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VÁNDOR VAGYOK.
Vándor vagyok, a föld porában járok, 
De rajtam még karácsony fénye ég, _ 
Úgy léptem át az újév küszöbét,
S nem kérdezem: »Reám ugyan mi

vár ott ?«

Egyért tudok csak forrón esdekelni: 
Karácsonyi öröm maradj velem,
És mindennap újulj meg szüntelen, 
Erőt ad ez majd mindent elviselni.

A szent öröm: Megváltó jött a földre! 
Begyógyít minden fájdalmas sebet,
És égi fénybe vonja lelkemet.
Bánat helyett mély boldogsággal

fölt be.

Vándor vagyok, a föld porában járok, 
Ó-év, vagy új, amint tovább halad,
E szent öröm mihdíg velem marad,
S érzem, közel az otthon, melyre várok.

Feesche M.
Ford.: Vargha Gyulámé.

Karácsony és újév közt.
Csodálatosak a karácsony és újév közötti napok. Még látjuk 

a karácsonyi fényt, még visszhangzanak bennünk a szép karácsonyi 
énekek, és mégis, valami fájdalmas gondolat kél már a szívünk
ben — az év vége közeledik.

Még egyszer visszatekintünk az útra, amelyet megtettünk. 
Olyan sok minden történt ebben az évben, amely alatt meg kell 
alázkodnunk és amelyért bocsánatot kell kérnünk, olyan sokat kel
lett megtanulnuk. Akármilyen volt is ez az • év, az utolsó, amit 
látunk az, hogy hálát kell adnunk Istennek mindenért.

Nem tudjuk, mit hoz a jövő év, de egyet tudhatunk, — 
hogy ha megragadjuk az Úr kezét, akkor akármi is lesz, min
den a mi javunkra fog szolgálni és így útunk nemcsak előre, 
hanem felfelé és hazafelé fog vezetni. Légy csendben az ó-év utolsó 
óráiban, ne hagyd magad elrag adtatnia világ könnyelmű szilvesz
teri örömei által. Jöjj ahhoz, aki egyedül lehet vezetőd ebben az 
új évben: Jézushoz!

A cél közel, meglátunk Téged, 
Kiben hívónk a nap közéig.
Óh. drága hír, óh, szent ígéret: 
Nem választ tőled semmi el. 
Nap süssön bár — zúgjon vihar 
Ott fenn meglátunk csakhamar.
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Újévi kérés.
Lelkem egy kérés tölti be mostan: 
Add U ram, hogy a jövő napokban 
legyen majd időm — a Te szá

modra,
és legyen időm — magamnak, -

másnak,
mindig azoknak, akik az úton 
énvelem járnak.
A Te számodra? — Nem kérem

így,, nem.
Hagyd szomjú kelyhem Beléd me-

- rítnem,
Te örök forrás. Ajándékozz meg 
Te engem egy mély lehelletével 
szentséggel teljes örök idődnek! 
Lecsendesülve, Beléd merülve 
magam számára is jut idő majd: 
kicsit megállni, 
mag’amba szállni, 
kézösszetenni, gyűjteni, venni, 
mélyebbre jutni, csendben is lenni. 
Akkor, csak akkor leszek majd

gazdag!—
Tékozló kézzel lesz, amit adjak! 
Másoknak áldás így lehet utam. 
így kérek időt újévre.Uram.

Ford.: Béták Erzsébet.

Öt perc
Öt perc alatt keveset lehet be

szélni, de sokat cselekedni. Öt perc 
alatt egy egész várost fel lehet 
gyújtani. E gy pillanat alatt elját
szotta Ézsau az elsőszülöttségi 
jogát, egy becstelen cselekedet, 
egy szégyenletes szó úgy beszeny- 
nyezi a lelket, hogy egy Óceán 
se tudja tisztára mosni! Öt perc 
alatt elvesztheted a jó nevedet, a 
nyugodt lelkiismeretedet és a lel
kedet is. Öt perc alatt nyomorú
ságba döntheted magadat és tiéi 
det. Öt perc ¡alatt meg is halhatsz!

De öt perc alatt olyan elhatá
rozásra is juthatsz, mely üdvös
ségedet jelenti. Öt perc alatt ma
gadba is szállhatsz, mint a; tékozló

fiú tette (Lukács 15.). Öt perc 
alatt megértheted az újjászületés 
titkát (János 3.) és a saját szíved
ben megtapasztalhatod. Öt perc 
alatt Saulból Pál lehet. (Ap. csel. 
9.). Öt percig csendben reggel, 
délben, este, mint Dániel (6:11.); 
öt percig ' az Ür Jézus lábainál 
lenni, mint Mária tette Bethániá- 
ban, megindíthatja bennünk az 
élet folyamát. Percekből van az 
egész élet összetéve. Öt elveszett 
perc egészen elveszett. Öt perc 
Istennel — ez jól felhasznált idő. 
Öt perc elég ahhoz, hogy máso
kat szeress, másokat megvigasz
ta lj hogy örömöt szerezzél, hogy 
segíts, hogy erősíts és imádkoz
zál. Öt perc is Isten ajándéka.

Ha van öt perced, gondolj er
re ebben az új évben!

#=E!<-ír

Terhek — csomagok.
Mindenki csodálkozva rázná fe

jét az olyan ember felett, aki a 
vonaton ülve, nehéz terhét a há
tán tartaná. Mégis, milyen sok 
ember van, aki az üdvösség vo
natán, hátán súlyos teherrel uta
zik, ahelyett, hogy letenné azt.

1. számú csomag: Panasz és jaj
gatás az elmúlt idő keservei 
miatt.

2. számú csomag: Sóhaj és elé
gedetlenség a jelen miatt.

3. számú csomag: Kínzó féle
lem és aggodalom a jövőre vo
natkozólag.

Miért nem teszed le a múlt 
jelen és jövő minden szomorúsá
gát, aggodalmát, terhét életed vo
natvezetőjénél? Valószínűleg ö 

! nagyrészét a feledés tengerébe 
¡vetné! És ha mégis csomagjaid 
között volna olyan, amit érdemes
nek talál megtartani, akkor sem 
néked kell hordoznod azt. Helyezd 
el nála, a csomagszállítókocsiban. 
Emeld fel tekinteted az égre, ne
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zavarja meg semmi a felfelé lá
tást és lelked igaz öröm és bé
kesség tölti be, amely végig kí
sér a földi élet nyomorúságain 
keresztül, fel a mennyei hazáig.

Isten mindent jól 
cselekszik.

Isten szőttese, bal feléről van 
szőve. Bal felén milyen kúszáltan, 
szemmelláthatólag cél és rendszer 
nélkül halad a fonál. De fordítsd 
csak meg a szőttest és csodálatos 
kép fog eléd tárulni, pazar szí
nekkel, mintával: teljes, befejezett 
egész. így lesz egyszer Isten mun
kájával is, ha igazi oldaláról, az 
örökkévalóságból nézzük. Akár a 
népek, akár az egyesek élete ösz- 
szekúszáltnak látszó szálait tekint
jük, amelyek előttünk gyakran 
olyan titokzatosnak, érthetetlen
nek tűnnek fel, odafenn a meny- 
nyei világosságban Istenvilágkor
mányzásának egészét fogják meg
látni és imádattal hajtják meg tér
düket az ő  mesterműve előtt. 
Amikor majd minden kúszáltan 
futó szálnak megtaláljuk a maga 
értelmét és célját és amikor a 
fonalak összevisszaságából dicső
séges egész lesz. — Tekintsd hát 
már most a hit világosságából föl 
di életedet, lásd meg abban 
mennyei Atyád jóságát, irgalmát 
a fájdalmak és nehézségek kö
zött is és szíved így a földi nyug
talanság között mennyei nyuga
lomra talál. Bízd magad egészen 
az égi Mesterre és várj csend
ben, amíg Ő a rendezetlenül és 
kúszáltan futó szálakból csodála
tosat alkot az Ő dicsőségére.

A pokol lovasa.
Németország G. nevű városá

ban évekkel ezelőtt néhány vidám 
fiatalember egyesületet alapított, 
melynek »Pokol klub« nevet ad
tak. Az egyesület feladata volt, 
minden héten egyszer kedélyes es
tét rendezni, amelyen a tagok et
tek, ittak, játszottak és táncoltak 
reggelig. Fáradtan, üres erszény
nyel és megterhelt szívvel mentek 
azután haza s nem maradt más 
számukra, mint a keserű emlék. 
Ezenkívül minden szilveszterkor 
gyűlést rendezitek s ebből az alka 
lomból igyekeztek egymást az 
ivásban és a rossz tréfák gyártá
sában felülmúlni. B. Antal ilyen 
alkalmakkor mindig vezető szere - 

j  pet játszott. Kiváló tehetségeivel 
| mindenkinek a szeretetét meg- J  nyerte, de a sokat ígérő ifjú né- 
J hány év alatt tönkretette széllé- 

" i  képességeit.
Egy reggel, amikor B. Antal 

kábult fejjel került haza a közgyü- 
j  lésről és elégedetlenül feküdt le 
még egy-két órára ágyába, a kö
vetkezőket álmodta: A legkedve
sebb paripáján ült. A főúton lo
vagolt, amikor egy ismeretlen fér
fi eléje állt, megkapta a gyeplőt 
és parancsoló hangon így szólt: 
»Jöjj velem!«

»Ki vagy te, hogy neked enge
delmeskedjem?« — kérdezte az if
jú, miközben káromkodva igyeke
zett a gyeplőt újra hatalmába ke
ríteni.

»Majd meglátod!« — felelt a 
másik kemény hangon, ami az if
jút különös ijedtséggel töltötte el. 
Izgalmában sarkantyúját lova ol
dalába vágva igyekezett elszágul- 
dani, de a menekülés nem sike
rült. Akármilyen gyorsan szágul
dott a paripa, az üldöző mindig 
nyomában volt és kezében tartot
ta a gyeplőt. A  rettenetes iram vé-
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g-e az volt, hogy a paripa leve- 
tette magáról utasát és elvág
tatott.

De ahelyett, hogy B. Antal a 
földre esett volna, mindig mé
lyebbre és mélyebbre zuhant. Vég
re úgy érezte, hogy földet ért és 
örült, hogy megpihenhetett, akkor 
vette csak észre, hogy a kísérője is 
ott van. »Hol vagyok? Hova vi
szel engem?« — kiáltotta gyűlö
lettel.

»A pokolba,« — felelt gúnyos 
mosollyal a másik. Lángnyelvek 
nyaldosták körül őket. Következő 
pillanatban B. Antal egy pompás 
palota elé ért. Könnyű zene hal
latszott ki az ablakból, melybe be
levegyült az emberek vad tivor
nyája. Minden földi szórakozás 
túlhajtott mértékben meg volt itt. 
Férfiak és nők vad iramban tán
coltak, asztaloknál nagy dorbézo
lás folyt és közben könnyelmű 
énekek és trágár beszédek hang
zottak. A kártyás szenvedélyesen 
folytatta játékát és a fösvény 
szüntelenül pénzt számolt.

Az ifjú észrevette maga körül 
meghalt ismerőseit és rémülten 
látta, hogy ugyanazzal foglalkoz
nak odalent, ami azelőtt idefönt 
betöltötte egész életüket. Megszó
lította egy volt ismerősét. Kártyá
zott, — a földön is szenvedélyes 
kártyás volt. Kérte, hogy hagyja 
egy kicsit abba és pihenjen, hogy 
beszélhessenek egymással, de az 
fájdalmas kiáltással válaszolt: »A 
pokolban nincs pihenés« — és 
ezerszeresen visszhangzott minden 
oldalról: »A pokolban nincs pi
henés.« Majd föltépték mellükön 
ruhájukat, hogy ő a szívükbe lát
hasson, amelynek a helyét lángok 
mardosták. — »Nincs békesség az 
istenteleneknek« — mondja Isten.

»Ilyenek a pokol élvezetei« éne
kelte egy ezerhangú kar. »Amit a 
földön választottunk, az a mi sor

sunk örökre, örökre« — hangzott 
újra és újra. A fiatal ember resz
ketve állott. »Engedj hazamenni,«
- kérte titokzatos kísérőjét, és az 

felhozta a földre. Mielőtt elbú
csúzott volna, B. Antal fülébe súg
ta: »Jövő szilveszterkor újra talál
kozunk.«

B. Antal fölébredt súlyos ál
mából. Lázas izgalmában ide-oda 
vetette magát. Lelkiismerete fel-' 
ébredt és vádolójává lett. Elhatá
rozta, hogy kilép a »Pokol klub«- 
ból és búcsút vesz könnyelmű ba
rátaitól. De gyenge volt. Barátai 
körülvették és eléje tárták, hogy 
mi lesz az egyesületükből az ő 
hathatós támogatása nélkül. Meg
ingott, s megnyugtatva. lelkiisme
retét, folytatta könnyelmű életét, 
úgyhogy a következő közgyűlés 
megint barátai körében találta.

Az, elnök szólásra emelkedett és 
a következő szavakkal üdvözölte 
az egybegyűlteket:

»U raim, épen egy éve, hogy köz
gyűlésünket megtartottuk és kedé
lyesen együtt voltunk.« Mint trom- 
bitaharsogás hangzottak ezek a 
szavak az ifjú fülébe. Egy pilla
nat alatt előtte állott elmúlt éle
te, álma és elhatározása. Hol el
sápadt,, hol meg piros lett ijed
tében, de elűzte a félelmes gondo
latokat, leült a lakomához és igye
kezett italba folytani rosszkedvét, 
ami sikerült is.

így telt el egy óra a másik után 
és amikor a nap felkelt, elővezet
tette paripáját, hogy hazamenjen.
— Ez volt utolsó útja. Néhány óra 
múlva megtalálták a lovat, lege
lészve az út mentén és gazdáját 
néhány lépésnyire holtan a földön.

Az átkozottak »elmennek majd 
az örök gyötrelemre; az igazak 
pedig az örök életre.« (Máté 25, 
41, 46.)
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K Ü L M I S S Z I Ó  
Nias szigetéről.

Sumatra szigettől nem messze 
terül el Nias. Bár jóval kisebb 
Sumatránál, mégis nem kevesebb, 
mint 200.000 bennszülött lakőst 
számlál. Hegyes-völgyes ország, 
gyönyörű tájakban gazdag, tarka 
virágokkal, bokrokkal. Lakói lát 
szólag barátságos emberek, azon
ban az illatos virágok közt mérges 
kígyó kúszik és a barátságos arc 
mögött a legsötétebb pogányság 
rejtőzik. A legsiralmasabb állapo
tot itt, ezeken a szigeteken talál
hatjuk. Uralkodóik embertelen, 
vérszomjas zsarnokok. Kívül és 
belül állandó harc és küzdelem. 
A gonosz szellemektől való rette
gés életük végéig kíséri őket. Bál- 
ványaik száma megszámlálhatat
lan. Rettenetes gyilkosságok, rab
lások sorozatát viszi véghez egy- 
egy bennszülött. Ez számára di
csőséget és tisztességet jelent. A 
legborzalmasabb azonban minden 
tettük között a lefejezés. Itt pél
dául, ha valakinek hozzátartozója, 
ismerőse útjában van, egyszerűen 
megrendeli a lefejezőt! Egyik 
ilyen törzs például állandóan ret
tegésben tartja a lakosságot. Min
den tagja lefejezőnek készül. A 
törzs feje Siwahumola, a Kilenc- 
lángú, aki cselekedeteivel rászol
gált nevére, mert valóságos per- 
zselőtűz gyanánt pusztított. Néz
zük meg őt közelebbről. Dacára 
annak, hogy kabát, nadrág, ing, 
harisnya és cipő nélkül jár, öltö
zete nem kevesebb, mint 1681 
márkát ér. Fejdísze és nyaka kö
rül az erős karika színaranyból 
készült. Bal fülében fülbevaló, fel
szerelése: kés, dárda és paizs. 
Rabszolgakereskedést űzött, míg 
várát fel nem gyújtották. Mene

külnie kellett. Ezután lefejezéssel 
(fejvétellel) foglalkozott. Ha vala
kinek koponyára volt szüksége, 
hogy ősi szokás szerint családi 
ünnepélyét szebbé tegye, akkor a 
Kilenclángúhoz ment és nem hiá
ba, mert jó pénzért hamarosan tel
jesülhetett Kívánsága.

A rajnai misszió társulat mun
kát kezdett Niashan 1865-ben. K i
lenc év kellett ahhoz, hogy a nép 
ellenszenve legalább részben meg
szűnjön. Ekkor keresztelték az el
ső 24 bennszülöttet. 25 év eltel
tével már 800-ra emelkedett a 
megtért keresztyének száma. Az 
Evangélium egyik győzelmet a 
másik után aratta- 1905-ben 7.500 
megkeresztelt bennszülött volt - 
Az elmúlt évben 98.570 keresz
tyén és 14.908 keresztség előtt 
álló bennszülött volt.

Csodálatos az Úr munkája és mi 
imára felemelt kezekkel állhatunk 
mellette! Az aratni való sok, a 
munkás kevés. Nyolc misszioná
rius dolgozik csak ebben a nagy 
gyülekezetben. Vajha küldhetné a: 
Űr még sokakat!

Fletünk órája.
Isten órája szerint kell a mi 

óránkat megigazítani. A mi óránk 
sokszor siet, sokszor azonban ké
sik is, a világi szomorúságok 
miatt. Aki igazán vár, az megnézi 
az órát. Nézd még Isten óráján 
a mutató azt mutatja, hogy mind
járt itt van az idő. Mózes, mikor 
az óráját igazította, így énekelt: 
»A mi esztendeinknek napjai... 
gyorsan tovatűnik, mintha repül
nénk.« Pál így kiáltott Isten váro
sában: »Az idő rövid.« Péter meg
tapintva a föld ütőérlökését, így 
szólt: »Titeket, akik rövid ideig 
szenvedtetek.« »így szólt János: 
»ki hallotta a tizenegyedik óra üté- 

j  sét, trónonülő Krisztus szavaiból: 
I »Imé eljövök hamar!«
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!

1034. Jan. 1. Luk. 2:21. Gál. 3:23— 
29. Luk. 4:16—21. Róm. 8: 24—32. Av
val a boldog bizonyossággal tudsz-e 
nekiindulni az új esztendőnek, kedves 
olvasóm, hogy te a Jézus Krisztusban 
való hit által Isten gyermekévé let
tél? Nem vagy-e még a bűnnek és á 
világnak a rabja? Nem csak bizony
talan tapogatódzás-e a hited? Vagy 
nem csupán a törvény szabályait aka
rod-e betölteni a magad erejéből? Ha 
ezeknek a csoportoknak valamelyiké
hez tartozol, akkor még nem vagy 
igazán boldog. Krisztus pedig azért 
jött a világra, hogy téged is boldog
gá tegyen. Ragadd meg ezt a ke
gyelmet, s így kezd meg boldogan, 
örvendezve az új esztendőt!

Jan. 2■ Zsolt. 91. Zsolt. 73:1 -12. 
Nem teszel-e te is úgy, mint a zsol
táríró? Nem háboritja-e meg a te 
szived nyugalmát is az a gondolat, 
hogy a gonoszoknak sokszor jobban 
megy a sorsuk itt a földi életben, mint 
az igazaknak? Nem támad-e a te szí
vedben is irigység emiatt? Öh, én hi
szem, hogy ezen a töprengésen és 
nyugtalanságon te is keresztülmentéi, 
vagy talán még benne is vagy. Hoz
zátartozik ez a mi gyarló, bűnös em
beri természetünkhöz, mert mi a dol
gokat csak kívülről nézzük és nem ha
tolunk eléggé a mélyökre. A magunk 
értelmével akarjuk megmagyarázni 
ezeket az érthetetlen és visszás dol
gokat, de nem sikerül. Vájjon hová 
forduljunk?

Jan. 3■ Luk. 13:6—9. Zsolt. 73: 
13—24. Hová fordult a zsoltáríró, töp
rengései közepette? Bement az Isten 
szent helyébe. Ő előtte tárta ki szí
vének minden nyugtalanságát, kétke
dését, Ő tőle várta a feleletet és a 
megoldást, s ekkor mindent megértett. 
Megértette, hogy amit ö lát, az csak 
látszat, megértette, hogy a gonosznak 
jó sorsa csak ideiglenes, elmúlandó, s 
hogy csak azok a boldogak, akik az 
Ürral járnak. S ekkor megalázta ma
gát, elismerte a maga balgatagságát 
és tudatlanságát, s az Űr keze úgy föl
emelte, hogy megérezte az Ő közel
ségét, s bizonyságot tett Istenben való 
reménységéről. így tégy te is!

Jan. 4. Luk. 11:1—4. Zsolf. 37:1— 
20. Milyen gyöngéd szeretettel biz
tatja Isten Lelke ebben a zsoltárban a 
csüggedezőket, a lelki háborgásban le
vőket! Nem a szigorú bíró Ítélkező 
szava hallatszik itt, amit pedig sok
szor megérdemelnénk kishitűségünkkel,

hanem az Atyának szeretetteljes biz
tató szava: »Bízzál az Űrban, gyö
nyörködjél az Űrban, hagyjad az Or
ra a te utadat, csillapodjál le az Űr- 
bán!« mind megannyi gyöngéd biz
tatás. Vájjon ellenállhatunk-e nekik? 
S milyen felséges Ígéretek vannak hoz
zácsatolva: az Űr teljesiti szivünk ké
réseit, felhozza igazságunkat, öröksé
gül adja nekünk a földet. Nem új- 
jong-e a szívünk ennyi kegyelem ta
pasztalatánál ?

Jan. .5. Luk. 18:1—14. Zsolt. 37:21— 
40. Isten ígéretei folytatódnak a zsol
tár további verseiben. S nem csak ígé
reteket tár elénk a zsoltáríró, hanem 
tapasztalatokat is. S épen olyan pon
ton vannak boldogító tapasztalatai, 
amelyek manapság még a hívők lelké
nek is sok nyugtalanságot okoznak. 
Milyen idők várnak az én gyerme
keimre, unokáimra? Nem lesznek-e ke
nyér kéregetőkké a mostani súlyos 
gazdasági viszonyok közt? Nem, az 
Űr nem hagyja el az övéit, gondosko
dik róluk. Várjad Öt, őrizd meg az ö  
útját, s ő  nem lesz hűtlen, ígéreteit 
megtartja.

Jan. 6. Máté 2:1—12. Bs. 60:1—6. 
Máté 3:13—17. II. Kor. 4:3—6. Ezek az 
ígéretek elsősorban Izraelnek, Isten ó- 
testamentomi népének szólnak, de ma
gáévá teheti Isten újtestamentomi né
pe is, sőt bizonyos értelemben minden 
egyes lélek is, aki magáévá teszi a 
felszólítást, amely az Ígéretet meg
előzi. Fel kell ébrednünk a bűn ál
mából, fel kell kelnünk, s Jézushoz; 
a világ világosságához mennünk, hogy 
az Ő világosságánál meggyújthassuk 
a magunk mécsesét és világíthassunk 
a magunk helyén. Ha így teszünk, ak
kor rajtunk is meg fog látszani az 
Úr dicsősége, mert másoknak is meg
mutathatjuk az Őhozzá vezető útat, 
s a mi szívünk is örömtől fog ra
gyogni.

Jan. 7. Luk. 2:41—52. Róm. 12:1-6. 
Ján. 1:35—42. II. Kor. 6:14—7:1. Is
tennek ezt a parancsát: »Menjetek ki 
közölük« sokan és sokféleképen félre
értették már. Vannak, akik kolostorba 
vonulást értenek alatta, vannak, akik 
bár a világban maradnak, lelki gőg
gel lenéznek másokat, akik nem az 
»ő hitük« szerint járnak, vannak, akik 
bizonyos külsőségekben különböztetik 
meg magukat a világtól, de a szívük 
a régi marad. Igazi értelmét ennek a 
parancsnak azok ragadják meg, akik 
a magvát találják meg Istennek ebben
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a szavában: »Lakozom bennök.« Az 
Úrnak lakást készíteni a szívünkben 
s a bennünk lakó Lélek által vezet
tetni magunkat, ez adja meg minden 
más, erre vonatkozó kérdésre a helyes 
feleletet.

Jan. 8. Péld. 1:1—19. Zsolt. 122. Sze
reted-e te úgy a te magyar hazádat 
s a te földi egyházadat, mint ahogy 
a hivő zsidó szerette Jeruzsálemet és 
a jeruzsálemi templomot? Örvendesz-e 
úgy, mikor Isten házába mehetsz? 
Imádkozol-e úgy a te hazádnak, a 
te városodnak a békességéért? Tudsz-e 
örvendezni mindennek, ami a te né
pedet közelebb viszi az Űrhoz, s tud-e 
fájni a szived nem csak földi veszte
ségeiért, hanem még inkább bűnei
ért? Ha nem így van, akkor te, új- 
testamentomi keresztyén szégyeld el 
magadat egy ótestamentomi hivő lé
lek előtt!

Jan. !). Jak. 1:1—15. Jób 1:1—12. 
Figyeld meg jól Jóbnak a tulajdonsá
gait (1. vers), amelyeket maga az 
Ür is elismer (8. vers) és vizsgáld meg 
magad: elmondhatná-e ezeket terólad 
is az Ür? Hát abban a dologban, ami 
az 5. versben van róla elmondva, olyan 
hü vagy-é, mint ő? Gondolsz-e úgy 
a családod tagjainak lelki állapotával, 
és imádkozol-e értök? Lám, Jobban 
olyan nagy mértékben megvoltak ezek 
a szép tulajdonságok, hogy a Sátán 
nem nyughatott miattok. Vájjon te fe
lőled nem lehet-e a Sátán egészen 
nyugodt, mert hiszen a kezében tart?

Jan. 10■ Jak. 1:16—27. Jób 1:13—22. 
Az Úr megengedi, hogy Jób hite pró
bára tétessék. Két dolgot látunk meg 
ebből. Egyik az, hogy az Ür meg
bízott Jobban, hogy a próbát ki fogja 
állni, a másik pedig, hogy szükséges
nek látta számára ezt a próbatételt. 
Adjon ez a két tudat erőt és bizalmat 
nekünk is, ha megpróbáltatásokat küld 
ránk az Ür. Szeretetének a jelei ezek, 
fogadjuk őket szeretettel és alázatos
sággal.

Jan. 11. Jak. 2:1-13. Jób 2. A Sátán 
nincs megelégedve, mert próbálkozása 
eredménytelen volt. Többet kíván. S 
az Űr, bár szívesen kímélné meg Jó
bot a további szenvedésektől, — en
ged. Hiszen tudja, hogy Jób ezt a 
próbát is ki fogja állani. A Sátán min
dig azért kisért, hogy elbuktasson, az 
Ür pedig azért, hogy győzelmet ad
jon a kisértés fölött. S Jóbot nem in
gatja meg feleségének ingerlése sem. 
Átkozódás helyett csendes megnyug
vással felel. De jön a nehezebb pró
ba. Barátai sajnálkoznak rajta. S az

I ember úgy szereti sajnáltatni magát. 
! Vájjon ezt a próbát hogy állja ki Jób? 
) Jan. 12. Jak. 2: 14—20. Jób 3. Fáj- 
j dalom, itt már kitűnik, hogy Jób nem 
tud megállni a próbában, de épen ez 
által lesz világossá az is, hogy szük
sége van erre a próbára. Ne vessünk 
rá követ. Ne bízzuk el magunkat, hogy 
talán egy és más próbát már nyugod
tan elviselhetünk. Jöhetnek még ne
hezebbek is, s ki tudja, hogy fogunk 
bennök megállani? Legyen mindenna
pi imádságunk ez, amit Istennek egy 
kedves gyermeke, Havergal Franciska 
szeretett imádkozni: »Uram, készíts el 
mindenre, amit számomra elkészí
tettél!«

Jan. 13■ Jak. 3. És. 61:1—6. Az Űr 
Jézusra mutató prófécia ez és Őben
ne teljesedett be. Földön jártában is 
cselekedte mindazokat, amik itt elő 
vannak sorolva, és most is cselekszi. 
És pedig cselekszi kegyelemből, azok 
által, akiket a magáéivá tett, akik így 
Isten papjaivá, Isten szolgáivá szen
teltettek föl. Mennyivel komolyabban 
kellene vennünk ezt a hivatásunkat, 
mennyivel jobban be kellene teljesedni 
az Ür emez Ígéretének: »Aki hisz én- 
bennem, az is cselekszi majd azokat 
a cselekedeteket, amelyeket én cselek
szem, és nagyobbakat is cselekszik 
azoknál. (Ján. 14:12.) Nem a mi kis
hitűségünkön, félszivüségünkön mulik- 
e, hogy ez nem így van?

Jan. 14- Ján. 2:1—11. Róm. 12:7—- 
16. Ján. 1:43—51. I. Kor. 2:6—16. Mi
lyen nagy különbség van emberi böl
csesség és isteni bölcsesség, az em
beri értelem kutatásai és Isten Lei
kének a kinyilatkoztatása előtt! Az 
emberi bölcsesség és értelem mindenre 
elegendő lehet, de egyre sohasem ele
gendő arra, hogy megértse Isten tit
kos és mélységes gondolatait, ame
lyeket az emberi lélek örök üdvössé
gére vonatkozólag táplál. Ezeket csak 
Isten Lelke jelentheti ki az emberi 
léleknek. Boldog, akinek már kijelent
hette! De ezt csak azoknál viheti vég
hez, akik a maguk értelmét és böl
csességét egészen félretették.

Jan. 15- Péld. 1:20-33. Jól) 4. Eli- 
fáz beszéde nagyon szépen és kegye
sen hangzik. Emlékezteti Jóbot arra, 
hogy mit várhat Isten tőle, aki eddig 
plyan igaznak és istenfélőnek látszott. 
S annak is kifejezést ad, hogy imé 
kitűnik, hogy Jób sem lehet igaz Is
ten előtt. A szép beszédek mögött 
sok a hideg okoskodás, amely köny- 
nyen ítél a fölött, aki bajban van.

Vargha Gyuláné.
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