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Isten, te látsz engem.
1. Móz. 16 : 13.

A z Úr Jézus Krisztus vére árán megváltott drága lélek, életed
del tégy bizonyságot arról, hogy Megváltód a bűn minden kötelékétől 
megszabadított téged. Ján. 8, 36.

Isten nemcsak külső cselekedeteidet látja, hanem titkos gondolatai
dat, érzéseidet is, és élted mozgató erői is nyilván vannak előtte. Jer. 
17, 10. Zsolt. 139:2. Máté 7, 22, 23.

Ezért mostantól kezdve :
Soha egyetlenegy n^pon se mulaszd el a csendes imádkozást, 

Isten Igéjéből való táplálkozást. Ezek nélkül lelked eleped, mint 
ahogyan tested a mindennapi táplálék nélkül. Máté 6, 6. Kol. 4, 2. 3, 16.

Élj állandóan összeköttetésben Jézussal, Megváltóddal és Ki
rályoddal. I. Kor. 1, 9.

Ne tégy semmit, amit az Úr Jézus jelenlétében nem tennél meg. 
Kol. 3, 23.

Ne beszélj semmit, amit Megváltód előtt nem mondhatnál el. 
141. Zsolt. 3. Jak. 1, 26.

Ne írj semmit, aminek tartalmát az Úr Jézusnak meg ne mutat
hatnád. I. Kor. 10, 31.

Ne ,olvass olyan könyvet, amelyet szégyenkezve kellene elrejte
ned az Ő megjelenésekor. 119. Zsolt. 37. ,

Ne énekelj olyan éneket, amelyet az Ür előtt nem énekelhetnél 
el. Kol. 3, 16.

Őrizd meg szemeidet, hogy gonoszt ne lásson és ezáltal tisztá
talan kívánságokat ne ébresszen benned. És. 33, 15— 17. Máté 6, 22.

Légy egyszerű a ruházkodásban. 1. Pét. 3, 3—4.
Bánj mindenkivel úgy, ahogyan szeretnéd, hogy veled bánjanak. 

Máté 7, 12.
Minden küiső és belső dolgodban, egész lényeddel, gondolat- 

világoddal csak az Úr Jézus tetszését keresd, még akkor is; ha ez 
által az emberek barátságát vesztenéd el. I. Tess. 2, 4.

Légy mindenki előtt az Úr Jézus Krisztus igazi, hűséges tanít
ványa aki örömmel viseli a szenvedést, szégyent és gyalázatot is. 
Zsid. 11,26.

Legyen életed szabályozója a Szentírás.
Mit tennél akkor, ha tudnád, hogy a mostani óra életed utolsó órája?

X. évfolyam, 2. szám. 
1934. január 15.
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.......éheztem és nem
adtatok ennem

Villanyosra vártam. Gondola
taim messze jártak. Egyszerre 
»csak tatami különös zaj ütötte: 
meg fülemet. Mi ez ? Emberi han
gok, vagy valami távolról idehal
latszó állati üvöltés ez? A  zűrza
varból most már egyes hangok 
is kihangzanak: férfi káromkodás, 
női sikoltás, gyermeksivalkodás, 
civakodás. Most már a szavakat 
is megértem: »Add ide!« »Nem 
mész innét?!« — »Menj innét, ez 
az enyém!« — Majd durva tréfák 
hangzanak és utána vad kacagás. 
Szivem megdobban és hevesebben 
ver. Mi lehet ez, honnét hangzik 
ez a zűrzavaros zsivaj ? Keresem 
tekintetemmel a hang forrását. Go- 
molygó porfelhő zárja el előlem a 
látóteret. Valami átható, fojtó sza
got érzek. De lassanként megszok
ja szemem a homályt, a por is osz
lik és — rettenetes látvány tárul 
a szemem elé. Mintha a pokol ka
puja nyílott volna meg előttem és 
én ott állok megbénulva, visz- 
íszafojtatt lélegzettel, könnyes 
szemmel... Igaz ez, vagy csak ál
modom? Mik, vagy kik ezek a sö
tét alakok?

Szemetes kocsik gördülnek el 
előttem és megállnak. A kinyitott 
ajtón keresztül a földre hullik a 
szemét és egyszerre mintha a föld
ből nőttek volna ki ott teremnek: 
nők, férfiak, gyermekek, és egy
mást lökdösve, tülekedve igyekez
nek összeszedni (a szemétből az 
»értéket«. Itt egy hajdan elegáns, 
selyem ruhába öltözött nő igyek
szik rongyos kendőjébe összeszedni 
a csontdarabokat, ott egy aggas
tyán fogja félkezével fájós dere
kát, miközben nagy nyögések közt 
kapkodja el szomszédjai elől a fa
darabokat, amott egy suhanc ránt 
elő diadalmasan egy szinehagyott

piros kendőt és köti durva neve
téssel fejére. Jaj, itt egy 
szoptatós anya félkarján cse
csemőjével vesz fel valami ételda
rabot és dugja mohón szájába, 
majd engedve anyai érzelmének, 
gyermekének is ad belőle. Fiúk, 
leányok, asszonyok, férfiak, fiata
lok és öregek, egymást lökdös
ve, egymást tiporva végzik ször
nyű munkájukat. És közben jön
nek és mennek a szekerek és köz
ben jönnek új és új emberek, gyer
mekek, ... rongyokba burkolva, 
szennyesen, piszkosan, felsebzett 
lábbal, fagyott kezekkel és sze
mükben ... Mintha mindegyik 
szempár felém nézne., reám nézne 
vádolva, szemrehányón, tele fájda
lommal, tele mélységes bánattal.
Az egyikben valami rettenetes 
gúny van, a másikban szinte a 
pokol tüze ég: »Te nézel minket?
Ti tettétek ezt, ti akik nem segít- 
tek rajtunk, ti akik hagyjátok, 
hogy gyermekem rongyokba bur
kolva hulladékot egyék, ti akik el
nézitek, hogy éhen pusztuljunk...«

Megnyílik a szomszéd korcsma 
ajtaja és két részeg fiatal nőt lök
nek ki azon. Nekem ütődik az 
egyik. Egymásra nézünk meredt 
tekintettel. Bennem borzalom és , 
mélységes fájdalom van és ben
ne ... ? — Felkacag és tovább
megy. Bement bút felejteni, felme
legedni és most keresi tovább nyo
morúságos kenyerét. — És én ?

Mintha ólom volna mindegyik 
tagomban, megindulok lassan, fá
radtan hazafelé ... Vissza-visszané- 
zek, már csak a porfelhőt látom, a 
távoli morajlást hallom és szí
vemben a sajgó, nagy fájdalmat 
érzem .

Már máiS világban járok. Jön
nek velem szemben férfiak, nők, 
gyermekek: tiszták, rendesek, jól
lakottak. Megyek haza! Vár szép 
otthonom, várnak szeretteim, ki-



„ F é n y s u g á r 11

csínyek, nagyok, tiszták, gondo
zottak, kiknek mindenük megvan. 
Vár egy tiszta ruhácskában, puha 
fehér párnán fekvő,, gőgicsélő cse
csemő, arcocskája olyan, mint a 
hasadó rózsabimbó ... Nem tudok 
hűlni. Szemem behúnyom és oO 

látom azokat a hamuszürke arco
kat, beesett, láztól és gyűlölettől 
égő szemrehányó szemeket és hal
lom, hallom a vidám gyermekka
cagáson túl az, éhes, veszekedő, tü
lekedő nők és férfiak rikácsolását, 
a gyermeksírást, annak a félholt 
csecsemőnek a nyöszörgését és 
hallom, amint az: Űr azt mondja:- 
»éheztem, és nem adtatok ennem; 
szomjúhoztam és nem adtatok in
nom ;j)övevény voltam ’és nem fo
gadtatok be engem; mezítelen vol
tam és nem ruháztatok meg en
gem ;... amennyiben nem csele- 
kedtétek meg eggyel eme legki
sebbek közül, én velem sem cse- 
lekedtétek meg«.

*
Sötét, kétségbeejtő, szívettépő, 

megrázó kép. Nincs segítség, 
nincs menekülés? — Van! — A 
jó Pásztor szertejár »... megy az 
elveszett után, mígnem megtalálja 
azt«.

1934. január.
Dr. F. M. d. ft.

Jó Pásztorom, ha velem jársz, 
ha szelíden szólsz hozzám, minden 
keserű édessé válik a számomra, 
akkor még a pusztában is boldo
gan követlek.

Hakewitz L.

Ha rád nehéz napoknak terhe há
rul,

Ne szólj mindjárt nagy elhagya
tott ságrul.

Ha csak magát az Istent keresed, 
Az Isten hű, nem hágy el tégedet.

Tanács a siralom völgyében.
Ó, ha valakit sírni látsz, 
hullatni könnyeit,
— olyan kicsiny a bú talán: 
mosolyod is segít. —
De máskor bánatsúly alatt 
egy szív majd meghasad. 
Közönyösen, mennél tovább 
folytatva útadat ?

Idején mondott szerető, 
egyetlenegy szavad 
felhőt elűz, — hát nem tudod? 
s enyhít fájdalmakat.
Jutalmat önmagába’ hord.
Meg hányszor menthetett 
kétségb’esés örvényibe 
lehulló életet!
— Csupán egy szót! Csak egy mo

solyt !
Csak egy tekintetet! —

Közönyösen mennél tovább, 
hol sír ,a fájdalom?
Ne tedd! Ha elzárod szíved 
megbánod még nagyon.
Mi lesz, ha majd lépten-nyomon 
ott jár ,a vád veled:
»Egy szó elég lett volna tán!
Késő ... késő! Kimondanám ... 
de többé nem lehet!«

Ford. Bélák Erzsébet.

„Postás bácsi, 
mi bajod van?“

Olvastam egy postásról, akinek 
két fia röviddel egymásután el
esett a harctéren. Felesége pedig 
a hír hallatára holtan esett ösz- 
sze. A postás járt tovább házról- 
házra, emeletről-emeletre le és fel 
és hordta szét gépiesen a levele
ket. Szívében égő fájdalom, sze
mében néma kétségbeesés volt. 
Senki nem szólt hozzá. Senkinek 
sem volt vigasztaló, vagy bíztató 
szava számára. Kovácsné házához
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érkezett, beadta a leveleket. Ko
vácsáé kisleánya, az ötéves Róza 
kinézett az ablakom. Mennyi ked
vesség, melegség volt a kisleány 
arcán! Kezét nyújtotta a nagy em
bernek és így szólt: »Postás bá
csi, mi bajod van ?« Ő volt az 
első, aki észrevette a férfi nagy 
szomorúságát. Egyszerű gyerme
kes szava, mint balzsam ömlött 
a postás bánatos szívére. Megví- 
gasztalódott a kisgyermek résztve
vő szeretete által. — Olyan sok bá
nat, szomorúság van. Ne menj el 
soha érzéketlenül mellette!

Szamaritánus cselekedet.
A Keleti-tenger partján indulás

ra készen állt egy kis gőzös. A 
kapitány már éppen megadta a 
jelt az indulásra, amikor az utasok 
közül valaki elébe lépett és arra 
kérte mindnyájuk nevében, hogy 
egy beteg embert, aki a fedélzeten 
tartózkodik, szállítson le a hajó
ról, mert számukra kellemetlen a 
jelenléte. »Abban az esetben, ha 
kapitány úr nem teljesítené ké
résünket, kénytelenek leszünk ha
jóját elhagyni«. A kapitány meg
nézte a, szerencsétlen embert. 
»Uram«, — könyörgött a férfi, 
»úgy szeretnék, otthon meghalni 
özvegy édesanyámnál. Tudom, 
hogy ez az utolsó utam. Kérem, ne 
szállítson le a hajóról«. A kapi
tány a saját kabinjába vezette a 
beteg embert. Kiadta a jelszót az 
indulásra, anélkül hogy a hajó 
többi utasára egy pillantást ve
tett volna. És mi történt? A távo
zásra készen álló utasok csendesen 
s zégyenkqzve visszamentek. Érez
ték, hogy mindnyájuk között a ka
pitány volt az irgalmas szamaritá
nus.

Csak egy csepp.

Hollandiában mutogatnak egy 
börtönt, ahol egy foglyot azáltal 
kínoztak bakiira, hogy másodper- 
cenkint egy-egy vízcsepp hullott 
reá, egy a börtön mennyezetén 
elhelyezett víztartóból.

A szerencsétlent megkötözték 
úgy, hogy mozdulni sem tudott és 
a vízcseppek a fejére estek — má
sodperc ről-más odperc re mindig
ugyanarra pontjára a fejének. Az 
első nap estéjén heves fájdalom je
lentkezett, második nap estéjén 
-olyan heves lett a fájdalom, mint
ha egy nehéz kalapács zuhant vol
na le anélkül, hogy szétzúzta vol
na.

Az álmatlanság fokozta a test 
és lélek rettenetes izgalmát. Har
madik nap végén olyan volt az el
itéit, mint egy őrült: kiabált és 
tombolt félelmében és gyötrelmé
ben. A negyedik napon rettenetes 
halálküzdelmek közt véget ért a 
nyomorúsága.

Csak kis cseppek. Az: első
csepp: az első kis igazságtalanság 
Istennel és emberrel szemben, az 
első könyörtelenség, az első rész- 
vétlenség, mely megtörtént és mint 
visszhang hull rá a többi.

Őh, milyen nyomasztó ez a kis 
súly! Milyen megsemmisítőleghul
lottak már ezek a cseppek ezrek
re, borzalmas kalapácsütésekhez 
hasonlóan és morzsolták szét az 
életet. Csak. egy menekülés van! 
Szabadulj ki a cseppek alól!-Sza
badulj föl egészen a bűn hatalma 
alól. Ragadd meg hittel ezt a 
mentsvárat. Jézus Krisztusnak vé
re meg tud téged szabadítani min
den bűntől!

Az előre megígért dicsőség re
ménysége előre bearanyozza en
nek az időnek a sötétjét.

Rappardné.
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A  fegyenc gyermeke.
(Elbeszéli egy foaházi hivatalnok.)

Egy liideg téli reggelen kilép
tem a fogház kapuján s a magas 
kőfalon egy kisleányt láttam ku
porogni. Tizenkét éves lehetett. 
Hiányos ruházata nem nagyon 
védhette meg a hideg ellen, mert 
arca is, keze is kékre volt fagy
va. Amikor el akartam menni 
mellette kérő mozdulatot tett: 
»Kérem szépen, tessék olyan szí
vesnek lenni,...« mondta, miköz
ben remegő kezével fakó fejken
dőjének rojtjait húzogatta, »tóit 
szeretnél?« kérdeztem. »Úgy sze
retnék ide bemenni, meglátogatni 
az apámat és vinni neki valamit 
ma a születésnapjára. Sok nekem 
sincs. — Fehér Jánosnak hívják 
az apámat«.

Ismertem azt az embert. Egyike 
volt a legveszedelmesebb foglyok
nak, aki életfogytiglani fegyházra 
volt ítélve. Visszamentem az épü
letbe, s a gyermek utánam jött. 
Hivatali szobámba érve hi
vattam. Jött sötéten és lever
tem Arcán reménytelenség tükrö
ződött, mint azt oly sokszor lát
juk az életfogytiglan elítélteken. 
A gyermek odaugrott, forró köny- 
nyek peregtek végig az arcán. A 
fegyenc meghátrált, mogorván és 
bosszúsan. Egy barátságos szó 
sem hagyta el az ajkát, egy sze
rető mosoly sem szállt a szegény 
kis lerongyolódott gyermek felé, 
aki sírva állt előtte s a kezében 
valamit szorongatott.

»Én — én — én szerettelek vol
tra látni (apám! Ma a születésed1 
napja van« — mondta akadozva a 
kisleány, »azt gondoltam, hogy szí
vesen veszed, igazán nem örülsz 
egy picit sem?« ,

»Születésem napja!« Óh, mit 
adott volna ez: az ember, ha sza
bad lett volna! Feje lehanyatlott 
a keménység eltűnt arcáról és sze

mében könnyek jelentek meg. A 
kisleány folytatta: »És — és — 
hoztam is neked valamit. Nekem 
nincs más és nem is kaphatok, 
mert a szegényházban vagyok«. 
Reszkető ujjai kibontották a fe
hér papírost, mely egy kis szőke 
hajfürtöt tartalmazott kopottas 
szalaggal átkötve.

Testvérkéjének a kis Jancsinak 
a hajfürtje volt.

Szeliden, kérve nézett az apjá
ra: »Apukám, te úgy szeretted a 
Jancsit. Anyám míg élt mindig 
azt mondta, ezért —«

A férfi a  térdére roskadt. Ke
zébe temette az arcát. »Igen, igen, 
nagyon szerettem«, — mondta 
nyersen, »és még most is szere
tem,'. Rossz, vagyok, gonosz va
gyok, utolsó vagyok, de mégis sze
retem !«

»Ezt tudtam«, — mondta a gyer
mek és közelebb lépett. — »És 
azt ist tudtam, hogy most is fogsz 
örülni lennek, amikor már a kis 
Jancsi halott.«

»Halott!« —  kiáltott a férfi és 
heves zokogásba tört ki. »Sze
gény kicsi fiam halott?«

»Igen«, — mondta a sápadt ar
cú remegő kisleány, »nyolc nappal 
ezelőtt halt meg és én most egé
szen egyedül maradtam. — Te az 
én apám vagy, téged nem akar
lak elfeledni«.

Gyermekét magához ölelte és új
ra és újra megcsókolta. Csende
sen hagytam el a szobát: és egy fél
órára magukra hagytam őket. A 
mikor a kisleány kijött, könnyek 
között mosolygott, és mielőtt az 
ajtót bezárta visszaszólt: »Gondolj 
rá Apám, hogy én soha, soha nem 
foglak elfelejteni!«

Sötét napok ha jönnek rendre, 
Taníts az árnyat hordni csendbe, 
De ha napod kisüt az égen, 
Szívünk előtte nyitva légyen.
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Kivonat az általános imahét 

meghívójából.

Istennek imádkozó gyermekei év
tizedek óta az első teljes hetét az 
évnek különösebben imádkozásnak 
szentelik. Ez a szokás eddig gaz
dagon meghozta a maga áldásáit. 
Az elmúlt évben' két komoly ve
szedelemre hívta fel a figyelmet a 
meghívó: Az emberek minden ter
mészetes kapcsolatát a bomlás 
fenyegeti és a kultúra helyett egy 
nagy chaosz réme áll mindinkább 
előttünk. Most ebben az évben ad
junk különösebben hálát Isten ke
gyelméért, Ki az Ő hatalmas ke
zét felettünk tartja és miképpen 
az Ítélettől való félelem, úgy az ő 
jósága is elsősorban bűnbánatra 
indítson beinnünkelt.

Jelenjünk meg tehát együtt alá
zatos bűnbánia|ttal, köszönettel és 
együttes könyörgéssel, hogy Isten 
az ő  Szemléikét reánkáraszthassa! 
Igen, kérjük az imádkozás lelkét.

Külmissziói nap.
Missziói feladatok a nemkeresz

tyén világgal szemben:
A d j u n k  h á l á t  a nyitott 

Kapukért Kínában. A missziót 
erők egyesüléséért Délindia, Ke- 
letafrika , és Kongó egyhá
zaiban. Adjunk hálát a moha
medán világban elért eredmények
ért. Szálljon fel hálánk az Űrhoz, 
a missziói szolgálat eredményéért 
az izlam területein, és pedig nem
csak Hollandindia és Afrikában, 
hanem az izlam őshazájában, Per
zsiában, Kisázsiában és Egyiptom
ban. Sajnálattal emlékezünk meg 
az akadályokról, amelyek a nehéz 
gazdasági helyzet miatt a missziói 
munka útjában állanak. Szomorú
an látjuk, az istentelenség propa
gandáját, amely különösen Moszk

vából mindig távolabbi missziói 
területre küldi széjjel a maga is
tentelen iratait, másrészt a pogány 
népeknél mindig inkább erősödő 
nacionalizmus egyesül a vallásel
lenes bolsevista erőkkel a maga 
céljainak elérésére. Alázkodjunk 
meg hitünk gyenge volta miatt.

Könyörögjünk megújulásért, az 
Evangélium terjedéséért, bizony
ságtevő gyülekezetekért. Szálljon 
fel imánk a misszionáriusokért, 
akik az Űr Jézus nevében pogá- 
nvok, mohamedánok és zsidók kö
zött végzik a munkát.

Isten megtört szive.

Egy filozófiai tanár írja: »Ha 
volna Isten, akkor már régen meg
tört volna a szíve az emberek 
nyomorúságán«. — Szegény tanár! 
Isten szíve már régen megtört; — 
Szent Fiának kiöntött vére bizo
nyítja.

Nem az az igazi öröm, ha a szo
morút el akarják valakivel felejtet
ni. Nem az igazi öröm a fájdalma
kat úgy tudja az isteni megvilágí
tásba helyezni, hogy csendes meg
adássá, sőt dicsénekké változik át.

Szeretettel felhívjuk kedves Ol
vasóink figyelmét a most már VII 
évfolyamában megjelent 1934. évi 
bibliai leszakítós naptárunkra. Kér
jük, hogy aki még nem ismeri, 
vagy még nem rendelte meg, ki- 
adóhivatalunknál minél előbb meg
rendelni szíveskedjék. A  naptár az 
év minden napjára rövid biblia
magyarázatot és megjelelő törté
neteket tartalmaz. Ara vászon
kötésben, könyvalakban V60, le
szakítható tömbalakban hátlappal 
1 40, hátlap nélkül 1'20 P.



Tudakozzátok az Írásokat!

Jan. 16. Jak. 4:1—10. láb 5:1—18. 
Elifáz mindig bátrabban és biztosab
ban mondja el a maga gondolatait, 
s bár szíve nem olyan alázatos az Úr 
előtt, mint lennie kellene, azért két
ségtelen, hogy szavaiban sok megszív
lelendő van a mi számunkra is. A 17. 
és 18. vers kijelentéseit jó lesz a 
szívünkbe vésnünk, s ha az intést 
megfogadjuk, az ígéretet is tapasz
talni fogjuk.

Jan. 17. Jak. 4:11—17. láb 5:17—27. 
A Losungsbuch szerkesztője jónak lát
ja a 17. és 18. verset ma újra elolvas
tatni velünk, mintegy rámutatva annak 
fontosságára. A 18. versben kifeje
zett Ígéretekből indulnak ki a többi 
Ígéretek, mind egy-egy drága kincs 
a szenvedő, zaklatott emberi szív szá
mára. Mennyit zaklat bennünket is a 
rosszakaratú emberek nyelvének osto
ra! De vigyázzunk, hogy a mi nyel
vünk ne zaklasson másokat! Mindezek
nek az Ígéreteknek legfőbb tartalma a 
békességnek ígérete. Ez 9 legdrágább 
kincs, melyet mi még jobban ismer
hetünk, mint Elifáz vagy Jób, mert 
az Ür Jézus az ő  békességét hagyta 
reánk. (Ján. 14:27.)

Jan. 18- Jak. 5:1—8. láb 6:1—14. M i
lyen nagy háborgás van Jóbnak a lel
kében! Érzi a maga balgatagságát, de 
szenvedései olv nagyok, hogy mégsem 
tudja őket szótlanul eltűrni. Nem ta
gadta meg Istent és az <5 szent be
szédét, de szeretné ha Isten elvenné 
az életét, hogy ne kellene tovább szen
vednie. S érzi, hogy barátai rést?-’ 
véte sem az igazi. Nem: 'értik meg 
eléggé az ő á’lapotát s hitet’enebbnek 
hiszik, mint amilyen, pedig még ha 
csakugyan az volna is, több szere
tettel kellene résztvenniök az ő fá j
dalmában. Súlyos próba ez, amelyen 
Jóbnak keresztül ke’ l mennie, de tud
juk, hogy Isten senkire sem bocsát 
nagyobb megpróbáltatást annál, 
amennyit elviselhet. S ha hittel e l
viseli, meglesz a lelki haszna belőle.

Jan. 19. |ak. 5 :9 -> 0 . Jób 6:15—30. 
Jóbnak fájnak barátainak a beszédei. 
Fájó testében érzékennyé vált lelke 
ostorozásnak érzi őket. Testi és lelki 
sebekhez csak gyöngéd kézzel lehet 
nyúlni. Sok szeretetre van szüksége 
annak, aki szenvedőt vigasztalni akar. 
Legjobban az tudja ezt megtanulni, 
aki maga is szenvedett már. Jób ba
rátai nyilvánvalólag nem mentek át 
olyan szenvedéseken, amelyek őket al
kalmassá tette volna arra, hogy Jóbot 
vigasztalják. Isten gyermekei számára 
a szenvedés tehát nemcsak annyiban 
áldás, hogy az ő saját leikök tisztítta- 
tik általa, hanem annyiban is, hogy

megtanulnak másokat vigasztalni, fii. 
Kor. 1:4.)

Jcfn. 20. Jud. 1—11. //. Kir. 5:1—19 
a). Egy egyszerű kis szolgáló leány is 
lehet eszköz Isten kezében, hogy ál
tala nagy dolgok menjenek végbe. A 
kis szolgálóleány nem tett egyebét, mint 
hogy bátran reámutatott abban az ide
gen országban, s az előtt az előkelő 
nő előtt arra, hogy az ő hazájában 
van valaki, aki segíteni tudna a nagy
beteg fővezéren, ő ennél többet nem 
tudott, de ami tőle telt azt megte
vő. Mi ennél sokkal .többet tudunk. 
Ismerjük a nagy Orvost, aki minden 
betegséget meg tud gyógyítani,de te
szünk-e Ű róla, idegen környezetben, 
előkelő emberek között is, olyan biz
ton vallást, mint a kis szolgálóleány 
Elizeusról? Sok mulasztást követnek 
el ezen a téren a keresztyének. Váj
jon mi Is, te meg én, népi köve
tünk-e el? •

Jan. 21■ Máté 8:1—13. Róni. 12:17— 
21. Ján. 4:5—14. Róm. 1:13-20. A leg
nehezebb feladatok egyike: jóval fi
zetni a gonoszért, de keresztyénhez il
lő feladat. Hogy akarnánk mi valakin 
bosszút állni, valakit gyűlölni, mi, akik 
annak a Jézusnak vagyunk a tanítvá
nyai, aki a kereszthalál kínjai kö
zött bünbocsánatért imádkozott azok 
számára, akik öt a keresztre juttat
ták? A hivő embernek nem olyan fel
adatokat kell teljesítenie, amely az ő 
természeti emberének könnyük és ter
mészetesek, hanem olyafiokat, amelyek 
avval ellenkeznek, de Krisztus erejé
ben lehetségesek. Boldog, aki nem 
hagyja magát meggyőzetlni a gonosztól, 
hanem a gonoszt a jóval győzi meg!

Jan. 22. Péld. 2. Jób 7. Megragadó 
amint Jób elősorolja rendkívüli szen
vedéseit, amelyek miatt már élni sem 
óhajt, de amelyekben mégis elismeri, 
hogy Istennek kegyelme is megnyi
latkozik bennük, mert hiszen Isten 
megmutatja, hogy nem kicsinyli az 
embert, hanem nagyrabecsüli, mikor 
ilyen szenvedéseket bocsát reá. Meny
nyire kiérezzük ezekből a szavakból 
a meggyötört, de mégis hinni akaró 
léleknek a kiáltását. Jób elismeri, hogy 
vétkezett, s keresi a bünbocsánatot, 
de még nem tudta azt megragadni, 
így értjük meg beszédeit, melyek egy
másnak sokszor ellentmondani látsza
nak.

Jan. 23- Jud. 14—25. Jób 8. Bildád 
szavai is szépek és, sok igazság szó
lal meg bennök, de kiérzik belőlük, 
hogy magasból lefelé nézve Ítéli meg 
ő is Jóbot. Nem a vele együttérző 
barátnak a hordozó és felemelő szere- 
tete hangzik ezekben a szavakban, ha
nem a maga igazára támaszkodó 
erényhősnek az Ítélete. Meg van bot-



ránkozva Jób panaszain, de nem tudja 
belőlük kiérezni az Isten orcáját ke
reső lélek küzködését. Beh sok vígasz
talás hangzik el ma is az emberek 
ajkairól, amelyek hasonlóak a Jób ba
rátainak vigasztalásához!

Jan. 24. Ján. 1:1—18. Jób 0:1—21. 
Mennyire látja és érzi Jób Istennek 
nagyságát és hatalmát, s mennyire tu
datában van a saját semmiségének. 
Arra sem érzi magát méltónak, hogy 
Istenhez kegyelemért könyörögjön. El
ismeri, hogy Istennek joga van úgy 
cselekedni, amint azt jónak látja, hogy 
fordíthatná meg hát ő Isten akaratát, 
a maga esdeklésével ? Jób sok tekin
tetben keresztyén módra gondolkozik, 
de hiányzik belőle a hivő keresztyén 
lélek békessége és nyugalma. Csodál
kozhatunk-e ezen? Hiszen nem ismer
te a Megváltót.

Jan. 25. Ján, 1:19—28. Jób 9:22—35. 
Jób panaszaiból tűnik ki csak igazán, 
hogy milyen nagy dolog az, hogy ne
künk közbenjárónk van Istennél, az 
Úr Jézus Krisztus. Jób épen annak a 
hiányát érzi, hogy nincs senki, aki köz
bevesse magát kettőjük közé, a nagy 
és hatalmas Isten, és a gyarló bűnös 
ember közé. Oh, kedves testvéreim, 
mi, akik ismerjük a Megváltót, elég
gé meg tudjuk-e becsülni azt a ki
mondhatatlan értéket, amelyet őben
ne adott nekünk az Atya? Elég há
lásak vagyunk-e Istennek ezért a nagy 
ajándékáért?

Jan. 26. Ján. 1:29-39. Jób 10. Azt 
is láthatjuk Jób szavaiból, hogy az ó- 
testamentomi embernek nem volt vi
lágos fogalma a földön túl való élet
ről. Úgy gondolja, hogy ha földi nap
jai megszűnnének, mindennek vége vol
na. A halál számára a sötétségnek, 
az éjféli homálynak a világa. Öh, mi
lyen világosságot hozott ebbe a sötét
ségbe az Űr Jézus Krisztus feltá
madása! Mi már tudjuk, hogy ő  meg
győzte a halált, s a halálnak nincs 
többé hatalma azokon, akik az övéi. 
A test meghal, de a lélek éli, s a test 
is fel fog támadni Annak a hatalmás 
ereje által, Aki Jézus Krisztust feltá
masztotta a halálból. Hallelujah!

Jan. 27■ Ján. 1:40-51. Jerem. 0:23— 
24. Az ember szeret dicsekedni, s 
olyan sok okot tud találni arra, hogy 
dicsekedjék. Testi szépsége és ereje, 
értelme és okossága, vagyona és rang
ja, világi hatalma és tekintélye, vallá- 
sássága és jótékonysága, és ki tudjja 
még, mi minden az, amire büszke, 
amivel dicsekszik. S ha mindez lega
lább a földi élet végéig tartana (de 
addig se tart), azonban mi lesz mind
ebből a sírnál? Por és hamu. S az 
emberi lélek meztelenül áll meg az 
Úr előtt. »Aki pedig dicsekszik, az 
Úrban dicsekedjék«, mondja az új-

testamontomi ige. Az egyetlen dolog, 
amellyel dicsekedhetünk, a kegyelem, 
amelyet pedig ingyen kaptunk, minden 
érdem nélkül, s igy magunkban sem
mivel sem dicsekedhetünk, csak a ke
gyelemben gazdag Istent dicsérhetjük.

Jan. 28. Máté 20:1—16. I. Kor. 9: 1 
24—27. Luk. 10:38—42. Fii. 1:27—2:4. 
Mennyire szívén viseli Pál apostol az 
Isten gyermekeinek egységét! Hiszen 
tudja, hogy az Úr Jézusnak is leg
főbb óhaja volt, amelyet végrendele- 
tileg hagyott az övéire, utolsó, főpapi 
imájában. S Pál azt is tudja, hogy ez 
az egység úgy érhető el, ha senki sem 
keresi a maga hasznát, sem testiek
ben, sem lelkiekben, hanem mindnyá
jan a legmagasabb célra tekintve, az 
evangél'umért, Isten országának az 
ügyéért viaskodnak. Ez önmegtagadás
sal, tusakodással és szenvedéssel jár, 
de épen ebben tudnak összeforrni a 
keresztyének s önmagukat hátratéve, 
a másikat megbecsülni és különbnek 
tartani. Szívleljük meg az intést és 
kövessük a példát!

Jan. 20. Péld. 3:1—18. Jób 11. Cófár 
még a másik kettőnél is sokkal kemé
nyebben szól Jóbhoz. Úgy beszél ve
le, mint egy teljesen hitetlen, Isten 
ellen vakmerőén lázadozó emberrel. 
Isten Ítéletét hívja ki ellene, bűneit 
hánytorgatván föl előtte. Nehéz ez 
Jóbnak, de jó előkészület arra, hogy 
majd annál jobban meglássa Isten ir
galmasságát és kegyelmét, amikor Ö 
majd jónak látja, hogy azt előtte ki
nyilatkoztassa. Isten az egész idő alatt 
ott őrködik Jób felett, s nem engedi, 
hogy jobban sujtassék, mint ahogy azt 
elviselheti.

Jan. 30. Ján. 2:1-11. Jób 12. Jób
nak beszédéből kitűnik, hogy lelke, 
még a sok háborgás között sem sza
kadt el Istentől. Tudja, hogy min
den az Ő kezében van, mindent Ö 
cselekszik, hatalma van teremteni és 
elpusztítani. Épen ezért, bár nem érti 
Istennek vele való bánásmódját, mégis 
meghajol előtte, mint Ura és Terem
tője előtt. Bár sok keresztyénben vol
na annyi istenfélelem, mint Jobban!

Jan. 31. Ján. 2:12—25. Jób 13. Meg
ragadó módon tárul itt elénk Jóbnak 
belső lelki világa. Istennek akarja ő 
elintézni a maga ügyét, mert tudja, 
hogy Isten az egyetlen, aki teljesen 
világosan belelát az emberi szív min
den titkos redőjébe, s Isten az egyet
len tökéletes igazság és tökéletes sze
retet. Bárcsak mi se felejtenénk el ezt 
soha, akár a magunk ügyéről van szó, 
amelyben talán nem találunk meg
értésre emberek részéről, akár más
nak az ügyéről, amelyben talán haj
landók vagyunk olyan fölényesen ítél
ni, mint Jób fölött a barátai.

Vargha Gyuláné.
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