével ezeket is össze kellene 
törni, de még van kegyelmi idő, — még 
mindenki elfordulhat a néma bálványok
tól, az egy igaz Istenhez.

Mérc. 22. Luk. 19:41—48. Jer. 10: 
17—24 Bizony, az embernek nincs rá 
hatalma, hogy a maga útját helyesen iga
zítsa 1 Le kell tennie a maga vezettetését 
Isten kezébe, aki az egyetlen, aki jól ve
zet. Gyöngéden is vezet az Úr, amíg lehet, 
de fenyítéssel is vezet, ha erre van szük
ség. Legyünk hálásak a gyöngéd szere- 
tetért. és hajoljunk meg alázatosan a 
fenyítés alatt s legyünk azért is nagyon há- 
ládatosak. Akkor nagy áldás fakad belőle.

Márc. 23. Luk. 20:1—19. Jer. 11:18— 
23. Nem könnyű dolog a prófétának azt. 
amit neki az Úr tudtul adott, tovább adni 
azoknak, akikhez küldi az Úr ő általa. De 
mégis tovább kell adnia, s ha ezért szen
vedés vár reá, nem állni bosszút, hanem 
az Úrra bízni ügyét. így tett maga az Ür 
Jézus is. S az Atya nem vonta ki szent 
Fiát a szenvedések tüzéből, de ezek a 
szenvedések hozták meg a világ számára 
a szabadulást. S a szolga nem nagyobb 
az ő Uránéi. Ahol az Urat be nem fogad
ják, ott a szolgát sem fogadják be. Ez így 
volt már az ó-testámentomi időkben is, s 
így van most is, míg csak el nem jön az 
úr dicsőségben, s napfényre nem hozza 
az igazságot és az ítéletet.

Márc. 24. Luk. 20: 20-26. Jer. 15:10.. 
15—21. A próféta szenvedése és fájdalma 
mindig erősebbé válik.. Mindenki ellene 
fordul, azért, mert az Úr szavait közölte 
velők, pedig ez a szó olyan, hogy neki 
örömére és szíve vigasságára szolgált. 
Igen, így van ez. Isten szava egyik em
bernek édes. a másiknak keserű, egyiknek 
élet illatja életre, a másiknak halál illatja 
halálra. (II. Kor. 2 : 16.) A szívnek állapotá
tól függ ez. Ha a te szíved kemény, akkor
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áz igének csak az ütését érzed és vissza- 
pátlan! az rólad. Ha szíved lágy és kész
séges az igé befógadására, akkor behatol a 
szívedbe, újjászül és tovább nevel, fejleszt. 

Márc 25. Luk. 20 : 27-40. És 52 : 7—
10. Ésaiás próféta á nagy baj és nyomo
rúság között is látja Isten szabadílását. 
Látja a babiloni fogságból való kiszaba
dulást, de messzebbre is lét. Hiszen az 
ó testáméHtomi próféták közt ő ez. aki 
legvilágosabban látja mér előre a Krisz
tust, az Isten Bárányát. Csak egy fejezettel 
kell élőbbre mennünk próféciás könyvé
ben, s előttünk áll a szenvedő Messiás, 
olyan világosán megrajzolva, mintha sze
meivel látta volna a próféta. Ezért tud 
örömről, békességről, szabadulásról, meg
váltásról beszélni.

Márc. 26 Jón. 6: 1 —15. Róm 5: l—
11. Ján 6 : 47—d7. //. Kor. 7 :4 -1 0 . Két
féle szomorúság van : világ szerint való 
szomorúság és Isten szerint való szomo
rúság. v ilág szerint való minden szomo
rúság, amely ér bennünket, s amelyet 
nem tudunk Isten kezéből venni. Ez a 
szomorúság elégedetlenséget, panaszt, zú
golódást vált ki belőlünk s igy még távo
labb visz bennünket Istentől. De az Isten 
kezéből vett szomorúság megtérésre vezet, 
mint a körinthusbelieket, akik nem zúgo
lódtak a Pál dorgáló levele miatt,! hanem 
elfogadták a dorgálást és megalázták ma
gokat.- ö a megtért embert is éri sokszor 
feddés és dorgálás, amely fölött megszo- 
moiodik. De ő is kétféleképen szomorod- 
hatik meg, úgy, hogv felháborodik a dor
gáláson, s megmarad a bűnében, amelyért 
megdorgáltatott, vagy úgy, hogy megalázza 
magát alatta, helyreáll és növekedik lelki 
életében.

Márc 27. Zsolt 19 Jer. 17 :5—17. 
„Csalárdabb a szív mindennél“, milyen 
igaz szó ez. A mindeneket tudó I«ten 
tudja legjobban, de meglátja az ember 
is, ha igazán meghajol Isten beszéde alatt, 
s értődi a szívét át meg átvilágíttatni Isten 
Szent Lelke által Akkor megérzi, hogy 
gyógyulásra, szabadulásra van szüksége, 
s az Úrhoz kiált. S aki így megismerte a 
maga szivét, az megtanulja, hogy a mások 
szívét is megismerje, s azokért is az Úr
hoz kiáltson, gyógyulást, szabadulást kérve 
számukra.

Márc. 28 Luk. 20 -41—21: 4. Fil. 1 : 
1 —11. Pál apostol boldog abban a tudat
ban, hogy akiben Isten elkezdette a jó 
dolgot, abban el is végezi. De mennyi 
fáradságába kerül ez az Úrnak 1 Mennyi 
szemetet kell neki egy-egy szívből kitaka
rítania, mennyi köteléket eloldoznia, a bűn 
által ejtett- mennyi sebet kitisztítania és

s u g á r “
begyógyítania ! Bizony nagy, nagy hosszú- 
tűrő szerétéire van szüksége az Úrnak, 
míg ezt véghezviszi De mégis véghezviszil 
Bármennyire faj is Isten gyermekeinek a 
sajáfmaguk életében, vagy keresztyén test
véreik életében, az újra meg újra ki-kiüt- 
köző bűn, nem szabad nekik sem magukra 
nézve, sem amazokra nézve elveszteni 
a reménységüket. Nem hiába tett az Úr 
valakit a magáévá. Azt a lelket már ke
zébe vette, dolgozik rajta és munkáját be 
fogja végezni.

Márc. 29 Luk 21:5 — 19. Fii. 1:12— 
26. Óh, bár az a lelkűiét lenne Isten min
den gyermekében, amely Pál apostolban 
volt. Nem haragszik azokra sem; akik 
versengésből prédikálják a Krisztust, azt 
hívén, hogy ez által kait okoznak ő neki 
Még örülni is tud annak, hogy ha az ő 
iránta való szeretetlen indulattal is. de 
mégis Krisztust prédikálják. Milyen nagy 
hit ez az ige erejében, és egyúttal Krisztus 
szeretetében is, aki még ez ilyen színből 
prédikálókat is fel tudja használni, és aki 
bizonyára türelmes, hordozó szeretettel 
igyekszik ezeket is magához vonni. S Pál 
apostol Ura és Mestere nyomdokában 
kíván járni

Márc. 30. Luk. 21:20-28. Fii. 1 : 2 7 - 
2 :4. Szenvedni a Krisztusért -—! nagy ke
gyelem Csak össze ne. tévesszük ezt a 
magunk bűneiért való szenvedéssel. A 
Krisztusért való szenvedés azoknak az 
osztáyr’sze. akik önmagukat teljesen meg 
tudták tagadni, s akikben így kiábrázol- 
tatik a Krisztus. Mivel a világ éppen 
Krisztust nem akarja elfogadni, azért for
dul azok ellen, akikben Krisztust látta 
meg. Ezekkel szemben nem szabad Isten 
gyermekének megfélemledni, akármilyen 
szenvedéssel járjon is az. De Isten gyer
mekeinek egymás közt az egyenlő indu
latra, az ugyanazon szeretetre, szóval az 
egységre kell törekedni, nem élezni ki az 
ellentéteket, hanem alázatosan hordozni 
egymást. Ez is szenvedés de drága gyü
mölcsei vannak.

Márc. 31. Luk. 21 : 29-38 Fii 2 :1 2 -  
18 Az. aki Istent szereti, nem fél és nem 
retteg többé Istentől, mert tudja, hogy neki 
minden javára van. Az csak a bűntől fél 
és retteg, s éppen azért teljesen odaadja 
magát az Úrnak, aki megoltalmazhatja 
ettől a veszélytől. Ez az egyetlen, amit a 
maga üdvösségéért tehet, de ezt meg kell 
tennie. Ha egészen az Úré; akkor egészen 
az ö  oltalma alatt áll, s akkor tud fény
iem a hitetlen világban is, mint csillag a 
sötét éjszakában. Akkor le<z az ő része 
is az az öröm, mely Pál lelkét eltöllhette.
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