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Ha az emberek cserben" hagynak: Zsoltár 27.
Ha vétkeztél: Zsoltár 51.
Ha gondokkal" küzködsz : Máté 6^19-34.
Ha veszélyben va gy : Zsoltár 91.
Ha levert vagy TZsoltár 34.
Ha úgy tetszik, hogy Isten távol van tőled: Zsoltár 139.
Ha bátortalan va g y : Ésaiás 40.
Ha kétségeskedel: János 7:17.
Ha elhagyott vagy és rettegsz: Zsoltár 23.
Ha megfeledkezel az elnyert áldásokról: Zsoltár 103.
Ha hited hunyó parázsának lángragyújtó szikrára van szük

ségé : Zsidók 11.
Ha lesujtottan, csüggedten ülsz a porban: Róma 8, 31—39.
Ha bátorságra van szükséged az előtted álló feladatokhoz • 

Józsue 1.
Ha a világ nagyobbnak látszik Istennél: Zsoltár 90.
Ha békességre, nyugalomra van szükséged: Máté 11, 25—30. 
Ha bizonyosságra van szükséged: Róma 8, 1—30.
Ha elhagyod hazádat: Zsoltár 121.
Ha keseregsz és másokat' bírálsz: I. Kor. 13.
Ha imádságaid önzők: Zsoltár 67.
Ha szívedet a pénz foglalja eV: Márk 10, 17—31.
Ha gyümölcsöző életet akarsz élni: János 15.

Miért nem követed azt, amit a 119. Zsoltár 11-ik verse ajánl, 
miért nem tartod meg emlékezetedben ?
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A  mélységből.
(Folytatás.)

Hwini.
nAz Urnái van a kegyelem és 

bőséges nála a szabdclítás. « ( • 
vers.) - Ez ennek, a mélységből fel
hangzó éneknek a végső akkordja.
Az Ige fölemeli tekintetünket a 
saját nyomorúságunkból és érde
me tlenségünkről felséges Megvál
tónkra és Üdvözítőnkre. Onala bő
séges a szabadítás. Bőséges segít
ségre találunk nála mindgn ny o 
morúságban, a bűnnek, a szenve
désnek, a szükségnek minden 
mélységében. Sokszor olyan resz- 
két ve állunk meg a kapu előtt, 
ahelyett, hogy meghívásának en
gedve, leülnénk asztala melle s 
vennénk kegyelmet kegyelemre A 
hit annyi, mint valaminek a bir
tokba vétele. Az Ur az övéinek éle
tet és teljes bővölködést ad. — 
így  lesz a mélységből való kiáltás 
a »felsőbb karban való énekké«.

Hadd zárja be ezt a fejezetet 
egy, az életből vett röviden le
rajzolt kép. Sok évvel ezelőtt lát
tam ezt a képet, s a férfi, akiről 
itt beszélek, már régen ki van 
örökre emelve minden földi nyo
morúságból. De akkor borzalmas 
mélységben volt. A  mjélyen
megalázott, bensőségesen  ̂ h i
vő apán a szenvedések minden 
hulláma és zuhataga végigzúgott, 

»Vezeklőt láttok itt« — mondot
ta, rövid üdvözlet után. »Porban 
és hamuban ülök.« Nyomorúságá
nak kifejezésére nem talált más 
szót csak ezt: »De profundis.« (A 
mélységből.)

Kitörölhetetlenül emlékezetembe 
van vésve a lélekkel teljes arc, hó
fehér 'hajtól környezve.

De' a Mindenhatónak vigaszta
lása megtalálta megszomorodott 
szolgáját a nyomorúság mélységé

ben. Lelkében megint világosság 
támadt, s körülötte is világos lett 
minden, igen, még bizonyságtétele 
által is. Hogy mindez hogy tör
tént, részletesen nem beszelhetem 
el. De azt az egyet tudom, hogy 
azt az útat választotta, amelyet a 
1,30. zsoltár kijelöl s amely kiállás 
és núegalázkodás, várakozás, oiza- 
lom és hit által a mélységből a 
boldog magasságba vezet.

(Vége.)

Örülni mindenen keresztül-

Nincsen senki közülünk, akinek 
életében ne lenne nehéz, keserű, 
gyötrelemmel teli óra. Kicsinyes 
gondolatok fogvatartanak, élősködő
nek rajtunk s nem távoznak el 
tőlünk addig, míg nyugalmunkat el 
nem rabolták. Utánunk jönnek, új
ra és újra erőt vesznek rajtunk. 
Hogyan győzhetjük le, hogyan le
hetünk úrrá ezek fölött a kicsi- 
nyes, de mégis kínzó gondolatok 
fölött, amelyek lelkűnkben olyan 
nagy kárt okoznak?

Zeller Albert, a würtenbergi 
gyógyintézet vezetője, aki hívő ke
resztyén és költő is volt, találko
zott gyakran betegei között ilyen, 
gyötrődő lelkekkel. De tudott 
gyógyszert is ellene. Azt szokta 
mondani: »Mindenen keresztül ör
vendezni, ez a legjobb bizonyítéka 
a hitnek.« »Örvendj, m íg egész 
bensődet át nem hatja az öröm, 
hogy poklot' érdemeltél és a 
mennybe tartozol.« »Azt gondol
juk, hogy örömünket el kell tit
kolnunk, pedig sokkal fontosabb, 
hogy fájdalmunkat, szomorúsá
gunkat, rossz kedvünket titkoljuk 
el. Ezeket vigyük a csendes kam- 
rába s ne beszéljünk mindig ró
luk.« »A  szomorúsággal szembe ál
lítsuk minden áron az örömöt, 
mert Isten így akarja. Óh, az em
ber sokat tud, nagyon sokat, ha
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akar! Ha szomorúságot állítunk 
szomorúsággal szembe — szívünk 
mindig nehezebb lesz. S még hogy 
ha először mesterkéltnek tűnik is 
fel az Örömünk, eröltetettnek, a 
végén valódi örömmé válik.«

A  Zeller család jelmondata: 
»Örvendve mindenen át.«

Ne felejtsük el, hogy a nagy 
apostol életének legnehezebb órá
jában, amikor halálos ítéletét vár
ta, azt mondta: »Örüljetek az Úr
ban mindenkor, ismét mondom, 
örüljetek.«

Különleges számlát

kapott egy falusi gazda a lelkészé
től. A  lelkész ugyanis .sokat gon
dolkozott már azon, mint nyit
hatná fel a szemét ennek a sokat 
zúgolódó gazdának az Isten jó
ságának, hozzánk való szereteté- 
nek meglátására. Mindig elége
detlenkedett. Semmi sem volt elég 
jó néki. S akkor a lelkész a követ
kező számlát küldte:

SZÁMLA
Végül még egy történet. Egy 

asszony lábtöréssel feküdt a sze
gényházban. Semmi reménye sem 
volt ahhoz, hogy lábát még egy- 
szer használhatja. Hónapokon ke
resztül feküdnie kellett, S akkor 
azt hallotta, hogy a faluban egy 
fiatal leány életének legszebb évei
ben halt meg.

»Öli, miért nem engem vitt el 
az Ur Isten? Milyen szívesen hal- 

i tani volna meg helyette! íg y  csak 
\ terhére vagyok a környezetem- 
| nek.« Panaszkodott a lelkésznek. 
IS az megtalálta a vigasztaló szót 
ennek az asszonynak a szívéhez: 

[»A z t_ hiszem, az Ur Isten oda 
akarja nevelni, hogy soha senki- 

[előtt ne panaszkodjék!« A z asz- 
iszony csendesen lehajtotta a fé
ljél. »Igaza van, tisztelendő úr. 
Lassanként örökké panaszkodó, si
ránkozó öregasszonnyá lettem. 

¡Nem csoda, ha olyan ritkán ke
resnek fel az emberek.«
I Igen, ez a mi feladatúnk. Az 
Istentől nyert feladatunk, — mert 

hiszen nem magunkért élünk e 
¡világon, hanem másokért, — hogy 
Egymás terhét hordozzuk s úgy 
töltsük be a Krisztus törvényét. 
Ez a szomorúság és csüggedés leg
jobb ellenszere. S ezt kívánja tő
lünk Isten, akár egészségesek va
gyunk, vagy betegek, fiatalok, 
ragy öregek.

X. Jánosnak, Mesterétől, az egész 
világ Urától.

10 kiadós eső á 25.— 250.— P.
2 különleges esőért 

nagy szárazság
idején á 50.— 100.— P.

60 napi napsugár á 10.— 600.— P.
különféle 300.— P.

'összesen: 1,250.— P.

A  számlának csupán egy hibája 
van, hogy nagyon kicsire értékelt. 
Milyen nagy összegről szólna a mi 
számlánk, ha Isten minden áldá
sát felszámítanánk? Meg tud
nád azt fizetni? És a legnagyobb 
s legdicsőbb ajándéka Istennek, 
amely nélkül nem lehetnénk az ö 
gyermekei és egyikünk sem ré
szesülhetne az örök életben, ez:

»Tudván, hogy vem veszendő 
holmin, ezüstön vagy alanyon vál
tattatok meg1 a ti atyáitoktól örö
költ hiábavaló életetekből; ha
nem drága véren, mint hibátlan 
és szeplőtlen bárányén, a Krisz
tusén.«. I. Pét. 1:18, 19.

Áldjad én lelkem az Urat, és 
egész bénsőm az ő szent nevét. 
Áldjad én lelkem az Urat, és el 
ne feledkezzél semmi jótéteményé
ről. Zsolt. 103:1— 2.
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Még sok köszönnivalóm 
maradt.

Egy fiatal asszonynak munka 
közben valami mérges anyag ha
tolt a szemébe. Rettenetes fájdal
mai voltak. A z első időben közel 
volt a kétségbeeséshez, később azt 
mondta: »Most tanulok meg hálás 
lenni mindazért, amit a jó Isten 
még így is ad.«

Egy másik súlyos beteg, akinek 
szintén nagy fájdalmai voltak, ír
ta betegágyáról a következő üd
vözletét :

»Soha nem gondoltam volna, 
milyen kegyelem az, hogy egyik 
lábamat a másik mellé rakhatom, 
hogy az utcára mehetek, sőt e- 
gyik szobából a másikba, anélkül, 
hogy fájdalmaim lennének; és mi
lyen kegyelem az, hogyha elfárad
tam, a másik oldalamra tudok fe
küdni anélkül, hogy szenvedéssel 
járna; vagy milyen kegyelem en
ni úgy, hogy az étel jólessék, 
megerőltetés nélkül írni és dol
gozni. 53 éven keresztül szabad 
volt mindezt csinálnom, de az ér
tékét nem ismertem. Ma már tu
dom, hogy Isten ajándéka, s azt 
kívánom, bár mindenki megtanul
na ezekért Istennek hálát adni.«

Hogyan lehetünk vidám 
emberekké ?

Együtt ültünk néhányan fiatal 
diákok az erdőmester körül, Is
ten Igéje mellett. Az erdőmester 
hirtelen egyikünkre ránézett s az
után keményen azt mondta: »Ked
ves barátom, menjen haza! Vegyen 
tollat és papirost, s írja fel mind
azt, amiért hálával tartozik az Is
tennek.«

Megdöbbenve válaszolt a meg
szólított: »Kérem, ahhoz egyálta
lán nincs időm, hiszen olyan sok

volna az, amit fel kellene írnom.«
»ügy, akkor ne csináljon ilyen 

szomorú arcot.«
Világos és célravezető lecke 

volt. A  hálaadás az, melyet a ke
resztyének is a legkönnyebben e l
felejtenek. Azért járnak lecsüg- 
gesztett fejjel olyan sokan és a- 
zért olyan elviselhetetlenül nehéz 
a keresztjük és a terhük, amit hor
dozniuk kell.

Igazi hálaadás nélkül soha nem 
lehetünk vidám) s boldog emberek. 
Próbáljuk meg egyszer Isten jó
ságát, irgalmasságát meglátni éle
tünk útján. Hogy felragyogna ̂  a 
szemünk, ha Isten kegyelmét lát
nánk! Mégis a legnagyobb, ami
ért hálát adhatunk, az »IJgy szeret
te Isten a (s ejiliez mi is
hozzátartozunk! ), hogy az Ö egy
szülött Fiájt adta, hogy valaki hi- 
éZen őbenne, (ez tőled függ) el 
ne vesszen, hanem örök élete le
gyein.«
<■ <■ ♦ ♦ ♦ ♦ fr-fr***

Alul maradt név.

Ahányszor sorsot húztak itt a földön, 
soha nem húzták még a nevemet. 
Sötéten megkérdeztem, hogy: miért? 
Aztán lehajtottam a fejemet, 
s azt mondtam: szeretet.
Csak kicsiny dolgok eldöntése volt: 
kis szolgálat, hogy ki végezze el. 
Kis fénylő öröm... hogy ki kapja meg 
vagy csak: ki előbb és ki azután. 
Kicsiny dolgok döntése volt csupán, 
de mindig alul maradt a nevem,
S a ¡vége mindig könnyes hála volt: 
Köszönöm, Istenem!
Köszönöm, mert tudom, a Te kezed. 
S az a kéz nekem mindig jót akar. 
Az a kéz mindig megvéd, eltakar. 
Nem vaktán választ. Hogyha valakit 
fölemel, annak emeltetni kell, 
ha elvet, annak elvettetni kell.
Az a kéz véres sebhelyet visel 
és tudja, mit cselekszik.
Azzal a kézzel lelkem nem vetekszil 
Hiszen sok mindent elveszthetek én
csak a kezed maradjon az enyém!

T.E . d.p.

s ú g  á r“ ______________________
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Csend a viharban.

Kórházban jártam. A z ápoló- 
' testvér figyelmembe ajánlott egy 

beteget. »Hogy eszméletnél van-e, 
nem tudom« — mondotta, »de v i
gasztaló szóra nagy szüksége len
ne.« Bevezetett egy kisebb szo
bába, ahol a súlyos betegek' feküd
tek.

Mozdulatlanul feküdt ott egy 
férfi. A z arca lázpiros. Szakgatotjtan 
lélegzik. Magasra emelkedik a mell
kas, görcsösen kapkod levegő után. 

f »Tüdőgyulladás?« — kérdeztem 
halkan a testvértől. Némán igent 

; intett. Láttam az arcán, hogy a 
férfi állapota nem bíztat semmi 
reménnyel. A  beteg kezét kezembe 
vettem s csöndesen álltam az á- 

; gya mellett. A  szenvedő hirtelen 
tágranyitotta szemét, Bémület tük
röződött benne. Mit mondjak né
ki? Öh, bár eljuthatna a leikéhez 
egy szó, amely testi s lelki szen
vedéseinek ebben az éjszakájában 
fény és világosság lehetne! Menny
ből jövő világosság. S ekkor cso
dálatos dolog történt. Lelkem előtt 
elvonult az a kép, amikor az Ur 
Jézus tanítványai egyedül evez

le k  a hullámzó, háborgó tengeren. 
Vitorlájuk ronggyá tépve! Üvöltő 
szélvihar! S valaki megáll a ten
geren. Titokzatosan jött az éjsza
kában, a haragvó tengeren át hoz
zájuk. »Én vagyok, né féljetek!« A 
viharnak el kellett csendesednie. S 
ők nyugodtan folytathatták útjukat 
a part felé. Igen, ha az Ur a ha
jóban van, semmi kár nem érhet.

Arra gondoltam, bár csak lát
hatná ezt a képet ez a beteg! 
Kezemet láztól égő homlokára tet- 

■ tem. Föléhajoltam és csendesen 
suttogtam fülébe: »A  Megváltó itt 
áll az ágy mellett és azt mondja: 
Én vagyok! Ne féljetek!« — s az
után elmentem.

Néhány nap múlva hallottam,

hogy túl van a krizisen. Felke- 
| restem. Óh, milyen gyengén, erőt- 
! lenül feküdt a párnák között! Fá- 
I radtan nyújtotta felém a kezét. 
Beszélni nem sokat tudott, »Kö- J  szőnöm, hogy eljött.« Napról-napra 
gyógyult. Később elbeszélte, mit élt 
át azon az emlékezetes napon: »Tisz- 

' telendő úr, én soha nem jártam 
templomba, Kötelességemet elvé
geztem s a világ szerint becsü
letesen éltem, mint olyan sok em
ber. S közbejött a betegség. Hogy 
kerültem a kórházba, még máig 
sem tudom, sem azt, hogy ön mi
ért‘keresett fel. ügy éreztem, hogy 
égig érő szakadék fölött lebegek. 
Ekkor egy hangot hallottam: »Én 
vagyok! Ne féljetek!« ügy tetszett 
nékem, hogy valaki az ágyamhoz 
lépett. Valaki kezét a homlokomra 
tette. Átjárt a tudat: a Megváltó 
az! Minden jól van. Ő erősen tart. 
Azután sokáig nem tudtam sem
mit. És most hadd mondjak még 
valamit. Nagyon jó tanítóm volt 
az iskolában, aki súlyt helyezett 
arra, hogy a bibliai történeteket 
világosan a szemünk elé állítsa. 
Egyszer beszélt arról az éjszaká

ból, amikor a Megváltó a megré
mült tanítványok hajójába belé
pett azon a sötét éjjelen. Azok azt 
hitték, hogy kísértetet látnak, de 
az Ur megvigasztalta őket: »Én 
vagyok, ne féljetek!« Tanítónk ak
kor azt mondta: »Gyermekeim, ha 
elérkezik életeteknek az az órája, 
amikor sűrű, áthatolhatatlan sötét
ségben jártok, gondoljatok arra, 
hogy a Megváltó ott van. Előtte 
nincs oly sötétség, nincsen olyan 
éjszaka, hogy Ő közel ne lehetne. 
Ne féljetek, közel van a segítség.« 
»Látja tisztelendő úr, ezért szólt 
úgy hozzám betegségem alatt ez 
az Ige. Ez az Ige volt a megmen
tem. Ezt az Igét soha sem felej
tem el.«

osra



22 „ F é n y s u g á r “
KÜLMISSZIÓ.

Lyamaholo.

Lyamaholo puszta térség volt 
nemrég Kelet-Afrikában, a 'bájá
tól dön. Most missziói állomás. r.<

»Valóban elkészült« — írja bol
dogan Krone Margit misszioná
riusnő. »Olyan mint egy hegyen 
épített város. Tegnap este elég ké
sőn jöttünk meg az egyik faluból 
A Lyamaholo fényei barátságosan 
ragyogtak felénk. Ha nappal kö
zeledik az ember, három házat lát 
a hegy tetején. Friss festésük 
messziről világít. Valamivel alább 
még egy ház készül, a polikli- 
nika. Keresztyéneink nagyon igye
keznek, hogy dec. 3-ára az is "el
készüljön, akkor lesz az állomás 
avatása. Ha a falvakból jövök s a 
füves pusztaságon megpillantom 
a mi házainkat a hegyen, mindig 
olyan valószerűtlen előttem, hogy 
már ennyire vagyunk. Hogy az ál
lomás felépült s ilyen gyorsan é- 
püít fel, az valóban csoda. Van
nak itt a vidékünkön öt éve épülő 
s még mindig nem lakható házak. 
A  mi állomásunk pedig négy hónap 
alatt felépült. Segítettek a keresz
tyének is, a pogányok is. Ők szál
lították az építéshez szükséges 
anyagot. S több ezer vödör vizet 
hordtak fel a fejükön a hegyre. 
Húsz percnyire van a házunktól a 
forrás. Most már alig hiányzik va
lami. A  poliklinikának cement 
padlója lesz. Mvami, az egyik falu 
főnöke adakozott erre a célra. Ka- 
machumuban a mi kórházunkban 
gyógyult meg' s ez indította arra, 
hogy segítsen.

Ha a felavatás megtörténik, ak
kor hozzáfoghatunk tulajdonképe- 
ni, rendszeres munkánkhoz. En
gem sokszor elhív majd Lyomaho- 
lóból a munkám. Gyülekezeteink

elszórtan fekszenek a vidéken. A  
mocsarak miatt gyakran nagy ke- 

| rülővel lehet csak egyik helyről 
j  a másikra jutni. A z egész terü let^ 
j  iskolai munkája rám van bízva.ára 
20 iskolánk van majdnem ugyan-€lh 
annyi gyülekezetben. Tanítóink1̂  
még nem elég képzettek. Először nnj 
végig kell látogatnom a gyüleke- at 
zeteket, hogy betekintést nyerjek été 
a viszonyaikba.

A  tanítókat majd kurzusokon fo- e™ 
gom összegyűjteni. De némelyikig' 
iskolába új tanítóról kell gondos- óit 
kodnunk. íg y  fog megoszlani azstli 
időm lyamaholói kurzusok, szabad F 
napok és gyülekezetlátogatások kö-^y 
zött. Ameddig Hedvig testvér itt 
van, ő is segít a gyülekezeti mun- íf0 
kában. Erika testvér a poliklirp- err 
kai munkát végzi, de azt reméljük!a- 
mindketten, hogy a lyamaholói ^  
gyülekezeti munkára is marad egy iri 
kis ideje. Hisz keresztségre jelent- ik 
kezű asszonyokkal kell majd fog- 
lalkoznunk, olvasni, varrni fogjuk JS2 
tanítani őket. Bibliaórák is lesz- ni 
nek.

Szeretném a szívükre helyezni hí 
ezeket a gyülekezeteket. Néhány j/; 
évvel ezelőtt gyorsan felvirágzót- >i; 
tak. De azután bekövetkezett az.b 
ellanyhulás. Majdnem minden ed- :r 
dig meglátogatott gyülekezetben |r 
azt éreztem, hogy a Léleknek egy n 
új, életetkeltő fuvalmára van szűk- v 
ség. Ugy-e segítenek ezért könyö- 
rögni?« z

z
1(

•*
t;
i
n

Mindentudó, Te jó l tudod, c
Javamra válni, Hogy mi fog, í
8 Te látod említ, hogy mind, mi <

fájt,
Lelkemnek az üdvére vált.

Lavater. '■
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT
Febr. 1. Luk. 9:1—17. I. Móz. 28:10—22. 

Ján. 7:37—43. Az ünnep utolsó nap
iára tartotta Jézus a nagy, határozott 
felhívást, amely semmi kétséget nem 
fagyhat fel arra nézve, hogy Ö a 
megígért Messiás. Aki őt elfogadja, 
innak leikébe alászáll a Szentlélek, 
t abból magából is a Szentlélek lehel- 
lete fog szétáradni. A Szentlélek nagy 
kitöltetése még nem történt meg, erre 
Italnak az írásnak eme szavai: »még 
lem vala Szentlélek«, de a Lélek már 
Ikkor is munkálkodott minden egyes 
Elekben, aki Jézusnak engedett. Azért 
rolt »hasonlás« ezek között' és a hi- 
etlenek között.
\ Fr.br. 2. Luk. 9:18—27. I. Móz. 32: 
3—31. Ján. 7:44—53. Jézus lebilin- 
feelő egyénisége a farizeusok szolgáira 
fem marad hatás nélkül. Nem merik 
ílfogni, uraik parancsa szerint, ha- 
iem üres kézzel mennek azokhoz visz- 
ea. Ez annál jobban felingerli a fa- 
ízeusok dühét. Átkot szórnak mind- 
feokra, akik hisznek Jézusban. De a 
arizeusok közt is akad olyan, aki hisz. 
likodémus ez, akit szíve vágya már 
gy feledhetetlen éjszakán Jézushoz

Ént, s akinek lelke megnyílt az uj- 
»zületés nagy titka előtt. Hála Is-

több a mennyei Atyának és szent Fiá
nak megegyező bizonyságtétele arról, 
hogy Jézus valóban a Krisztus, a Mes
siás, isten Fia. S hány ember nem hisz 
ennek a bizonyságtételnek. Nem hisz, 
mert nem is akarja megismerni azt, 
akit az Atya küldött a földre, akinek 
a megismerése pedig elvezethetné őt 
az Atya megismerésére is. S az a 
csodálatos, hogy sokan vannak, akik 
ismerni vélik az Atyát — a Fiú nél
kül.

Febr. 5. Luk. 9:51—62. Ezék. 33: 
10—16. Ján. 8:21—30. Aki elveti a Jé
zus váltsághalálát és nem hisz őben
ne, mint Megváltóban, az nem szaba
dul meg a bűn rabságából, hanem 
benne marad itt a földi életben és ben
ne marad a halálban és a halál után. 
Jézus feltámadj a testi halálból s meg- 
dicsőült testében fölment a mennybe 
az Atyához, akitől jött. Oda Őhozzá 
csak azok mehetnek, akik hisznek 
Őbenne. Már földön jártában is so
kan hittek benne, mint itt is olvas
suk, mennyivel inkább hihetnek azok, 
akik már tudják, hogy Ő csak
ugyan fölemeltetett a keresztre, s 
onnét fölemeltetett a mennybe.

Febr. 6. Máté 13:24—30. Kol. 3:
innen, ma is vannak Nikodémusok 12—17. Máté 7:24—29. Róm. 8:1—9. Ján. 
z előkelők, -a tudósok, a hatalmasok 8:31—47. Senki sem mondhatja aty- 
özött! ! jának Istent, aki nem hisz Jézusban,
[Febr. 3. Luk. 9:28—36. Eféz. 1:1—14. mert csak Jézus által lehetünk Isten 
|ín. 8:1—11. A farizeusok úgy akarták gyermekei. A hitet nem lehet örökölni, 
olna Jézust elveszteni, hogy őket ne mint ahogy a zsidók sem örökölték 

, Ihessen avval vádolni, hogy ártatlan j  Ábrahámtól. Mindenkinek személyesen 
ért ontottak ki. így hát mindenáron | kell azt megnyernie Isten Leikének 
í kellett bizonyítani Jézusra, hogy 1 munkája által. De a Lélek kész ezt 
jínös. Ezt próbálják meg mindenféle : a munkát elvégezni minden lélekben, 
indorlattal. A házasságtörő asszony 1 amelyik őszintén megnyílik előtte. Az
(¡vádolása sem azért történik, mintha 
t az igazságnak őrei s a jő erkölcsök 
intaképei volnának, hanem pusztán 
izus sarokbaszorításának céljából. De 
¡zus rátapint az elevenökre. »Ti bün- 
lenek vagytok-é? És éppen ebben 
í bűnben, a paráznaság bűnében ár- 
tlanok vagytok-é?« S egy sem érzi 
ágat ártatlannak. A bűnös asszonyt 
m ítéli Jézus ártatlannak, de meg- 
Icsát neki ezzel a föltétellel: »Többé 
1 vétkezzél«. Akinek valamely bű- 
t Jézus megbocsátotta, azt arra kö
tözte el, hogy azt a bűnt többé 
; kövesse el.
Febr. 4. Luk. 9:37—50. Eféz. 1: 
r—23. Ján. 8:12—20. Ha két ember 
ionyságtétele elegendő valamely 
azságnak a felismerésére, mennyivel

igazság után való vágy teszi az embert 
képessé a Szentlélek munkájának befo
gadására. Kétszínűség, képmutatás, ha
zugság kizárják a Szentlélek munkáit. 
Ezek az ördögtől származnak.

Febr. 7. Zsolt. 6. Ef. 2:1—10. Ján. 
8:48—59. Jézus személyét megérteni 
csak lelkileg lehet. Akik testi gondol
kozással vizsgálják Őt, azok úgy jár
nak, mint a korabeli hitetlenek: össze
mérik Őt más emberekkel, velők e- 
gyenrangúnak vélik. S ha valaki Jé
zust csak embernek látja, annak, ter
mészetesen, meg kell benne botrán- 
koznia, mert ha ember azt állítaná 
magáról, amit Jézus magáról állít, ar
ra méltán el lehetne mondani, hogy 
ördög van benne. De Jézus a maga 
személyéről mondottakat egész életé-
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vei és halálával megbizonyította, fö l
támadásával és mennybemenetelével 
pedig az Atya megpecsételte.

Febr. 8. Luk. 10:1-16. Ef. 2:11—22. 
Ján. 9:1—12. Isten a' maga dolgait 
néha egészen csodálatos módon je
lenti meg előttünk. Megengedi pl., 
hogy egy ember, a saját hibáján kívül, 
valami testi nyomorúsággal jöjjön a 
világra, mint pl. ez a vak. Ennek a 
meggyógyítása által akarja megmutat
ni hatalmát és kegyelmét, és pedig nem 
csak a test meggyógyítása útján, ha
nem evvel kapcsolatban, a lélek meg- 
gyógyításával is. A vak testi szemei, 
Jézus érintésére, megnyílnak, de ugyan
akkor lelki szemei is kezdenek nyila
dozni. Egyelőre csak az első lépést 
teszi meg a fölébredt lélek: Jézusban 
még csak embert lát, de olyan em
bert, aki őrajta csodálatosan segített. 
S ezzel fölébredt szívében a bizalom 
Jézus iránt.

Febr. 9. Luk. 10:17—24. Ef. 3:1—12. 
Ján. 9:13—23. Az Ur lépésről-lépésre 
vezeti azt, akinek szemét már megnyit
hatta. Másodszori kérdezősködésre már 
prófétának vallja ő t a látóvá lett vak. 
S nem zavarja meg ebben a hitében 
a farizeusok gonosz beszéde sem, akik 
azt állítják, hogy Jézus nem Istentől 
való. Ennek a szegény embernek, aki 
születésétől fogva mindezideig vak 
volt, már több a világossága, mint 
az írásokat régóta ismerő és magya
rázó farizeusoknak. Igen, mert a szív
ből jön elő az igazság beszéde.

Febr. 10. Luk. 10:25—42. Ef. 3:13-21. 
Ján. 9:24—34. A megnyílt szemű vak 
egyre bátrabbá lesz. Keményen sze
mébe meri mondani a farizeusoknak 
az igazságot: »Bizony csodálatos, hogy 
ti ezt nem tudjátok«. Bizony csodála
tos, hogy tudós teológiai könyvek ta
nulmányozása mellett is maradhat va
laki hitetlen, ha szívét nem nyitja 
meg a Szentlélek munkája előtt. S a 
hitetlen tudós nem tud mást tenni, 
mint kivetni a bátor bizonyságtevőt 
abból a látható közösségből, amelyet ő 
Isten gyülekezetének vél. De nem dob
hatja ki az Istennel és az Isten gyer
mekeivel való láthatatlan közösségből.

Febr. 11. Luk. 11:1—13. Ef. 4:1-6. 
Ján. 9:35—41. Most már itt az ideje 
hogy Jézus teljesen fölfedje magát 
a meggyógyult ember előtt. Nyíltan 
megmondja, hogy Ő Isten Fia, s kész 
hitre talál. Semmi kételkedés nincs az 
ember szívében, csak hit és imádat. Aki 
vak volt, látóvá tette, s akik magokról 
azt mondták, hogy ők látnak, azok va

kok maradtak. Természettől mindnyi 
jan lelki vakok vagyunk. Ismerjük i 
ezt, s kérjük Jézust, hogy nyissa me 
szemeinket s ő  megcselekszi.

Febr. 12. Luk. 11:14—28. Jer. 9:23,2 
Zsolt. 73:1—22. Ha az ember a föli 
életet csak kívülről nézi, úgy bizor 
sokszor nem érti s gyakran talál ok< 
a botránkozásra, a kétségeskedésre, t 
elkeseredésre. Ugyanazokat a kérdés« 
két teszi föl, mint a zsoltáríró s nei 
talál reájok feleletet. Ezt minden] 
csak ott találja meg, ahol a zsoltái 
író is megtalálta: ha bemegy az I: 
ten szent helyébe, ha megismeri I: 
tent, s beléhatol gondolataiba, ú| 
amint azt Isten feltárja az őt kérése 
előtt. A bibliát forgató, imádkozó lék 
előtt sok homályos kérdés világos 
.lesz s a «szív békességre talál.

Febr. 13. Máté 20:1—16. I. Kor. 
24—27. Luk. 10:38—42. Fii. 1:27—2: 
Zsolt. 73:23—28. A hittel olvasott I 
életté válik az emberi lélekben. N( 
holt betű, hanem maga a testté le 
Ige, a Jézus Krisztus, aki megfog 
a benne hívőnek a jobbkezét és v 
zeti, tanácsával igazgatja. S nemes; 
a földi életre szól ez az ígéret. A te 
jes örökség, a dicsőség odaát az örö 
kévalóságban vár a hívő lélekre. Ez 
mi boldog reménységünk, ez tesz be 
nünket alkalmassá, hogy már itt a fi 
dön hirdessük Isten nagy cselekedete

Febr. 14. Zsolt. 8. Ef. 4:7—16. Jób. 
Jób istenfélő, feddhetetlen életű embi 
Maga Isten is elismeri ezt róla. 
ez nem hagyja nyugodni a Sátánt. 1 
kéri magának Jóbot, hogy megejthes 
S Isten odaadja Jóbot a Sátán kézéi 
bár egyelőre csak azt, ami az övé, 
nem a személyét. Miért teszi ezt I 
ten? Mert látja, hogy Jób hitének m 
szüksége van a megpróbáltatási 
hogy megtisztuljon és teljessé válj« 
Isten semmit sem tesz hiába, cél ni 
kül.

Vargha Gyulai

Amit Ist^n akarata szerint I 
riink, amögé nem szabad kérető 
let tennünk. Akinek az Ur m 
nem nyithatta meg a szemét, > 
sóhajtozik olyan dolgok miá 
amik miatt halit kellene adn
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