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EGY SZÓ A  TESTVÉRI KÖZÖSSÉGHEZ.
Szívemről most ege kő lehullt,
Egy bűnömet letettem én,
Ködös volt tőle még a mait 
S most a jelen csalt tisztít fény.

Nőm volt a kő nagy és nehéz,
De sálija mégis úgy nyomott,
A szív egy bűnre mást tetéz 
És minden bűn nyomot hagy ott.

Tépjük le hát a láncokat,
Bár finomaknak látszanak, 
öntsük ki háj a poharat,
Ha még az alján van salak1.,

Es töltsünk tiszta bort belé,
A kiinai ünnep borát,
Ügy menjünk mind az Ür elé,
Ha halljuk majd a harsonát.

Mert. szól a kiirt, — talán hamar. 
Ki tudhatná? Talán ma még, —
El jő az Ür angyalival,
És elragadja seregét,

Ne légyén köztünk senkise,
Ki megkötözve elmarad,
Menjünk az Ürnak elibe,
Mint elkészíttetett csapat.

S ha m egtisztított idelent,
S egy szívón', s szájjal áldjuk öt, 
Mily szent harmóniába zeng  
Majd énekünk a trón előtt.

Vargha Gtjuláné.

XI. évfo lyam, 5. szám. 
1935. március 1.
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Ha a bűnöket számontartod 
Uram: Uram kicsoda marad
hat meg?! Hiszen tenálad 

van a bűnbocsánat.
Zsolt. 130, 3, 4.

Az ember a maga kicsiny, szűk 
hatáskörében olyan nehezen tud 
megbocsátani. Milyen sokszor ma
rad zárva a kemény szív, össze
szorítva az ajak a kérő, bocsá
natkérő szóra. Mennyi könnynek 
kell elfolynia, mennyi fájdalom
nak végigszántania a szívet, mi
re elhangzik a megbocsátás sza
va. És hányszor marad utána is 
kemény, könyörtelen a szív és 
hányszor mondja csak az ajk ki a 
megbocsátás szavát és a szívben 
nem változott meg semmi sem, to
vábbra is érzéketlen marad. És óh 
hányszor, hányszor vagy vétkes te 
is emberi szív abban, amit más
nak nem tudsz megbocsátani.

Milyen jó bízni az Ú r megbo
csátó kegyelmében, milyen jó hoz
zá fordulni minden bajunkban. Mi
lyen jó számítani rá. De vájjon 
te, kedves testvérem, aki olyan 
bizonyosan számítasz az Úr meg
bocsátó kegyelmére, vájjon te 
tudsz-e megbocsátani, vagy csak 
várod a magad számára. És vájjon 
te, hogy állasz az Úrral szemben 
ugyanakkor, amikor testvéred bű
neit olyan pontosan felsorakoz
tatod? Vájjon te rendezted-e min
den bűnödet Istennel, vagy ne
ked is van rendezni valód ? 1 — 
Ne felelj nekem erre a kérdésre, 
hanem vedd elő Isten Igéjét és 
olvasd el lassan, figyelmesen, ma
gadba sülyedve a fenti sorokat: 
»Ha a bűnöket számontartod Uram: 
Uram kicsoda maradhat meg?!« 
Ha a bűnöket számontartod Uram... 
Ha a bűnöket számontartod ... a 
te bűneidet is, nemcsak a test
véredét. Az én bűnömet?! Vájjon

az én bűneim ...? Mit is vétet
tem? Mit mulasztottam? Az én 
bűneim. Igen, az én irigységem, 
az én féltékenységem, az én sze- 
retetienségem, az én felületes
ségem, az én önzésem... és jön
nek, és jönnek egymásután megnő
ve, megsokasodva, sötéten, feke
tén, kérlelhetetlenül, vészt jóslóan 
és jönnek, és jönnek ... »Ha a 
bűnöket számontartod U ram . . . « 
Jaj, Uram, ha Te azzal a mérték
kel mérsz, amivel én mértem, ha 
Te úgy büntetsz, mint én büntet
tem, ha Te olyan könyörtelen len
nél, amilyen én voltam ... Jaj, 
Uram, akkor: »Kicsoda maradhat 
meg?!« Rég elfelejtett bűnök új
ra elém állnak, rég eltemetet t vét
kek feltámadnak és fenyegető rém
ként így kiáltanak: »Kicsoda ma
radhat meg?!« Te. nem, és én 
sem. És ti sem, ti mind, kik olyan 
jóknak, tökéleteseknek tartjátok 
magatokat, kik úgy bíztok a maga
tok kegyességében, erejében, a ma
gatok keresztyénségében ... Hát 
senki sem ?

»Hiszen tenálad van bűnbocsá
nat Uram!« Nálad van bűnbocsá
nat ... Nem az én nyomorult volto
mat nézed, nem az én bűneim so
kaságát mérlegeled ... nem az én 
vétkeim szerint ítélsz meg engem, 
hanem kegyelmed gazdagságából 
adsz nékem. Az Untál v a n  bűn- 
bocsánat, kegyelem az én bűnös, 
megterhelt, fekete szívem számá
ra . . .  De ha a bünbocsánat ilyen 
nagy, tudsz-e te még kedves test
vérem könyörtelen, irgalmatlan 
lenni?

»A zörgetőnek megnyit tátik.« 
Zörgess a kegyelem ajtaján, míg 
megnyit tátik és bűnbocsánat ot 
nyersz, de ha elnyerted, ne fe
lejtsd el, hogy honnét jöttél és 
mit nyertél...  »Boldogok az ir- 
galmasok, mert irgalmasságot 
nyernek.« Dr. F. M. d■ ft.
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Egy tanítónő feljegyzéseiből.
Anyja, nagyanyja aggódva szok

ták kérdezni tőlem, hogy úgy-e na- 
'gyon rossz ez a gyermek az is
kolában? Mert ők otthon alig bír
nak vele és nagyon sokszor kikap, 
apjától valósággal reszket, de hi
ába minden fenyítés. Úgy látszik, 
hogy már sohasem fog megváltoz
ni. Csodálkozva hallgatom és gon
dolkozom azon, hogy miben is áll 
az ő különös rosszasága? Inkább 
nagyon is lehet bánni vele; é- 
lénk, csintalan ugyan, de kész en
gedelmeskedni, bocsánatot kérni is 
és ha a szívéhez tud szólni az em
ber, akkor olyan szép lesz ennek 
a kilenc éves fiúcskának az arca, 
a szeme, amint elgondolkozva mér
legeli a hallottakat és a Lélek 
munkája megeleveníti a vonásait.

Erős, zömök fiú és a keze gyor
san jár, hamar készen van vala
mi lökdösődésre, verekedésre. A 
napokban is jelentették a többi 
gyermekek, hogy Mihály úgy meg
szúrta a tűzpiszkáló vassal a Végh 
Pisti szemét, hogy megkékült és 
megdagadt a helye. Nagyon ko
molyan beszéltem vele és rámutat
tam arra, hogy az ördög kormá
nyozza ilyenkor a kezét és ha to
vábbra is enged neki, akkor na
gyon szomorú vége lesz ennek. 
Láthatólag hatott rá a feddés, de a 
nagyobb nyomaték kedvéért testi 
fenyítésben is részesítettem, mi
után előbb megkérdeztem tőle, 
hogy mit gondol, megérdemelte ezt 
most? Belátta, hogy valóban reá
szolgált a szigorú büntetésre. Sze
gyeit e magát nagyon s miután 
bocsánatot kért tőlem, még azután 
is láttam rajta, hogy miközben 
próbál szólni hozzám, mintegy 
kémleli, hogy vájjon csakugyan 
megbocsátottam-e és továbbra is 
szeretem azért őt?

Pár nap múlva a kátébői az

ötödik parancsolatra és magyará
zatára került a sor. »Ne ölj!« .. .Fe
lebarátunk testében kárt vagy sé
relmet ne okozzunk, stb. Gépiesen 
mondotta el a gyermeksereg a jól
ismert szavakat. »Ki öl?« — kér 
deztern. Mindegyik jól el tudta 
mondani, hogy az, aki gyilkol. Ek
kor rátértem arra a pár szóra, 
hogy ez á  parancsolat azt is mond
ja, hogy »felebarátunk testében 
kárt, vagy sérelmet ne okozzunk.« 
,»... Én ismerek valakit itt, aki vé
tett ez ellen a parancsolat ellen« 
— mondtam. A gyermekek egy- 
hangülag mondták: »a Mihály«. 
Annál is könnyebben fölismerték 
az esetet, mert most nem róluk 
volt szó. Mihály piros lett és szé
gyenkezve, halkan ismerte el, hogy 
ez ráillik.

Libben a községben annyi gyá
szos, megrendítő történet szól ar
ról, hogy a legényék valamelyik 
társukat hirtelenkedésből, indulat
ból agyonütötték, megszúrták. Mu
latozás közben napirenden van a 
bicskázás s hány gazdaember van 
itt, aki éveket töltött börtönben, 
mert mulatozás, verekedés közben 
agyonszúrt valakit. A napokban 
egy háznál olvastuk az Igét és az 
egyik férfi kérte, hogy azt az éne
ket énekeljük el, mely így kezdő
dik: »Teremtő Istenünk«. Kissé 
restelkedve mondta, hogy ezt még 
Sopronban tanulta, mikor a bün
tetési idejét töltötte ott. ö  is 
agyonszúrt valakit.

»Mi jut eszedbe Mihály, ami
kor az ötödik parancsolatra gon
dolsz?« — kérdeztem egyszer tő
le, mikor magam voltam csak ve
le. Halkan, szégyenkezve mondta: 
»A Végh Pisti«. Örültem, hogy 
megértette a parancsolat lényegét 
s ha enged az Urnák, ő kigyó
gyítja ebből a bűnéből egészen.

Sok kedves jelét látom ennél a 
gyermeknél az Ur Igéjéhez való
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vonzódásnak. Szereti az Igét és I 
érdekli őt mindaz, ami a lelkét föl-! 
felé emeli. A napokban mellém ült 
és azt mondta: »Úgy tudtam ne
vetni annak, amikor azt hallottam, 
hogy valakinek a szán tara még
szólalt! Hogy volt az? Tessék el
mondani!« De ha valami fölülha
ladja az ő felfogási képességéit, 
vagy nem elég lebilincseloen mon
dom el, akkor egyszerűen fölkel 
és elmegy játszani, vagy egyébbel 
kezd foglalkozni. A gyermekek1 jó 
nevelői a tanítóknak és a felnőt
teknek s ha reájuk nézel, meglát
hatod az ő viselkedésükön keresz
tül magad felől a kritikát.

B . A  dl /.

A többiek.
Híres perzsa író mondja el a 

következőket: »Ifjú koromban 
gyakran felkeltem éjszakánként, 
f ogy imádkozzam s a Koránból ol
vassak. Egyik éjszaka felébredt 
édesapám is. »Látod, Apám«, — 
szóltam hozzá — »többi gyermeked 
alszik, mit sem törődve az imád
kozással, én pedig ébren vagyok, 
hogy Istent dicsőítsem.« »Szívem 
gyermeke« — mondotta az apám 
— »jobb aludni, mint ébren a 
testvéreid felett botránkozni.«

Egyik legnagyobb Veszedelme a 
keresztyéneknek is az, amikor má
sok fölött ítélkeznek. Az az Ur, 
aki azt parancsolta: »Ne lopj« azt 
is mondotta ugyanolyan komoly
sággal: »Ne ítélj«. Nincs talán 
egy bűn sem, amely olyan rejtve 
munkálkodnék -  még keresztyének 
életében is, — mint az ítélkezés 
bűne. Belopódzik észrevétlenül a 
mindennapi életbe, az egymással 
való érintkezésbe, sőt a legszen
tebb barátság sem mentes ettől a 
bűntől.

Isten Igéje azt mondja: »Öltöz

zetek fel az új embert, mely Is
ten szerint teremtetett igazságban 
és valóságos szentségben«, »Isten 
szerelnie kitöltetett a mi szíveinkbe 
a Szentlélek által«. Ezáltal megada ’ 
tott a lehetőség arra, hogy »Az 
atya-fiú szeretet képmutatás nél
kül való legyen«. Tanuljuk meg az 
ítélkezés bűnét épen úgy gyűlölni, 
mint a hazugságot, a lopást, vagy 
a részegeskedést gyűlöljük.

m m

Nem hiába.
Weber Péter, városi misszioná

rius beszéli el: »Kopogtam az a j
tón s amikor a »szabad« felszól í- 
lításra beléptem, haragosan ugrott 
fél egy férfi és felém kiáltotta: 
»Menjen ki a házamból, ön kép
mutató!« »Ne lármázzon- velem, 
mondja inkább, hogy jó reggelt, 
én is ezt mondtam magának. Sem
mi haszna nincs abból, hogy így 
kiabál. Azután látja, magát We- 
bemek hívják és én is az vagyok, 
valószínűleg egy családból szárma
zunk«. »Egy családból?« — felel
te s csak úgy harsogott a neve
téstől. Ezalatt gyorsan , leültem, 
mert, ha az,ember alatt szék van, 
a kidobás sokkal nehezebben 
mégy. Most már beszélhettem. E t
től az időtől kezdve gyakran meg
látogattam. Nem mondhatnám, 
hogy szívesen fogadott, de egyszer 
mégis- megtörtént, hogy így szólt: 
»Az elmúlt héten nem jött, pedig 
vártam!«

Egyszer már annyira jutottunk,, 
hogy az örökkévaló dolgokra is 
ráterelődött a szó. Hirtelen meg
betegedett. Amikor ágynak dőlt 
s a betegség gyors léptekkel őröl
te szervezetét, gyakrabban meglá
togattam. így ültem egyik estén is 
az ágya szélén. A következő napon 
elutaztam. Vájjon találkozom-e 
még vele? Kezét az enyémbe fog-
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fám:« Weber, ha meghal és nem 
üdvözül, tehet-e nékem szemrehá
nyást azért, hogy nem szólottám 
arról, hogy az örökkévalóságban 
üdvösség és karhozat vár«. Sírva 
szólalt meg az asszony: »Tegnap 
('sic mind a ket’ten megbékéltünk 
a Megváltóval, Megbocsátotta bű,- 
neinket s most már tudom, hogy 
a férjem, ha meghal, a mennybe 
jut«. A férfi bólintott.

Tizennégy nap múlva a férfi 
meghalt.

Ha akkor, első látogatásom al
kalmával a  barátságtalan fogad
tatás visszariasztott volna, vájjon 
idejutott volna-e akkor is ez az 
ember,?«

Te a mennybe tartozol-e?
Régi legenda szerint valaki meg

halt. s a menny kapujához ért. Egy 
angyal lépett ki. »Hová igyek
szel?« Az ember így válaszolt: »A? 
égbe!«'»Helyes úton vagy, jöjj ve
lem, a mi Urunk hajlékában sok 
lakóhely van, válaszd ki számodra 
a legkedvesebbet«. Hamarosan az 
üdvözöltek lakhelyéhez értek. 
»Lásd«, — szólott az angyal, »Ezek 
ismerik az Urat színről-színre, be- 
létekinthetnek az Ő bölcseségének 
gazdagságába, s tudományának 

-mélységébe; megértik azt, ami a 
földön rejtve volt szemeik elől: ez 
az üdvösségük. Velük akarsz-e la
kozni?« »Nem«, — kiáltotta gyor
san az ember, — »vigy tovább, 
számomra ez nem üdvösség.«

Az angyal továbbment -s egy 
másik csapathoz vezette az em
bert. »Imé«, — mondotta — »itt 
laknak az üdvözöltek. Ezek bűn
nélküliek, élvezik Isten gyermekei
nek szabadságát. Ez az ő üdvössé
gük. Itt maradsz-e?«. »Nem« — 
kiáltott-sötéten az ember — »vigy 
tovább, számomra ez nem üdvös
ség.«

„ F é n y

Tovább mentek és csendesen 
megálltak a harmadik lakóhely je
lölt. »Nézz icje«, — szólott ismét 
az ¡angyal, -  »itt laknak az üdvö
zli] tele. Szeretik egymást, noha egy
más számára ismeretlenek voltak 
a földön, Zavartalan közösségben 
és szerétéiben élnek egymással, 
mert ördög, bűn és halál nem szo
rongatják már őket. Halld az új 
éneket ajkaikon: »Mily nagy, jó 
vagy, alázatos és magasztos feje
delem, dicsőséged zengi nyelvem.« 
Ez az ő üdvösségük. »Náluk ma
radsz-e?« — »Nem, — kiáltott hi
degen az ember, — számomra ez 
nem üdvösség.« »Még egy hajlé
kot mutatok néked. A legszebbet 
mindegyik között. De már csak ez 
van, több nincsen s ha ez se jó, 
számodra a mennyben nincsen már 
hely.« Amint az utolsó hajlékhoz 
közeledtek, csodálatos éneket hal
lott az ember. Megláthatta az üd- 
v(ízűiteknek seregét, akik itt lakoz
tak. Középen még valakit látott. 
Hasonlót az ember Fiához.^ Arca 
ragyogóbb, mint a felkelő nap. Ke
zén és lábán véres szögek helyé. 
Az angyal megszólalt: »Imé itt az 
iidvözültek serege. Közöttük ural
kodik a békesség fejedelme, ime 
az Ember! Ő az, az Ur Jézus Krisz
tus.« Fájdalmasan kiáltott fel: 
»Vigy el innen, ebbe a szempárba 
nem tudok beletekinteni. Igaz, igaz 
— nem szeretem őt!« Igy szólott 
az ember.
,

Az élet hosszúságát nem az évei 
szerint kell nézni, hanem vágyako
zása, imádságai, Istennel va
ló egységének s az ö ter
vével való megegyezésnek a mér
tékével, Minden élet elég hosszú, 
amely eléri a célt, amit Isten ki
tűzőt t eléje.

s u y á r
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K Ü L M I S S Z I Ó

Kairó
nemcsak Egyiptomnak fővárosa, 
hanem a mohamedán világnak is 
jelentős központja. Itt dolgozik dr. 
Enderlin Jakab, az Evangélikus- 
Mohamedán Misszió tagja. Az 
Amerikai Misszió egyetemén elő
ad az evangyélistaképzőn a benn
szülött missziói segédmunkások
nak. Ezek a mohamedán világba 
kikerülve az ő irányítása mellett 
munkálkodnak. Ő vezeti az, egyip
tomi és núbiai evangéliumi mun
kát és a Núbiai Társaskört, 
amelynek főcélja a Nikodémus- 
lelkekkel való lelki beszélgetés.

E munkával erős harc indult 
meg a sötétség fejedelme ellen, 
hiszen az izlam a keresztyénség- 
nek egyik legjobban megszervezett 
és irányított ellensége, lázadónak 
tekinti azt, aki a hamis próféta 
tanaitól elfordul s Jézus Krisz
tust Urának vallja. Az ilyet ha
zug ígéretekkel, majd megvetéssel, 
fenyegetéssel igyekeznek vissza
csábítani. Óriási az ellentét az 
ortodox és modern mohamedán 
és kopt (elvilágiasodott, külsősé
gekből álló őskeresztyén) világné
zet között, de abban csodálatosan 
megegyeznek, hogy a Krisztushoz 
megtérteket, Isten gyermekeit, ma
guk közül kivetik. Ilyen az Ur ál
tal elhívott, de a világból kikö
zösített lelkek jönnek főleg estén- 
kint a Núbiai Társaskörbe, ahol 
a misszionáriusok rámutathatnak 
az Ur Jézusra, mint az üdvösség 
egyedüli kútfejére, az Atyához ve
zető egyetlen útra!

A nőkkel Enderlinné foglalko
zik. Itt nyert alkalmazást Höpfner 
misszionárius és Sékir (= örven
dező) János is. Ezek egész nap 
a Nílusi Misszió nyomdájában dol-
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goznak, csak este végeznek a klub
ban lelki munkát. Sékir János 
családi neve: Manzur Ali Moha
med effendi. Előkelő muzulmán 
család gyermeke az asszuani ni- 
lusgát építésénél munkálkodott. 
Ott ismerkedett meg misszionári
usok révén a Bibliával és az élő 
Megváltóval. Látott és hitt. Meg
téri és megkeresztelkedett. Uj em
berré lett, új nevet vett föl. Mint 
hitchagyottat régi hitsorsosai bör
tönbe juttatták, de az Ur csodála- 
to-an kiszabadította s egyelőre, ne
hogy életére törjenek, a kairói 
munkában alkalmazta. Izmáéi u- 
tódjának kezét az Ur úgy megra
gadta, hogy sem csábítás, sem 
fenyegetés, sem a társadalomból 
való kirekesztés üreg nem ingat
ta krisztusi hitében. Hordozzuk 
imáinkban Urunknak e sokszoros 
nehéz próbákat kiállt ifjú vité
zét, hogy szíve valóban szüntelen 
örvendező maradjon s legyen bá
torsága továbbra is, hogy mint az 
Ur Jézus katonája, mindhalálig hű 
maradjon! Közli: Cz. K.

A liebenzelli misszió lapjában 
olvassuk: »Az utóbbi időben sok 
ajándékot kaptunk, amelyek hisz- 
szük kedvesek Isten előtt. Valaki 
azt írja: »Olvastam, hogy Japán
ban az egyik missziói állomáson 
összejöveteli helyiségre lenne 
szükség. Elhatároztam, hogy húsz 
márkát küldök erre a célra. Hi
szen, ha mindenki így cselekszik 
— gondoltam — hamarosan össze 
fog gyűlni a  szükséges összeg. 
Később azt gondoltam, hogy talán 
ötven márkát küldhctnék, ¡végül 
most százat küldök. Ennyi a 
megtakarított pénzem. Adja az Ur, 
hogy mielőbb felépülhessen a he
lyiség s hogy sokan találkozhas
sanak ott Vele.«

Áldja meg az Ur a jókedvű ada
kozókat!

„ F é n y s u g á r *



F é n y s u g á r 39

TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Mávc. 1. I. Kor. 2. /■ Móz. 7. Ha 

egyszer Isten hosszútürése véget ér 
s elkövetkezik az ítélet, akkor nincs 
hatalom sem égen, sem földön, amely 
azt az embert, aki ítélet alá esett, meg
mentse. Mikor Noé és családja be
mentek a bárkába, akkor Isten maga 
zárta be utánok az ajtót, annak jeléül, 
hogy azt többé senki ki nem nyit
hatja az ö  akarata nélkül. így volt 
ez az emberiség történetének kezde
tén s így lesz a végén' is. (Jel. 3:7.) 
Boldog, aki a bárkába menekül! (I. 
Pét. 3:20.. 21).

Mávc. 2. I. Kor. 3:1—15. Jer. 8:4—9. 
Isten valóban hosszútűrő, sokáig nem 
mondja ki a végső ítéletet. Akik el
estek, fölkelhetnek, akik elfordultak, 
visszafordulhatnak, Isten kegyelme vár
ja vissza az elesetteket, az elfordul- 
takat. Jézus Krisztus megtisztító vére 
újra, meg újra rendelkezésére áll a 
visszatérőknek. Csak, akik nem akar
nak fölkelni, akik nem akarnak vissza
fordulni, akik nem figyelnek az Ur 
újra meg újra fölhangzó hívó szavára, 
azok fölött hangzik el az ítélet. Elestél 
drága lélek? Kelj fel. az Ur segítsé
gedre siet. Eltávolodtál Istentől, s ide
gen útakon jársz? Fordulj vissza, Ö 
tárt karokkal vár! Ne keményítsd meg 
a szívedet!

Múrc. o. Luk. 18:31—43. I. Kor. 13. 
Márk 10:35—45. I. Kor. 1:21—31. Olyan 
szép gondolatnak látszik az, amivel 
itt Jakab és János az Ur elé járulnak. 
Hiszen nem földi dicsőséget keresnek, 
hanem mennyeit. És mégis emberi 
gondolkozás ez, a saját gondolatuk, 
nem az Űré. Nem dicsőséget kell ne
künk keresnünk, még mennyeit sem, 
s mikor Isten Igéje azt Ígér nekünk, 
az előtt csak mély alázattal kell meg
hajolnunk. Úgy sem lesz a mienk, ha 
itt a földön teljesen alázatosságban 
nem járunk, a Bárány nyomdokában, 
hordván a keresztet és szolgálván, 
mint ahogy Urunk és Mesterünk szol
gált.

Mávc. 4. Zsolt. 145. I. Móz. 8:1—12. 
»Megemlékezek Isten Noéról.« Isten 
sohasem feledkezik meg az ö gyer
mekeiről. Megemlékezik róluk, mikor 
a hitetlenekre zúduló veszedelem elől 
kell őket elrejteni, s megemlékezik ak
kor is, mikor a veszedelem elmúltá- 
vál újra ki kell őket bocsátani, hogy 
tovább szolgáljanak őneki. S hogy a 
veszedelem után ismét biztonság és 
békesség jő, azt hirdeti a galamb szá
jában az olajfalevéllel. »Ne félj, te

kicsiny nyáj, mert tetszett a ti Atyá
toknak, hogy néktek adja az országok 
(Luk. 12:33.).

Múrc. 5. I. Kor. 3:16—23. /• Móz. 8: 
13—22. Hiába látta Noé a különböző 
jelekből, hogy a föld megszáradt, nem 
jöhetett ki addig a bárkából, amíg 
Isten nem parancsolta azt neki. Isten 
mindig legjobban tudja, hogy mikor 
szabadíthat ki bennünket valamely ne
héz helyzetből, mikor van itt az ideje, 
hogy valamely elzártságból, ahová Ő 
helyezett bennünket, újra kiléphessen. 
Isten gyermekei is sokat ártottak már 
önmaguknak s az Ur ügyének avval, 
hogy türelmetlenek voltak, nem tudták 
kivárni Istert idejét, hanem a maguk 
gondolata szerint s a maguk erejével 
akartak valamely kellemetlen nyűgöt 
lerázni a nyakukról. Tanuljunk meg 
csendesen lenni s türelemmel hordozni 
azt. amit Isten helyezett reánk, Imind- 
addig, amíg el nem jő az Ő órája.

Márc. 6. I. Kor. 4. I. Móz. 9:8—17, 
28, 29. Itt olvassuk a Bibliában elő
ször ezt a szót: szövetség. Isten szö
vetséget szerez az emberrel. S nem 
az az első szó ebben a szövetségkö
tésben, hogy Isten kíván valamit az 
embertől, hanem az, hogy Ő Ígér va
lamit az embernek. Isten sohasem kí
ván valamit addig, míg ö nem adott. 
Nem kívánna tőlünk megtérést, ha el 
nem készítette volna ehez az útat, 
ha föl nem állította volna a Golgota 
keresztjét. De ennek az alapján kíván. 
Eleget tettél-e már ennek a kíván
ságnak?

Márc. 7. I. Kor. 6:1—11. /. Móz. 
11:1—9. A gonosz mag, a nagyravá- 
gyásnak magva, amelyet a kígyó az 
első emberpár szívébe elvetett az egész 
emberiségben megtermetté a maga go
nosz gyümölcseit. Néhány emberöltővel 
később az ember már égig érő tornyot 
akar építeni, a maga erejévől akar 
oda feljutni, ahová csak Isten kegyel
me emelheti fel, de nem a gőgös, 
elbizakodott, hanem az alázatos em
bert. A gőgös embert az Isten a porba 
sújtja, dicsőség helyett büntetés a ré
sze. A dicsőséghez vezető útat az 
Ur Jézus mutatta meg, mikor meg
alázta magát a keresztfának haláláig. 
(Fii. 2:8—11.)

Márc. 8. I. Kor. 8. /. Móz. 12:1—9. 
Isten választott népének története az 
engedelmességnek egy lépésével kez
dődik. Ábrahám, mikor az Ur kiadja 
a parancsot, nem habozik, nem alku
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dozik, hanem engedelmeskedik. Ha a 
tőle származott zsidó nép megmaradt 
volna az engedelmesség útján, milyen 
dicsőséges jövendőt érhetett volna 
meg. De így hiába hivatkoznak arra: 
»A mi Atyánk Ábrahám«, mert Jézus 
így felel nekik: »Ha Ábrahám gyerme
kei volnátok, az Ábrahám dolgait cse
lekednétek«. ' (Ján. 8:39.) A teljes en
gedelmesség útján Jézus járt. s ha 
te az övé vagy. az ő erejében te 
is engedelmes lehetsz. Az vagy-é?

Műre. .9. 1. Kor. 9:1—14. I. Móz. 
22:1- 14. Isten előtt az áldozatban 
nem az számít elsősorban, hogy an
nak magában véve mi az értéke, hanem, 
hogy milyen szívvel adjuk. Az özvegy 
asszony fillére becsesebb volt előtte, 
mint a gazdagok nagy adományai. Az 
Ábrahámtól kívánt áldozat igen nagy 
volt ugyan, minden pénzáldozatnál ki
mondhatatlanul nagyobb, de kitűnt, 
hogy Isten nem is kívánt tőle többet, 
mint a készséget az áldozat meghoza
talára, <5 meg azonban valósággal meg
hozta a nagy áldozatot, ide adta ér
tünk Szent Fiát.

Műre. 10. Máté 4:1—11. II. Kor. 6: 
1-10. Máté 16:21-26. Zsid. 4:15—16. 
Épen ebből a részből láthatjuk, hogy 
Pál apostolnak mennyit kellett szen
vednie hitéért, de ez azért nem aka
dályozza őt abban, hogy legteljesebb 
meggyőződéssel hívogassa az embere
ket megtérésre és pedig haladéktalan 
megtérésre. Itt a kellemetes idő, itt 
az üdvösség napja — mondja. Igen 
drága lélek, ha még meg nem tértél, 
tudd meg, hogy a megtérésre legalkaU 
masabb nap a ma. Ki tudja, a holnap 
tiéd lesz-e még!

Márc. 11. Zsolt. 146. I. Móz. 13. Áb
rahám és Lót, mind a ketten gazdagok 
voltak földi javakban, de milyen kü
lönböző álláspontot foglaltak el a gaz
dagsággal szemben. Lót még többet 
kívánt belőle, s mikor Ábrahám sza
bad választást engedett neki, a bőven 
termő földet választotta, nem törőd
vén vele, hogy lelki kárt szenvedhet 
a bűnös sodomabelíek társaságában. 
Ábrahámnak nem volt fontos a földi 
gazdagság, neki elég volt a maga 
lelki kincse: az Úrral való összekötte
tés. Óh. hány ember választja ma is 
a földi javakat s veszíti él érettök lel-, 
ki üdvösségét! Boldogok, akik az Áb- 
rahám hitéből valók!

Márc. 12. I. Kor. 9:15—27. 1. Móz. 
14:1—3; 10—20. Lót hamarosan tapasz
talhatta. hogy nem olyan veszélytelen 
dolog Sodomában lakni, mint ő kép-

Fébé Ev. Diakonissza Anyaházi Nyomda,

zelte. Itt érte őt utói először a 
külső ellenség és foglyul ejtette. Áb- 
rahúm pedig, aki Istennel járt, itt is 
tudott segíteni. A Seregek Istene nem 
a hadakozó sereggel volt, hanem a bé
kés Ábrahámmal, aki azonban, mikor 
isten úgy kívánta, harcolni is tudott. 
De mikor a győzelmet kivívta, Sálem 
királyával, — ami azt teszi: békesség 
királya — találkozott s az áldotta- 
meg őt. Így találkozik ma is a bé
kesség igazi fejedelmével Jézussal, az, 
aki az igaz ügyért, az Ur ügyéért harcol.

Márc. 13. I. Kor. 10:1—13. 1. Móz. 
15. Ábrahám mindig jobban megta- 
nuila, hogy mit tesz: hinni. Nem ön
magával, vagy a körülményekkel szá
molni, hanem egyedül csak Istennel. 
Ábrahámmal közvetlenül beszélt Isten, 
velünk szent Igéje által beszél. De. 
aki alázatosan és hittel olvassa az Igét, 
az megtalálja benne a Szent Lélek köz
vetlen szavát. Ábrahám hitét az Ur 
egy képlet által erősítette meg, amely- 
lyel látnia engedett, a mi hitünk te
kintetét a Golgotára, a keresztre irá
nyítja. Ez nem képlet, ez valóság. 
Az Ábrahámmal kötött szövetség az 
ó-szövetség volt, a mivelünk kötött az az 
új-szövetség a Jézus vére által. fi. Kor. 
11:25.)

Márc. 14. I. Kor. 17:17—34. I. Móz. 
17:1—9. Mikor Isten újra megköti a 
szövetséget Ábrahámmal, akkor új ne
vet ad neki, mert addig tulajdonképen 
Ábrámnak hívták. A Bibliában nagy 
jelentősége van a neveknek. Ma már 
erre nem sokat adunk. A neveket Íz
lés szerint, vagy családi hagyomány 
szerint adjuk gyermekeinknek. De én 
azt hiszem, mikor egy emberi lélek 
megtér, akkor Isten új nevet ír be 
néki az Ö mennyei könyvébe, ame
lyet más nem tud. csak Ő. Van-e 
neked ilyen új neved? fjei. 2:17.)

Műre. 15. I. Kor. 10:14—11:1. I.Móz- 
17:15 22. A hivő Ábrahámnak is van
nak gyenge percei, amikor lehetetlen
nek tetszik előtte, hogy Isten Ígéretei 
szó szerint beteljesedjenek. Hogy vol
na lehetséges, hogy neki és Sárának 
meg gyermekük szülessék? Nem vol
na-e jobb. ha Isten ráruházná az ígé
reteket Izmaelre, aki már megvan? De 
Isten nem engedi magát korlátozni 
szabad választásában, ő  tudja, hogy 
Izmáéi sohasem lesz olyan lelkületű, 
aki a hitbeli elhívatásnak hordozója 
lehetne. Azt csak az Ő általa ígért 
gyermek, Izsák kaphatja meg. Ne akar
junk Istentől valamit kierőszakolni, ha
nem fogadjuk hálával azt, amit Ő ad.

Vargha Gyuláné.
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