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MINDENKOR ÖRÜLJETEK!

Sokféle öröm van ezen a világon, de vájjon megérdemli-e mind 
az „öröm“ nevet? Örül a gyermek az élet gondjairól, bajairól mit 
sem tudva kedvenc játékszerének. Örül az ifjú a jó bizonyítványnak, 
a különféle sportpályákon elért győzelmeknek. Örül a fiatal, leány 
egy-egy új, kedvére választott ruhának, reggelig tartó bálnak. Örül a 
felnőtt egy jól sikerült estének s az olyan sokszor megsiratott, keserű 
nyomokat hagyó mulatságoknak. Ilyen örömökre vágyunk? Ilyen 
örömökért áldozunk oda pénzt és becsületet? Lehet-e előttünk kívá
natos a gyermek öntudatlan gondtalansága vagy érték-e az olyan 
öröm, amely röpke órára talán feledtet szenvedést, bánatot, hogy 
azután annál hatalmasabban erőt vegyen rajtunk s halálra gyötörjön 
bennünket? Pedig de sokan keresik — különösen farsang táján —  
így az örömöket.

Isten másfajta örömöt kínál. Örömöt, amely nem takarja el elő
lünk „jótékonyan“ az élet sötét s nehéz oldalait, hanem beragyogja, 
átfogja, igazi világosságba helyezi a szenvedést és fájdalmakat s így 
megédesíti azokat. Isten nem kímél meg bánattól, de megvigasztalja 
a szívünket. Ami azelőtt elhordozhatatlanul nehéz volt, most nevelő
eszközzé válik Isten kezében, aki minden küzdelem által és nehéz 
órák között is örvendező, boldog —  a szív legmélyéig boldog —  
gyermekeivé aker formálni.

Ezt az örömöt érdemes keresni. Érdemes érte mindent odaadni. 
S amit Isten cserébe kíván érte, az csak az, ami eddig a szenvedést 
okozta.

Isten akarja, hogy örülj! Isten ád igazi örömöt 1 Isten ád lehe
tőséget arra, hogy minden körülmények között, életed minden vál
tozatában örülj 1
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Háladal.

Gyönyörű tavaszi este volt. A  
nap lehanyatlott már az ég pe
remén s az egész természet fen
séges csendben pihent.

Egyszercsak csodálatos énekszó 
hallatszott: fülemüle dala volt. Ez 
a kis fülemüle a maga egyszerű 
dalával sokat prédikált nekem 
ezen az éjjelen. Tovább adom a 
prédikációját:

»Ember! Néked is énekelned 
kell! Csendüljön meg ajkadon a 
hála, öröm és ujjongás dala. Menj 
a nap heve, küzdelme után a han
gos lármából el, az Istennel való 
csendbe.«

Ezt mondta nékem a fülemüle. 
S most hadd kérdezzem meg tő
led, kedves Testvérem: Énekeled-e 
már a hálaadás, az öröm dalát? 
Azt gondolom, sok nyomorúsá
gunknak az az oka, hogy még nem 
tesszük ezt. Fülemülévé kell len
nünk, hogy dicséret szálljon da
lunkból ég felé, Teremtőnk trón
jához s azután szeretet, jóság lát
tassák a felebarátainkkal való é- 
rintkezésünkből is.

Dicséret? Szeretet? Jóság? K e
vésszer hallunk ilyen éneket. P e
dig ahol ez hiányzik, ott hiányzik 
az öröm és a béke.

Hogyan lesz miénk az igazi 
öröm és béke? M i tehát az öröm?

Az öröm az emberi lélek mély, 
bénáö harmóniája Istennel. Az 
öröm biztóysdg'érzés, arrt.il a gyer
meke érez, mífépr édesanyja karjai 
között pji\en- Az öröm csendes 
Hála afölött, hogy Isten megtalált 
bennünket. Az öröm elcsitult, be
teljesedett vág\y., az Isteytpl elté- 
velyedett hontalan lélek hazatalá
lása. Máét az Atyg képién, nyűg- 
szik, Csendben pihen. Messze k í
vül maradt a világ, minden harag
jával és örömévéi. Lelkünk meg
szabadult. A  madár fészkére ta

lált. Nem tehet másként, szabad utat 
enged hálatelt szívének: énekel.

Az Urhan való öröm természetes 
következménye az Istenben elrej
tett életnek.

Ahol hiányzik az öröm, ott az 
élet kemény, sivár és hideg lesz. 
Azért a sok keserűség és panasz 
az ajkakon.

Az öröm a menny ajándéka szo
morú, kietlen földünknek. S Az, 
aki azt lehozta hozzánk, ismer és 
szeret téged is.

Értedre már, milyen boldogsá
got jelent, ha Őbenne hiszel? A  
menny költözik hozzád minden 
örömével. Ak i Őt befogadja, an
nak ajkán csak egy dal fakad: 
a hála dala. Hála szavakban csu
pán? Nem! Hála a teljes odaadás
ban, a tökéletesen kiszolgáltatott 
akaratban.

Uram! Az én szívem csak így 
énekeljen Néked!

„Öröm néni“.
Egyik missziói állomásra öreg, 

szegény, törékeny testű nénike 
jött. A z emberi szem előtt csúnya, ' 
nyomorék s az egyik szemére 
vak volt. Látszott rajta, hogy o- 
lyan élet van mögötte, amely csor
dultig volt szenvedéssel.

Ez a nénike keresztségre jelent
kezett. S amikor a misszionárius 
megkérdezte, hogy mi legyen s 
kereszségben a neve, különös fe
leletet kapott.

»Őröm« — ezt a nevet válasz
totta magának az elkínzott öreg 
néni. Megtapasztalta, úgy látszik 
már életében ennek az éneknek az 
igazságát:

»A  nap, m\ely búmat űzi el,
S mély nékem, éltet ad,
A Jézus az, Immánuel
S örökre ő marad-«
Ismered-e, kedves olvasóm, ezt 

az örömöt? Jézus — az igazi öröm 
Mestere!
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Mindenki Téged keres.
Márk 1:27.

Uram, mindenki csak Téged keres: 
a kis rikkancs, ki fázósan szalad 
újságosoméval a hóna alatt, 
míg dermedt keze a fagytól veres.

A kegyelmes, aki kevélyen ül 
meleg szobában, gondnemismerőn, 
s maga elé néz hosszan és merőn, 
azon tűnődve, mért van egyedül.

A koldus, ki az utcasarkon áll 
s rongyosan, könnyes-dideregve kér, 
kezét kinyújtva kétfillérekér, 
míg szeretetre ritkanap .talál.

Az aktatáskás bölcsészhallgató, 
aki dohos könyvek között kutat, 
s ezer út között nem talál utat, 
se fényt, mely boldogsággal bíztató.

Az orvos, aki lélekbetegen 
szerez sokaknak testi gyógyulást, 
míg maga óhajtja az elmúlást 
és a halállal számol hidegen.

A színész, aki a festék alatt 
csak magalátta más arcot visel.
Kinek könnyét kacajok födik el 
és szenvedését csalfa színfalak.

Gazdag gyáros és szegény mindenes 
és itt a szemed akármerre néz, 
keresztje legyen könnyű vagy nehéz, 
Uram, mindenki csak Téged keres.

Életre, fényre vágyna mindenik 
és eleped a boldogság után.
Elet és fény Tebenned van csupán 
s Hozzád az utat, jaj, nem ismerik.

Hol vagy Uram, Te szent, Mindenható? 
Fenn a hegyen, a fellegek felett?
Öh, ne hagyd veszni ár.va népedet!
Oh, légy közel! Légy megtalálható!

Hívd néven azt, aki keres, kutat, 
fogd kézen, aki tévelyeg vakon, 
nagy útvesztőkön, átkos útakon 
gyújts fényt, amely Feléd irányt mutat.
A keresőnek, óh mutass útat!

T. E. d.p.t.
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Kincs.

»Hasonlatos a meny- 
nyeknek országa a 
szántóföldben elrej
tett kincshez.«

Máté 13:44.

Házunk előtt a pádon két öreg 
asszony ült és beszélgetett. Nő
vérem és én, észrevétlenül figyel
tük őket. Nővérem 8 éves volt, 
én pedig 5 éves.

A  szegénynek ismert Vargáék- 
ról volt szó, akik most szép, nagy 
házat építenek. A z egyik öreg 
asszony hallotta, hogy Varga 
kincset talált a kertjükben. Ásás 
közben akadt meg szerszáma s a 
földből egy rozsdás vasláda került 
elő telve aranypénzzel, ékszerrel, 
drága gyöngyökkel. Nagyon tit
kolják — de mégis már sokan 
tudnak róla. Azt is mesélik, hogy 
valószínűleg a tatárjárás idejében 
áshatták el a tatárok elől a kin
cseket. *

Mi gyermekek képzeletünkben 
láttuk a ládát, láttuk a gyöngyöt, 
az ékszereket s a sok-sok aranyat. 
Megfogtuk egymás kezét s egy
szerre futottunk le az udvarra. 
Nővérem közelhajolt hozzám s úgy 
súgta a fülembe: »Bizonyos,hogy 
itt is jártak tatárok, itt a mi ker
tünkben! Gyerte, keressünk mi is 
kincseket!«

Gyorsan ásót szereztünk és siet
tünk a kertbe. Estig ástunk. Végre 
megakadt az ásó. Nővérem rám
nézett s jelentőségteljesen mondta: 
»Megvan!« Megdobbant a szívünk, 
egymásra néztünk, gondolatban 
már láttuk a kincset. Újult erővel 
fogtunk az ásáshoz.

Egy kő volt csupán.
*

25 év múlva újra ásni kezdtem. 
Nem^ a kertünkben, hanem azon 
a szántóföldön, amelyről szó van
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az Isten Igéjében: »Hasonlatos a 
mennyeknek országa a szántóföld
ben elrejtett kincshez.« Megakadt 
az ásóm. Kincset találtam! Lá
dát telve értékkel! Azóta szedem, 
mégis nagyon sok van még benne. 
Mit tartalmaz ez a láda? Van ben
ne kegyelem, békesség, öröm, sze
retet, türelem, hálaadás, hit, re
ménység. Megtaláltam Jézus 
Krisztust!

Áss te is! Keresd az igazi kin
cset, mert ami nem Jézustól való, 
az kő csupán. És ha megtaláltad, 
vedd birtokodba teljesen a láda 
tartalmát, s őrizd, mint legdrágább 
kincsedet. Sa. d.t.

Oktalan emberek.

Nem régen olvastam egy pla
káton a következő címet: »Előadá
sok gondolkozó emberek számára.« 
Meg vagyok róla győződve, hogy 
sokan ragadták meg az alkalmat, 
mert magukat gondolkozó embe
reknek tartják. De ki az, aki va
lóban komolyan gondolkozik ko
moly dolgok felett? Talán gondol
kozik a kereskedő azon, hogy le
hetne vetélytársát háttérbe szorí
tani, de különben nem sok fárad
ságot fordít a gondolkozásra. Bi
zonyos, hogy az oktalan, a nem 
gondolkozó emberek vannak több
ségben. Bár ez nem hangzik h í
zelgőén, de mi nem arra hivattat- 
tunk, hogy másokat hazug hízel- 
kedéssel ámítsunk, mi az igazság 
emberei akarunk lenni. Nem ok
talanság-e az, ha a beteg, aki sú
lyos szívbaja miatt éjjel-nappal 
szenved, ezzel a  kéréssel fordu. 
az orvoshoz: »Kérem, operálja ki 
a szívemet!« Van valami, ami még 
egy beteg szívnél is több nyug
talanságot okoz: a lelkiismeret. Ha 
a lelkiismeretünk vádol, oktalan
ság elnémítani és hangos szórako
zással elkábítani.

A  tengerpart közelében egy na

gyon veszélyes szírt mellett _ fi
gyelmeztető tábla állt. A  tábla 
mellé idővel egy harangot is sze
reltek fel, melyet az ide-oda hul
lámzó habok mozgásba hoztak s | 
ezáltal figyelmeztették a hajósokat ( 
a veszélyre. Egy kalóz azonban , 
ezt a harangot szétrombolta, hogy 
a hajók a veszélyeztetett területet ] 
ne vegyék észre s így a rablás 
könnyebb legyen. Azt remélte, 
hogy ilyenmődon jó zsákmányra ( 
tehet szert. De másképen történt, j 
Viharos éjszakán hajójával erre a ] 
helyre érkezett. A  tenger tombolt, , 
az égen csillag nem ragyogott s | 
elvesztette tájékozódóképességét. . 
Rémülten jutott eszébe, hogy a fi- , 
gyelmeztető táblát összetörte. így  
okozta önmaga a romlását. ,

Oktalan volt, de mi még inkább < 
azok vagyunk, ha lelkiismeretünk ; 
szavát akarjuk elhallgattatni. Ha- ( 
jónk menthetetlenül összezúzódik a t 
szirten s örök kárhozatba jutunk. ] 

Oktalanok azok az emberek is, t 
akik azt gondolják, hogy a nap ' 
nem halad jól a maga pályáján, 1 
hanem az ő kicsi zsebórájukhoz 
kellene igazodnia. Más szóval: azt 
hiszik, hogy amit Isten mond s nem 
egyezik az ő vágyaikkal, az nem 
helyes. Ezek az oktalan emberek ] 
ne csodálkozzanak azon, hogy a ] 
nap nem törődve velük, tovább \ 
halad s egyszer szomorúan kell j 
észrevenniök, hogy életük utolsó | 
órája érkezett el, holott ők azt j 
tartották, hogy még csak életük f 
delén tartanak. i

»A z emberek inkább szeretik a £ 
sötétséget, mint a világosságot« — j 
mondja az Ür Jézus. Ha nem a-j 
karunk oktalanok lenni, ha aztl 
szeretnénk, hogy életünknek igazi i 
tartalma legyen, úgy el kell érkéz-j 
nie annak a pillanatnak, amikor] 
Isten elmondhatja felettünk: Le-i 
gyen világosság!

»Isten Igéje élő és fiaté, és éle-i 
sebb minden Kétélű fegyvernél.«
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Senki sem szolgálhat két 
úrnak.

Markusz Antóniusznak sikerült 
\ két oroszlánt egy igába hajtani 
; és a kocsi elé fogni. De van két 
olyan oroszlán, amelyet az embe
rek közül senki sem tudott egy já- 

!• romba vonni: a 'Júda törzséből 
| való Oroszlán és a pokol oroszlán

ja. Ezek soha sem haladhatnak 
f együtt. Politikai dolgokban lehet 
[. kétféle véleményed, de a hit te

kintetében soha. Ha Isten az Is- 
I fen, akkor szolgálj Néki, szolgálj 
| teljes szívedből. De ha a világ 
l az Isten, úgy szolgálj annak és ne 
[ végy magadra semmiféle külső 
[ vallásosságot. Ha a világ fia 
[ vagy és azt tartod, hogy annak 
í örömei a legjobbak, úgy szolgálj 
! a világnak, szenteld magad néki 
| és ne engedd, hogy a lelkiismere- 
! ted visszatartson. De ne felejtsd el, 

hogy ha az Ur az Istened, nem 
tarthatod meg mellette Baalt;

| vagy egyiket, vagy másikat kell 
[ választanod.

Dicsőségvágy.

Az egész világ sem elég ahhoz,
, hogy valakinek a dicsőségvágyát 
kielégítse. Erre legjobb példa a 

I világtörténelemben Nagy Sándor 
' példája. Bár az ő országának is 
: voltak határai, mégis elmondhatta, 
i nem ismerte az uralma alá tartozó 
sokféle népfajt sem. Több száz 
mérttől dnyi útat tehetett meg 
anélkül, hogy a határhoz ért vol
na. A  felfegyverzett férfiak mil
liói hevertek lábai előtt készen ar
ra, hogy bármely pillanatban harc
iba szálljanak, s dicsőségét emel
jék. Győzhetetlen volt. Ahová te
kintett, akarata törvény volt s ez
rek áldozták fel érte életüket.

j világot? Harcban szerzett győzel
mi jelvényeid biztosítják-e boldog
ságod? Csillogó, drágaköves ko
ronád ád-e maradandó örömöt?« 
Imé, Nagy Sándor sír! Sír azon, 
hogy nem tudott legyőzni még egy 
világot! A  dicsőségvágy kielégít
hetetlen és boldoggá senkit sem 
tehet.

A világ tehetetlen.
Heine-ről, az ünnepelt íróról, aki 

élete delén súlyosan megbetege- 
dett, beszélik a következő megra
gadó történetet: Páris egyik mű
csarnokában látható a világhírű 
milánói Vénusz, a szépség isten
nőjének szobra. Tudjuk, hogy a 
szobor mindkét karja az idő folya
mán elveszett, az arc azonban 
mindvégig megtartotta varázsla
tos szépségét. Heine kétségbeeset

ten  oorult le előtte és szenvedé
lyesen zokogott. »A  kövek is meg- 

| indultak volna rajtam« — így 
mondja el ő maga később. »A z is- 

| termő szánakozva nézett le rám, de 
i tehetetlenül, mert megvigasztalni 
! nem tudott. Mintha azt akarta 
volna mondani: »Nem látod, hogy 
hogy nincsenek karjaim? Hogy 
segítsek rajtad?« — Ilyen haszon
talan és hiábavaló emberi .segít
séget és együttérzést keresni ahe- 
lylett, hogy Ahhoz fordulnánk, aki
ről meg van írva: »Imé, nem oly 
rövid az Urnák keze, hogy meg 
ne szabadíthatna.«

Az öröm és szórakozás között 
megmérhetetlen a különbség. A. 
szórakozások és élvezetek hajhá- 
szása belső betegség s a lélek e l
szegényedésének a jele. öröm e l
lenben élet, benső forrás, amely 
felüdíti a lelket. Szórakozást külső

|»Nagy Sándor! Hadd kérdezzem
¡meg tőled, érdemes-e legyőzni a : mélyít el.

dolgokhan keresünk, az igazi öröm 
pedig belülről fakad és bensőleg
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KÜLM ISSZIÓ .

Csodálatos menekülés.

Hoangsienből írja Bár misszio
nárius :

Rablók fogságába esett gyüleke
zetünkből az egyik ¡keresztyén. 
Szomszédját ugyanaznap hasonló 
sors érte. Elhurcolták őket a he
gyek közé s erős őrizet alatt tar
tották. Meghagyták nekik, hogy 
szerezzenek valamilyen módon 
pénzt a hozzátartozóiktól, akkor 
kiszabadulhatnak. Nem sikerült, 
hisz egyikük se volt vagyonos em
ber. íg y  néhány nap múlva elő
vezették őket szürkületkor s le 
akartak mindkettőjüket lőni. A 
vesztőhelyen le kellett térdelniük.
A keresztyén csak arra kérte a 
rablókat, várjanak egy kicsit a 
lövéssel, engedjék előbb imádkoz
ni. Ha már meg kell halnia, hadd 
ajánlja lelkét Megváltójának, kér
ve Öt, hogy fogadja országába. 
Hangosan imádkozni kezdett. I- 
mádság közben lövés dördült el. 
Arcra esett, de tovább imádkozott.
S hallotta, amint az egyik rabló 
odaszólt a társának: »Hagyd csak 
imádkozni.« Imádságát befejezve 
föltekintett s látta, hogy szomszéd
ja élettelenül fekszik mellette, de a 
rablók nincsenek sehol. Felállt és 
hazament. S ez az élmény tel
jesen új emberré formálta. Hű
séges, lelkes keresztyén lett, Nincs 
megáldva földi javakkal s ezért 
magas kora ellenére napszámba 
jár. Amikor a télen nagyon zör
getett már ajtaján a mindennapi 
kenyér gondja, az Ur újabb je
lét adta néki gondoskodó szerete- 
téliek. A  folyó partján állt s vár
ta a csónakot, hogy átkeljen a 
túlsó partra. Ekkor hirtelen arra 
lett figyelmes, hogy a víz valamit 
feléje sodor. Sikerült bottal a

partra kerítenie azt a valamit, 
s mekkora volt az öröme látva, 
hogy az egy nagy disznófej. Egy 
hónapig nem kellett szárazon en
nie a rizst. Hogy magasztalja az 
Urat még ma is ezért a patakimenti 
»hollóért«. (I. . Kir. 17:6.)

Csak később tudódott ki, hogy 
négy kilóméterrel feljebb a folyón 

I ültek csónakba a disznófejjel, át 
akarták vinni a másik oldalra s 
egy bálványnak szánták áldozatul. . 

I De a folyó közepén szétesett a csó
nak, mindenki az életét mentette, ; 
a disznófejet pedig vitte a víz, vit
te a keresztyén kezébe. Ez a ta- j 
uasztalat is az Ur záloga az illető 
férfi számára, hogy Ő nem hagy - 1  

ja el az övéit, sem el nem feledke
zik róluk. Keresztyének és pogá- 
nyok előtt arról tesz most bizony-: 
ságot, hogy bízzanak fenntartás; 
nélkül ebben az élő Istenben. Bár 
teremne bizonyságtétele gazdagon 
gyümölcsöt!

Egy fiatal leányt arra figyel-; 
meztettek, hogy milyen veszedel
mes dolog, félig a világhoz s f é *  
lig az Úrhoz tartozni s szobácsl 
kájának a csendjében a naplójába 
a következőiket írta: »Mától kezd
ve az Ur Jézusé akarok lenni«! 
De két nappal később megbántál, 
ezt az elhatározását. Megtudta,!- , 
hogy egy- bált rendeznek s elha- j 
tározta, hogy mégegyszer részi J 
vész azon. S az említett szavak alá i 
ezt írta: »Mához két hétre viszem; i 
véghez az elhatározásomat.« De 
mielőtt a két hét eltelt volna, ma- - 
gas láza lett, Lázálmában gyakraí J 
ismételte ezt: »Késő!« A  halálának j 
az órája ütött. Már régóta csendet] 
sen feküdt. Mégegyszer mozgofl 
az ajka. Az ápolónője hallotta r 
»Késő!« Halála után a naplójába; í 
rátalált a szavakra, amik minden r 
megmagyaráztak neki.
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TUDAKOZZÁTOK A Z  ÍRÁSOKAT!
Febr. 15. Luk. 11:29—36. Ef. 4:17—24. 

Jób 2. Jób hite kiállta az eddigi nehéz 
próbákat. De most az Ur még szaba- 

^ezet enged a Sátánnak. Saját 
testeben is szabad Jóbot meggyötörnie. 
De Jób hite még most se rendül meg, 
bar saját felesége is igyekszik meg- 
tantoritani. Kész a rosszat is elfogadni 
Isten Kezéből, amely eddig annyi jó
val halmozta el. A három jóbarát rész- 
vetre indul Jób fölött, együtt szén- 
vednek vele, hogy vigasztalhassák. Jób 
fajdalmait azonban ez nem enyhítheti 
Emberi vigasztalás sohasem tud elhatni 
a baj gyökeréig, azért is nem tudja 
azt meggyógyítani.

T ebr Í6 Luk. 11:37-54. Ef. 4:25-32. 
J°b 3:1—10. Jób fájdalmának pohara 
színig megtelt, s most már kicsordul 
Ne ítéljük el érte. Soká küzködött 
es sokáig győzött az Istenbe vetett hit 
a keserűségeken. De Jób is csak ember 
volt s a próba túlságosan nehéz. S 
Job meg nem is ismerhette a Megvál
tót, nem tudhatta, hogy jön majd va
laki, aki nálánál is súlyosabb szen
vedéseket fog elviselni, és pedig őéret
te is. ő csak a múltat és a jelent látja. 
A múlt telve volt áldással, de a jelen 
oly sötét, hogy azt kívánja, bár ne 
is született volna. A múltnak minden 
szépségét elborítja a jelen sötét fel
hője.

Febr. 17. Luk. 12:1— 12. Ef. 5:1—14. 
Job 4:1—21. Elifáz szavaiban sok igaz
ság van. Értelmes ember és tapasz- 
talatai is vannak, bár ilyen nehéz pró- 

1 bán nem ment keresztül s azért bár 
részvéttel van is Jób iránt, mégsem 

, talalja el á szeretetnek azt a hangját 
amely gyógyíthatná. Mélyen sújtott 
emberekkel, különösen olyanokkal, 

i akik látszólag ártatlanul szenvednek 
t- nagyon gyöngéden és tapintatosan keli 
d *?armi- A seb kezeléséhez nem mindenki 
¿ ért. A lélek sebeinek kezeléséhez sem 
1A nagy Orvostól, Jézustól kell ezt ,meg-

H Febr. 18. Luk. 12:13-21. Ef. 5:15—21.
Job 5:8 27. Elifáz szavai nagyon szé- 

liPen hangzanak, csak az a baj, hogyÚJÍT. - «  t 1“  l/ U J ,  U U g  V

vO ezeket csak úgy elméletileg kutatta 
ki, nem a maga testén és lelkén ta- 

upasztalta. A 8. versben megmondja, 
it'hogy mit cselekednék ő hasonló hely
zetben. Hiszen ez nagyon helyes, de 
(1 vájjon csakugyan úgy cselekednék-e? 
A 17. és következő versek bíztatásait 

' nagyon jó befogadni mindenkinek, de 
nem úgy mint emberi beszédet, hanem

mint Isten beszédét, Isten bizonyára 
azért engedi meg, hogy leghívebb gyer
mekei is súlyos szenvedéseken men
jenek át, hogy azokból kikerülve, mint 
a saját tapasztalataik által megerősített 
beszédét Istennek tudják tovább adni 
a vigasztalást. Akkor hat ez igazán.

Febr. 19. Luk. 12:22-31. Ámos 8: 
11 12. Jób 6:1— 14. Jób keserű sza- 
vain is keresztülérzik, hogy nem sza
kadt el Istentől s nem is akar elsza
kadni. Csak a test gyenge a rendkívüli 
szenvedések elviselésére. Jobb volna 
ezek helyett a halál. De ezt is Isten 
kezéből várja, őt kéri, hogy szakítsa 
veget szenvedéseinek a test teljes szét
törésével. Nem olyan ember imádsága 
ez, aki hitét elvesztette s Isten be
szedőt megtagadta. Jóbtól még itt is 
tanulhatunk.

Febr. 20. Luk. 8:4—15. II. Kor. 12: 
1-10. Ján. 11:20-27. Fii. 1:12-21. Jób 

2̂ * Jób szavaiból némi sejtelmünk 
lehet rendkívüli szenvedéseiről. Sem 
nappal, sem éjjel nincsen nyugodalma. 
De Istent azért most is nagynak látja, 
önmagát pedig bűnösnek, úgy hogy 
szinte érthetetlen előtte, hogy Isten 
ilyen nagy figyelemre méltatja az em
bert, eszébe juttatván vétkeit, bizo
nyara azért, hogy kiszabadítsa belőlük. 
De a szabadulásra eljutni olyan ne
héz! Újra meg újra eszünkbe kell, 
hogy jusson, hogy a Megváltó azért 
hordta a mi szenvedéseinket, hogy ne
künk könnyebb legyen őket elviselni. 
De mit tudhatott erről Jób?

Febr. 21. Zsolt. 13. Ef. 5:22-33. 
Jób 11:1—20. A másik barátnak, Czó- 
farnak beszédei már sokkal keményeb
bek áz Elifázéinál. Egyenesen megvá- 
dolja Jóbot haszontalan fecsegéssel és 
csalárdsággal s kihívja ellene Isten 
ítéletét. Úgy beszél Jóbról, mintha az 
nem is fordulna Isten felé és nem imád
koznék. Kevély emberi beszéd ez, a- 
mely nem kötözi a sebet, hanem szag
gatja. Ilyen vigasztalók ne legyünk, s 
ha alázatosak vagyunk, nem is lehe
tünk. ,

Febr. 22. Luk. 12:32—48. Ef. 6:1—9 
Jób 12.1-6; 13-25. Jób jól fölismeri 
Czofar lelkületét s nem is késik meg
mondani neki az igazat. Egyúttal bi
zonyságot tesz arról, hogy Isten böl- 
eseségében és hatalmában nem kétel
kedik. Tudja, hogy mindennek, amit 
Isten az emberekkel cselekszik, megvan 
a maga célja. Vagy próba az, vagy 
fenyítés, aszerint, amint arra az egyes
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embernek szüksége van. Ez a tudat bi
zonyára enyhíti Jób lelkének háborgás- 
sát, bármennyire fölka várják is azt 
a testi szenvedések.

Febr. 23. Luk. 12:49—59. Ef. 6:10—24. 
Jób 14:1—17. Jóbra egyre jobban rá
nehezedik bűneinek súlya. Evvel kap
csolatban nehéz kérdések gyötrik. Az 
élet rövidsége és haszontalansága, a 
feltámadás bizonytalansága tartják két
ségek és nyugtalanságok közt. Nem 
gyötrődik-e ezekkel ma is sok ember? 
Mintha nem ismernék azt, aki azt 
mondja magáról: »Én vagyok a fel
támadás és az élet!« Pedig ismerheti 
Öt mindenki, akihez már eljutott Isten 
igéjének örömüzenete. S aki mégis 
gyötrődik, nem sokkal rosszabb-é az 
Jóbnál?

Febr. 24. Luk. 13:1-9. Titus 2:1—10. 
Jób 15:1— 16. Mennyire kitűnik Elifáz- 
nak ezekből a szavaiból, hogy milyen 
indulat van a szívében. Nem igazi 
részvét és segíteni akarás beteg ba
rátjával szemben, hanem a szenvedőt 
lenéző és keményen dorgáló gőg. Mi
helyt a maga büszkeségében sértve 
érzi magát, azonnal bántó, szúró sza
vak hagyják el ajkait. Oh, mennyire 
tele is van az emberi szív önzéssel 
és elbizakodottsággal! Különösen ki
tűnik ez olyankor, mikor alázatos és 
szeretetteljes szolgálatot kellene vé
geznie. Vájjon milyen a mi szolgála
tunk? nem hasonlít-é az Elifázéhoz?

Febr. 25. Luk. 13:10—21. Titus 2: 
11—15. Jób 19:1—29. Mennyi fájda
lom szólal meg Jóbnak eme kifakadá- 
sában! Érezzük, látjuk, hogy nagyon 
nehéz amit hordoznia kell s nem áll
hatnak azoknak a pártjára, akik előbb 
kegyes szavakkal, de majd, elárulva 
szívok indulatját, keményen dorgálják 
és vádolják. Nem, a lázongó Jób szí
vében még mindig több az alázatos
ság és a hit, mint kegyesnek látszani 
akaró barátaiban. Elismeri, hogy té
vedhetett, tudja, hogy Isten az, aki 
megalázta, hogy az ő keze érintette 
ilyen súlyosan, de mindamellett is ott 
van szívében a remény, hogy Isten 
meg fogja váltani; s a nyomorult test
től megszabadulva, lelke meglátja az 
Urat. Igen, Jób, jó hogy ezek a sza
vaid, Isten bölcs végzéséből felírattak, 
s a szent könyvbe, a Bibliába bele- 
irattak!

Febr. 26. Luk. 13:22—35. Jer. 8:4—9. 
Jób 32:1—10. Egy újabb barát szólal 
meg, fiatalabb amazoknál, de bölcsebb. 
Az ó ítélete sem egészen megbízható,

mert Jóbot ő is kárhoztatja, de egy
úttal fölismeri a másik háromnak sú
lyos hibáját, is. Valóban igaz, hogy 
nem a kor teszi az embert igazán 
bölccsé, mert aki nem Isten útain jár, 
azt még az élettapasztalatok sem jut
tatják el az igazi világosságra. Az 
értelmet és bölcseséget a Mindenható 
lehellete, a Szentlélek adja. Ne földi 
tudománytól várjuk azt mi se, ha
nem várjuk onnan felülről, »ahonnan 
száll alá minden jó adomány és tökéle
tes ajándék«. (Jak. 1:17.

Febr. 27. Luk. 18:31—43. I. Kor. 13 
Márk 10:35—45. I. Kor. 1:21—31. Jól 
33:6—14. Elihu vádja mégis másképer 
hangzik, mint a három másik baráté 
Nem fölibe helyezkedik, hanen 
mellé. »Mint te, sárból formáltattair 
én is.« Mindkettőjük fölé csak Isten1 
helyezik, »mert nagyobb az Isten a: 
embernél«. Valóban nincs igazok azok 
nak, akik azt állítják, hogy Isten nen 
felet az ember kéréseire. Szól Ö nen 
csak egyszer, hanem többször is, csak 
hogy az ember nem veszi figyelembe 
bizonyára nem azért, mert nem úg; 
felel, ahogy éppen ő kívánta volna 

| Az ember sokszor nem kér, hanem kö 
vetel, kérés formájában. Hogy telje 
síthetne Isten ilyen kérést?

Febr. 28. Zsolt. 14. Titus 3:1—8 
Jób 34:1—16; 31—37. Elihu nagyon vi 
tézkedik, hogy Isten igazságát kimu 
tassa. De Jób lelkét ő sem tudja iga 
zán megérteni és szeretettel hordozni 
Erezzük, hogy a sok emberi beszél 
után itt még Istennek is meg kell szó 
lalnia, közvetlenül, egészen a Jób lel 
kéhez intézve szavait. Es ö ezt meg ij 
fogja cselekedni! i

Vargha Gyulám

Kézzelfogható bizonyíték.

»Jó, jó fiatal barátom, beszéljete 
amennyit csak akartok, csúfolja 
tok s űzzetek tréfát belőlem. D 
én már hat hónapja próbálom. . 
korcsmáros azóta egy - fillért *  
kapott tőlem, a fejem józan, sz| 
mem tiszta, szívem vidám. S minij 
ez azért, mert az Ur Jézust Me; 
váltómul elfogadtam.«
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Budapest, VII., Damjanich-u 28/b. — F-: Farkas L.


