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Nem az a fontos.

Nem az a fontos, hogy boldogok legyünk, hanem hogy másokat 
boldoggá tegyünk.

Nem az a fontos, hogy szeressenek, hanem hogy szeressünk 
s másoknak áldására legyünk.

Nem az a fontos, hogy érvényesüljünk, hanem hogy önmagun
kat megtagadjuk.

Nem az a fontos, hogy életünket megtaláljuk, hanem hogy el
veszítsük azt.

Nem az a fontos, hogy nékünk mindenünk meglegyen, hanem 
hogy megelégedettek legyünk, mialatt másokat megelégitünk.

Nem az a fontos, hogy Isten a mi akaratunkat teljesítse, hanem 
hogy mi az Ő akaratát cselekedjük.

Nem az a fontos, hogy sokáig éljünk, hanem hogy életünknek 
igazi tartalma legyen.

Nem az a fontos, hogy mit teszünk, hanem ahogyan és amiért 
azt tesszük.

Nem az a fontos, hogy kik vagyunk, hanem hogy milyenek 
vagyunk.

Nem az a fontos, hogy sokat tudjunk, hanem az, hogy amit 
tudunk cselekedetté váljon.

Nem az a fontos, hogy miknek látszunk, hanem hogy mik 
vagyunk.

Nem az a fontos, hogy a szenvedéseket elkerüljük, hanem hogy 
a szenvedés elérje célját az életünkben.

Nem az a fontos, hogy mikor halunk meg, hanem az, hogy 
készek vagyunk-e az Istennel való találkozásra.

Thie le -W inkle r Éva.

XIV. évfolyam 5, szám. 
1938.~március 1.
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Miért idegesek az emberek?

»Az Istent pedig, aki- 
' nek kezében van a te lel
ked, és előtte minden te 
útad, nem dicsőítetted.«

Dániel 5:23.
Az utóbbi idők technikai vívmá

nyai rányomták bélyegüket, a 
nyugtalanságot, a mai modern em
ber életére. A  létért való küzde
lem kíméletlenebb és felörlőbb, 
mint valaha volt. A  tülekedés az 
embertől mindén ereje megfeszíté
sét s ideje legnagyobb mértékben 
való kihasználását követeli. Ez a 
küzdelem magas követeléseket ál
lít a szellemi és testi munkások elé 
s az idegrendszer túleröltetését 
vonja maga után. Bátran kérde^ 
hetjük: hol nincs ma ideges em
ber? Azonban az indító ok nem 
egyedül a létért való' küzdelem, a 
hajszás robot, hanem főképen az 
Istentől való eltávolodás.

A legtöbb ember nem számol a 
minden kegyelem és hatalom: Is
tenével, áki pedig az övéit sas- 
szárnyakon hordozza. Isten Ígére
tei, drága Igéje a legtöbb emöer 
előtt nem jelentenek értéket. Mit 
tartalmaznak ezek az Ígéretek?

V. Mózes 33:27-ben meg van ír
va: »Hajlék az örökkévaló Isten, 
alant vannak örökkévaló karjai.« 
Milyen bíztatás ez a gyenge ¡ember 
számára! Az örök, erős kezek, a 
mindenható Isten szeretőiének és 
hűségének karjai hordozzák.

»Elfáradnak az ifjak és megtán- 
torodnak a legkülönbek is; de akik 
az Urban bíznak, erejük megújul, 
szárnyrakelnek, mint a sasfcese- 
lyük, futnak és nem lankadnak 
meg, járnak és nem fáradnak el.« 
És. 40: 30—31. Isten Ígérete nem 
üres szó, hanem valóság. S a hit 
útján, a próbák által szerzett ta
pasztalatok nem teszik tönkre az
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idegeket, hanem erősítik a szívet, 
a lelket. Aki az örökkévaló, hűsé
ges Istent mennyei Atyjá
nak ismeri, annak nincs mi
től félnie. »Mert nem kaptátok 
szolgaság lelkét ismét a félelem
re, hanem fiúságnak lelkét kap
tátok, aki által kiáltjuk: Abba, 
Atyám! Ez a Lélek bizonyságot 
tesz a mi lelkűnkkel együtt, hogy 
Isten gyermekei vagyunk.« Róma 
8:15—16.

Istenhez gyermeki bizalommal 
csak akkor fordulhatunk, ha bű
neinkre bocsánatot nyertünk, ha a 
Golgotán szerzett engesztelő áldo
zatot hit által magunkévá tettük. 
Ha elmondhatjuk: »Tudom, hogy 
vétkem megbocsáttatott és kegyel
met ¡nyertem.«,

Odamentél-e már hittel, bűnbá
nattal Jézushoz? Megbékélt, sze
rető gyermeke vagy-e Istennek?

Ha Isten szeretőiét, kegyelmét, 
atyai gondoskodását semmibe sem 
veszed, honnan legyen erőd, hon
nan vársz békességet és örömet?

Milyen sokan táplálják lelkűket 
újság- s regényolvasással. Mindaz, 
ami a széles világon történik, po
litikai események, baleset, gyilkos
ság, betörés, mind nyugtalanítják 
képzeletünket és kimerítik ideg
zetünket. Azután ismét a munka 
zaja jön, a sietés. Valóban el lehet 
mondani a ma emberéről: »Az Is
tent pedig, akinek kezében van a 
te lelked és előtte minden te útad, 
nem dicsőítetted.«

Azért olyan sok az ideges, nyug
talan ember, mert a. maguk erejé
ből, saját értelmükkel akarják be
rendezni az életüket. Sorsukat ma
guk akarják irányítani. így gon
dolkoznak: Isten? Hit? Imádság? 
Ezekre nincs szükségem. Az csák 
•az együgyüeknek való. Ha te is 
így gondolkozol, ne csodálkozzál 
azon, hogy nyugtalan és békéte.* 
len leszel.
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AKÁRH OGY ZÚG . . .
Akárhogy zúg a vad vihar, sötétség vbsz körül, 
hullám dühös hullámra hág, hajóm majd elmerül.
Én mégis nyugszom csendesen, és mégse csüggedek; 
ki Istenéibe rejtezik, bizton van, nem remeg.
Mint édes anyja karja közt az újszülött pihen 
és el nem űzi gondtalan derűjét semmi sem: 
hadd bízzam Benned szüntelen, kőszikla Istenem, 
reád lehet viharban is békén építenem.
Csak zúgjatok kevély habok, s minden sötét elein, 
kicsiny hajómban itt van a Mindenható velem, 
én semmiség és por vagyok, majd elborít az ár, 
de ő  visz vészen át oda, hol béke partja vár.

Néniéiből: T, E. d. p. t.

Emberi erő?

»Mindent megteszek, ami embe
rileg lehetséges, amit emberi erő
vel meg lehet tenni.« •— így mond
ta az orvos. Az ő ereje? Az én 
erőm? Milyen siralmasan kevés, 
ha emberéletről van szó. A  legjobb 
esetben azt jelenti, hogy életem 
végéig nyomorék leszek. Erő! Erő! 
Jó annak, akinek van!

Az ápolónő csendesen ágyam
hoz lépett. Amikor meglátta a for
mátlan, tűzpiros lábat, melyre már 
a halál rányomta bélyegét s a 
gyanús vörös sávokat, könnyekkel 
a szemében suttogta: »Imádko
zom magáért.« Egyedül hagyott.

Egyedül ? Legkevésbé akkor 
vagyunk egyedül, amikor az em- 
l)erek magunkra hagynak. Egye
dül vagyok? Igen! De egyedül az 
Istennel.

Mit is mondott az ápolónő? I- 
mádkozik értem. Ha valahol, égen 
vagy földön létezik erő, úgy az 
csak a mindenható Isten hatalmas 
karjában van. Ezt a kart imád
ságunk megmozdulásra késztethe
ti. Ez alá a kar alá vettetett min
den hatalom, még a kérlelhetetlen 
halál is.

Mintha izzó olmot öntöttek vol
na sajgó sebembe, rettenetes fáj
dalmaim voltak. Úgy éreztem, a 
halál völgyében járok, lelkem kö
nyörögve fordult az Istenhez: »0- 
rökkévaló Isten, nem hagylak el, 
nem hagylak el Uram, én jó A- 
tyám!« Forróság öntötte el'egész 
testemet. A szenvedések között 
egyszerre csak Isten hangját hal
lottam: »Bízzál, meggyógyulsz.«

»Valóságos csoda!« — mondta az 
orvos másnap. A  láz segített, En
nek köszönheti az életét.«

»Nem, , doktor úr, imádkoztam, 
ennek köszönhetem az életemet,«

14 nap múlva az orvos előadást 
tartott gyógyulásomról - anélkül 
természetesen, hogy az imádságot 
számításba vette volna — magya
rázta meg, hogy mi volt gyógyulá
som oka, dacára annak, hogy leg
először ő is csodának minősítette.

Igen, csoda — és semmi más! — 
Isten kegyelmének csodája.

Isten nem azért tesz csodát, 
hogy mi azt megmérjük és meg
fogjuk, hanem hogy azáltal hitre 
és békességre jussunk.

Luther.
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Siralom völgye —
dicséret völgye.

»Mit olvas?« — »Amint látja, a 
Bibliát.« »Ezt nem értem. Eddig 
modern embernek tartottam s most 
Bibliát olvas?« »Mi kifogása van 
ellene?« »De kérem, lehetetlen vi
lágnézet az, amit ez a könyv kép
visel.« »Hogyan? Én mindig azt 
tartottam, hogy Isten Igéje bélés
esé tesz.« »A világot siralomvölgy
nek nevezi ez a könyv.« »Minden
esetre.« »De hiszen ez hallatlan!« 
»Ellenkezőleg, ez az igazság. Ma 
reggel arról értesültem, hogy ba
rátomnak s, felesége meghalt, hir
telen s öt kis gyermekét árván 
hagyta.« »Szomorú, de ritka eset.« 
»Jöjjön csak el egyszer velem a 
fogházba, kórházba, menházba, 
nagyvárosi bérkaszárnyákbia s lát
ni fog sok nyomorúságot, szétdult 
házaséletet, tönkrement családo
kat. De mit beszélek —- mutasson 
csak egy embert is, aki terhet nem 
hordoz, aki maradéknélikül bol
dog.« »Ezekben igaza van a Bib
liának. De mit használ a remény
telen panasz, szembe kell néznünk 
a bajokkal józan ésszel és bátor 
kezekfcel.«»Hiszen éppen ez van 
az én Bibliámban is. Éppen az ir
galmas samaritánuisról olvastam. 
Bizonyára jól ismeri a történetet. 
S azután gondolkodjék csak rajta: 
kik építettek először kórházat, kik 
fogadták be először a foglyokat 
s eltaszítottakat, kik voltak először 
segítségére a nyomorultaknak? A 
keresztyének. A Biblia megtanít 
bennünket arra, hogy a nyomorú
ság völgyébe beletekintsünk és az
után segítsünk.« »Efölött még nem 
gondolkoztam. De még mindig 
nem tudom, hogy miért olvassa a 
Bibliát.« »Van még egy nyomorú
ság, amelyről nem beszéltünk. S 
ha minden ember egészséges, elé
gedett volna, ez a nyomorúság

még mindig megmaradna.« »Mi
féle nyomorúság?« »A bűn nyo- : 
morúsága. Az, hogy Istentől s az 
Ő békességétől távol élünk. Ebből 
a nyomorúságból mutatja meg a j 
kivezető útat. Az út: Jézus. S 
akinek Jézus által békessége van j 
az Istennel, az megtalálta már az j , 
útat a dicséret völgyébe. Először . 
az volt a benyomásom, hogy saj- | 
nál, amiért ilyen elmaradott va
gyok s Bibliát olvasok. Most azt 
mondom: én sajnálom, mert nem |  ̂
ismeri Jézust és mert. békételen, ; j 
nyugtalan szívű ember. Keresse • 
az igazságot, Isten szahaditását 
Jézusban, hogy velünk együtt dí- J 
csérhesse Istent, a dicséret völ- ; ■ 
gyében.« [ j

1

Vádak. c
Férfiak gyülekeztek össze, hogy 1 

felsorolják a keresztyének elleni s 
kifogásaikat. »A. hívők semmit sem f 
érnek« — mondta az egyik. »Sze- ' 
gényes, sajnálatraméltó emberek.« , 1 

Egyik felszólalás a másikat kő- 
vette s a jelenlévő lelkész mind J 
feljegyezte. »A keresztyének kép- , 
mutatók.« »Az egyház a gazda
gok gyülekezete.« »A keresztyének 
már nem hisznek a Bibliának.« ! 
Összesen 27 vádpont. Körülbelül ! 
egy óra hosszat tartott. Amikor ' 
befejezték, a lelkész mégegyszer j 
felolvasta, azután félretette és így 
szólt:

»Kifogásokat emeltetek elle- ( 
nünk, lelkészek ellen, az egyház- í  
tagok, a Biblia, a gyülekezet ellen, j 
de Krisztus ellen nincs egy sza- ( 
vatok sem?« ,

Azután beszélt Krisztusról, az < 
egyetlen bűnnélküliről és felszólí- , 
tóttá mindnyájukat, hogy térjenek 
Hozzá és higyjenek őbenne. 1



F é n y s u g á r 37

Új élet.
A fogház ajtaja becsapódott mö

götte. Kiszabadult. Kint csendesen 
esett a hó. Szinte kábultan a fé
nyes fehérségtől, lépdelt lépésről- 
lépésre, erőtelenül; szívét nagy 
vágy fogta el, amilyet eddig nem 
ismert. »Mossál meg engem !«. . .  
»Tiszta fehérre, miként a hó.« 
Megdöbbent. Miféle hangok ezek? 
Eddig ilyenre nem gondolt. A fog
házba került évekkel ezelőtt, mi
kor a sikkasztást elkövette. — 
Miért éppen ő, hiszen mások is 
sikkasztottak és nem történt bajuk, 
Ő kevéssel is beérte volna s még
is lecsukták. így tértek gondolatai 
többször vissza, az elmúlt évek 
kínzó emlékeihez. Egész, benntöl- 
tött ideje zúgolódással, töprengés
sel, keserűséggel telt el. — Vájjon 
ini van a családjával? — Öh, azok 
a gyerekek! Ki tudja hogy volt, 
míg nem volt velük! — Hűvös 
szél érintette forró homlokát. Fel
eszmélt. Beh szép minden. Tiszta 
fehér... Eszébe jutott egy gyer
mekkori aranymondás: »Tiszta szí
vet teremts bennem óh Isten«. — 
Igen, most már az, a vágya, sem
mi, semmi mást nem kíván, nem 
lesz többé nagyravágyó, csak 
nyugtalan szíve találjon csendes
séget, békességet. » . . .  leszek fe
hér, miként a hó!« — hangzott 
benne. Igen, most már emlékszik... 
Valamikor régen a vasárnapi isko
lában hallotta, azután elfelejtette. 
És most újra feléje hangzott, mint
egy bíztatásul szegény, meggyö
tört szívének.

Közben beesteledett, a lámpák 
lassan kigyulladtak. Itt, itt lak
tak azelőtt! Vájjon itt vannak-e 
még? Betekintett az ablakon. A 
család együtt ült és énekelt. »Csak 
Jézus az, aki segíthet, üdvöt nem 
ad más, csakis ő. Itt áll és tü
relmesen vár még, mit késel,

nincs már sok idő...« Szíve meg- 
alázódott és összetört egészen. »Itt 
áll és türelmesen vár m ég!«... 
Mialatt ő zúgolódott, kesergett 
évekig, addig ezek imádkoztak, nö
vekedtek testben, lélekben. Szívü
ket kitárták a Megváltó előtt. Hor
dozták őt is. Kern, nem bírja to
vább. Belépett, az éneklők elhall
gattak. Egy pillanatnyi csend. Az 
asszony hirtelen felkiáltott: »A- 
pu s!«... »Apus!« — borultak nya
kába a gyerekek. Napról-napra 
várták, míg elérkezett ez az öröm- 
teljes pillanat. »Bocsássatok meg«
— szólalt meg könnyes szemmel a 
férfi. S az egész család lelkén vé
gig hangzott a megkezdett ének 
utolsó akkordja: »Öh, bízd magad 
e kegyelemre, mely gazdagon árad 
feléd, Váltságát tedd a magadévá, 
hidd ez számodra is elég.« S ő el
hitte.

Az első könyv.

»Az első könyv, amelyet szépnek 
találtam s amely csodálatosnak tá
rult fel előttem, a Biblia volt.«
— így nyilatkozott egyik kiváló 
írónk. »Életem későbbi szakában 
a Biblia segített nehézségeken, bajo
kon át. Mennyivel hidegebb, szegé
nyebb lettem volna nélküle. És ma? 
Ma is a könyvek könyvének tar
tom. S ha csupán ez az egy Ige 
volna benne: »Istennek kell inkább 
engedni, hogynem az embereknek«
— számomra akkor is a világ leg
értékesebb könyve lenne.«

Amit mindenkinek meg kell tenni, 
(tiki Valóéi keresztyén akar lenni:

1. Jöjjetek  énhozzám .
2. Tanuljatok tőlem .
3. K övessetek engem .

Ez az ABC, amelyre az Ur fel
hívja figyelmünket, Enélkül nem 
lehetünk valódi keresztyének.
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Lyamaholo.

Berg Erika missziónármsiw levele.
»Szeretném, ha osztoznának örö

münkben és hálánkban. Most már 
igazán Lyamaholón vagyunk! 0- 
lyan nagy ajándék, hogy ehhez 
az új munkához foghatunk; tudom, 
önöknek is az, nemcsak nekünk. S 
tudom, segítségünkre lesznek, 
hogy állomásunk igazán azzá le
hessen, amivé Isten szánta: vi
lágosság legyen a sötét földön. 
Margit testvértől bizonyosan töb
bet megtudtak arról, milyen sötét 
van itt, éppen a mi kis keresztyén 
csoportjainkban is. — Gyülekeze
teknek alig lehet őket nevezni. — 
De ha Isten megszólal: »Legyen 
világosság!« — akkor itt is vi
lágosság lesz. Október 26-án, nap
lemente után érkeztem meg. Nyá
ron oly barna hegyünk zöld volt és 
tarkállott a gladioluszoktól, orchi
deáktól s más, egészen ismeretlen 
virágoktól. A vidéket teljesen át
alakította az eső. A  déli lejtőn 
fehéren ragyogtak a mi házacská
ink. Körülöttük frissen szántott 
föld.

Ma csendes nap van, egy moz
dulás nincs az egész állomáson. 
Nem jön a vízhordó, sem az épí
tők, se segíteni kész iskolásgyere
kek. A mi Zakariásunkat és Si
meonunkat is elküldtem.

Ehető sáskák ereszkedtek le 
éppen a mi Lyamaholónk vidéké
re. Hogy engedhetnénk továbbre
pülni ezt a nagyszerű égi eledelt? 
Még a két kis cicánk és ajándék
ba kapott tyúkunk is kint van a 
vadászaton. Közben-közben meg
jelenik az egyik emberünk s hoz 
nekem ajándékot, »ekigemulót«, 
csinosan és praktikusan fűbe cso
magolt sáskát. Egyik asszony ke

zében nagy csokor vadvirág 
van. Tudja, hogy. mi a szemünknél 
való eledelt is szeretjük.

Házunk táját beültettük narancs 
füge, citrom és cédrusfákkal. Ké 
sőbb majd védelmet nyújtanak 
szél ellen. g

éÓ, hogy fogok örülni, ha 
gyógyszerek és a műszerek megéri n‘ 
keznek! Kérem gondoljanak arríe 
az Ur előtt, hogy ez a létrejöv|b 
munka mindig csak eszköz legyei*" 
híd és út a cél felé. Az emberek! 
nek itt egyelőre a külső segítsél 
a fődolog; s a poliklinika épülés! 
a legfontosabb nekik az itt lé tü l»  
ben. Nagyon a szívemen és ; é: 
szívünkön van, hogy ez mindijjti 
mellékesebbé legyen. Azt hiszed eed®1
legközelebb már a kórházi munkám
ról is be tudok számolni. S az éjei 
nektanulásról is, gyermekekkel éj a 
felnőttekkel.«

Jt
t£

Nemesi érzület. j(
is

Az utcán egy csapat fiú abbafc 
találta élvezetét, hogy az olvadt* 
hólébe álltak s egymást szennyes*,; 
sáros hóval dobálták. A  víz árts 
arcukba csapott, de ők azzal neírj 
törődtek. Jól érezték magukat beiiK 
ne. Csak két ifjú állt távol. »Ti mia] 
ért nem csatlakoztok a többiekbi 
hez?« Megfontoltan s büszkéig 
hangzott a felelet: »A mi éde>g 
apánk jónevű üzletes!« Ezzeft 
mindent megmondták. Gazdago* 
jó nevük van, ők nem hozhatnaP 
szégyent az apjukra.

Jó volna sok Isten gyermekének 
megtanulnia ezt. Ha rosszra akarj” 
nak csábítani, szólj így: »Hogyay 
vétkezhetném Isten ellen?« A*n 
hogy Isten gyermeke vagy, leM 
gyen bátorságod, büszkeséged, a[ö 
zért érezd a felelősséget. A  lei® 
nemesebb családból származtunk 
— Isten családjából.
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TUDAKOZZÁTOK A Z ÍR ÁSO K AT!
Műre. 1. Luk. 14:1—11. Jer. 1:1—10. 

Jób 38:1—11. Az emberek, a barátok, 
még a legjobbindulatúak és legböl- 
csebbek sem tudták megadni Jóbnak 
azt, amire szüksége volt. Istennek ma
gának kellett előállni a forgószélben 
és beszélni vele. S ahol Isten megszó
lal, ahol a Lélek szól, ott el kell 
némulni az embernek. Ott megérzi az 
ember, hogy ő tudatlan, erőtlen és 
bűnös, Isten pedig nagy, bölcs és hatal
mas. Ki merne szembeszállni ezzel a 
nagy Istennel és ellenállani neki?

Műre. 2. Luk. 12:12—24. Jer. 1:11-19. 
Jób 38:12—30. Ha a teremtett világ fel
séges és csodálatos rendjére gondo
lunk, lehetetlen, hogy lelki szemeink 
elé ne álljon az, aki mindezt teremtette 

‘ és igazgatta. S ha semmi mást nem 
tudnánk is Istenről, mint azt, hogy Ő 
ennek a világnak Teremtője és Fenn
tartója, már akkor is mély alázattal 
kellene Előtte meghajolnunk. De mi 
ennél sokkal többet is tudunk. Tudunk 
atyai szeretetéről, megváltó munkájá
ról, Szentlelke kitöltetéséről. Megha- 
jolunK-e mindezek előtt mély alázat
tal? f

Márc. 3. Luk. 14:25—35. Jer. 2:1—13. 
Jób 38:31—41. A mi kicsinyke földünk 
is elég csodát szemléltet velünk, ame
lyet Isten keze hozott létre és tart 
fenn. De hát még, ha felemeljük te
kintetünket a csillagos égre, s megpró
bálunk belétekinteni annak kikutatha- 
tatlan rejtelmeibe, a nagy világminden
ségnek, a mi gyenge emberi értel
münk számára megfoghatatlan csodá
iba és titkaiba, nem kell-e éreznünk 
akkor semmiségünket, s nem indít-e ez 
bennünket arra, hogy mi is annak a 
, hatalmas kezébe tegyük le magunkat, 
aki mindezt a csodát a kezében tartja. 
Bizony nagy a mi Istenünk! Menjünk 
Őhozzá, bízzuk reá magunkat!

: Márc. 4. Luk. 15:1—10. Jer. 2:14—22, 
1̂26—28. Jób 40:1—5; 42:1—6. Isten ha
talmas szava, amellyel bizonyságot 
tesz Önmagáról, nem talál Jóbnál sü- 
lfcet fülekre, vagy kemény szívre. Jób 
megalázza magát. Elismeri, hogy tu
datlan volt, bevallja vétkét és mély
séges bűnbánatra indul. így teszünk-e 
zmi is, ha Isten Lelke szól hozzánk? 
'Meggondoljuk-e, hogy minket sokkal 
itöbb bűn és sokkal súlyosabb bűnök 
t̂erhelnek, mint a kegyes, istenfélő Jó- 

jbot, s ha neki azt kellett mondania: 
»hibáztatom magam és bánkódom a 
porban és hamuban«, — mit kell mon
danunk minekünk?!

Műre. 5. Luk. 15:11—332. I. Móz. 22: 
1—14. Jób 42:7■—17. Milyen felséges 
megbízatást kap Jób! Neki kell imád
kozni barátaiért, akik éllen fölgerjedt 
az Ur haragja, mert a magok böl- 
cseségével igyekeztek Jóbot vigasztalni, 
s ebből az származott, hogy ítéletet is 
mondtak fölötte. Jóbnak csakugyan 
meg kellett magát aláznia, de az ö 
megalázása nem emberekre volt bízva. 
Ezt Isten maga tette meg|, s Jób enge
dett az Urnák. Ezért lehetett az ő 
imádsága hathatós az Ur előtt. Oh, 
mennyit tanulhatunk ebből a történet
ből!

Márc. 6. Máté 4:1—11. II. Kor. 6: 
I—10. Máté 16:21—26. Zsid. 4:15, 16. 
Zsolt. 23. Tapasztalod-e te a magad 
életében mindazokat a jótéteményeket, 
amelyek ebben a zsoltárban fel vannak 
sorolva? Nem szűkölködöl-e semmi
ben? Ismered-e a léleknek füves le
gelőjét, az Isten igéjét, ismered-e az 
imádkozó órák csendes óráit? Vidám-e 
a lelked s az igazság ösvényein 
jársz-e? Nem félsz-e a haláltól, nem 
rettent-e az ellenség hatalma? Isten 
jóságát és hatalmát magasztalod-é 
mindennap? Ha ezeket nem tapasz
talod, akkor vagy nem vagy még a jó 
Pásztor juhai közül való, vagy eítéve- 
lyegtél tőle? Figyelj az ő  hang
jára s siess hozzá, siess vissza!

Márc. 7. Zsolt. 15. Jer. 2:29—37. Ján. 
10:1—6. »ők nem értették meg.« De 
vájjon ma is hányán értik meg, hogy 
csak az az igazi pásztor, aki előtt az 
ajtónálló, a Szentlélek nyitja meg az 
ajtót. Szentlélek által vezetett embe
rek is lehetnek pásztorok, de az 
egész nyájnak, Isten egész egyházának 
egyetlen igazi jó Pásztora van, maga 
az Ur Jézus Krisztus. Ha te az ő  
nyájához tartozol, akkor ismered az ő  
hangját és követed azt. Ha idegen Uta
kon tévelyegsz, ha hamis pásztorokra 
hallgatsz, akkor elárulod, hogy nem 
tartozol Krisztus nyájához. De halld 
meg, hogy ő  téged is hív, hogy lépj 
az ő  seregébe s kövesd Öt.

Márc. 8. Luk. 16:1—18. Jer. 3:11—19. 
Ján. 10:7— 11. Ez a példázat kettős 
jelentőségű. Jézus nem csak pásztor- 
nax nevezi magát, hanem ajtónak is. 
Nem csak szavai, beszédei, amelyekre 
figyelünk, vezetnek bennünket, hanem 
az ő  egész személyisége, tehát élete, 
halála, feltámadása, amelyek által jut
hatunk el az Atyához. Ha ő csak taní
tott volna, de életét le nem tette volna 
érettünk, akkor mi nem volnánk ké-
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oesek követni az Ö szavát. Az áldozati 
halálából kiáradó erő tesz bennünket [ 
erre képessé. A megfeszített es tel- I 
támadott Krisztuson keresztül jutunk

dZiWdrc.ap°Luk. 16:19-31. Jer. 33:20-25. 
Ján. 10:12—21. Egy akdl és egy pász
tor, ez a Jézus munkájának célja, b 
mennyi akadálya van ennek a mi bu- 
neink és gyarlóságaink miatt! A Fasz
tor egy, de hogy szét van szakadozva a 
nyáj! Mennyi bírálgatás, ítélkezés, elő
ítélet, vitatkozás, széthúzás a külön
böző csoportok között!

Márc. 10. Luk. 17 :1 -10 . Jer. 4 :1 -4 .  
ján. 10:22—31. Senki sem ragadhatja 
ki Jézus kezéből azokat, akik igazan 
az övéi s Őáltala az Atyáéi. Nagy 
bizonyosság és nagy erősség ez Isten 
gyermekei számára. De egyúttal ha
talmas bizonyságtétel mindazok ellen, 
akik nem hisznek őbenne s ellene tá
madnak azoknak, akik az övéi. Ma is 
vannak, akik megkövezik, ha mar 
Jézust nem lehet is — azokat, akik 
őróla vallást tesznek. De még agyon 
is kövezhetik őket, mit árt az nekik $ 
Jézus örökéletet ad nekik.

Márc. 11. Luk. 17:11—19. Jer. 4:5—18. 
Ján 10:32—42. Jézus nem csak sza
vaira, hanem cselekedeteire is hivat
kozik, amelyekből mindenki meglát
hatja, hogy Őt Isten küldötte el a 
világra. S így kellene ennek lenni. Is
ten gyermekeinél is, hogy cselekedeteik
ből is megláttassék, hogy ők azok, 
akiknek vallják magukat, vagyis Isten
nek megváltott gyermekei, odaszentelt 
szolgái. Mily sokat mondhatna ez a 
világnak, ha Isten gyermekei ilyenek 
volnának. De milyen nagy ebben a 
hiány!

Márc 12. Luk. 17:20-37. II. Moz. 
33-17—23. Ján. 11:1—10. Jézus mindent 
céltudatosán csinál, mert az Atya ve
zetése alatt áll. Semmit sem cselek
szik korábban, mint kellene, de semmi
vel sem késik el. Semmi akadály, vagy 
[élelem vissza nem tarthatja, ha hal
lotta az Atya parancsát, hogy ide vagy 
oda menni kell. De míg ezt nem hallja, 
addig emberek hiába sürgetik. így 
teszünk-e mi is? Nem rontunk-e sok
szor el valamit azzal, hogy késleke
dünk, vagy azzal, hogy meg akar
juk előzni Isten igéjét, emberi türel
metlenséggel, okoskodással, vagy ér
vényesülni akarással? Vigyázzunk, hogy 
meg ne botoljunk, hanem járjunk a vi
lágosságban !

Márc. 13. Máté 15:21-28. I. Thess. 
4:1—12. Luk. 10:17—20. I. Jan. 2:12—17.
Ján 11:11—16. Mennyire fontos Jézus 
előtt az, hogy az emberek higyjenek. 
Még ha egy ember halála áltál kell is 
a többinek erre a hitre eljutnia, Jézus 
ezt az árat sem sokallja. Hiszen a 
testi halál nem olyan nagy veszteség, 
mint ahogy az emberek azt képzelik.
A lelki haláltól megmenteni bennün
ket, ezért jött Ő. De éppen Lázár ese
tében azt is meg akarja mutatni, hogy 
0  a rest halálán is győzelmet vett 
Tamás most még nem érti ezt, de majd 
meg fogja érteni.

Márc. 14. Zsolt. 16. Jer. 4:19 29. 
Ján 11-17—27. Jézus nem veti meg 
a kicsinyke hitet, hanem megbecsüli es 
növeli. Márta hite egyelőre meg csak 
kezdetleges. Hiszi, hogy Jézus az o j, 
beteg testvérét meggyógyíthatta volna, 
ha hamarább odaér, de hogy a halot
tat roitámaszthatja, az még rejtve van 
előtte. Ha gondol is erre, csak a mész- , 
sze jövőben látja a beteljesedést. A La
zár feltámasztása már negyednapon, < 
nem is általános szabály, csak jel azok 
számára, akik egyáltalán nem hisznek, 
a feltámadásban, sőt nem hisznek ab
ban sem, hogy Krisztus Istennek Ha. 
Feltámadás lesz enélkül a hit nel- - 
kül is mindenki számára, de a hívok < 
örök üdvösségre támadnak föl a hi-j . 
tetlenek pedig örök kárhozatra.

Márc. 15. Luk. 18:1— 14. Jer. 5:1—6; s 
12—19. Ján. 11:28—38. Mártának a Jé
zus szavának hallatára első sóhajtása, 
hogy testvérét is részesítse az öröm- r 
ben. S Mária azonnal megy, hallván, , 
hogy Jézus hívja. Megértetted-e mai 
te, hogy Jézus téged is hív, s ha igen e 
mentél-e azonnal? S ha már talalkoz 
tál vele, hívtál-e mást is? Nézd, Jézus 
úgy szeret, hogy érted is könnyezik, e 
ha még halott vagy a bűneidben. Nf ^ 
hagyd Őt sokáig sírni!

Márc. 16. Luk. 18:15-30. Jer. 5 a
20—31 Ján. 11:39—46. Mikor Jézus e g ^  
holt lelket föltámaszt halottaiból, akHUH IC invi. x wx ~ ---------------------. ,  '
kor tanítványait is munkatársaivá teszi 
Az életet Ő adja, de a kötelékekéig 
embereknek kell megoldaniok. Ha Jézu 
ilyen szent munkát bíz reád, ne késle je 
kedjél azt teljesíteni. Egy lélek meg 
térése sok más léleknek is útat nyit 
hat Jézushoz. S ha lesznek is árul 
kodók, akik a farizeusokhoz ménnél 
az se aggasszon. Jézus a győzelme
Ur! „
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