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Csendes légy . . .

Csendes légy! Néhány nap óta szinte ellenállhatatlan erővel kel 
fel bennem, és csendül újra m eg újra elő a szívemből egy ének

nek ez az első sora. Miért? Talán azért, mert körülöttem, ben
nem annyi erő dolgozik a csendesség ellen.

Szobámba behallatszik az utca zaja, körülvesz, belém akar 
hatolni . . . Csendes légy 1

A munka szinte elfedni látszik^fés megrettent; szeretnék futni, 
sietni, dolgozni. . . Csendes légy 1

Körülvesznek az élet hullámai, fölvetik és ledobják életem csó
nakját. Sokszor kiáltani szeretnék . . . Csendes légy 1

Barátok ellenséggé válnak, szeretet közönnyé, gyűlöletté . . . 
Csendes légy 1

És jönnek, jönnek a gondolatok, űzik, kergetik egymást. . . 
Csendes légyl

Légy csendes reggel és csendes este 1 Csendes a munka zajá
ban, az élet hullámai közt, az ellenség pergőtüzében, — csendes ha 
szidnak és ha dicsérnek, — csendes, ha az ellenség dühöng körü
lötted, csendes, ha mindenki elhagy akiben bíztál, akit szerettél. Csen
des, mindig csendes . . . És. ha fáj a szíved, és ha úgy érzed, hogy 
összeroskadsz? — Légy csendes! De ha igazságtalanul bántanak, 
rágalmaznak, meghurcolnak? — Akkor is — légy csendes 1 Csendes, 
mindig csendes és mindig csendesebb . . .

De hogyan lehe séges ez? Te nem vagy képes rá. Teneked 
még fáj a fájdalom, te még örülsz a dicséretnek, téged még izgat a 
hullám járása és a tornyosuló felhők látása. Feljajdulsz, védekezel, 
sebet ejtesz, sérthető vagy és magad is sértegetsz. De ki az, aki 
benned és bennem csendet teremthet, hogy azután körötted is csend 
legyen ? Ki az, aki nemcsak a külső erőknek, hanem a te sajgó, 
zakatoló szívednek is parancsol és a /t mondja: „Csend legyen!“ 
Ő az, ki azt mondta „Mit féltek ti kicsinyhitűek ? “ Neked is, nekem 
is azt mondja: ..Mit félsz, mit rettegsz — én veled vagyok és akkor 
nem árthat neked semmi.“

„ . . és lön nagy csendesség.“ Dr. F. M. d. ft.

X. évfolyam. 4. szám. 
1934. február 15.
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TEKINTS FEL JÉZUSRA.

Súlyos napokban csak 
Jézusra nézz, 
mondd el Neki bátran 
ami nehéz.
Mondd meg, hogy rá bízol 
mindent híven.
»Hisz te az enyém vagy«
— szól szelíden.

Tekints fel Jézusra, 
nyomor, ha nyom.
Hatalmas Király Ö, 
gazdag nagyon.
Rá nézz, ha gyötörnek 
búbánatok.
Szelíden így szól majd: 
»Veled vagyok«.

Tekints fel Jézusra, 
ha mély sebek 
kínozzák, égetik 
a lelkedet.
Tud ő vigasztalni, 
mint senki más.
»Szeretlek« — hangzik majd- 
a biztatás.

Tekints Jézusra! ő  
segítni kész.
Emberre, magadra 
soha ne nézz.
Jézusra tekintve 
fel szüntelen 
szelíden így szól ő:
»Számolj velem!«

Tekints fel Jézusra 
s légy csendesen.
Amint ő  akarja, 
úgy jó leszen.
Nyomor és fájdalom 
ha elpihent, 
öröm és üdvösség 
vár odafent.

Németből: 
Belák Erzsébet.

Szeresd a csendet!
| (Lépések a győzelem felé vezető

úton. Thimme L. könyvéből.)

Ha a mindennapi élet küzdelmei 
köpött győzedelmes életet akarsz 
élni, szeresd a csendet! Nézd a 
nagy győzőket és kutasd, hogy 
nem a csendben lettek-e azzá, ami
vé lettek ?

Az Űr Jézus életében a legjel
lemzőbb vonásoknak egyike az, 
hogy szerette a csendet. Harminc 
évig élt csendben, mielőtt meg
kezdte megváltói munkáét. Negy
ven napig volt a pusztában, mie
lőtt a megtérésre való meghívást 
hangoztatta. Éjszakákat töltött a 
hegyen, ha ja>' napi munka kifá- 

! rasztott?.
Aki győzni akar, jól teszi, ha 

| amikor csak lehetséges, a külső 
csendet keresi, hogy belső csend
hez jusson. Erre szolgálhat a na
ponkénti csendes fél, vagy ne
gyedóra. Azonban ez is külsőség
gé válhat, ha nem igazi találko
zást jelent az Űrral. Ezt a napon
kénti csendes fél, vagy negyed
órát nem lehet büntetlenül elha- 

I nyagolni. Aki nem gondoskodik 
| arról, hogy meg legyen a külső 
kamrácskája, annak e  akhamar 
hiányozni fog a belső kamrács
ka is, ahol az örökkévaló isteni 
Lélek az ember leikével össze van 
kötve, ahol az Üdvözítő a lélekkel 
egyesül. A belső fórrá ok elapad
nak és minden sárga és száraz 
lesz ott, ahol azelőtt minden üde 
zöld volt.

Megemlítjük még azokat a csen
des pillanatokat és másodperceket, 
amelyek pótolhatatlanok a nap fo
lyamán a győzőnek. Amikor a lá
zas kezek össze kulcsolódnak és a 
lélek egy pillanatra belemerül az 
örökkévalóság és Isten jelenlété
nek csendjébe.

De fontosabb minden külső
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csendnél a belső csend, amelybe 
a szív belemerül, amely független 
attól, hogy külsőleg lárma van-e 
vagy csend. Ez a szívnek a csen
dessége, amelyről a 62. zsoltár 
így ír: »Csak Istenben nyugoszik 
meg lelkem«. Csak az ilyen csen
des szív tudja Istent megragadni. 
Földrengés, tűzvész és vihar is le
hetnek Isten kijelentésének helyei, 
de Isten lakása csak csendes szív
ben van, vagyis nem olyan szív
ben, amely természettől fogva 
csendes, hanem olyan szívben, 
mely minden zajban és minden 
nyugtalanság közepette is csendes
ségben tűd lenni Istennél.

A szívnek ilyen csendessége nem 
más, mint Isten szere te te, mely a 
szívet betölti. Az olyan szív, amely 
Istent szereti bensőleg csendes. A- 
zok a vágyak és kívánságok, me
lyek a világot szeretők szívében 
tombolnak, nem léphetnek be ab
ba a szívbe, mely Istent szereti. 
Hogy tudna lakni és hatni Isten 
olyan szívben, amely inkább ha
sonlít áruházhoz, vagy bünbar- 
langhoz, mint imaházhoz? Hogy 
lehetne Isten hang át meghallani 
a szív világi vágyainak és szen
vedélyeinek hangzavarán keresz
tül, ha előbb nem csendesedett le?

Ameddig háborogsz és tombolsz, 
amig magad tervezel, aggódd és 
gondolkozol, amig magad körül 
ütsz és kézzel-lábbal tiltakozói a2 
út ellen, melyen Isten vezetni akaj 
téged, — addig Isten magadra 
hagy. Nem tudja, akárhogy sze- 
rétné is, csodáit benned megvaló
sítani. Szó sincs győzelemről és 
ellenségeid legyőzéséről. Ahelyett, 
hogy győznél, téged győznek le. 
Mindaddig nem lesz másként, mig 
el nem hagyod sa:át cselekedeteid 
kívánságaid és akaratod útját, a- 
mig egészen le nem csendesedsz. 
Igen, ha lecsendesednél, és csen
des is maradnál, akkor lehetne

rajtad segíteni. »Csöndességben és 
reménységben erősségiek lett vol
na«. Ha mindent ráhagynál Iste
nedre, ha gondjaidat, terveidet 
azokra a kezekre bíznád, melyek 
bölcsebbek és erősebbek, mint a 
tieid, és mind a két kezedet Üdvö
zítőd kezébe tennéd, csendes len
nél. Akkor hittel várnád az Urat, 
— és megláthatnád az ő  dicsősé
gét.

Törekedjetek, arra, hogy csen
dessé legyetek, ez azoknak szól, 
akiknek könnyen félingerlődik a 
kedélyük és szenvedélyesek.

Igyekezzetek azon, hogy csende
sek legyetek! Ez különösen azok
nak szól, akiknek nagy elfoglalt
ságuk és tág munkakörük van.

Törekedjetek a csendességre! Ez 
szól azoknak, akik nyugtalan, vi
haros időkben élnek, amilyenek a 
mostani napok is.

Törjetek keresztül az idő min
den nyugtalanságán, mig Isten 
nyugalmáig juttok, őrizkedjetek 
attól, hogy az ellenség ezer csel- 
fogá ával, ravaszságával eliagad- 
hassa az Istenben való csend és 
nyugalom értékes kincsét, ha ezt 
Isten kegyelméből megnyertétek. 
A csend valóban megérdemli, 
hogy szeressük. Aki nem ismeri, 
az kevésre becsüli és nem ügyel 
rá. Aki azonban ismeri, az több
re becsüli, mint minden földi vc- 
gyont. Tud:a, hogy a szív csend - 
e Isten jelenléte bensőnkben.

Ha egy király és egy koldus áll
nak egymással szemben, ha egy 
szegény bűnös és a gazdag Meg
váltó találkozik, akkor csak a: e- 
gyik adhat, Az akitqj minden tö
kéletes a á. dék jön, a másik csak 
elfogadhatja azt ,amit a Megváltó 
ad neki az ő  kegyelmének gaz
dagságából.
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Művelt ember nem 
imádkozik

(Egy német lelkész feljegyzései
ből.)

Egy néptanító keresztyén üdü
lőhelyre ment pihenni. Legna
gyobb meglepetésére észrevette, 
hogy az ottlevők imádkoztak, sőt 
még le is térdeltek. »Csupa műve
letlen ember közé kerültem,« — 
gondolta magában — »mert mü
veit ember nem imádkozik és ha 
imádkozik is, nem térdelve imád
kozik.« Ezzel a gondolattal ment 
le sétálni az üdülő kertjébe. Elő
kelő megjelenésű úrral találkozott, 
akit a tekintete után okosnak és 
műveltnek tartott. Elpanaszolta, 
néki a baját: »Nem tűnt föl önnek, 
hogy az ittlévck térdelve imádkoz
nak? Úgy látszik csupa műveletlen 
ember van itt, mert művelt em
ber nem imádkozik«. Bizonyos volt 
felőle, nogy a megszólított osztja 
majd nézetét. Az előkelő megje
lenésű úr megállt és komolyan a 
szemébe nézett: »Talán érdekelni 
fogja, hogy én ki vagyok. Mathe- 
matika tanár vagyok. Nem tudok 
annál nagyobbat és csodálatosab
bat elképzelni, mint amikor kis 
csendes kamrámban letérdelhetek 
és Megváltóm előtt lerakhatom 
minden gondomat, örömömet ab
ban a bizonyosságban, hogy meg
hallgat engem«. A tanítót meg
lepte a felelet. Tovább ment. Min
den hullámzott benne. Fáradtan 
roskadt le egy padra, ahol egy 
könyvet talált. Valaki ottfelejtet
te. Lapozgat a könyvben. Keresz
tyén tartalmú könyv volt. Megnéz
te, hogy kinek a könyve. Az első 
oldalon ott találta a nevet: »gróf 
B. A.-né«# Ez még jobban lesúj
totta. Előbb egy mathematika ta
nár, most egy grófné. Vannak te
hát müveit emberek, akik hisznek 
és imádkoznak? Nem az a mathe

matika tanár az egyetlen? Gondo
latai lázadoztak. Eddig az volt a 
vigasztalása, ha megszólalt a lel
kiismerete, hogy csak műveletlen 
ember imádkozik, de most nem 
tudta mitévő legyen. Fölkeresett 
és elpanaszolta baját.

Mi történt azután? Sokáig be
szélgettünk, s azután térdünket 
meghajtva imádkoztunk. S milyen 
boldog volt, hogy térdenállva bi
zonyosodott meg bűnei bocsána
táról s tanulhatott meg hinni. Most 
egyszerre megértette a mathemati
ka tanárt, hogy a legnagyobb gaz
dag ág, ha térdenállva Urunknak 
mindent elmondhatunk.

Harangkötél.
Az imádságról azt mondja Is

tennek egy hívő gyermeke: »Az 
imádság harangkötél: meghúzzuk 
és a menny harangjait mozgásba 
hozzuk ezáltal«. Csak húzd tovább, 
ha a harang olyan magasan is 
van, hogy nem hallod a kongá- 
sát. Bízzál benne, hogy az égben 
meghallják. Ott cseng Isten trón
ja előtt és Ö a te hited mértéke 
szerint adja meg a feleletet. Le
gyen nagy hited! Várj sokat a te 
Istenedtől magad és mások szá
mára, csodálatos meghallgatta- 
tásban lesz részed.

Néztél már fölfelé is?
Apa és fia elment egy burgo

nyaföld mellett, ahol egy zsák bur
gonya állott. Az apa körülnézett, 
hogy látja-e valaki, és azután el 
akarta vinni a zsák burgonyát. A 
fiú megszólalt: »Apám, fölfelé is 
néztél már?« Az apa elszégyelte 
magát és nem nyúlt többé ahhoz, 
ami másé.
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Mi a te üzeneted?
Sokszor, amikor a stockholmi 

konferencia üléstermét elhagytam 
a kijárat mellett egy magas növé
sű egyszerű nőt láttam ülni. Nem 
tartozott a stockholmi konferencia 
hivatalos tag:ai közé. Kevesen is
merték és figyeltek reá; és mégis 
valami cendes , hatalmas erő á- 
radt belőle, ami az értekezlet ered
ménye szempontúból fonto abb 
volt, mint sok csillogó szónoklat 
Wrede Matild volt, a »foglyok an
gyala« Finnországból. Csodálatos 
volt ezeknek a szemeknek a ragyo
gása, azoknak a szemeknek, ame
lyek .egy ék len át a legnagyobb 
emberi, nyomorúságba tekintettel 
bele. Wrede Matild egyszerű mell
tűt viselt, amelyen finn írással a 
következő két szó volt olvasható: 
»kegyelem és békesség 1« Megkér
deztem őt ezeknek a szavaknak a 
jelentőségéről — s így szólt: »Ami
kor belépek a foglyokhoz a cel
lákba, akkor először nem szívesen 
néznek a szemembe. Jobb a tekinte
tüket varrni másra irányítani, az
ért hordom ezt a melltűt, hogy 
azok a szegény emberek, mint el
ső üzenet ezt kapják tőlem: ke
gyelem és békesség«.

Amikor ezt a csendes asszonyt 
meghallgattam, akkor hirtelen el
felejtettem a hangzatos szavakat 
a szociális elvekről, a népek-közti 
békéről és felém áradt a szegé
nyek egyszerű barátnőjének fen
séges csendessége. A  gyakorlati 
keresztyénség minden problémá
jának ez az egyetlen megoldása: 
»Kegyelem és békesség az Istentől 
a mi Atyánktól, és az Űr Jézus 
Krisztustól!«

Gyakoroljuk magunkat abban, 
hogy a dolgokat a megvilágított 
oldalról nézzük; ez segítségünkre 
lesz a hálaadásban.

Csendesség és reménykedés.
Hadd várjam csendesen,
Hogy mit mutatsz,
Napfényt se kér szívem, 
Hogyha nem adsz;
Akaratom hozom 
S eléd teszem,
Csendben imádkozom 
S reménykedem.

Karbe Anna után 
Vargha Gyu'.áné.

Mi a legfontosabb ?
Semmi sem olyan fontos és sür

gős az életben, hogy azért az 
imádkozásra szükséges időt meg
rövidítsük. Életkérdés a mi szá
munkra, hogy elég időt vegyünk 
az Istennel való közösségre. — Mi
nél tovább halászijuk, hogy távol
lévő bará unknak ír unk, annálke- 
vésbbé érzünk indíttatást arra. 
Semmi sem távolítja el jobban a 
lelket Istentől, mint az imádság 
elmulasztása.

Körző.
A keresztyénnek olyannak kell 

lenni, mint a körzőnek. A körző 
egyik lába, mozdulatlanul kell, 
hogy álljon a középpontban, mig 
a másik lába kört ír le. így kell 
a keresztyénnek is a központban 
Isten jelenlétében megállani, mig 
a másik lábával, azaz testének, lel
kének minden ere:ével a környe
ző világban foglalatoskodni.

Terstcegen.

Bátortalan vagy?
Bátortalan vagy? — Imádkoz

zál! Az imádság meg fog vigasz
talni.

Békességed van? — Imádkoz
zál! Békességed mélyebb lesz.

Kísértéseid vannak? — Imád
kozzál! Ellent fogsz tudni állni.
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Isleni átok és annak 
beteljesedése.

Schőnberger misszionárius »Az Iz- 
lam, amilyennek én láttam« című 

füzetéből.

Szent haraggal a szívében kiál
tott fel az Ur Jézus egykor Jeru
zsálem, az isteni város ellen. »Je
ruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd 
a prófétákat és megkövezed azo
kat, akik tehozzád küldettek ... 
mert nem ismerted meg a tef meg
látogatásodnak idejét«. Ezekkel a 
szavakkal az Űr rombadöntötte Je
ruzsálemet. Elmondra tanítványai
nak, hogy pogányok fo g:ák beven
ni a várost, s nemcsak átmeneti
leg bíriák azt, hanem övék lesz 
mindaddig, »mig a pogányok tel
jessége be nem megy«. Isteni átok, 
amelynek beteljesedése vége felé 
közeleg. Kr. u. 70-ben a pogá
nyok megostromolták Jeruzsále
met, felégették s a lakosságot le
mészárolták. A zsidók büszkesé
ge, a hatalmas templom romok
ban hevert. 1900 év telt el. A vá
rost ma is pogányok lakják, de 
nincoep kő kövön sehol üdvözítőnk 
idejéből. A falnak csak egy igen 
kis része látható, az u. n. sirat' 
fal (Klagemauer). Idejárnak év 
szá~adokon keresztül a z idck i t 
öntik ki szűnik mélységes fájdal
mát, keserűségét népük nyomo"ú 
sága felett. Va’jon nincsen-e erre 
okuk? Nem ők a fö’dkerekségnek 
legclhagyottabb, lcgszét-zórtabb 
nemzete? Hazátlanok, vfgaszta’á? 
nélküliek; rűcsen királyuk, temp
lomuk, főpapjuk, nincsen menete
lük az Istenhez. Jeruzsálem nem 
az ő városuk már, idegenek lak
ják. Pogányok, de nem bálvány

imádók, annál sokkal erősebb sö- 
tétebb hatalom.

Hogyha kegyes zarándokokkal 
körül iá juk a várost, e'gyönyörkö- 
dür.k annak szépségén, önkényte
lenül eszünkbe jut az az idő, ami
kor Üdvözítőnk a földön járt. A ta
nítványok is csodálattal szóltak 
hozzá: »Mester, nézd, milyen ha
talmas épület!«

Kü’ör.ös épü’et vonja magára fi
gyelműinket. Talán templom, Is
ten háza? Nem, mohamedán me
cset! Jeruzsálem, a büszke, dicső 
szent város ma a mohamedánoké. 
Szent nap:ukon, pénteken sem zsi
dó, sem keresztyén a mecsetbe be 
nem mehet. Más napokon is csak 
ha a mohamedánoknak úgv tetszik 
és akkor is magas belépődíj el
lenében.

Az Izlam vallása a legtitokzato
sabb vallás, amelyet ismerünk. 
Egy mondattal jellemezhetnék: a 
legkegyesebb és a legro szabb; a 
legszentebb és a legtisztátalanabb.

; Ez a titka.
Megtalálhatjuk benne mindazt a 

jót, amit az ember a különböző 
vallások ut án elérhet, de egyúttal 

I a legistentelenebb vallás is. Egy 
elől azonban el árkéz’k, egy halá
los eTenfele van: a keresztyén ég, 
az Isten Fiáról, a bűrö ök Mrgvál- 
tó'áról szó’ó Eva-'gélium. E;en a 

onton csak halálos gyűlöletet is
mer.

Erős, hatalmas ellenséggel ál- 
u k szemben az izlamban. Az Űr 
'gaz tanítványai azonban jól tud
ók, hogy Mesterük legyőzte a vi

lágot. Bátran tehát előre, fel a 
küzdelemre, vinni az igazhitről: zó
ló Evangéliumot a mohamedán 
szívekhez!
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Febr. 16. Ján. 6:16-31. V. Móz. 2. ] 

1—13. Az Úr ha az ő  Ígéreteihez. Min
denkinek azt adja, amit neki szánt 
és meg is Ígért s nem engedi, hogy 
amit Ő adott valakinek, azt más el- j 
tulajdonítsa. Hadd maradjon meg 
Ézsoinak és Moábnak is a maga ré
sze! Izrael azért“ nem fog rövidséget 
szenvedni. Nem vagyunk-e mi is sok
szor irigyek és telhetetlenek? Nem 
sze:etr.én.[-e mások elől elha.ászni azt, 
ami az övék? Még lelki dolgokra néz
ve is követhetünk el ilyen bűnöket, 
ls en országa munkáját sem végzi min
denki teljesen önzetlenül. Szeretné 
megkapni a maga részét az elisme
réstől, a dic;ő égből. Vigyázzunk, hogy 
ez így ne legyen! S ha igy van, aláz- j 
zuk meg magunkat!

Febr. 17. Ján. 6:32—51. L Móz. 22: 
1—14. Nagyobb próbára talán senki
nek a hitét sem tette Isten, mint Áb- 
rahá.r.ét. Egyenesen a saját maga igé
re eirek látszott ellentmondani az Úr, 
mikor azt a gyermeket, akit Ő Ígért, 
s hős zú várakozás után ő adott, most 
áldozatul kívánja serdülő gyermekko
rában, holott az magul van Ígérve 
Ábrzhám «ak. Ha itt közbeszólt volna 
az emberi ész és az ember; természet, 
akkor Ábrahám f 1 ét e ül ellenált vol
na ennek a parancsnak. De nagyobb 
enre’e'mesré et sem talált még az Úr 
emberben, mint am lyent Ábrahám
ban talált. S micsoda nagy jutalma 
van a tántoríthatatlan hitnek s a föl
tétien engedelmességnek! Micsoda ki
be zél e et en üröm lehetett Ábrahám
nak az, amit a 12. versben mond neki 
az Úr:

Fe r. 18. Máté 4:1—11. 1!. Kor. 6: 
1-10. Má.é 16:21—26. Zsid. 4:15, 16. 
Pál apostol jól ismerte Isten gyerme
keinek minden szenvedését. Levelei
ben többször is elmondja, hogy mi 
mindent kellett neki elszenvednie hi- 
tééit, s az Apostolok cselekedeteiről 
írott könyvből is tudjuk ezeket. De a 
szenve-ezekben is mindig megtalálja 
az ál á t, mert mindig két oldalát né
zi a dolgoknak: a külsőt, az emberek
től jövőt, s a belsőt, amit Isten mun
kál ezekben a szenvedésekben s ezek 
által a szenvedések által. így tudja 
meg a'á ni a gya ázatban a dicsőséget 
a halálban az életet, a bánatban az 
örömet, a szegénységben a gazdagsá
got, a semmiben a mindent. Boldog 
Pál apostol! Nem lehetnénk-e mi is 
épen olyan boldogok?

Febr. 19. Péld. 6:1—11. V. Móz. 2: 
16—37. Milyen hata.masan segítségére 
volt az Úr az ő népének az új haza 
elfcg.alá.ában! Az ellenségnek nem le- 
he ect megáliani lzráel népe e.őit, mert 
am.t az Ur akar, azt véghez is viszi. 
Egyelen kérdés itt az, hogy lzráel né
pe megmarad-e mindvégig az Úr iránt 
való engedelmességben. Ez az egyet
len kérués ma is minden nemzet és 
minden egyes emberi lélek sorsának 
eldölténél.

Febr. 20. Ján. 6:52—71. V. Móz. 3: 
1—11. Izrael diad .lmesan halad előre 
hódító út,áoan. Senki nem állhat el
lene, mert vele van a Seregek Ura 
és Is ene. Sok alkalma volt Izraelnek 
tapasztalni, hogy az Úrral minden le
hetséges, bár mélyen a szívébe véste 
volna ezt a tapasztaltot, s ne hagyta 
volna el soha az Urat. De hát mi, 
ha már sokat tapasztaltunk az Isten
nel való járás boldogságából és győ
zelmeiből, megmaradunk-e mindig Ő- 
benne, s nem felejtjük-e el drága ta- 
pa z.alatain ;at? óh, bár haladnánk 
folyvást előbbre győzelmesen!

Febr. 21. Ján. 7:1—13. V. Móz. 3: 
18—29. Milyen fájó emlékei is ébred
nek Mózesnek, amint visszatekint a 
pu z ai vándorlásra! Az, hogy a nép 
hi.e.lensége és zúgolódása még őt is 
nug á.terította hi.éjein, s a r.ép bűne 
folytán ö is büntetést vont magára. 
Nem mehet be az igé'et f áld é.e csak 
rr.e sz röl ¡áthatja meg. Súlyos bünte
tésnek találjuk ezt? Jusson eszünkbe 
hogy Mózesre több volt bízva, mint 
másra, s épen ezért a kegyelemnek 
is gezdagabb mértékét kapta. így hát 
tőle többet is várt az Úr, nagyobb 
fele őseég volt rajta, s így k's i.űsége 
súlyosabb beszám tás alá esett, mint 
máokrak talán nagjo; b hitet easége. 
.ló. v gyázz arra, hogy vőled m.t várhat 
az Űr!

Fer.r. 22. Ján. 7:14—24. V. Móz. 4. 
1—14. Mó es beszédé e.i i:mé: h..t érbe 
ke ül az ő személyes fájdalma, s Is
tennek a nagy kegyelme áll előtérben, 
s az a kérdés, mennyire értette meg 
Izrael népe ezt a kegyelmet s meny
nyire volt érte háládatos? Megérde- 
melte-e a bölcs és értelmes neve’t? 
Megőrizíe-e a maga lelkét s nem fe
lejtkezel :-e meg azokról, amelyeket lá
tott, h . l o t  és tapasztalt? Em ésezteti 
Mó es a nézet a rendelésekre és vég- 
zé.ekre, amelyeket általa adott nekik 
az Űr, mintegy fölidézve ezzel azt a
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kérdést, hogy vájjon megtartották-e 
mindazt, amit az ur nekik parancsolt. 
Üdvös az ilyen visszatekintés minden
kinek az éle.ében, vájjon mi szoktunk-e 
így visszatekinteni?

Febr. 23. Ján. 7:25—36. V. Móz. 4: 
15—24. Mennyire inti Mózes a népet a 
bálványimádástól! hi.zen Istennek leg
első parancsa az, hogy egyedül csak 
Őt imádjuk s ne legyen semmiféle ide
gen is e. ünk, vagy bálványunk, amely

nek hóuomnk. S mily sok ember térdel 
még ma is bálványok előtt a pogány- 
világban, s hány névleges keresztyén 
is van, akinek istentisztelete külsősé
gek előtt való meghódolásból áll, ami 
nem egyéb, mint baivanvimadas De 
hány hívő keresztyén is van, aki Is
ten mel.ett még valami titkos bá.ványt 
is rej.eget a szive mélyén! S mily so
kan vannak közöttünk, akik a legna
gyobb bálványt, a saját *én«-jöket még 
nem tudták egészen a porba dönteni.

Febr. 24. Ján. 7:37—53. II. Móz. 
33:17—23. Mózes vágyik látni az Urat 
tel.es dicsőségében, s az Ür, az C 
nagy kegyelmében teljesiti kérését 
amennyire lehetséges. Teljesen meg
látni az Úr dicsőségét földi ember
nek nem lehet, mert ezt nem bírná 
elviselni. Kőszikla hasadékba állítja te
hát az Úr Mózest, hogy onnan lásson 
meg az ő  dicsőségéből annyit, ameny- 
'vi. ek Iá á át elbírhatja. Kőszikla ha

sadéiba vagyunk rejtve mi hívő ke- 
re ztyér.ek is. Jézus Krisztus az a ko
szi la, akibe e r . j  őihe.ü.ik, s ahonnan 
látjui az Úr dicsőségét oly mértékben, 
amint az földi életünkben megadat- 
ha.ik nekünk. Majd odaát fogjuk lát
ni a tel.ességet.

Febr. 25. Máté 15:21—28. I. Thess. 
4:1—12. Luk. 10:17—20. I. Ján. 2:12— 
17. Nem nagy kegyelem-é az, hogy 
az Úr azt akarja, hogy mü szentté 
legyünk? Szentté, tehát egészen az 
övévé, testestől-lelke,tői. Aki ezt egy
szer hi.tel elfogadta, az vigyázni fog 
arra, hogy ezt a szentséget semmiben 
meg ne tagadja, semmivel be ne szeny- 
nyezze, sem a testnek, sem a lélek
nek semmiféle tisztátalanságával. Az 
igyekezni fog, hogy Istennek Szent 
Lel..ét semmivel meg ne szomorítsa, s 
a mindennapi életnek minden részletét 
is a Lélek vezetésének vesse alá. így 
élünk-e?

Febr. 26. Péld. 8:1—16. V. Móz. 4: 
25—43. Mózes szavaiból kicsendül a 
mélységes hála az Ű r iránt, aki olyan 
csodálatos kegyelemmel választotta ki 
Izrael népét minden más nép közül,

s mutatta meg rajta hatalmát és sze- 
retetét. Erre a hálára szeretné Mó
zes az egész nép szívét is felinditani. 
azért állítja elébök olyan megragadó 
szavakban Isten csodálatos tetteit. De 
épen azért, mert Izrael oly nagy ke
gyeimben ré zssült. nagy lele.ő ség is 
volt rajta. Neki kellett volna más né
peset is az igaz Isten ismeretére vezé
relni, s mivel ezt nem tette, betelje
sült rajta a prófécia, hogy szétszóra- 
tik más népek közé. De övé az Ígéret 
is, hogy ha onnan keresi is az Urat, 
megta.á.hatja, s ismét az ő  népe le
het. Ez az idő közelget, vannak erre 
jelek.

Febr. 27. Ján. 8. 1—11. V. Móz. 5:
í —21. Nem új parancsolatok azok, 
amelyeket itt Mózes a nép elé tár, 
nanem a régiek, amelyeket 40 évvel 
ezelőtt, a pusztai vándorlás elején, 
adott ki nekik az Űr. De hogy Mózes 
smétli őket, az azt jelenti, hogy nem 

évültek el, és azt is, hogy fontosak, 
sten beszéde mindörökké megmarad 

és sohasem veszti el jelentőségét, ne
jünk is szól ez. Ebben a tudatban ol
vassuk-e a bibliánkat?

Febr. 28. Ján. 8:12—30. V. Móz. 5: 
22:33. A nép érzi a maga bűnös vol- 
át s fél Isten szentségétől, fél, hogy 

annak meg kell őt emésztenie. Köz- 
oenjárót óhajt, aki felfogja előtte az 
ítéletiek tűiét. Mózes a közbenjáró, 
de még nem a tökéletes, csak annak 
dőrevetett árnyképe. Mózes is hű volt. 
mint szolga, de el kellett érkeznie a 
riúnak (Zsid. 3:1—6.), aki a tökéletes 
és örökkévaló közbenjáró. Nála nél
kül senki sem juthat az Atyához, de 
ő  általa mindenki, még a legmesszebb
re el.évelyedett bűnös is. Te ott vagy-e 
már Őnála, s ö  általa az Atyánál?

Vargha Gyuláné.

Figyelemreméltó összefüggés 
van a szeretet és áldozat között. 
Mennél többet áldozol, annál job
ban szeretsz; és mennél jobban 
szeretsz, ez annál inkább késztet 
arra, hogy áldozatot hozzál.

Jó azoknak, akik már korán 
megkezdték azt, hogy az életüket 
örökkévaló célok felé irányítsák, 
akik szeretetet vetnek és azután 
szeretetet aratnak.
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