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Tanulj meg hinni!

Egy kicsiny gyermeket az élet vihara ide-oda vetett. Sok országot 
bejárt, sok emberrel találkozott. Kicsiny agyában összegyűjtötte 
a tapasztalatokat, benyomásokat és időnként elővette azokat 

képzeletének gazdag tárházából.
„Én már sok országban voltam“ — mondta egyszer — „de még 

a mennyországban nem“, és tiszta szemében ott tükröződött a vágy, 
bár láthatná meg azt az országot is, bár léphetné át annak határát 
is. Mint a  gyakorlott utas, aki előtt nem akadály az országhatár, hisz 
rendelkezésére áll az útlevél, határátlépési engedély, úgy mondta ez 
a kicsiny gyermek, hogy még a mennyországban nem volt. De úgy 
is mondta, mint aki bizonyos afelől, hogy meg van rá a lehetősége 
és akadály nem lehet útjában.

„Sok országban voltam, de még a mennyországban nemi“ 
Kedves olvasóm vájjon a  te számodra is ilyen létező valami, ilyen 
biztos hely az a mennyország, ahová bemehetsz ugyanúgy, mint 
Franciaországba. Svájcba, vagy Németországba? Vagy számodra ez 
csak távoli ködkép, elképzelhetetlen távolságban lévő képzelt valami ? 1 
Ha az, akkor tanulj meg hinni attól a gyermektől, aki olyan örömmel, 
olyan bizonyossággal, olyan határozottan készül abba a szép országba, 
amelyet még nem látott. Az ő számára az útlevél sem akadály, hisz 
már olyan sok országot bejárt. Az, aki eddig megsegítette itt is 
átsegíti, gondolja — és kicsiny szíve telve van örömmel. A te szá
modra sem akadály az útlevél. Megszerezheted, az igaz, hogy magas 
az ár, de nem magad intézed, nem is te fizeted. Abban az ország
ban, a mennyországban, ott vár rád, aki már megfizette érted is a 
váltságdíjat és feléd nyújtja kezét a határon. Nyúlj felé, tedd kezedet 
kezébe és fogadd el amit néked ingyen ad és te is átjuthatsz a 
határon.

„Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre 
visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt." (Máté 7:14.)

Dr. F. M. d. ff.
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Böjti idő —  áldás idő.
A z Űr megint böjti időt adott számunkra, amelyre minden hívogat 
és vár. Szívünket meg akarja tölteni szeretetével, lelkünket a meg
váltás tényének a bizonyosságával. Szinte titokzatosan emelkedik föl 
lelkünk előtt szent, drága képe, telve szükséggel, alázatossággal, 
szenvedéssel. Látjuk bűneinket és annak nyomait szent arcán. Látjuk 
gonosztetteinket, amelyek mind Őt terhelik. Mindért olyan szenvedés
teljes és halálosan komoly! — A harangok mindig mélyebben, min
dig komolyabban búgnak. — „Embernek fia, a te bűnöd tette ezt!“ 
Szívünkben főikéi a vágy, hogy megköszönjünk mindent annak, aki 
a világ bűneit magára vette. — Intelek titeket, kedves olvasóim, gon
doljatok gyakran az Ő szenvedésére. Olvassátok hűségesen az Ő 
szenvedésének történetét, legyetek sokat csendben, de különösen 

vegyétek fel az Ő keresztjét és vigyétek utána.

Bezzel.

Az elárvult templom.

Egy művészt megkért egyszer 
a barátja, hogy fessen számára egy 
elárvult templomot. A művész 
szívesen vállalta. Örült, hogy mü
vével barátjának örömet szerez
het. Amikor hozzá kezdett munká
jához, látta csak, hogy milyen ó- 
riási feladatot vállalt magára. 
Nem talált olyan templomot, 
amelyről kellőképpen meg tudta 
volna festeni a képet. Hetek és 
hónapok múltak el. Végre kiala
kult lelkében a kép. Elővette festé
két, ecseteit és egy csodálatosan 
szép templomot festett. Nagy ka
pui szélesen tárva voltak, befoga
dásra készen. Arany sugarával ne
vetve köszönt be a napsugár, ra
gyogóan világítva be az oltárt és 
a szent helyet.

A művész elkészült alkotásával. 
Meghívta barátját és átnyújtotta 
a képet. Amaz hosszán, figyelme

sen nézte a csodaszép alkotást, 
végre megszólalt: »Kedves bará
tom, ez nagyon szép, — de, te úgy 
látszik nem értettél meg engem. 
Én arra kértelek, hogy elárvult 
templomot fessél, ez pedig pazar 
pompájával felülmúl mindent«. — 
»Nem« — válaszolt a művész, — 
»kívánságod szerint én elárvult 
templomot festettem.« A másik új
ra visszament a képhez. Kutatva 
kereste, hol találhatna egy elrej
tett hasadékot, de nem talált. »Lá
tod,« szólalt meg a művész, »a ki
tárt kapukat, nem veszed észre 
a napfényben fürdő oltárt? De 
menj csak közelébb. íme ¡az oltárt 
finom pókháló fedi. Ez a titka 
az elárvult templomnak. Ahol a 
szolgáló, áldozatos szeretet meg
szűnik, ott tönkrement, elpusztult 
a templom is«.
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„Az ég elmegy.“

Egy kis fiú már hetek óta örült a 
szünidőnek, amelyet majd vidéken 
tölthet el. Végre elérkezett a vár- 
va-várt pillahat. Késő este érke
zett a nyaralóhelyre, és mindjárt 
le kellett feküdnie. Másnap reg
gel addig kérte az: édesapját, mig 
ki nem ment vele a szántóföldre. 
Elhagyták a falut. Előttük volt a 
szabad természet, hegyeivel, domb
jaival, és felettük a magas ég futó 
felhőivel. A kisfiú életében elő
ször látott ilyen szabad eget. Fel
új jongott örömében; de azután ia 
tovatűnő felhőkre nézve ijedten ki
áltott: »Apám, az ég elmegy!« Az 
apa nevetett a gyermek megjegy
zésén, majd megnyugtatta: »Nem 
fiacskám, az ég nem megy el.« E r
re a történetre kellett gondolnom 
többször, ha Istenről és isteni dol
gokról beszélgettem valakivel. Új
ra és újra azt hallottam, férfiak 
és nők ajkáról, hogy »Az ég el
megy!« Egy férfi állt velem szem
ben, aki gyermekhitének egy ré
szét még megőrizte, amikor a há
borúba ment. De amikor a háború 
borzalmait végigélte, így kiáltott 
fel: »Az ég elmegy!« És ma min
denkinek azt mondja, hogy a há
borúban elvesztette hitét. Itlt van 
egy asszony, aki mint fiatal leány 
szerette Jézust, és olvasta a Bib
liát. Férjhez ment és nap-nap után 
reászakadt az élet gond a, nyomo
rúsága, harcok, betegségek... Ta
lán i mádkozott és nem kapott fele
letet, és akkor feltört belőle a jaj
kiáltás: »Az ég elmegy!«

Amikor a tanítványok saját sze
mükkel látták, hogy az Urat a 
sírba fektették, a követ ráhelyez
ték és Pilátus őrei megszállták a 
sír környékét, csak egy gondola
tuk volt: »Az ég elmegy!« De 
halljátok meg mindnyájan, akik 
velük együtt így gondolkoztok az

ő történetüket. Három nap múlva 
ott áll Jézus az ő Megváltójuk, 
Vigasztalójuk, Szabadítójuk, kö
zöttük, velük. És akkor meglátták, 
hogy milyen balgák voltak. Az ég 
ott volt és néhány nap múlva, rö
viddel a mennybemenetele előtt 
azt mondta nékik Jézus: »Irné én 
veletek vagyok minden napon a vi
lág végezetéig.« Azóta nem gon
dolták, hogy az ég elmegy: Nem. 
Egészen bizonyosan tudták: »Sem
m i... nem szakaszt lilát el minket 
az Isten szerelmétől, mely vagyon 
a mi Urunk Jézus Krisztusban.« 
(Róm. 8:39.)

Amit a tanítványok megéltek, 
azt mi is megélhetjük. Te férfi, 
aki elvesztetted hitedet a háború
ban, te asszony, kinek lelkét szo
rongatja a gond és nyomorúság, 
az ördög mondta azt, hogy az Ür 
elment, és az ördög hazudik. Nem 
igaz! De az igaz, hogy az Ür Jé
zus azt mondta mindazoknak, akik 
egészen néki adták magúkat, hogy 
veletek vagyok minden napon ¡a vi
lág végezetéig. És ha a világ és 
az ördög ezerszer is azt kiáltják, 
»hogy az ég elment«, annál hango
sabban kiáltjuk mi:

Jézus éltem üdve,
Én napsugaram,
Nem távozik tőlem:
Soha nem leszek magam!

Amit Isten megtagad.
Óh, szűnj meg várni napsugárra, 
Mit Isten tőled megtagad,
Tanulj lemomdni róla, bárha 
A szíved szinte megszakad.

Légy kész a2 Űi útját követni,
S ha rád ott tán árnyék borúi, 
Jobban fog lelked növekedni,
Mint hol nap süt, tavasz virúl.
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HOVÁ MENJEK?
Szeretném néha a szívem 
Szavakban is "kiönteni,
Amin örül s mi vérzik benn 
Egy érző szívvel közleni.

De minden szív oly telve van, 
Üröm, bú rajzik itt körül, 
Mindenkinek más terhe van,
És mindegyik másnak örül.

Egyetlen szívet ismerek,
Ahol minden helyet talál,
A szív az, amely megrepedt,
Mert értünk sújtá kínhalál.

E megnyílt szívbe hozhatom 
Mindazt, ami szívemben él,
Eléje öntöm bánatom,
S amit szívem hisz és remél.

Ott nem kell szó, nem kell beszéd, 
Szívem kitárva állhat ott,
S ha szólni kezd, egy szó elég:
»Te mindent tudsz ezt is tudod.«

Vargha Gyuláné.

Hogy lett János 
új emberré?

»Mondd, János, hogy történt az 
tulajdonképpen, hogy te új ember
ré lettél?«»Harmincesztendeje már 
annak és egészen csodálatos mó
don egy prédikáció által.« »Egy 
prédikáció által? Hol hallottad 
ezt a prédikációt?« — »Nem hal
lottam, láttam.« »Látftad?« »Igen, 
együtt éltem napról-napra vele. 
Hallottam én sok prédikációt már 
és nem szólt hozzám, de amikor 
láttam, ez összetört.« »Mi volt a 
prédikáció, amellyel együtt éltél?« 
»Halott feleségem.« »Talányokban 
beszélsz, János. Miképpen élhet va
laki együtt egy halottal?« »Mégis, 
lelkész úr kérem, úgy van.« »Be
széld el János.« »Mari és én« — 
kezdte az öreg, — »egyformán he
ves, indulatos természetűek vol

tunk. Egyik nap azt mondta ne
kem, hogy ezután minden meg 
fog változni. Sok dologban csak
ugyan úgy is történt. Bibliát ol
vasott, imádkozott s életében egy 

j és más dologban változást láttam. 
De nem mindenben. Hirtelen ter
mészete újra és újra előtört. Gyak
ran így szólt hozzám: »János, né
ked is új életre van szükséged.« 
»Uj életre ? Néked van ?« »János, ne 
nézz az én gyengeségeimre, nézz 
az Istenre!«

»Egyik este későn jött haza. Majd
nem megijedtem tőle. Arca sápadt 
volt, nem beszélt egy szót sem. E- 
gyik nap múlt a másik után, de 
Marit semmi sem hozhatta ki nyu
galmából. Vasárnap oda ült mel
lém. Tekintetét nem tudtam elvi
selni. »János« — kezdte, — »bo
csáss meg, kérlek nékem, hogy 
olyan sokszor megbántottalak és 
szégyent hoztam az Ür nevére. Az 
Úr, aki értem a kereszten szenve
dett, elmosta bűnömet. Bocsáss 
meg te is!« »Inkább veszekedtünk 
volna! Inkább szidott volna! Nem, 
ettől az időtől kezdve valóban 
megváltozott. Meghalt a bűn szá
mára. Ért engem lelkész úr?« 
»Igen. De mondd csak János, ez
után mindig szelíd és csendes 
volt?« »Megtettem mindent, hogy 
haragra ingereljem, hogy nyugal
mát elraboljam, de nem lehetett. 
Életéből eddig nem ismert csodá
latos erő áradt. Úgy tetszett né
kem, mintha magasabb, titkos ha
talom állna mögötte, ő pedig el 
volna rejtve messze-messze tőlem, 
ahol haragom utói nem érhette már. 
Én egyre gonoszabb lettem, de ez 
nem hozta kísértésbe. Gyűlöltem 
Istent, és gyűlöltem őt, mert az 
élete elítélt engem. Nem kellett 
beszélnie, az élete beszélt. Néhány 
évig éltem együtt ezzel a prédiká
cióval, végre erőt vett rajtam, le- 
győzettem. — Igen, lelkész úr így 
történt.«



F é n y s u g á r 37

Marseilles szegényei.
Sok évvel ezelőtt lehetett lát

ni őt a város utcáin. Csak a pénz
nek élt, noha mindenki tudta ró
la, hogy nagyon gazdag. Pénzsó- 
vámak tartották !s egész Marseil
les és környékié megvetette. Ha 
az utcán megjelent, a gyermekek 
utána kiáltottak, a felnőttek ¡szid
ták. Ő hallgatott, nem panaszko
dott, tudta, hogy így lesz ez élete 
végéig és szidalom és átok között 
fog meghalni is. Amikor kopor
sóját a sírba tették Marseilles vá
rosában alig volt ember, akinek 
nem lett volna gúnyos megjegy
zése, szidalma, a. halott számára.

'Bezzeg eltűnt a szidalom, ami
kor végrendeletét felbontották. — 
»Kora ifjúságomtól kezdve fájó 
szívvel láttam, milyen sokat szen
vednek Marseilles szegényei ¡a 
gyötrő vízhiány miatt. Láttam, mi
lyen sokba kerülne a város rendes 
vízellátása, mekkora áldozatokra 
lenne szükség, hogy Isten drága 
adományát, a vizet Marseilles lakói 
is ihassák. Hálát adok Istennek, 
hogy én lehetek áldásának ¡közvetí
tője és egész életemet erre a szent 
célra szenteltem. Pénzt, pénzt és 
újra csak pénzt akartam. Most, 
ime megvan és átadom ,a városnak 
azzal, hogy a fentnevezett célra  
felhasználja.«

Amikoir a vízvezeték elkészült és  
az üdítő, tiszta vízhez mindenki 
hozzájuthatott, így szóltak a város 
polgárai: »Hogyan üldöztük, pe
dig amig köztünk járt, értünk élt 
és dolgozott.«

Megértetted mit akar néked 
mondani ez a történet? Az Űr Jé
zus értünk élt és szenvedett.

A papok azt mondták: »Ha Is
ten Fia vagy, szállj alá a kereszt
ről.« Csúfolták, megvetették. És ez 
a megvetett Krisztus szolgáltatja 
ma is minden fáradt, szomjazó lé
lek.számára az élet drága, üdítő, 
tiszta forrásvizét.

A testvéred.

Egy óoeángőzös hajótörést szen
vedett. Mikor lebocsátották a men
tőcsónakokat, hogy a legénységet 
megmentsék, megremegett ¡a leg
bátrabbak szíve. is. Nagy merész
ség volt, a tenger erősen hullám
zott. Egyik ember a ‘másik után 
pusztult el a zúgó habok között. 
Hirtelen átható kiáltás hallatszott 
a. parton összegyűlt tömegből, ép
pen mikor a fedélzetről egy fiatal 
embert sodortak le a hullámok 
»2000 márkát adok annak, aki ezt 
a szegény fiút megmen i!« — »Mért 
éppen ez az egy olyan fontos, mi
kor annyian pusztulnak el?« »Mert 
a testvérem 1«

Vájjon az a sok szegény ember, 
aki körülöttünk él, és a pusztulás 
felé halad, nem mind a mi test
vérünk? Az Ür arra hívott el 
bennünket, hogy mentő kezet 
nyújtsunk nékik. De csak az Ur 
iránti szeretet és a testvéreink 
iránti szeretet tesz bennünket ké
pessé a mentő szolgálatra.

Abból, hogy hogyan viselkedünk 
a szegényekkel szemben, tűnik ki, 
hogy szeretjük-e Istent.

Gazdag lehetsz
Egy csavargó 200.000 koronát 

örökölt, de nem tudták megtalál
ni. Talán az ajtóknál koldúl, a 
sövények mögött hál s nem tudja, 
hogy gazdag ember. — Nem 
ugyanígy van ez millióknál? Ezen 
a földön békességük lehetne, s 
azután mennyei dicsőségük.

Az igazi szeretet nem annyira a 
szívet mozgató boldog érzelem 
mint inkább a mindennapi élet
ben az isteni akaratnak engedel
mes cselekvése.

Csak az tud igazán szeretni, aki 
ismeri Jézus szeretetét.
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K Ü L M I S S Z I Ó
A  

Az izlam keletkezése 
és terjedése.

(Schőnberger misszionárius »Az iz
lam, amilyennek én láttam« című 

füzetéből.)

Vessünk egy pillantást az izlam 
keletkezésére. Kr. u. 570-ben szü
letett Mohamed, ezen vallás meg
alapítója Mekkában, Arábiában. 
Szüleit koirán elveszítette. Szegé
nyen nevelkedett egyik nagybátyja 
családjánál s ennek juhait őrizte 
a pusztában. Erre az időre emlé
keztet a Koirán egyik legszebb fe
jezete: »A te Uírad rólad el nem 
felejtkezett, téged el nem hagyott, 
meg nem gyűlölt. Bizony jobb 
számodra a túlvilág e világnál. 
Bizony Urad néked acüat ik és meg
elégedett leszel. Nem mint árvát 
talált-e téged, és felemelt; nem 
mint tévelygőt találft'-e, és Vezetett? 
Szegényen talált és gazdaggá tett. 
Azért az árvát el ne nyomd! A 
koldust meg ne vesd!« Később egy 
kereskedő özvegyénél nyert alkal
mazást, akit ¡azután feleségül is 
vett. Mohamed ekkor huszonöt, fe
lesége pedig negyven éves volt. 
Mindene meg volt már, de lelke 
nyugtalan maradt. Hónapokra el
vonult Hira hegységére egy bar
langba, teljes egyedüllétbe. Ami
kor felesége megkérdezte hol járt, 
nem adott határozott feleletet. 
Végre váratlan dolog történt, 
amelyet a próféta a következőké
pen beszél el: 612. év Ramadan 
hónapjában Gábriel arkangyal je
lent meg Mohamednek, és egy te
leírt selyemkendőt nyújtott át né
ki. Mohamed nem akarta elolvas
ni, de az angyal kényszerítésére 
mégis megtette. Ugyanekkor az 
égből hangokat hiallott: »Moha

med, te az Isten küldötte vagy, én 
pedig Gábriel arkangyal.«- Ettől 
az időtől kezdve új és új kijelenté
seket nyert egészen különös mó
don. Mintegy megittasodottan a 
padlóra esett, ajka remegett, feje 
erőtlenül hanyatlott alá. Ezeken 
a látomásokon alapszik az a cso
dálatos vallás, amely évszázado
kon keresztül rettegésben tartotta 
a keresztyénséget és amely m.a is 
a legantikrisiztusibb vallása a vi
lágnak. Már keletkezésénél is lát
hattuk, hogy démoni hatalom 'moz
gatta. És Mohamed tudatosan ad
ta át magát a ¡sötétség hatalmá
nak. Nem vak eszköz volt csupán, 
hanem miként az. Ótestamentom 
prófétái Isten szócsövei voltak, 
úgy beszélt Mohamed is, hajtva 
hamis Gábrielja szellemétől.

Néhány kezdetbeli nehézségtől 
eltekintve az izlam tüneményes 
gyorsasággal terjedt. Mohamed 
halála után 632-ben Arábiát hó
dította meg, ekkor kezdődött a 
diadalútja, 637-ben Jeruzsálem az 
arabok kezébe került. Száz évvel 
a próféta halála után elterjedt e- 
gész Syriában, Palestinában, Me- 
sopotámiában, Perzsiában, Egyip
tomban és É szakai rikában és az 
volt a célja, hogy egész Európát 
meghódítsa, és a keresztyénséget 
elpusztítsa. Isten azonban megálljt 
parancsolt. Bár szándékukat nem 
vihették véghez, még is fájdalom
mal kell megállapítanunk, hogy az 
a föld, ahol egykor üdvözítőnk 
járt, ahol a keresztyén egyház el
ső egyházatyái éltek, ahová Pál 
apostol a leveleit írta, ahol Já
nos mennyei kijelentéseket nyert, 
ma teljesen mohamedán. Egyip
tomnak az a  része, ahol az Evan
gélikus Mohamedán Misszió dol
gozik, szintén keresztyén volt, de 
ma már nem találunk ¡egyetlen 
keresztyént sem.



TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Műre. 1. Ján. 8:31-45. V- Móz. 6: 

1—9. Mennyire kitűnik itt, hogy az Űr 
a családot összetartozó egységnek tart 
ja, amelyet nem lehet és nem szabad 
egymástól elválasztani. Amit az Űr 
a felnőtteknek parancsol, arról tudo
mást kell szerezniük a gyermekeknek 
is A családapáinak kötelessége, hogy 
Isten parancsolatait megismertesse 
gyermekeivel és azokban gyakorolja 
őket. Aki belép egy családba, annak 
tudnia kell, hogy ez a ház, ez a csa
lád az Űrnak van szentelve és őneki 
szolgái, mint ahogy azt később Józsiié 
is kifejezte: »Én és az én házam, az 
Űrnak szolgálunk.« (Józsué 24:15j 
Mennyire elmarad emögött a példakép 
mögött a mai »keresztyén« család!

Márc. 2. Ján. 8:46—59. V- Móz. 6: 
10—25. Amögött az Ígéret mögött 
hogy az Űr beviszi Izrael népét az 
Ígéret földjére és ott mindéin jóval 
elhslmozza, ott van az a föltétel, hogy 
a népnek pedig engedelmesnek keli 
lennie, és mindenben Isten parancsola 
tait követnie. És az természetes is. Is 
ten és ember között 'csakis ez lehet a 
helyes viszony. Isten az, aki mindent 
ad szeretetből, kegyelemből, s az em 
bér az, akinek mindent el kell fogad
nia hittel és engedelmességgel, mert 
ezen az úton lesz boldog, s ezen az 
úton dicsőíti Istent.

Márc. 3. Ján. 9:1—15. Jer. 26:1— 
15. J 's 'á s  kegyes király volt, aki teljes 
szivéből megtért az űrhöz (II. Kir. 
23:25.), de fájdalom, fiai Joakház és 
Joákim már visszatértek őseik b ne'hez 
s a népet is elfordították Istentől. Ez
ért kell tt Jeremiás prófétának nagy 
erővel fellépnie, hogy megtérésre szó
lítsa fel őket, s Isten haragját hir
desse nék'k ha meg nem térnek. Je 
remiás tudja hogy életét kockáztatja, 
mikor Isten kemény üzenetét átadja 
a népnek, de neki élete sem drága 
cs khogy elvégezhesse a reá bízott fel 
adatot. Hol varrnak ma Istennek ilyen 
rettenthe etlen szolgái? Pedig szükség 
volna reá'uk. mert az emberiség, — 
legnagyobbrészt még a keresztyénség 
is, — ma is messzire eltávozott Isten 
töl. Kérjük az Urat, hogy küldje ki az 
Ö bátor követeit!

Márc. 4. Luk. 11:14-28. £/• 5:1—9. 
Luk. 9:51—56. I. Pét. 1:13-16. Ha 
nagyobb becsben tartanánk azt, hogy 
mi Istennek szeretett gyermekei va
gyunk, hogy Krisztus úgy szeretett 
minket, hogy önmagát adta oda áldo
zatul érettünk, akkor mi is jobban 
tudnánk szeretetben járni. Még nem 
vagyunk egészen a világosságban, a- 
mig a szeretetnek még annyi hiánya

van bennünk, amig még annyira tu
dunk egymás fölött ítélkezni, s  oly 
kevéssé tudjuk egymást hordozni. Me
rüljünk belé egészen Isten szereteté- 
be, engedjük, hogy a világosság áthas
sa egész valónkat, s akkor az egy
mással, s Isten minden gyermekével 
való közösségben is egészen más ered
ményeket fogunk tapasztalni: több
megértést, több hordozó szeretetet, 
egységet.

Márc. 5. Péld. 5:14-136. V- Máz. 7: 
1—11. Isten a maga népét szentnek 
tekinti, vagyis kizárólag a maga szá
mára elkülönítettnek. Isién népének 
nem szabad összeelegyednie a hitet
len világgal, annak szokásaival, né
zeteivel, hanem mindezzel szakítania 
kell. A világnak világosan látnia keli 
azt hogy Isten gyermekei mások, mint 
a világ gyermekei, mert bár ez a ha
tározott állásfoglalás vonja magára a 
világ haragját és gyűlöletét, de vi
szont ez ad Isten gyermekeinek erőt 
és képességet arra,, hogy a világ gyer
mekei közül az őszintéket Istenhez ve
zessék.

Márc. 6. Ján. 9:16—25. V■ Móz. 7: 
12—26. Az Űr mellett való határozott 
állásfoglalást áldás követi. Tapasztal
ta ezt minden lélek, aki határozottan 
szakítani mert mindennel, am|i a vi
lághoz kötötte. Talán nem látta azt, 
hogy minden ellenség egyszerre visz- 
szavonult mert bizonyára még neki 
is szüksége volt arra, hogy azok által 
próoára tétessék a hite, s valamikép
pen az elbizakodottságnak, az önma
gában való bizakodónak a bűnei, mint 
valami mezei vadak, meg ne támad
ják, de lrssan, lassan tapasztalhatta 
'hogy az Űr minden támadás ellen 
megőrzi, minden bajból megs abadítja. 
Nzkü. k is drága tapasztalatunkká vál- 
hatik ez, ha egészen ae Űr mellé ál
lunk. t

Márc. 7. Jón. 9:26—41. V- Móz. 8: 
1—10 Ki volna, aki, ha visszatekint 
eddigi élétére — akár rövid, akárhosz- 
szú az — ne látná, abban Isten szerete
dének száz meg száz jelét? S ha még 
eddig talán n;m tuáta felismerni, hogy 
azok a dolgok is, amelyek nehezeknek 
tetszetlek előtte, amelyek miatt talán 
zúgolódott, azok is isten szereteté- 
nek a jelei, akkor álljon meg ennél 
az igénél, és lássa meg, hogy miért 
tartja Isten szükségesnek, hogy az ö- 
véit megsanyargasja és megpróbálja. 
Öh, bár az Űr (mindnyájunk lelki sze
meit megnyithatná ennek a meglátá
sára, hogy teljes szívből tudnánk di
csérni őt minden jótéteményéért!



Mára. 8. Ján. lo : l—8. V- Móz. 8: 
11—20. Világosan ki van itt fejezve, 
hogy a megpróbáltatásokra, < szén 
vedesikre azért van szükségünk, mert 
ha csupa jólét, csupa eredmény kör
nyékezne bennünket, akkor a mi bű
nös emberi szívünk felfuvalkodnék, f> 
minden áldást a magunk ¡érdemének tu
lajdonítanánk. Milyen kegyelem az Úr
tói, hogy ettől meg akar bennünket 
őrizni! Engedjük megőriztetni magun
kat.

Márc. !). Ján. lo:19-42. V■ Móz. 9: 
1—19. Mikor Isten különösen nagy ne
hézségek elé állítja gyermekeit, ak
kor o maga megy előttük, hogy a 
nehézségek leküzdésére utat készítsen 
nekik. Nem tapasztaltad-e még ezt a 
magad életében? De ha tapasztaltad 
nem tett-e elbizakodottá az, hogy ke
resztüljutottál a nehézségeken? Nem 
tulaj donítottad-e ezt a magad érde
mének? H a így cselekedtél volna, ak
kor bizonyára lelki sötétségbe jutot
tál s ideje, hogy visszafordulj és meg
alázd magadat. De ha 'alázatos ma 
radtáli' s  az Úrnak adtál hálát és dicső
séget, akkor a nehézségek bizonyára 
közelebb vittek aiz Úrhoz;.

Márc. 10. Ján. 11:1-20. Es. 52;7 -
10. Boldog nép az, amely ujjongani 
tud Istennek szabadltásán! De ezt az 
ujjongást is csak az tudja előidézni, 
hogy Isten csakugyan szabadító Is 
ten. Ö az, aki megvigasztal, aki meg
vált, aki békességet hirdet. H a mind 
ez igaz nem volna, akkor nem volna 
ok az újjongásra. De mivel igaz, azért 
természetes az ujjongás. Természetes 
hogy Isten gyermekei örvendezők le
gyenek, ne fejléhorgasztó, szomorú- 
képű emberek. Tudsz-e te igazán ö- 
rülni?

Márc. 11. Ján. 6:1—15. Róm. 5:1—
11. Ján. 6:47—57. ¡1. Kor. 7:4—lo
H a Jézus fönn maradt volna a meny- 
nyei dicsőségben s csak a Lélek álta 
közlekrdett volna velünk, akkor nem 
végezhette volna el értünk a váltsál 
munkáját. Testet kellett neki öltenie 
hogy ez megtörténhessék. Azért nem 
elég, ha mi csak azt fogadjuk el tőle 
amit lelkileg közö hetett ve ünk. hanem 
et kell fogadnunk hittel az ö testi 
szenvedései és halála által véghezvitt 
áldozatot Így válik ő számunkra az 
élet kenyerévé, így táplálhat bennün 
két hit által, az| ó teste és vére, Így 
adhat nekünk örökéletet, nem Jézus 
a Mester, a Próféta, hanem Jézus a 
Megfeszített, az Istennek ama Bárá
nya. ,

Márc. 12. Péld. 9:1-12. V■ Móz. 9:

2o—29. H a bűnöket látunk nem csak 
a világ gyermekei, hanem még Isten 
gyermekei közt is, mit tehetünk? Imád
kozhatunk. De Isten csak úgy hallgat
hatja meg imádságainkat, ha mi ma
gunk teljesen elszakadunk a bűntől, 
ha összetörünk minden bálványt, a- 
meiy elszakíthatna bennünket Istentől. 
Sok imádság azért nem nyer meghall- 
gattatást, mert magának az imádkozó- 
nak szive sem szabad még minden ön
zéstől, minden szeretetlenségtől, vagy 
egyéb bűntől. Öh, engedjük egészen 
megt'sztíttatni a szivünket, hogy tiszta 
kezeket emelhessünk föl Istenhez és 
meghallgattatásra találhassunk!

Márc. 13. Ján. 11:21—37. V. Móz. 10: 
1—11. Az Űr hosszútűrő szeretetét mu
tatja, hogy annak ellenére, hogy Mó
zes az első Ízben kiadott törvénytáblák 
lehozatalakor a népet az aranyborjú 
körül táncolva találta, másodszor is 
kész volt kiadni a táblákat. Nem csak 
egyszer int bennünket az Ú r bűneink 
elhagyására s ,az Ö parancsolatainak 
megtartására, hanem újra meg újra. 
Milyen örömet szereznénk neki, s mi
lyen boldogok volnánk magunk is, ha 
megtanulnánk első szóra engedelmes
kedni, az első intésre elhagyni azt, ami 
rossz, s az első felszólításra cselekedni 
azt, ami jó.

Márc. 14. Ján. 11:38-46. V- Móz. 10: 
12—22. Bizony az Úrnak parancsola
tai nem nehezek. Igazságot mond az 
Űr Jézus, mikor így szói: »az én 
igám gyönyörűséges és az én terhem 
könnyű«. Vagy nem természetes-é, 
hogy szeressük Istent, aki előbb szere
tett minket, hogy megtartsuk az ö 
parancsolatait, amelyek bölcsek és 
igazságosak? Oly természetes, ez — 
és mégsem természetes a bűn által 
megrontott emberi szívnek. Ű|jjá kell 
születnie, hogy ismét természetessé vál
jék neki. De Isten Lelke véghezviszi 
rajtad az újjászületést, ha te is akarod!

Márc. 15. Ján. 11:47-57. V■ Móz. 11: 
1—15. Az embernek a bűnbeesése a 
természetet is átok alá vonta. Fáradsá
gos munkával kell ,az embernek kicsi
karnia belőle az áldást, s  sokszor még 
így is tövist és bogáncskórót terem. 
(1. Móz. 3:17—19.) Azért várja a ter
mészet is sóvárogva a felszabadulást 
az Isten gyermekének teljes felszaba
dulás kor. (Róm. 8:19—21.) De ahol 
isten h'tet és engedelmességet lát, ott 
a természetet is az ember javára tudja 
kormányozni s kész erőt adni alkalma
tos időben benne bízó, hozzá hittel 
imádkozó gyermekérek snán'őlöldjére 
és szőlőjére. Vargha Oyuláné.

Fébé Evang. Diakonissza An>aházi Nyomda. Budapest, VII. Damjanich-utca 28b 
Felelős Farkas László. Telefon: 412-30


