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ÍGY TÉGY!

L égy megelégedett azzal a hellyel, ahová állíttattál. 
 Szegény vagy, Isten így akarta. Ne nézz mindig 

azokra, akiknek náladnál többjük van.,—  Gondold 
meg, hogy a szegénység is áldás. — Az Úr Jézus tanít
ványai nagyrészt szegény és igénytelen emberek vol
tak. —  A  szegénység többet számol Istennel, mint a 
gazdagság. —  Azok, akik Isten áldásával élnek, a 
legboldogabbak.

Gazdag vagy, alázzon meg a vagyonod,— minden 
kegyelem. Szegény vagy, —  ne panaszkodjál terhed 
miatt, —  panaszkodni bűn. —  Ne gondold, hogy ne
héz körülményeidben rejlik a baj, nem, nyugtalansá
godnak csupán békétlen, elégedetlen szíved az oka. 
Nehézségek vezetnek a dicsőséghez!

Vétkeztél és elbuktál, kelj fel újra. Gondolj az 
Igére: „Ha valaki vétkezik, van Szószólónk.“ Ha 
Isten embereket helyez utadba, — legyen az bár 
tévelygő, vagy egy azok közül, akik rablók kezébe 
estek, — gyakorolj irgalmasságot velük. Ne légy sen
kihez sem szeretetlen és hideg, — az Úrral cselekszed. 
Ne érts egyet a rágalmazókkal, másokat megszólni 
bűn Csak azt hidd el, amiről magad is meggyőződ
tél. Rosszat hallottál felebarátodról, még ha igaz is, 
ne beszélj róla. Ne bánj senkivel sem igazságtalanul.

XI. évfolyam, 4. szám. 
1935. február 15.
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A mélységből kiáltok hozzád, 
Uram! Uram, hallgasd meg 
az én szómat! . . . Zsolt. 130.1.2

Hegytetőn állok. Körülöttem a 
természet fensége. Rímborul Is
ten kegyelmének a gazdagsága. És 
én lenézek a mély szakadékba. 
Tekintetem elfordítom: miért a 
mélységet kutatnom, miért nézzek 
lefelé?... Oly jó felfelé nézni, a te
remtett világ pompájának gazdag
ságában gyönyörködni. —- Nagy 
vagy te, Isten, nagy a te hatal
mad !. . .

*
Ifjú vagy. Életed delén csupa 

napsugár vesz körűi. Minden k í
vánságod, vágyad teljesedik, min
den kérésed meghallgat fisra ta
lál. Hegytetőn állasz. Lenézel saj
nálkozva a szakadékba, a mélység
be, szánod az alantlévőket, nyo
morgókat, szükölködőket. Szíved 
megesik a szenvedőkön, nélkülö
zőkön ...  De miért nézz lefelé, — 
gondolod — miért szomorítson e 
sötét kép ...  Körülötted ragyog Is
ten szeretetének felséges napja. 
Csupa derű, csupa fény, csupa 
ragyogás életed ...

Vájjon az örvendezés mellett 
megtanulunk-e igazán kérni, kö
nyörögni és tusakodni is? Vájjon a 
fényben, ragyogásban tudunk-e 
igazán fölfelé kiáltani, vagy meg
szokjuk a napsugarat, ragyogást, 
szépséget, a  valódi könyörgésnek 
azonban nem érezzük szükségét.

Ágyam fölött olyan megragadó 
kép van. Mély szakadékból kis 
bárány tekint felfelé. Fölötte sas- 
keselyű .. .  A bárányka tekintete 
csupa félelem, írtózat, de ugyan
akkor reménykedő sóvárgás felfe
lé. Szíve tele van a szabadulás 
vágyával, kiált a mélységből... 
És ime a Pásztor már várja a 
kiáltást, már hallja a könyörgő bé-
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getést, és mentő kezét lefelé nyújt
ja-

És tégedet, kedves testvérem, 
kinek mindene megvan, ki semmit 
nem nélkülözöl, kinek élete csupa 
jólét, fény és derű, hogyan von 
az Ur majd az ő iskolájába?

Talán az emDerek tisztelete, be
csülése, mely eodig körülvett, vál
tozik meg, vagy a szeretet, mely 
eddig a tied volt és melynek me
legében sütkéreztél, lesz másé? 
vagy talán csalódnod kell valaki 
ben, ki nagyon kedves volt néked? 
Vagy egészséged, erőd, melyben 
eddig bíztál, melyre eddig támasz
kodtál, omlik össze, hagy el, és 
halálos betegség első jelei mutat 
koznak rajtad? Vagy talán min
den egyszerre tör rád, mint ádáz 
ellenség, vagy orvul, lopózva, ész
revétlenül lep meg, és te ott állsz 
kifosztva, talán csalódottan, erőt
lenül. Öh, milyen sötét a mély sza
kadék a napsugaras hegytető 
után! óh, milyen szűk ott lenn 
minden a ragyogó fensík után!

És mégis, és biztosan Isten kö
zel van hozzád, közelebb van, mint 
ott a napsütésben, a jólétben. Alat
tad a szakadék, feletted a sas- 
keselyű, de ime már feléd nyúlik 
Pásztorod mentő keze. Gyalázat, 
nélkülözés, szenvedés és betegség 
között megtanulsz bízó remény
séggel felfelé kiáltani. »Mélység
ből kiáltok hozzád, Uram! Uram, 
hallgasd meg az én szómat!« És a 
felelet nem késik... Dr. F- M. d, fi.

Ésaiás próféta jövendöli a Mes
siásról : »Ki ítéletet tesz a pogái- 
nyok között, és bíráskodik sok nép 
felett és csinálnak: fegyvereikből ka
pákat, és dárdáikból metszőkéseket, 
és nép-népre kardot nem emel, és 
hadakozást többé nem tanul!« — 
Miért vetettétek el ti népek Krisz
tust? Lássátok meg most, hogy mi
lyen az élet Krisztus nélkül.
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Bizonyságtétel.

Uram, nyisd meg az én 
ajkaimat, hogy* hirdesse 
szájam a te dicséretedet.

Zsolt. 51, 14.

Házunkban két beteg van. Fáj
dalmas testi betegséget hordoz az 
egyik, á másik súlyos lelkibeteg. 
A napokban megtudtam, hogy az 
előbbinek igen nehéz éjszakája 
volt. Sokat szenvedett s betegsége 
végzetes fordulóponthoz jutott. A 
borzasztó hírtől szinte megder
medtem. Szemem megtelt könnyel, 
torkom összeszorúlt, lelkem láza
dozott Isten ellen. »Uram, ez nem 
lehet a Te akaratod. Hiszen még 
olyan fiatal és úgy vágyik Néked, 
egyedül Néked szolgálni.« De le
töröltem előtörő könnyeimet s a 
beteg felé fordultam. Nem akar
tam hinni szemeimnek, pedig úgy 
volt! Arca ragyogott, mint min 
dig. Semmi nyoma a szenvedésnek, 
nyugodt volt, szívében szent bé
ke honolt,. Halott volt saját vá
gyai, kívánsága, énje számára.

Később az udvaron találkoz
tunk. Kedvesen mosolygott, jött- 
ment. Az orvos megállapította, 
hogy a veszély elmúlt, s a beteg
ség nem lett végzetes. Arca most 
is olyan nyugodt és békés volt, 
mint egy nappal előbb, amikor a 
rossz hírt meghallotta, s mint min
dig. Ő bízott, hitt, győzött! Való
ban győzedelmes életet élt. Pál 
apostollal együtt elmondhatta: 
»Élek többé nem én, hanem él 
bennem a Krisztus«.

Nékem drága napok voltak ezek 
és lelkem számára sokat, jelentet
tek. íme, így tudja fogadni a ne
héz útat, szenvedéseket, bajt az, 
aki az Úrban pihen.

És a másik beteg? Szinte fizikai 
fájdalmat éreztem, amint rátekin
tettem. Sötét arccal, maga elé

meredve, kezét tördelve ült az 
egyik sarokban. Talán nem tud 
arról, hogy keresztet hordani meg
békélt, mcgcsendeéedett. szívvel is 
lehet? De tudta! S kesergett to
vább is önmaga felett. Hiába vi
gasztaltam, bátorítottam, bíztat
tam. »Nem lehetek boldog« — fe
lelte kétségbeesetten. Sietve ott
hagytam. Hát nem látja, nem ve
szi észre, nem gondolkozik afölött, 
hogyan szenved az a másik ? Egy bib 
liaóra alkalmával hallott igazság 
csendült fel bennem: »Sokszor azért 
kell szenvedniük Isten gyermekei
nek, mert másoknak van szüksé
gük arra, hogy lássák bizonyságté
telüket.: Erre emlékeztetett most 
az Ur.‘ Igen, nekem volt szüksé
gem erre, ezért kellett másnak, 
szenvednie. Hányszor fogadtam én 
is a megpróbáltatást háborgó, két- 
ségeskedő szívvel, rombadőlt.. re
ménységgel? Az Ur pedig segíteni 
akart, de én nem fogadtam • azt 
el. »Ha pedig küzd is valaki, nem 
koronáztatik meg, ha nem szabály
szerűen küzd.«

Az Urnái készen van a győze
lem mindnyájunk számára.

Sz. P. di t.

Enyhítő könnyek.
Ha elmerülve, szívemet 
Elfogja bú és fájdalom,
S ha énekelnék, — úgy lehet — 
Panasszal telve von dalom, —

lm, bánatom amint dagad, 
Kicsordul, mint a telt. pohár,
A sűrű felhő megszakad,
Elönti arcom záporár.

S megkönnyül a szívem hamar,
S a könnyemet nem látja más, 
Csak Az, Kihez fölszáll e dal, 
Nem mint panasz, — mint háTadás.

Vargha Gyuláné.



2K „ F é n y s u g á r “

A szenvedésről.
Mai ken theológus a Jézus 

Krisztus követésében lévő szen
vedésekről a kővetkezőképen. ír: 
»Higyjünk a mi mennyei Atyánk 
szerétében olyan nagyon és olyan 
mélyen, mint ahogy az igazán van, 
s akkor felismerjük, hogy szenve
déseink a mi Istenünkhöz sokkal 
közelebb vonnak, mint ahogy azt 
mi elképzeljük, ö  nem hideg és 
tétlen szemlélője a mi fájdalmunk
nak és könnyeinknek, hanem nagy 
öröme az, ha azokban megvigasz
talhat, segíthet, megáldhat. Szí
vesen hagyna minket szenvedések 
r.télkiil, ha lehetséges volna, de 
szenvedések nélkül nem lesz belő
ttünk semmi és te tudod, hogy 
milyen sokat akar Ő nékünk adni. 
Ezért nei habozz Isten' akarata sze
rint szenvedni. Légy a te szenve
désedben erős, határozott s csilla
podj le Isten előtt való alázatos
ságban és higyj az ő  Ígéretében. 
Az élet bármilyen nagy öröméért 
nem mondtál hálásabban köszöne
tét, mint ahogy meg fogod köszön
ni a szenvedést, melyet az örök 
Szeretet bocsátott reád, ha Ö szí
vednek vigasza, telkednek segít
sége lett, ha a könnyeidet letöröl
te és megvigasztalt és ennek a 
szenvedésnek édes gyümölcseit: a 
békességet és igazságot megízlel- 
íette veled.«

*

L ö h e  V i l m o s :
»Isten mindent észrevesz. Sze

rető segítséggel elűz mindent, ami 
fáj nekünk, ö  nem tehet máskép, 
minthogy minden szenvedésünket 
örömre változtatja. Előtte nincs 
oly kevés, hogy ne törődnék ve
le. Mennyivel inkább törődik az 
emberrel, akiért meghalt. — Is
ten semmiben sem téved: amaz 
utolsó napon megmutatja néked,

hogy nálad sem felejtett el sem
mit sem.«

*

T e r s t e e g e n  :
Ne nézz hát a szenvedésre,
Mi téged a követésbe’
Érhet.
Csak egy perc az üdvösségben 
Már keresztek tengerével 
Ér fel.

A hűséges kéz.
Fényesen, ragyogón kelt fel a 

nap a hófödte alpesi hegyormon, 
mely felé a természet pompáját 
élvezni akaró túrista vezetőjét kö
vetve igyekezett. Nem tudott be
telni az elétáruló látvány szépsé
gével, a teremtő Isten hatalmával. 
Bizalommal tette kezét vezetője 
kezébe s járt lépésről-lépésre nyo
mába az ismeretlen úton. Azonban 
egyszerre megállt. Lába alatt tá
tongó mélység volt s az út tovább 
szakadékokon keresztül vezetett. 
Kezét erőszakosan kihúzta a raj
ta segíteni akaró erős kézből.

»Tegye kezét az enyémbe« — 
bátorította a vezető. »Ez a kéz 
még sohasem hagyott esni egyet
len embert sem.« A kiránduló 
megtette és, hűséges kísérője ed
dig nem látott csodálatos .szépségű 
helyre vezette.

Ez a világ, amiben élünk, ve
szélyekkel, szakadékokkal, mély
ségekkel van telve. Neked van-e 
vezetőd? Vezető, akiről nem em
ber, de Isten mondja: Ez a kéz 
még sohasem hagyott elveszni 
egyetlen embert sem, aki hittel rá
bízta magát. S így életed útja 
bár sötét völgyeken, szakadékokon 
visz keresztül, bizonyos lehetsz, 
hogy Megváltód, akinek tulajdo
nává lettél, nem hagy el, nem tá
vozik el tőled, hanem megőriz és 
megtart mindörökre.
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A  FORRÁS.

Életem, életem, 
milyen patak vagy te? 
Sivatagos úton 
ha szomjas ajakkal 
kieres fel a vándor 
nem üres a medred?
Találhat-e benned, 
éltető, vizet?

Mesterem, mesterem,
Te mennyei forrás, 
elapadok, óh, lásd, 
sivatag utamban, 
nagy, sebes futamban!
Leszek mit se érő, 
sekélyfis patak, 
ha kebledről nékem 
élet nem fakad!

Gyermekem, gyermekem, 
nem kell elapadnod, 
nem ja sivatagban 
egyedül haladnod, 
magad erejével.
Nálam minden készen, 
tiéd is egészen 
erőm, életem:
Mindent elfogadni, 
csak légy csöndesen.

Bélák Erzsébet

ik kőtörő.
Szegény kőtörő mellett lovagolt 

el a vidék gazdag földesura. A 
kőtörő egész napon térdelve, csá
kányával vágta a követ. Arca nem 
volt szomorú, nem volt békételen, 
teljes megelégedés látszott rajta. 
A földbirtokos ezt látva, csodál
kozva kérdezte: »Ilyen nehéz mun
ka mellett mint a tiéd, hogyan le
het örülni és énekelni?« »Uram« 
— válaszolt a kőtörő — »az én 
hűséges Istenem állított ebbe a 
munkába s bár a kenyeremet ve
rejtékkel kell megszereznem, még
is a mindennapi kenyér mellé vi
dám szívet is adott nekem.« S

hogy vidámságának titkát is meg
mondja, hozzátette: »Az Ur az én 
örökségem, nem cserélnék a ki
rállyal sem!«

A földbirtokos elgondolkozva 
lovagolt tovább. Ilyen boldog, 
megelégedett életet még soha nem 
látott. Hirtelen megállt, szívét ti
tokzatos félelem járta át. Egy 
hangot vélt hallani: »Ezen az éj
szakán a falu leggazdagabb ero 
bere meg fog halni!« Rettenetes 
halálfélelem járta át — mert hi
szen ez a híradás csak róla szól 
hat. Azonnal orvost hívatott, aki 
megnyugtatni igyekezett a felizga
tott embert: »Ön egészséges, űz
ze el sötét gondolatait!« De a gaz
dag inem tudott megnyugodni. Az 
éjszakát ébren töltötte, várva min
den pillanatban a rettenetes ha
lált.

A következő reggel valaki a 
faluból hírt hozott: »A kőtörő az 
éjszaka meghalt.«

Mintha hályog hullott volna le 
szeméről. »Én esztelen« —- szó
lott magában — »hogyan nem 
gondoltam arra, hogy vagyonom, 
pénzem dacára a falu legszegé
nyebbje vagyok; — a kőtörő pe
dig, aki az élő Istent atyjának 
hívta s akinek Jézus Krisztusban 
békessége és öröme volt, — a 
leggazdagabb.«

így gondolkozott a gazdag s 
hamarosan a néki szóló feleletet 
is megtalálta Isten Igéjében: »Bo
lond ez éjjel elkérik a te lelkedet 
te tőled, amiket pedig készítet
tél, kiéi lesznek? így van dolga 
annak, aki kincset takar magának, 
és nem az Istenben gazdag.« (Lu
kács 12:20, 21.)

Isten jelenléte a szívet megör
vendezteti és megalázza. Az em
ber akkor áll helyes alapon, hogy
ha szívében az Úrban való öröm 
és szent alázatosság lakik.
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K Ü L  M I S S Z I Ó

Kép a kínai misszióból.
Neubacher Mátyás misszionárius 

leveléből:

Többször írtam már Hau ngi hely
ségről, ahol a munkát be akar
juk szüntetni. Fél esztendővel ez
előtt újra ott jártam. Gu lelkész 
Kutschukból szintén velem jött. 
Több tanítványunk van Hau ngi- 
ből, s ezért különösen szívén fek
szik ez a vidék. Egyeseket már 
meg is keresztelhetett. A lelkész 
most szerette volna tanítványainak 
sziileit meglátogatni. Mindenütt 
örömmel fogadtak bennünket. - 
30 esztendővel ezelőtt egy férfit 
kereszteltem Haschakban, aki 
ugyancsak Hau ngi-i születésű 
volt. Most, mikor idekerültem, a- 
zonnal eszembejutott és érdeklőd
tem utána. Megtudtam, hogy él 
ugyan, de az ópium rabja lett. 
»Fel kell keresnem ezt az em
bert«, —, szóltam a lelkészhez. Esős 
idő volt, az utakon patakokban 
folyt a víz. Cipőnket a kezünkbe 
vettük és úgy mentünk az elveszett 
bárány után. Nagy volt a férfinak 
az öröme, mikor meglátott és meg
ismert engem. Elmondta élettör
ténetét. Nagyon, szomorú volt. — 
Miután Tsiau yen külső állomá
sunkat - ahová az 'emberek Hau 
ngiból istentiszteletre jártak - át
adtuk a berlini missziónak, ha
marosan megszüntették ott a mun
kát. »Akkor a három órányira 
fekvő Thai lamba kellett men
nem istentiszteletre«, — mesélte 
tovább. »I>e Thai lám is megszűnt 
és én eljártam Halamba. Ma már 
ott sincs lelkész és én nem talál
tam többé egy keresztyént sem, 
akihez csatlakoztam volna. Ne
héz időket éltem éti. Néhányszor 
a saját törzsemhez tarlozók telje

sen kiraboltak. De kemény mun
kával sikerült minden alkalommal 
újra és újra összeszednem maga
mat. Most már öreg vagyok, nem 
maradt számomra más, mint az 
ópium. Istentiszteletre nem jár
hatok, a közelben sehol sem tar
tanak. S a 4— 5 órányira fekvő 
Haschak-ba, vagy lvutschukba 
már nem tudok elmenni. 40 napig 
egyfolytában kértem az Istent, 
hogy vigye haza lelkűmet, de nem 
hallgatott meg; megfeledkezett ró
lam.« — Én erre így feleltem: 
»Ne mondd ezt! Én csak gyen
ge ember vagyok és hosszú idő 
alatt még sem feledkeztem meg 
rólad. Mikor meghallottam, hogy 
életben vagy, azonnal felkereste
lek. Mennyivel kevésbbé feledke
zett meg rólad a Megváltó.« Sze
mei megteltek könnyel. »Történ
jék bármi, nem hagyom el többé 
az én Megváltómat! «

— o —
Ez a történet úgy jön hozzánk 

a messze Kínából, mint alz U r
nák a figyelmeztetése, amellyel 
reámutat legelső keresztyén köte
lességünkre: »Elmenvén azért, te
gyetek tanítványokká minden né
peket...« így mondotta az Ur 
Jézus, s ez nemcsak egyeseknek 
szól, hanem kivétel nélkül 
mindenkinek, aki megértette 
,és követi őt. — Vájjon mennyire 
teljesítjük ezt a kötelességünket? 
Az bizonyos, hogy mindenki nem 
hagyhatja el hazáját, családját 
azért, hogy a pogányoknak beszél
jen az Ú r szeretetéről, de senki 
sem vonhatja ki magát teljesen 
a misszió szent szolgálatából.

Imádkozzál! — Nehogy egykor 
felelned kelljen minden megkez
dett munkáért, amelyet beszüntet
tek és minden megindult lélekért, 
aki visszaesett az ópiumszívásba; 
vagy más bűnbe, a' te mulasztá
sod . miatt..
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!

Febr. 16. Márk 14:32—52. Jer. 9: 
23, 24. Miben dicsekszel te, kedves 
olvasóm ? Találsz még valamit az életed
ben, amivel dicsekedni tudsz? Tudod-e, 
hogy csak eggyel dicsekedhetel? Az 
Úrral. Dicsekedésed csak abból állhat, 
hogy őt dicsérd,, a kegyelmet, az íté
letet, az igazságot, amelyet veled is 
gyakorolt, mert mindenre szükséged 
volt és szükséged van. Boldog, aki el
fogadta Isten ítéletét a maga ó-em
bere fölött s aki kegyelmet nyert az 
igazságban való járásra.

Febr. 17. Máté 20:1—16. I. Kor. 
9:24 27. Luk. 10:38-42. Fii. 1:27—2:4, 
A földi versenypályán csak egy lehet 
a nyertes, aki legelőször éri el a 
célt. De a mennyei versenypályán 
mindenki nyertes lehet, aki egyáltalán 
eléri. A cél azonban magas, sokan 
nem érik el. A cél a mennyei korona, 
amelyet csak azok nyernek el, akik 
mindenben magatűrtetők, vagyis, akik 
semmiben nem engednek a testnek, 
hanem egészen lélekben járnak. Ez 
nem a hús- és vérből álló testnek a 
megsanyargatását jelenti, Pál sem ezt 
érti alatta, hanem a lélekben uralkodó 
testi indulatok, a velünk született bű
nök megfékezését, halálban tartását, 
egyszóval győzedelmes életet, hit ál
tal.

Febr. 18. Zsolt. 139. 1. Más. 1: 
14—25. Ne hozzon bennünket zavarba 
az, hogy világosság előbb volt, mint 
ahogy a nap és a hold teremtetett. 
Istennek volt hatalma más módon is 
világosságot terjeszteni. A nap és a 
hold teremtése a végleges megszabása 
volt a mi földünk természeti életének. 
Ez is mutatja, hogy Istennek külö
nös gondja volt a földre, nagy céljai 
voltak vele. S a Szentírás bizonysá
got tesz arról, hogy minden, amit 
Isten teremtett jó volt. S a termé
szeti világ, amelyről eddig szó van, 
jó is maradt, mert Istennek engedel
meskedik. Nappal és éjszaka, tavasz és 
nyár az ő bölcs végzése szerint vál- 
takoznak

Febr. 19. Márk 14:53—65. /. Móz. 
l:26-̂ -31. Elérkezett a teremtés utolsó 
napja. Isten megteremti teremtésének 
koronáját, az embert. Milyen szeretet 
tölthette be Isten szívét, mikor egy 
olyan lényt alkotott, aki az ő képét 
és hasonlatosságát viseli. Micsoda re
ményeket fűzhetett hozzá! S épen azért 
milyen felséges jogokkal ruházza föl. 
Úrrá teszi a földön és azon mindent 
alája vet. Állat, növény, ásványvilág 
az ember hatalmába van adva. Senki és

semmi nem uralkodik fölötte, egye
dül Isten. De vájjon az ember el- 
fogadja-é ezt az egyetlen Uralkodót?

Febr. 20. Márk 14:66-15-13. /. Máz. 2: 
1—15. Sok fontos tudnivalót foglal 
magában ez a néhány biblia vers. Itt 
van megvetve az alapja az ünnepnap 
megszentelésének. Isten teremtő mun
kája után való pihenésével van ez ösz- 
szeköttetésben. Itt tárul elénk az em
ber kettős természete: a földből alko
tott test, s az Isten Leikéből bel él e- 
helt lélek. Itt ismerkedünk meg az 
Édenkerttel s benne a két fontos fával, 
amelyek olyan nagy szerepet játszot
tak az emberiség történetének kialaku
lásában.

Fe'br. 21. Márk 15:14—28. /. Móz. 
2:16—25. A jó és gonosz tudásának 
a fája az egyetlen fa, amelynek gyü
mölcsének élvezésétől Isten az embert 
eltiltotta. De mivei ez ellen a tilalom 
ellen vétkezett, el kellett hagynia az 
Édenkertet, hogy a másik fának, az 
élet fájának a gyümölcsét se élvez
hesse. A bukás előtt az ember munkája 
gyönyörűséges munka volt. az Édenkert- 
nek művelése. És Isten eheza munkához 
is segítőtársat adott neki, az asszonyt, 
aki egyúttal öt megértő, lelki társa 
is lehetett. A házasság tehát Isten 
alapvető gondolatához tartozott. A 
házasság a legbensőbb összeköttetés 
az ötőle függő és neki engedelmeskedő 
férfi és asszony között. De mivé fa
jult ez a szent összeköttetés a bűn 
folytán!

Febr. 22. Márk 15:29—41. /. Móz. 
3:1—15. A legszomorúbb és legvég
zetesebb veresége az embernek az volt, 
mikor ott az Edenkertben meggyőzetm 
engedte magát a sátán által. Csak ar
ra lett volna szükség, hogy hite és bi
zalma legyen Istenben, aki olyan sze
retettel gondoskodott róla, annyi ál
dásban részesítette, s aki olyan szo
ros közösségbe juttatta önmagával, — 
s az ember ezt a bizalmat elvetette 

s inkább hitt a kísértő álnok sza
vának. Az Istenben való kételkedés 
letérítette az engedelmesség útjá
ról s megtörtént az első bűneset. 
A gonosz mag el volt hintve s óriási 
fává növekedett az emberiség törté
netében, s máig is termi mérges gyü
mölcseit.

Febr. 23. Márk 15:42—16:8. Ámos 
8:11, 12. A bűnt követni kellett a bün
tetésnek, az ember engedetlenségét 
Isten haragjának. Az egész ó-testa
mentumon, különösen a zsidó nép tör
ténetén végig húzódik ez a két sötét
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fonál, bár újra meg újra fölcsillan 
benne, mintegy belészövődve, Isten ke
gyelmének fényes fonala. A büntető 
haragnak egyik legmegdöbbentőbb 
megnyilatkozása az, mikor Isten olyan 
időket helyez kilátásba, mikor az em
berek szívében fölébred a vágyako
zás az Ő Igéje után, de nem (fogják 
azt megtalálni. Most kegyelmi idő
ben élünk, az Ige hangzik mindenfelé 
siessünk hallgatására, míg nem késő!

Fébr. 24. Luk. 8:4—15. II. Kor. 
12:1-10. Ján. 11:20-27. Filemon 10-21. 
Milyen erőteljes lehetett a Pál bi
zonyságtétele, hogy ott a fogságban 
meg tudta nyerni Onesimust, a hütelen 
szolgát Krisztus számárai S milyen 
nagylelkűség nyilvánul meg Filemonnal 
szemben tanúsított magatartásában, 
akihez visszaküldi az őt megillető Szol
gát, holott ő maga is jó segítség 
gyanánt használhatta volna. S mennyi 
szeretet és önzetlenség van az aján
latában, amellyel Onésimus tartozását 
magára vállalja. Bizony megértjük, 
hogy az ilyen emberek tudnak lelkeket 
vezetni az Úrhoz.

Fe'br. 25. Zsolt. 143. /. Móz. 3:17-24. 
Milyen kimondhatatlanul sokat vesz
tett az ember a bűnbeesés által! El
vesztette a fáradság nélkül való s 
mégis mindig eredménnyel járó munka 
gyönyörűségét, elvesztette az Istennel 
való zavartalan összeköttetés boldog
ságált s elvesztette a halál tövise nél
kül való örökéletet. Egyetlen remény
sége az maradt, hogy Isten szabadítót 
ígért, de mily soká kellett várni, 
mennyit kellett küzködni addig, míg 
az elérkezett!

Fébr. 26. Márk 16:9—20. /. Móz. 
4:3—16. A tiltott gyümölcs megevé- 
sét ott az Édenkertben az emberi 
gondolkozás sokszor kis bűnnek ne
vezi t>, nem tudja megérteni, miért 
kellett azt Istennek olyan súlyosan 
büntetnie. Pedig az Isten iránt való 
engedetlenség minden bűnnek gyökere, 
s az ember történetéből hamarosan ki
tűnik, hogy ebből a gyökérből nagy 
bűnök is fakadnak. Ne mentegesse hát 
magát senki azzal, hogy nem követte 
el Kain bűnét, a testvérgyilkosságot, 
hanem vizsgálja meg inkább magát, 
nincs-e meg szívében a másik kaim 
bűn, az önzés, amely nem törődik 
a maga atyafiával. Ezen a mértéken 
megmérve, mindnyájan hiányosaknak 
találtatunk.

Fe’br. 27. I. Kor. 1:1—17. 1. Móz- 
5:21—6:3. A megkezdett fonalak tovább 
húzódnak. A bűn folytatja a maga

munkáját s mindig jobban beléveszi 
az embert a végső pusztulásba. De 
Isten kegyelmének szálai is mindenütt 
kicsillannak. Enokh, a pusztuló világ 
közepette is tud Istennel járni és cso
dálatos kegyelemben részesül. Első 
tagja lesz annak a majd eljövendő 
csapatnak, amely halál nélkül az Úr
hoz ragadtatik.

Febr. 28. I. Kor. 1:18—31. 1. Móz- 
6:5—22. Ismét egy ember, aki Istennel 
járt. & aki övele jár, azt Isten meg
menti a legnagyobb veszedelemből is. 
Noéval bárkát készíttetett', amelyben 
menedéket talál családjával együtt az 
özönvíz napjaiban. Nekünk ő  maga 
készített bárkát az Ur Jézus Krisztus 
keresztjében. Noé engedelmesen be
ment a bárkába és megmenekült. Aki 
hit által engedelmesen bemegy a Jé
zus keresztjével való közösségbe, az 
megmenekül az ítélettől, a kárhozattól. 
Benne vagy-é a bárkában?

Vargha Ggúláné.

Honvágy-betegség.

Svájci tanítónő kivándorolt 
Amerikába, ahol néki megfelelő, 
jól jövedelmező állást kapott. Nem 
sok idő múlva megbetegedett. A 
legjobb orvosok különféle gyógy
szereket rendeltek el, de minden 
hiábavalónak bizonyult. Egyik na
pon, amikor ismét orvoshoz ment, 
az orvos azt kérdezte: »Kisasszony, 
ön svájci?« Sűrű könnyzápor kö
zött hangzott a felelet: »Igen«. 
»Akkor segíthetek önön: honvágya 
van. Csomagolja be a táskáját és 
utazzék gyorsan haza!« A tanítónő 
megtette és az erős hazai levegő 
hamarosan megyógyítótta. — Mi
lyen sok beteg van. Szerencsét
lennek érzik magukat, békétlenek, 
csak azt nem tudják, hogy mi az 
oka. Jó azoknak, akik orvossal ta
lálkozhatnak, lelki orvossal, aki 
felismeri a betegségét és meg
mondja: Lelked Isten után vágyik, 
az élő Isten után. Ö ma is így ki
ált feléd: Jöjj az élet forrásához, 
óh, jöjj haza!

Fébé Ev. Diakonissza Anyaházi Nyomda, V l i , Damjanich-u. 28b. Felelős Farka« L


