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„Jákob pedig felébredvén álmából monda: Bizonyára az 
Úr van e helyen, és én nem tudtam.“

1, Móz. 28:16.

M
ély álom borul a világra. Alszik a természet. Téli álmát alussza 
erdő, mező. Vastag hótakaró borít mindent. Alusznak a fák, 
csak csupasz kóróik merednek az ég felé. Fekete az akácerdő. 

Alusznak az emberek. Igazán alusznak? Éjszaka van, a házak ablakai 
itt is, ott is sötétek. Menj az utcára, innét is, onnét is zeneszó, ének, 
tivornya hallatszik. Alusznak az emberek? Igen alusznak 1 Alusznak 
mélyen, a bűn mély álmát alusszák, elkábította őket a világ mérges 
kábítószerével. Alusznak és óh, mily nehéz ebből az álomból az 
ébredés.

Jákob, mikor felébredt álmából tudta meg, hogy az Úr van ott 
és ő nem tudta. Kedves Lélek alszol-e te, vagy hagytad már maga
dat felébreszteni? Az Úr szól hozzád, kelteget, ha kell megráz és te 
szemedet megdörzsölöd, mint az az ébredező kicsiny gyermek és 
egyszerre látni fogsz és meglátod, hogy az Úr van azon a helyen, 
csak te nem tudtad. Miért nem tudtad? Mert csak magadat nézted, 
a magad nehézségeit, a magad bajait, a magad gondjait és nem lát
tad meg a bajok, gondok, a nehézségek mögött az Urat, a te szerető 
Uradat. Nem tudtad, hogy az Úr van a tomboló viharban, mely fel
korbácsolja a tengert, fákat sodor el. Nem tudtad, hogy az Úr van 
a napsütésben és az áldást hozó eső mögött. Nem tudtad, hogy az 
Úr van a nyomorúság mögött, mely téged körülvesz, a betegségben, 
mely sorvaszt. Nem tudtad, hogy az Úr van az irodádban, az Úr van 
az ebédlőasztalodnál, a hálószobádban is éjjel. Nem tudtad, hogy 
az Úr az, aki mindenütt ott van jóban és rosszban. Jóban, hogy áld
jon, felemeljen és rosszban, hogy feddjen, hogy intsen, hogy fenyít- 
sen, hogy ezáltal is magához közelebb vonjon. Nem tudtad, — de 
most már tudod, tudod, mert felébredtél, ha ugyan felébredtél. Ha 
még nem ébredtél fel, akkor ébredj 1 És soha. többé ne engedd, hogy 
a Sátán újra elaltassa lelkedet. Tudod és tudd is meg, hogy az Úr 
van e helyen és rád vár, hogy elvégezze munkáját benned és általad.

Dr. F. M. d. Ft.
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Nagyon közel!

Fent az Alpesekben rettenetes éj
szakai .hóvihar után tizenegy meg
fagyott ember holttestét találták 
meg, 'az egyik jólismert szálloda 
közelében. -Nem messze voltak, né
hány ¡lépésnyire csupán a szállo
dától, amely védelmet, meleget 
nyújthatott volna. Nem tudták, 
hogy ¡olyan közel vannak, az éj 
sötétje eltakarta előlük az utat. 
Ott pusztultak el a tomboló vihar
ban 1

Nem megkapó képe-e ez az em
bernek, aki az élet viharában nyo
morultul pusztul el, amikor pe
dig olyan közel van hozzá Isten 
felajánlott ¡kegyelme, segítsége? 
Védelmet, oltalmat, világosságot, 
örömöt találhatna a kereszt alatt.

Talán !te sem vagy messze a 
céltól. Hallottad az Ur Jézus Krisz
tusról szóló örömüzenetet. Talál
koztál emberekkel, akiknek szemé
ben 'békesség tükröződött, lényük
ből mennyei levegő áradt, akiknek 
életét látva vágy kelt szívedben 
bűntől megváltott, megszent elt élet 
után. Jsten különféle utakon kere
sett téged. Engedted-e magad meg
találni már? Elfogadtad-e szenve
déssel, küzdelemmel teljes életed 
számára ¡a vigasztalást, védelmet 
őnála? Habozol még, megveted az 
Isten jóságának, hosszútűrésének 
idejét ?

Sokan vannak, akik előbb e vi
lág örömeit akarják kihasználni, 
azonban ie világ csábító itala el
fojtja ¡bennük a szomjúhozó lélek 
fölfelé sóvárgását. Ismét mások, 
előbb ¡gazdagok akarnak lenni, de 
kívánságuk (teljesedésekor éjszaka 
sötétje borítja el lelkűket. És az
után? Elpusztulnak, mint azok a 
szerencséitlenüTjárt emberek azAl- 
pesek hegyei között.

Valakiről hallottam, akit Isten 
Szent Lelke a bibliaórán különö

sen érintett. Hazaérve azt írta nap
lójába: »Mához egy évre megnyi
tom szívemet a Megváltó előtt«. 
— >De másnap ágyában fekve hol
tan találták.

Vágyói békesség, nyugalom 
után, életed telve van szenvedés
sel? Vágyódiói melegség, szeretet 
után a világ jéghegyei között; vi
lágosságra a vigasztalan sötétség
ben, felüdülésre napjaid tikkasztó 
heve után? Itt van számodra a se
gítség, közel, nagyon közel hoz
zád! Vár Megváltód kitárt karja. 
Keresztjéről világosság árad az éj
szaka sötétjébe, viharába, nyomo
rúságába. Tedd m eg az utolsó lé
pést feléje!

Három tanácsadó.

Önmagád tanácsa: »Ezt mon
dod : Gazdag vagyok és meggazda
godtam és semmire nincs szüksé
gem; és nem tudod, hogy te-vagy 
a nyomorult és a nyavalyás és sze
gény és vak és mezítelen«. (Jel. 
3- I 7-)

A világ tanácsa: »Együnk és 
igyunk, holnap úgyis meghalunk!« 
(L Kor. 15:32.)

Isten tanácsa: »Azt tanácslom 
néked, hogy végy tőlem tűzben 
megpróbált aranyat, hogy gazdag
gá légy: és fehér ruhákat, hogy 
öltözeted legyen, és ne láttassák ki 
a te mezítelenségednek rútsága; 
és szemgyógyító írral kend meg a 
te szemeidet, hogy láss. Akiket én 
szeretek, megfeddem és megfenyí
tem: légy búzgóságos azért és térj 
meg. Imé az ajtó előtt állok és 
zörgetek; ha valaki meghallja az 
én szómat és megnyitja az ajtót, 
bemegyek ahhoz és vele vacsorá
tok, és ő én velem«. (Jel. 3:x 8—— 
20.)
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Tévelygő utakon.
Saját utunkon járva,
Lábunk csak tévelyeg,
A, zűrzavar s a lárma,
Szívünk ez ejti meg.
Ments meg tévelygésemből, 
Óh, ¡a dd irgalmadat.
Hadd oldja a zavart föl 
Egyetlen egy szavad!

Kar be Anna. 
fo,rd.: Vargha Gy-né.

Kik fognak elveszni?
Az elveszettek sorában vannak:

A gyávák.
Ezek azok az emberek, akik az E- 

vangéliumctf hallották, szeretnének 
is az üdvözülítekhez tartozni, de 
gyávák , ahhoz, hogy hiitükről bi
zonyságot tegyenek. Egy kérdés 
fontos előttük: »Mit szólnak eh
hez az emberek?« Szeretnének 
minden emberrel barátságban élni. 
De mit szól az Űr? »Aki megtagad 
engem az emberek előtt, én is 
megtagadom, azt az én mennyei 
Atyám előtt«.

A hitetlenek.
Ehhez az osztályhoz ma különö

sen sok névleges keresztyén tarto
zik. Miért hitetlenek? Azért, mert 
értelmükkel nem tudják felfogni az 
isteni igazságokat. Azonban az is
teni igazság megismeréséhez nem 
az értelem, hanem a lelkiismeret 
kapuja vezet. Amikor valaki Isten 
előtt összetörik és bűneit megbán
ja, akkor szíve hálával telik meg 
azért, hogy van kegyelmes Isten. 
A hitetlen pedig büszke ahhoz, 
hogy a kereszt gyalázata előtt tér
det hajtson. »A keresztről való be
széd bolondság azoknak, akik el
vesznek; de nekünk, kik megtar
tatunk Istennek ereje«. I. Kor. i : 
18. Másrészt a hitetlen gonosz cse

lekedetei miatt a lelkiismeret ál
tal vádoltatva fél az elkövetkezen
dő ítélettől, ezért tagadja azt. 
Azonban Isten parancsait lábbal 
tiporni büntetlenül nem lehet.

A tisztátalanok.
Azok az emberek, akiknek gon

dolat és érzelemvilágát át és át
járta a bűn, gonosz kívánság, ü gy 
élnek, mint Sodorna lakói. Részük 
kárhozat, »ahol az ő férgök meg 
nem hal és tűzök el nem aluszik«.

A gyilkosok.
Arra az emberre, aki a másik

nak az életére tör, visszaszáll az 
átok. Rettenetes ezeknek az ítélete 
az utolsó napon. Másik fajtája a 
gyilkosságnak a gondolatbeli gyil
kosság. Ezt nem szokta az ember 
ideszámítani. Isten azt mondja: 
»Aki gyűlöli a maga atyjafiát, 
mind embergyilkos az«. Ezek bün
tetése épen úgy kárhozat, mint 
az előbbieké volt.

A varázslók.
Ezek olyan emberek, akik az al

világ szellemeivel összeköttetésben 
állanak. Ide tartoznak a spiritisz
ták, jövendőmondók, álomfejtők és 
mindazok,1 akik velük egy úton ha
ladnak.

A bálványimádók.
Minden, ami Krisztust háttérbe 

szorítja, bálvány. Lehet az étel, 
ital, ruha, vagy bármi más.

Végül a hazugok.
Az emberiség nagy része ide

tartozik. Igen, Isten ítélete szerint 
minden ember hazug. .Minden emi- 
bernek szüksége van Krisztus sza- 
badítására. Óh, milyen sokan la
kóinak meg egyszer Krisztus ítélő
széke előtt. Lesznek ott kereske
dők, akik szükséghazugsággal él
tek, orvosok, akik kíméletből ha
zudtak, tanoncok, akik becsapták 
mestereiket, előkelő emberek, a- 
kik udvariasság leple alatt képmu
tat óskodtak.
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Melyik osztályhoz tartozol te?
Te talán kivétel vagy? Ha igen, 

akkor azokhoz tartozol, akik el
vesznek, mert a farizeus aki így 
imádkozott: »Isten, hálákat adok 
neked, hogy nem vagyok olyan, 
mint a többi emberek« - tehát 
nem volt bűnös — nem mehetett 
be a mennyek országába; a bűnös 
ellenben, aki szemeit sem merte 
felemelni az égre, meghallotta a 
bíztatást: »Megbocsáttattak néked 
a te bűneid«.

Kik fognak elveszni? — Te is, 
ha az Űr Jézus bűneidtől meg nem 
szabadíthatott. »Aki hisz a Fiúban, 
örök élete van; aki pedig nem 
enged a Fiúnak, nem lát életet, ha
nem az Isten haragja marad raj- 
ta«.

Elváltozott kép.
Évekkel ezelőtt a könyvpiacon 

különös könyv hívta fel magára a 
figyelmet. Ötven különféle arcké
pet ábrázolt, amelyek megtéveszté
sig hasonlítottak egymáshoz. Ne
hezen 1 ehetett volna megállapítani, 
hogy hol tértek el — és mégis, az 
első oldal szép fiatal nőt, az utolsó 
pedig csúnya, ráncos majmot mu
tatott. Ilyen elváltozást ma is, so
kat tapasztalhatunk. Senki sem lesz 
máról-holnapra gonosszá, gyilkos
sá, rablóvá. Lépésről-Jépésre jut el 
ide az ember. Egyikünk sincs ma 
olyan állapotban, mint amilyen
ben tegnap volt. Vagy jobbakká, 
vagy gonoszabbakká lettünk. Te
kintsünk belé a könyvbe: bűn 
útján járunk-e, vagy pedig Isten 
kegyelme által az igazi szépség és 
tisztaság felé haladunk előre?

Az Istenfélelem megszűntével 
felszabadulnak a szenvedélyek, az 
érzékiség jut uralomra és a bűn 
elárasztja a világot. Leibniz,

s u g á r "

Soli Deo glória.

Ha újra csak Bábelt építenék, 
valamit magamnak és nem Neked, 
terveim, vágyaim épülő tornyán 
hogyha villámgyors gondolatkezek 
munkálkodnának, ég felé növelnék, 
ha újra, újra csak Bábelt emelnék: 
Uram, Te mindet elszélesztheted. 
Széleszd el, kérlek 
és álljon ott a vágj am tornya cson

kán.
A győztes énnek büszke zászlaja 
sohse lebegjen ormán!
Sohse kacagjon, sohse sírjon benne 
öröm zenéje, fájdalom jaja.
Öh, amig nincsen felépítve még, 
szélessz el minden gondolatot, ter

vet
és ne engedd meg, hogy Bábelt

emeljek.
Csak akaratod templomfalait 
építsem egyre tiszta, szent kövek

kel ...
Kristályos falak, emelkedjetek fe l! 
G lória... so li... Deo!

Bélák Erzsébet.

Isten minket egészen akar.

Valamikor régen élt egy király, 
aki olyan paizsot csináltatott ma
gának, amelynek egyik oldalán Is
ten képe, a másik oldalán az ör
dög képe volt. A paizs alján a 
következő felírás volt: »Mindket
tő számára készen vagyok!«

Ezek azok az emberek, akik Is
tennek és bálványaiknak egyszerre 
akarnak szolgálnak. Dicsérik Isten 
kegyelmét, de még a bűnben él
nek. Isten népe között lakoznak, 
de a bűn tanyáit is fölkeresik. 
Megtanulták! a keresztet dicsőíteni, 
de a világ felé is fordulnak.

Rettenetes vallás az, amely által 
Isten káromoltatik. Vallás, amely 
úgy tünteti föl, mintha Istent sze-



F é n y s u g á r 21

retnék, de* csak önmaguknak szol
gálnak és a saját érdekeiknek él
nek. Ez a kétéltűség a pokolba és 
nem a mennybe visz. Ezekre vo
natkozik az Űr Jézusnak a szava: 
»Megjő annak a szolgának az ura, 
amely napon nem várja és amely 
órában nem gondolja, és ketté vá
gatja őt, és a hitetlenek sorsára 
juttatja«.

Isten minket egészen akar! Va
laki az eke szarvára veti kezét, 
és hátra tekint, nem alkalmas az 
Isten országára«. A langymelegek 
a kétfelésántikálók számára nin
csen hely Isten országában. Isten 
minket egészen akar.

tMBMt

A megmentő kereszt.

Egy fiatal zoológus egyszer az 
Északi tenger mellett üdült, de te
vékenysége nem hagyta, hogy nyu
godtan pihenjen, mindig felfede
ző utakon járt a  part mentén. Egy 
alkalommal, mikor éppen apály 
volt, a homokos fövénypartra me
részkedett, amely mint egy föld- 
nyelv nyúlt a tengerbe s itt az ct 
érdeklő állatoknak: polipok, kagy
lók, tengeri csillagok nagy sokasá
gát fedezte fel. Gondolataiból a 
parton eldördült pisztolylövés ráz
ta fel, ahonnan sokan integettek 
néki kendőkkel, esernyőkkel, zász
lókkal. Rögtön észrevette a vesze
delmet, nagy gyorsasággal emel
kedett az ár, amely elnyeléssel fe
nyegette őt.

Ahogy csak tudott, menekült de 
a partot már nem érhette el, mert 
a víz pillanatok alatt elborította a 
hemokzátonyt. Valaki messziről azt 
kiáltotta felé, hogy jobbra tartson, 
a kereszthez. Egy egyedülálló 
sziklatömbön magas vaskeresztet 
vett észre s mivel jó tornász volt, 
egy-kettőre felkapaszkodott rá. 
Nemsokára egy csónak közeledett

felé s épségben elérte a partot. 
Ha a kereszt nem lett volna, 
egészen bizonyos, hogy a hullámok 
közt lelte volna a halálát.

Évek, évtizedek múltak el és 
a fiatal tudósból hírneves tanár 
lett, sok kitüntetésben volt része.

De egy napon elérkezett a leg
nehezebb óra: a halál órája.

Gyengén, erőtlenül feküdt az 
ágyában, a tudomány már nem 
foglalkoztatta, csak az a gondolat, 
hogy mi lesz a leikével, hová ke
rül? Egyre jobban elsötétült előtte 
minden, félelem vette körül, mint 
ifjú korában, a tengeren. Hol van 
segítség? Tekintete a falon lévő 
feszületre esett, s e szavak hagyták 
el ajkát: »Uram, vedd magadhoz 
a telkemet!« Azelőtt Jézusra min
dig úgy tekintett, mint a világtör
ténelem kiváló alakjára, de nem 
engedte, hogy az életére és gon
dolkodásmódjára hatást gyakorol
jon. Azonban most Öt látta az 
egyetlennek, akivel megtehette a 
lépést az örökkévalóságba. Mint 
ifjú, s mint haldokló aggastyán is 
a keresztnél talált menedéket, a 
megfeszített vigasztaló szavai tesz
nek erről bizonyságot: »Aki hoz
zám jő, semmiképpen ki nem 
vetem«. (Ján. .6:37.) És Istennel 
megbékélten mehetett haza.

A mindennapi életben apró bű
nök fordulnak elő, amelyektől meg 
kellene tisztulnunk, de amelyek 
alatt az ember nem szokott meg
alázkodni s nem megy az Úr vére 
alá. Gyakran nem tudjuk, hogy az 
ilmánknak miért nincs ereje, nem 
gondolunk arra, hogy egy ember
társunknak jogos panasza van elle
nünk. Hazudtunk, s nem vallottuk 
be. Nem gondoljuk meg, hogy ki
csiny rókák teszik tönkre a szőlőt.

Zcllar S.
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^ K Ü L M I S S Z I Ó  

Hirek Kínából.
Kínai menekült misszionáriusnő 

leveléből:
Lin-chiang-si 1933. nov. 4.

Az elmúlt napokban ismét Isten 
csodálatos segítségét tapasztalhat
tuk meg. Városunk sorsa mindig 
válságosabb lett. A vörösek se
besen nyomultak előre, gyorsab
ban, mint ahogyan gondolhattuk, 
volna. A vasárnap igen mozgal 
mas volt. Istentiszteletre kevesen 
jöttek, de délután összegyűjtöttük 
gyermekeinket, számszerűit hetve
nen voltak, s együtt énekeltük: 
»Öh, ne félj, ne rettegj, én veled i 
vagyok«. Még aznap este menekü
lők érkeztek hozzánk egy tőlünk j  
3—4 órányira fekvő helységből. 
Másna}) korán hajnalban felkel
tünk, magunkhoz vettük a legszük
ségesebbeket. Még egyszer egybe-1 
gyűltünk kedves kápolnánkban s j  
buzgó imában könnyek között kér
tük az Urat, könyörüljön hely
ségünkön, s ha az ö  akarata sze-; 
rint való őrizzen, meg ettől a nagy j  
nyomorúságtól bennünket. Egyik 
külállomásunkra mentünk, s azt j  
reméltük, hogy itt meghúzódha- j  
tünk, és bevárhatjuk a továbbiakat. 
Azonban ott sem maradhattunk. 
Csapatosan jöttek a hegyekből a 
menekülők. Végül megjött a volt 
kinai szakácsunk is. Tőle hallot
tuk, hogy eljövetelünk után közvet 
len kitört a párák s a lakosság fut
va hagyta el a várost. A megvert 
katonák nem nyújthattak védel
met. Jártak házról-házra és foszto
gattak. Később a kormány még 
egy csapatot küldött ki s a vá
rost még eddig nem szánhatták 
meg a vörösök. Megkíséreltünk 
legalább egy-két napra hordárt 
szerezni. Nehéz órák voltak ezek,

de az Űr most is csodálatosan ve
lünk volt. Egy keresztyén katona
tiszttel találkoztunk, aki bár soha 
nem ismert, mégis szívesen volt 
segítségünkre. Székhordozót ter
mészetesen nem kaphattunk eleget 
s így az út nagy részét gyalog 
tettük meg, zuhogó esőben, sikam
lós úton. Végre késő este megér
keztünk Wanhsien-be. Pár perccel 
előttünk ■ j-ött egy csapat angol 
misszionárius, most már húszon-, 
kelten voltunk. Következő reggel 
néhányan ismét1 útrakeltek. Ma 
kaptunk újabb híreket: A vörösök 
két csapata egyesült s most Wanh- 
sien-t akarják ostromolni. így nem 
tudjuk meddig maradhatunk még 
itt. Olyan jó azt tudnunk, hogy ott
hon könyörögnek érettünk s hogy 
ennek a nyomorúságnak is Isten 
országa építését kell szolgálnia.

Három napi szigorú étrend.
»Hankow lakossága külföldiek 

és benszülött kinaiak egyaránt kö
telesek három napig szigorú ét
rendet tartani, sült húst, és ha
sonló ételeket nem élvezni«, — így 
hangzik a polgármester felszólí
tása. Ugyanis Kínát ismét árvíz fe
nyegeti s némely buddhista ember
barát a veszedelem okát abban lát
ja, hogy a város polgárai túlságos 
jólétben élnek, s ezzel magukra 
zúdítják az áradás istenének ha
ragját. Ezért kértek sürgősen se
gítséget a város elöljáróitól. A la
kosság hűségesen betartja a fel
sőség rendeletét s három napra 
lemond minden élvezetről.

íjjH fr ifr  1$I l$l »jjl |fr Ijfr j

A hálaadás jó fegyver a csüg- 
geclés ellen. Ha új veszély fenye
get, emlékezzél vissza Isten cso
dálatos segítségére, amit már meg
tapasztalhattál.

Rappard Dóra.



Tudakozzátok az írásokat!
Febr. 1. Ján. 3:1—13. Jób 14. Jób- 

nak nem a jóakaratán múlik az, hogy 
nem tud többet hinni, mint amennyit 
hisz. Bűneit alázatosan elismeri, Is
tennek a fenségével és hatalmával tisz
tában van, de vannak kérdések, ame
lyek fölött az ő ó-testamentomi hiá
nyos világossága mellett nem tud tisz
tába jönni. Van-e tulvilági élet, van-e 
feltámadás? Honnan kaphatott volna 
ezekre a súlyos kérdésekre feleletet 
a Krisztus ismerete nélkül r Még nem 
lett világossá előtte, hogy Isten csak 
próbára teszi, de el nem hagyja, és 
hogy nem fog tőle többet kívánni, 
mint amennyit adni képes. Leiké ver
gődik ezek között a kérdések közt és 
várja a szabadulást. Eléggé hálásak 
vagyunk-e mi azért, hogy számunkra 
mindezekre a kérdésekre meg van ad
va a felelet Krisztusban?

Febr. 2. Ján. 3: 14— 24. Jób 15:1—16. 
Szinte érthetetlen előttünk, hogy Jób 
kesergésére, melyekből pedig kihallat- 
szik Istenhez való ragaszkodása, hogy 
felelhet Elifáz ilyen kemény szavak
kal. Nem Jób bűne lesz ezek által 
nyilvánvalóvá előttünk, hanem Elifázé, 
az önmagával megelégedett, dicsekedő 
emberé, aki a maga kedvező helyze
tét felhasználja egy meggyötört, szen
vedő embernek a megalázására. Kér
jünk Istentől alázatos és szeretettel
jes szívet, hogy hasonló bűnbe ne es
sünk, ha súlyosan megpróbált ember
társunkkal való találkozásra nyílik al
kalom. Merítsünk a szeretetnek for
rásából, hogy alkalmasakká legyünk a 
szere lettel való szolgálatra !

Febr. 3. Ján. 3:25—36. Ámos 8:11, 
12. Sok nehéz büntetést, ítéletet bo
csáthat Isten a tőle elfordult és neki 
ellenálló emberiségre, de talán egy 
sem lesz olyan súlyos, mint az, mikor 
fölébred az emberben az Isten után 
való vágy, — de már későn,. Isten 
hosszútűrő Isten, azért nem érkezett 
még el az az idő, bár sokszor lett 
volna már Istennek oka reá, hogy ev
vel sújtsa az embert. Még hangzik az 
Isten igéje, még hallhatja és befogad
hatja, aki akarja, de az utolsó időkben, 
amikor eljő az aratás, akkor Isten 
gyermekei betakaríttatnak a mennyei 
csűrbe, a hitetleneken pedig betelje
sedik az, ami a Jelenések könyvében 
meg van írva (9:20—21), hogy még 
a legnagyobb csapások sem tudják őket 
megtérésre bírni. Siess, még el nem 
késel!

Febr. 4. Luk. 8:4—15. II. Kor. 12: 
1-10. Ján. 11:20-27. Fii. 1:12—21. Mi 
is sokszor hordunk valami tövist a 
testünkben, valami hiányosságot, be

tegséget, erőtelenséget, amelyről azt 
hisszük, hogy ha attól szábadulhatnánk 
jobban tudnánk szolgálatot végezni Is
ten országában. De Isten gondolatai 
mások, mint a mi gondolataink. Pál 
apostol a maga erőtelensége által lett 
erőssé. Mi is csak úgy lehetünk. Ne 
kívánjunk a magunk gondolatai, vagy 
a világ gondolatai szerint, erősekké, 
nagyokká, híresekké lenni. Ne kíván
junk még Isten országában sem na
gyobb munkát végezni, mint ami ránk 
bízatott. Bizzunk mindent egészen az 
Űrra s akkor az Ő (ereje mindent 
elvégez általunk, amit el akar végezni.

Febr. 5. Péld. 3:19—53. Jób 19:1—  
12. A kevély barátok által való meg
aláztatást nem birja elviselni Jób, hi
szen nincs is arra szüksége, mert őt 
Isten alázta meg. A megalázást tulaj
donképen mindig /sten viszi véghez, 
még ha az látszólag emberek által tör
ténik is. Bármennyire felgerjed is Jób 
az ellen, hogy őt a barátai alázzák 
meg, ennek is hozzá kellett járulni az 
ő Isten által való megaláztatásához. 
Ne rugódozzunk az ellen, ha emberek 
aláznak meg bennünket, hanem gondol
junk arra, hogy Isten keze is benne 
van ebben s így ez is javunkra szolgál.

Febr. 6. Ján. 4:1—15. Jób 19:13—29. 
dobnak is javára szolgáld a barátai 
által való megaláztatás, még ha nem 
volt is akkor annak tudatában. Lel - 
kéből még erősebben kitör ugyan a 
szenvedései fölött való panasz, de egy
úttal kipattantja belőle a megaláztatás 
azt a már-már a hamu alatt elaludni 
látszó hitet is, amely eddig nem is
mert lángra gyullad s erőteljes sza
vakban fejezi ki azt a kérést, ame
lyet megha.lgatott a kegyelmes Isten, 
hogy: bár az ő beszédei leíratnának 
és könyvbe följegyeztetnének. Leírat
tak és följegyeztettek a bibliába, mind
nyájunk tanulságára. S a hitnek ez 
a lángra lobbanása megláttatja Job
bal azt, akire szüksége van, a Meg
váltót.

Febr. 7. Ján. 4:16—30. Jób 28. M i
lyen nagy világosság árad ki' most már 
Jób szavaiból. Látja, hogy mi minden
re képes az emberi erő lés értelem 
(amit bizonyítanak a mai kor nagy 
technikai vívmányai is), de egyre nem 
képes, hogy megtalálja az igazi böl
csességet, ha csak Istenhez és az Ö 
kijelentéséhez nem fordul. Mert az 
igazi bölcsesség Isten félelme s a bűn
től való elfordulás. Mintha csak az 
evangéliumot hallanók! Igen, ezt hir
deti nekünk Krisztus keresztje: Ismerd 
meg Istent és ismerd meg önmagadat 
s azután térj meg Őhozzá!

Febr. 8. Ján, 4:31-44. Jób 31:1—23. 
Milyen magas erkölcsi felfogása van



Jóhnak. Sok kartésztyéiinek, aki jól is
merheti a hegyi beszédet, nincs ilyen. 
S nemcsak elméletben ismeri, hanem 
a gyakorlatban keresztül is vitte. így 
élt. Valóban úgy érezzük, hogy van 
mivel dicsekednie, de mégis tudjuk 
és látjuk, hogy azért kellett neki meg- 
aláztatnia, mert még tudott dicseked
ni. Isten jól tudja, hogy mit miért 
cselekszik.

Febr. 9. Ján. 4:45-54. Jób 38:1—18. 
Most már jónak látja az Űr, hogy ö 
maga álljon elő Jobbal beszélni. A ba
rátok csak ideiglenes eszközök vol
tak, akiket most már félretesz, ő  az 
egyetlen, akinek joga van a (maga; 
bölcsességére és hatalmára hivatkozni. 
Csak ö tud olyan dolgokat cselekedni, 
amelyekre ember nem képes, s ame
lyek mutatják, hogy Ő Úr mindenek 
felett, az emberi lélek felett is. Hadd 
vegye most már Ő, minden közve
títő nélkül a kezébe Jób lelkét. Akkor 
majd tisztázódni fog minden.

Febr. 10. Ján. 5:1—14. Jer. 8:4—9. 
Milyen fájdalom csendül ki Istennek 
ezekből a szavaiból! Ő azt akarja, 
hogy az elesett ember is fölkeljen, 
hogy a tőle elfordult ember őhozzá 
visszaforduljon. Nem zárja el előlük 
a lehetőséget, sőt szeretetében min
dent megtesz, hogy ez megtörténjék. 
De az ember nem akar. S mit tehet 
Isten, ha az ember nem akar? Visz- 
szafordíthatja-é erővel? Érne-é az va
lamit, hiszen az nem a lélék megfor
dulása volna, csak külső erőszaknak 
való kényszerű engedés. Ez ellen pedig 
tiltakozik az isteni szeretet. Erről a 
szeretetről beszél a Golgotha kereszt
je. Értsük meg ennek szavát és tér
jünk az Űrhöz!

Febr. 11. Luk. 18:31—43. I. Kor. 13. 
Márk 10:35-45. I. Kor. 1:21—31. Jakab 
és János kérése nagyon kegyes lek lát
szik, hiszen nem földi előnyöket kér
nek, hanem különös részt a mennyei 
dicsőségből. S mégis ebben a kérés
ben is emberi hiúság és nagyravágyás 
rejlik, s az Űr vissza is utasítja. Nem 
az a mi dolgunk, hogy megszabjuk, 
milyen helyünk legyen odafönn a 
mennyországban, hanem az, hogy itt 
a földön hívek legyünk a szolgálatban. 
Azt azután nyugodtan reábízhat'uk az 
Úrra, hogy mivel fog Ő bennünket 
jutalmazni. A legjobb példa számunkra 
az alázatos, önzetlen szolgálatban, ma
ga Jézus.

Febr. 12. Péld. 4. Jób 38:19—32. Az 
Űr folytatja azoknak a dolgoknak a 
felsorolását, amelyeknek véghezvitelé
re egyedül Ö képes. S folytathatná 
akármeddig, mert hiszen ő  minden
re képes. Neki semmi sem lehetetlen. 
Csak mi, emberek vagyunk vakok nagy

hatalmának és dicsőségének meglátá
sára. Elfoglalnak bennünket a magunk 
aprólékos dolgai, s mivel sokszor azo
kat sem tudjuk Isten kezébe tenni le, 
azért nem tudjuk meglátni a nagy 
dolgokat sem. S Istennek nemcsak ha
talmát nem tudjuk megérteni, hanem 
szeretetének nagyságát sem, míg meg 
nem nyílik előttünk a Golgotha ke
resztjének titka.

Febr. 13. Ján. 5:15—27. Jób 42. Jób 
előtt még nem nyílhatott meg a Gol
gotha keresztjének titka, s Isten épen 
ezért beszélt vele oly közvetlenül, hogy 
ezen az úton nyilatkoztassa ki magát 
előtte. S Jób megértetne a kinyilat
koztatást, jobban, mint ahogy a ke
resztyének legnagyobb része a Gol- 
go.ha keresztjét, mely pedig a legtö
kéletesebb megnyilatkozása Isten ha 
talmának, szeretetének, egész lényé
nek. Jób meg tudja magát alázni az 
isteni kinyilatkoztatás előtt. Porban és 
hamuban vádolja magát bűneiért, s 
ugyanakkor meg tudja ragadni Istent, 
tunem tapasztalatból ismer. S az Űr 
akit most már nem csak hallomásból, 
az önmagát megalázott Jóbot fölemeli, 
s testiekben, lelkiekben gazdagabbá te
szi, mint amilyen azelőtt volt. Mit 
tanultál a Jób történetéből?

Febr. 14. Ján. 5:28-47. V. Móz. 1: 
1—18. Elmúlt az Űr által büntetés gya
nánt a zúgolódó zsidó népre mért 40 
esztendei bujdosás ideje s Mózes össze
gyűjti a népet, hogy egy pillantást ves
sen vissza erra a 40 esztendőre. Sok 
minden van, amiről meg kell emlékez
niük. Az első, amire rámutat Mózes 
az, hogy bármennyire vele volt is az 
Űr, az ő emberi vállai mégsem bírták 
el mindazt a terhet, amelyet egy nép
nek a vezetése reájuk rakott. Segítőtár
sakra volt szükségei s az Űr meg
adta azokat neki. A szálakat azért to
vább is ő tartotta a kezében) s a leg
súlyosabb dolgoknak Ő elé kellett ke
rülniük. Szép és tanulságos példája 
ez az egészséges közösségi életnek. 
Ma is tanulhatunk belőle.

Fetbr. 15. Ján. 6:1—15. V. Móz. 1: 
19—46. Nemcsak Isten kegyelmes ve
zetésére kell emlékeztetnie Mózesnek 
a népet, hanem bűneikre is. H ogy zú
golódtak, hogy féltek, hogy engeaet- 
lenkedtek, hogy hitetlenkedtek! Bizony 
ezért kellett rájuk jönni a sok csa
pásnak, ezért negyven esztendeig tar
tani a pusztában való bujdosásnak, 
Azóta is mindig ez a következménye 
a hitetlenségnek és engedetlenségnek, 
vándorlás a világi élet pusztaságában 
mikor pedig a hit és engedelmesség 
egyenesen vihetne bennünket előre az 
ígéret földje, a mennyei Jeruzsálem 
felé. Vargha Gyuláné.
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