
Hogy keresed a názáreti Jézust?

Talán azt feleled erre a kérdésre, hogy sehogy. Még nem is jutott 
eszedbe, hogy keresd. Pedig keresned kell, s meg is kell talál
nod, mert nála nélkül céltalanul bolyongsz ebben a földi életben, 

s a halál után nem juthatsz be az üdvözültek helyére, a mennyországba. 
De ha megindulsz. Öt keresni, akkor könnyen megtalálhatod, mert Ö 
már keres téged. Ő a jó pásztor, aki elindult tévelygő juhocskája 
után, s mihelyt annak panaszos segélykiáltását hallja, azonnal oda
siet, hogy a veszélyből megmentse és keblére ölelje. Ó az, aki kitárt 
karokkal igy szól: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megterhel- 
tettetek, és én megnyugosztlak titeket." Ha belefáradtál az élet sok 
gondjába, szenvedésébe, halld meg ezt a hangot és keresd meg azt, 
aki téged keres. Ö az, aki kínos kereszthalált szenvedett, mert ma
gára vette mindnyájunk bűnét, a tiedet is. Keresd őt a megfeszítet
tet. Ha igy keresed őt, akkor neked is szól az az angyali szózat, 
mely a Jézus sírjához menő asszonyokat fogadta: ,,Ne féljetek, a ná
záreti Jézust keresitek, aki megfeszíttetett ? Föltámadott, nincsen itt“. 
(Márk 16:6.) Aki föltámadott, az ma is él, ma is megtalálhatja Ót, 
aki igazán és helyesen keresi.

Mert lehet Öt másképen keresni. Ügy. mint azok a katonák, 
akik erre a kérdésre: Kit kerestek ? azt felelték: A názáreti Jézust. 
(Ján. 18:7.) Ök is a názáreti Jézust keresték, de miért? Hogy elfog
ják, meggyötörjék, megöljék. Lehet ma is igy keresni a názáreti Jézust 
az övéinek személyében, az Ő gyülekezetében, amely Öt itt a földön 
képviseli. Talán igy keresed Őt? Talán azok közé tartozol, akik a 
Jézus hűséges követőit, a róla vallást tevőket kigúnyolod, lenézed, 
üldözöd, s kész volnál őket halálra keresni, mint egykor Saul, ha 
olyan időket élnénk, amikor ez lehetséges? Vigyázz, mert ha igy ke
resed Öt, akkor is találkozni fogsz vele, de nem mint szelíd Megvál
tóval, hanem, mint hatalmas, Ítélő Bíróval! Még van időd megfor
dulni, Saul is megfordult és Pállá lett, te is fordulj meg és légy alá
zatos bűnössé, aki az ő Megváltóját keresi. Meg fogod Öt találni, s 
boldog leSZ a találkozás ! Vargha Gyuláné.

Nézzetek Jézusra és ne az Ő nyom orúságos eszközeire, akiket 
6 minden pillanatban elvehet tőletek. Trudei Dorottya.

r 137

II. évfolyam. 18. szám 
1926. Szeptember 15.



K E R E S Z T Y É N  É L E T R A J Z O K

Trudel Dorottya.
Mánnedorfban, Zürich közelé

ben született 1813. okt. 27-én. Ti
zenegyedik gyermeke volt egy hivő 
édesanyának, ki sohasem hivatott 
orvost. A gyermekek igy megszok
ták, hogy az Ur segített, mikor be
tegek voltak. A kis Dorottya szi
vében eleitől fogva olyan benső
séges istenfélelelem volt, amilyent 
sokaknál még megtérés után sem 
találni. Iszonyodott minden tiszíá- 
talanságtól és mikor később a pú
posság jelentkezett rajta, egy sze
mérmetlen fiatalemberrel való küz
delméből származtatta. 1835-ben 
nagy hatással van rá egy barát
nőjének hirtelen halála, akivel tán
colni szokott. Ettől kezdve egyet
len vágya : Jézus tulajdonává lenni. 
Közben maga is beteg lett s halál
vágya, meg az orvos megállapí
tásai ellenére is meggyógyult. Be
teges, satnya testben selyemszö
véssel, majd virágkészitéssel ke
resi kenyerét. Ekkoriban tesz bi
zonyságot először a házukban dol
gozó munkások előtt az örömről, 
ha az ember Krisztus által engedi 
magát a világtól szabaddá tétetni. 
Egyszer a munkások közül négyet, 
miután az orvos rendelte orvosság
tól mindig rosszabbul lettek, Jakab 
5 alapján kézrátétel utján gyógyu
láshoz juttatott. Ettől kezdve két 
dolog állott előtte : Tenni, amit Isten 
igéje mond és szeretni az embe
reket teljes odaadással s úgy hogy 
amellett én magam nulla maradjak.

1852-től különöskép szivén kezdi 
hordozni az elmebetegeket és bár 
ő tiltakozik ellene, egy általa meg
tért lélek betegeket küld házába, 
akiken ezután csodálatos gyógyu
lások következnek be. 1856-ban 
már második házat kell nyitni a 
betegek számára s a hatóság ok- 
vetetlenkedése is csak arra szol
gált, hogy azután annál jobban

megteljék a ház vakok, süketek és 
sánták csapataival.

A betegekkel szemben csak 
bibliai eszközöket használt. Leg
fontosabb volt, hogy a házban az 
imádság szelleme uralkodjék. Va
lóságos orvosságot látott az Isten j 
igéjében. De emellett a szigor, a | 
fegyelem és határozott fellépés is 
jellemezte áldásos munkáját. Ele
inte nem tartott önálló biblia-órá
kat. De mikor már oly sokan vol
tak, hogy nem tudott mindenkivel 
külön beszélni, hétköznap 3—-4, 
vasárnap 5—6 áhítatot tartott. Ha
talmas erővel és szeretettel tárta 
fel az Igét s benne azt, hogy „mi 
Jézus terve a te szíveddel." El
mebetegek, gyógyíthatatlannak mi
nősített betegek gyógyultak meg: 
nála, sokszor egy 24 órán belül. 
Mikor kérdezték, mi által, Tru
del Dorottya igy felelt: Krisztus 
vérének ereje által. Egy francia úr 
le akarta leplezni, hogy mágneses 
erőkkel történnek a gyógyítások. 
De mikor részt vett egy biblia órán, 
meggyőződött, hogy egy mágnese 
van Trudel Dorottyának: Jézus.

1862-ben újévi igéje I. Krón. 29. 
figyelmessé teszi arra, hogy ren
delje el házát. Az akkor még fia
tal Zeller Sámuelben látja meg az 
Úrtól műve folytatóját. Az utolsó, 
időkig bámulatos önmegtagadással, 
a saját nyomorult állapotától való 
eltekintéssel szolgál, szolgál és szol
gál. Lelki gyermekeknek nagy se
rege vette őt körül és tekintette lelki 
anyaként. De ő nem ^mulasztotta 
el az embereket az Úrra utalni,

Betegágyán sokszor hangoz
tatta különös boldogsággal: „Krisz
tus győzött! Glória!" 1862. szept. 
6-án halt meg. Koporsója felett a 
116. Zsolt. 3— 16. mutatott rá arra, 
hogy mekkora „ajándéka volt Is
tennek" Trudel „Dorottya."
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Jézus, légy ezerszer áldott.
Gerhardt Pál.

Jézus, légy ezerszer áldott,
Szent s örök szerelm edér’, 
Bűnömért, mely Téged bántott, 
Bünhödést Te szenvedői; 
Megváltásom ára lett,
Hogy kiontád véredet,
S elszenvedvén a  keresztet.
Lelkem üdvét megszerezted.

Gyógyíts meg minden bajom ból, 
Lelkek égi orvosa.
Gyötrő, kínos fájdalom ból,
Mit reám a bűn hoza,
Ádám gyászos este is,
S önm agom nak veszte is.
Mert ha véred megtisztíthat,
Vége akkor búnak, kínnak.

Vésd be mélyen a szivem be 
Minden véres sebhelyed,
Hogy ne légyen elfeledve,
Mit feledni nem lehet;
Hisz Te vagy legfőbb javam ,
Itt szivemnek nyugta van,
Elfogadva lábaidnál
Mit kegyed  s szerelm ed kínál.

Ford. Vargha Gyuláné.

Ez az.
Egy lelkész mondta el magáról 

a következőket: „Amikor a theoló- 
giát elhagytam, olyan hitetlen vol
tam, hogy kijelentettem, hogy Jé
zus Krisztust, mint Istennek egy
szülött Fiát és mint a bűnös em
beriség Megváltóját nem fogom hir
detni. Nem is tettem. Buzgalommal 
és igyekezettel, de hideg szívvel pré
dikáltam a kötelességtudásról, az 
erényességről, stb. Az Úr Jézus 
kegyelme idegen volt számomra és 
a kereszt bolondság. De ennek 
meg kellett változnia. Egyszer egy 
haldokló asszonyhoz hívtak. Na
gyon nyugtalanította őt a lelke üd
vösségének a kérdése és nagy fé
lelemmel keresett segítséget. A 
bűntudat és a szent Istentől való 
félelem nem hagyta sem éjjel, sem

nappal nyugodni. Meg akartam őt 
vigasztalni, de természetesen nem 
a Bibliából. Beszéltem becsületes
ségéről, a mindenható Atyáról, 
még egy másvilágról is, de minden 
csak még jobban fokozta a két
ségbeesett lélek félelmét. És én 
is — be kell vallanom — félni 
kezdtem, látva az asszony szo
morú állapotát és szavaim ered
ménytelenségét.

Végre az a gondolatom támadt, 
hogy elmondom neki valamelyik 
a Bibliából vett vigasztalást, pl. a 
bűnösöknek a Krisztusban Ígért 
bűnbocsánatát. Beszéltem Istennek 
az Úr Jézusban megnyilvánult nagy 
szeretetéről, megmutattam neki a 
gyermek Jézust a bölcsőben és az 
Úr Jézust a kereszten. Óh, ha 
láttad volna akkor az asszonyt, 
hogy ragyogtak a szemei, hogy su
gárzott az arca, milyen áhítattal 
kulcsolta össze a kezeit. „Ez az, 
ez az, amire nekem szükségem 
van 1 Szóljon még erről! Ez nyu
galmat ad és örömöt a halálban 1“

És akkor az Úr megnyitotta az 
én szemeimet is, térdre rogytam 
ott az ágy mellett és életemben 
először kiáltottam a szivem mé
lyéből a Megfeszítetthez ,— a be
tegért, de magamért is. És az Úr 
meghallotta a mi kiáltásunkat és 
megkönyörült rajtunk. Az asszony 
békességben halt meg és abban 
a boldog bizonyosságban, hogy az 
ő Megváltója él és hogy aki benne 
hisz, nem hal meg, hanem elnyeri 
az örök életet. Én pedig boldogan 
adok hálát a Megváltónak, hogy 
azt a nagy titkot, amit eddig meg
vetettem, hirdethetem.

A z igazság hirdetőjének nem  
szabad  művészileg prédikálni, mert 
akkor a művészet fogja meg a sz i
veket; a prédikációnak tömörnek és 
egyszerűnek kell lennie. Ilyen az  
egész biblia is, azért értik meg az  
emberek, s amilyen a biblia, olyan
nak kell lennie az igehirdetőnek is.
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KÜLMISSZIÓ

„Az Úr an g y ala ... 
kiszabadítja őket.“

Zsolt. 3 4 :8 .

Hebich Sámuelnek, India nagy 
misszionáriusának életéből beszéli 
el egy hivő hindu nő a következő 
esetet:

Sok nép gyűlt össze egy bál
vány-ünnepélyre. A hindu főpap 
egy fehér elefántot vezetett elő, 
amit a hindu nép szent állatnak 
tart és áldozatokat mutat be neki. 
A legnagyobb zaj közepette egy
szerre csak azt lehet észrevenni, 
hogy az emberek másfelé néznek, 
arra, amerről egy erőteljes hang 
hallatszik. A kedves Hebich misz- 
szionárius az, aki ott áll segédjé
vel és hívogatja és kérleli a sze
gény pogányokat, hogy jöjjenek a 
drága Ur Jézushoz, aki megmenti 
a bűnösöket. Mikor azonban a 
pogány pap ezt meghallja és ész
reveszi, hogy a nép őtőle elfordul 
és amarra néz, nagy haragra ger
jed, mert azt remélte, hogy ma 
sok pénzt kap az elefántja, így 
tehát a maga számára. Haragjá
ban a misszionáriusra uszítja az 
elefántot. Az csakugyan elkezd a 
jelzett irányban ügetni, s útközben 
még egy nagy faágat is letör, mint
ha fegyverre lenne szüksége, s úgy 
megy neki a misszionáriusnak. 
Mikor ezt annak segítőtársa ész
revette, el akart futni, de a misz- 
szionárius visszatartotta és igy szólt 
hozzá : „Gondolj csak Dánielre az 
oroszlánbarlangban és ne félj 1“ s 
őmaga nyugodtan tovább prédikált, 
mert tudta, hogy az Ur vele van. 
A pogányok azonban, akik körü
lötte álltak, azt hitték, hogy most 
már nem segíthet rajta az Istene, 
s várták, hogy az elefánt mikor 
hajítja felé a nagy faágat. De 
mennyire elcsodálkoztak, mikor 
látták, hogy az elefánt orrmányá-

ban a nagy ággal, nyugodtan kö
rüljárta a misszionáriust, aztán le
tette az ágat közvetlenül a lába 
elé, anélkül, hogy csak legkevésbbé 
is bántotta volna. De mi legyen 
most már az ággal? Hebich Sá
muel mindjárt fölismerte ebben Is
ten ujját, ráállt a nagy ágra, s 
avval is magasabb lett, úgy hogy 
az összes jelenlevők közül kima
gaslott s a hangja annál mesz- 
szebbre elhatolt. A pap dühösen 
uszította rá még egyszer az ele
fántot, de az semmiképpen sem 
akart engedelmeskedni. Erre a 
misszionárius intőleg emelte föl az 
ujját s igy kiáltott a pap felé: 
„Mivel engemet mindenáron el 
akarsz pusztítani, vigyázz, hogy 
az igazságos Isten rád ne fordítsa 
az állatnak a dühét. “ A pap ha
ragja most már nem ismert határt, 
váljon elárulja-e tehetetlenségét az 
egész nép előtt? Nem, neki kellett 
fölülkerekedni, azért még jobban 
ráorditott az állatra, sőt rá is ütött. 
Éhez azonban az elefánt nem volt 
szokva, s ahelyett, hogy a misz- 
szionáriusra rohant volna, hirtelen 
megfordult, a papot földre vetette, 
s széles, nehéz lábaival addig ta
posta, mig meg nem halt.

Így tett bizonyságot az Ur az 
Ő szolgája mellett, s megdicsőitette 
szent nevét ellenségei előtt.

Apróságok.
Az égben van evangélium szen 

vedés nélkül. A pokolban  van szen
vedés evangélium nélkül. De a föl
dön a szenvedést és az evangé
liumot nem lehet egym ástól elvá
lasztani. Funcke Ottó

*

„Tudok mindent, amit a pap  
prédikál“ — felelte valaki gúnyo
san, mikor a  tem plom ba hívták. 
Amire az, aki hívta, ezt mondta : 
„En is ismerem m ár a kenyér ízét 
és mégis újra meg újra kell azért 
ennem."
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Gyermekeinknek!
XXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Margitka virágai.
A kis Margitka szereti nagyon a 

virágokat. Alig várja már, hogy 
reggel kimehessen a kertbe és 
megnézze, hogy melyik nyílt ki 
tegnap óta. Vidáman köszönt min
den kis bimbót, rügyet és előre 
örül, hogy milyen szép virág lesz 
belőle. Hát még a pillangókat hogy 
szereti, amikor a szárnyuk gyö
nyörűen csillog a napsugárban. 
Még a zümmögő méhecskékben 
is gyönyörködik, amikor kiszívják 
a virágból az édes mézet.

Margitka nemcsak gyönyörkö
dik a virágokban, hanem dolgoz
gat is a kertben és segít nénikéjé
nek. Ott sürög-forog mellette és 
kérdezgeti: ezt húzzam ki ? Ugy-e 
ezt is kihúzhatom, hogy semmi 
ártalmas gaz, vagy gyom ne ma
radjon a szép virágok közt ?

Amikor ezt látom, mindig arra 
gondolok, hogy az Ur Jézus is igy 
szereti látni a ti szivetekbe ültetett 
szép virágokat, hogy ne legyen 
közte semmi gyom. De ha Ő fi
gyelmeztet benneteket, hogy mit 
kell onnét kiszedni, akkor figyel
jetek rá és tépjétek ki az Ő segít
ségével, de ne csak úgy felülete
sen, hanem gyökerestül, hogy ki 
ne nőjjön újra. Tudjátok-e mik 
ezek? Az irigység, az elbizako
dottság, önzés, hiúság, hazudozás, 
engedetlenség.

Ha az Ur Jézus szavának en
gedelmeskedtek és az Ő Igéje 
szerint gondosan kitakarítjátok szi
vetek virágos kertjét, eljuttok majd 
egyszer abba a gyönyörűséges 
mennyei kertbe, ahol az Ur Jé 
zussal együtt kertészkedhettek.

Ugy-e gyermekek, szeretnétek 
oda eljutni ?

Hogy szerette a kis Mária 
az Úr Jézust?

— Édesanyám — kiáltott a kis 
Mária — olyan álmos vagyok, 
szeretnék már aludni.

Kék szemeit már alig tudta 
nyitva tartani az álmosságtól.

Mária anyja boldogan ölelte 
meg kis lányát és egy búcsucsó- 
kot nyomott a homlokára.

— Mondd, kis lányom — kér
dezte — miért bújsz te mindig az 
ágy egyik oldalára ? Le fogsz esni, 
a fejed nincs is a párnán 1

— Anyám — súgta Mária és 
csudálkozva nézett anyja kérdező 
arcára — az Ur Jézus azt mondta, 
hogy nem volt helye, ahova fáradt 
fejét lehajtsa, amig a földön járt. 
Hagyok minden éjjel egy kis he-
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lyet Neki is a párnámon és akkor 
azt álmodom, hogy az Ur Jézus 
odahajtja a fejét és ott pihen.

Amint ezt elmondta a kis Mária, 
oldalra fordult és álmos szemei 
becsukódtak.

Az édesanyja pedig könnyes 
szemmel adott hálát Istennek gyer
mekéért.

Az ég igazi oldala.
Szoktatok-e gyönyörködni gyer

mekek a csillagos égben ? Látta
tok-e már annál szebbet, mint 
amikor a szép sötétkék ég telistele 
van hintve ragyogó csillagokkal. 
Megkerestétek-e már ilyenkor a 
göncölszekerét, a tejutat, a sark
csillagot ? Ha nem, kérjétek meg 
édesapátokat, édesanyátokat, hogy 
mutassa meg néktek !

Egy ilyen szép estén ment ha
zafelé Évike is a rétről az édes
apjával. Állandóan felnézett, mint
ha meg akarta volna számolni a 
csillagokat. Megkérdezte tőle az 
édesapja :

— Mire gondolsz, Évikém, a- 
mikor folyton az égre nézel?

— Aira gondoltam, édesapám
— felelte Évike — hogy milyen 
gyönyörű is lehet az ég az igazi 
oldalán, ha még a fordított fele is 
ilyen szép. ____

Hogy lesz a  szív fehér?
Jancsika olvasta Dávid imáját 

a Bibliában : „Mossál meg engem, 
hogy hófehér legyek!" Odament 
az édesányjához és kérdezte :

— Hogy tudja Isten úgy meg
mosni a szivet, hogy fehér legyen, 
mint a hó ? Ezt én nem tudom 
megérteni 1

Az édesanyja megkérdezte tőle:

— Nem Írtál tegnap a tábládra?
— írtam — felelte Jancsika.
— Hozd ide a táblát — mondta

az édesanyja.
Jancsi elhozta és megmutatta 

az édesanyjának.
— Hol van a tegnapi irás róla? 

— kérdezte az édesanyja.
— Letöröltem — mondta Jancsi.
— És hol van most?
— Azt nem tudom. Nincs itt.
— így van ez a te bűneiddel 

is, ha az Ur Jézus vére eltörölte, 
akkor akármilyen feketék is vol
tak a te bűneid, fehér lesz a szí
ved, mint a hó.

„Az én otthonom a menny
ország 1“

Cyriilus római fiú volt. Az anyja 
megismerte az Ur Jézust és a fiá
nak is beszélt róla. Cyriilus szívét 
egészen az Ur Jézusnak adta. Ami
kor az édesanyja meghalt, pogány 
apja elűzte hazulról. Őt is, több más 
római keresztyénnel együtt elfogták 
és megkérdezték, hogy ilyen fiata
lon akar-e vértanúhalált halni.

— Igen — felelte — az én ott
honom a mennyország, én az Ur 
Jézushoz akarok menni.

A porkolábok azt gondolták, 
hogy a vérpad el fogja ijeszteni. 
De Cyriilus nyugodt maradt, ami
kor a máglyát meglátta és azt 
kiáltotta :

— Haza vágyom. Ne sirassa
tok engem 1 Gyorsan végezzetek 1

A lángok közül mégegyszer 
hallatszik Cyriilus hangja:

— Keresztyén vagyok!
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonal a Biblia olvasásához.

Szept. 16. Jer. 3 3 :1 2 —22. Isten bő
kezű Úr, aki annak, akinek megkegyelmez, 
gazdagon osztja ajándékait. Izraelnek is 
minden testi és lelki jót Ígér, és pedig nem 
csak ideig-óráig, hanem mindörökre, s ha 
Izrael eljátszotta is a maga jogait Isten 
Ígéreteihez, s emiatt egy időre félretétetett, 
azért az Ígéret fennáll, mert „megbánha- 
tatlanok Istennek ajándékai s az ő elhívása" 
(Róm. 11 : 29.) S ha Izraelhez ilyen kegye
lemmel van, hogyne várhatnánk tőle mi is 
mindent, miután az Ő egyszülött Fiát adta 
érettünk? (Róm. 8 :32 .)

II. Tim. 1 : 1 — 14.
Szept. 17. Jer. 3 7 :1 — 15. Jeremiásnak 

is az a sorsa, ami Isten nagyon sok gyer
mekének, és pedig épen a leghűségeseb
beknek sorsa volt már azóta is : mikor a 
legjobbat akarja, mikor Isten üzenetét hir
deti, akkor meggyanúsítják és méltatlanul 
bánnak vele. Pedig a hitetlenek, mikor 
bajban vannak, akkor mégis csak Isten 
gyermekeihez fordulnak s őket kérik, hogy 
imádkozzanak érettök. De persze az imád
ság meghallgattatását úgy szeretnék, ahogy 
azt ők magok elgondolják, s ha nem úgy 
következik be, akkor az imádkozó ellen 
fordulnak. De Isten gyermekeinek tudniok 
kell azt, hogy a tanilvány nem nagyobb 
az ő Mesterénél, s ha az Úrnak szenved
nie kellett, az ő sorsok sem lehet más.

II. Tim. 2 : 1 -1 3 .
Szept. 18. Jer. 37 : 16—38: 6. Jeremiás 

egyik bajból a másikba jut. Pedig igazán 
joggal kérdi, hogy: mit vétettem ellened 
és ellenetek? Mintha ő,benne is már elő
képe jelennék meg az Úr Jézus szenvedé
seinek. akiben még ellenségei sem tudtak 
bűnt fölfödözni, s igy kénytelenek voltak 
bűnül róni föl neki azt, amit épen az ő 
leikök javáért cselekedett. A prófétai szó 
is Jeremiás ajkán Isten kegyelmének újabb 
meg újabb jele volt, intés, figyelmeztetés, 
dorgálás, de mindez hiába. Aki megkemé- 
nyiti a szivét, annak számára nincsen me
nekülés.

Jób 5 :1 7 —26.
Szept. 19. Luk. 7 :1 1 — 17. Mikor az 

Űr Jézus a keresztfán szenvedett, akkor 
avval is gúnyolták ellenségei, hogy máso
kon segített, önmagán pedig nem tud se
gíteni. Tudott volna, ha akart volna, de 
nem akart, mert az Ő keresz'halála volt a 
mi bűneinknek váltsága, s azt akarta, hogy 
ez elvégeztessék. De ahol az emberek lelki 
java azt kívánta, hogy bizonyságot tegyen 
arról, hogy ő az élet fejedelme, s úr a 
halál fölött is, ott kész volt a segítséggel. 
Jairus leánya, a naini ifjú, Lázár, mind 
annak a bizonyságtevői voltak már előre,

amit aztán Jézus feltámadása a legfénye
sebben hirdetett, hogy Ő meggyőzte a ha
lált, s mi is mindnyájan feltámadunk.

Ef. 3 :1 3 - 2 1 .  Máté 1 1 :2 5 -3 0 . Zsid. 
12: 18—24.

Szept. 20. Zsolt. 66. A hálaadás igazi 
mivoltát csak az értette meg, aki nem csak 
azért tud hálát adni, ami első tekintetre 
is kedves és jó az emberi értelemnek és 
érzésnek, hanem hálát tud adni azért is, 
hogy Isten próbára teszi, súlyos helyze
tekbe jultaija, szenvedésekkel látogatja meg, 
mert az ilyen már megértette, hogy min
dez arra való, hogy lelke megtisztuljon, 
hite erősbödjék, keresztyén élete elmélyül
jön. Óh, milyen boldog tapasztalatai van
nak az ilyen embernek 1 Mennyire érzi, 
hogy Isten közel van hozzá, imádságait 
meghallgatja s mindig közelebb vonja ma
gához. Tanuljuk meg ezt a hálaadást I 

11. Tim. 2 : 14 -2 6 .
Szept. 21. Jer. 40: 1—6. Az Úr csodá

latosan beváltja Jeremiás életében is azt 
az Ígéretét, hogy akinek utaihoz Ö jóaka
rattal van, annak még ellenségeit is jó
akaróivá teszi. (Péld. 16 : 7.) Nabuzéradán 
ajánlata olyan, hogy Jeremiás nem is vá
laszthat mást, mint azt, hogy visszamen
jen a saját, megfogyott, nyomorúságba ju
tott népe közé, és azok között lakjék. Hi
szen ott volt az ő feladata, s ő ahoz hű 
akart maradni mindhalálig. Inkább hor
dozta ő is, mint Mózes, az Isten népével 
való együitnyomorgást (Zsid. 11 : 25.), mint 
a babilóniai udvar pompáját és kényelmét, 
miben része lehetett volna, miután ez a 
pogány főember is ilyen jóindulatra ger
jedt iránta.

II. Tim. 3.
Szept. 22. Jer. 41 : 1 ; 42 : 1— 16. Mikor 

bajban van az ember, akkor hajlandó Is
tenhez fordulni és mindent fogadni és 
Ígérni arra az esetre, ha Isten megsegíti. 
S az Úr olyan irgalmas és kegyelmes, hogy 
még az ilyen föltételes Ígéretekhez kötött 
kérésekre is válaszol. Megjelenti az ő aka
ratát s alkalmat nyújt arra, hogy a foga
dásokat és Ígéreteket beváltsák. Isten hosz- 
szútűrő, nem veti el mindjárt a bűnös 
embert, hanem mindenféle utat és módot 
megpróbál, hogy bűnbénatra, alázatosságra 
és engedelmességre indítsa. Nem látjuk-e 
ezt most is, a mi népünk életében, meg a 
saját egyéni életünkben ?

II. Tim. 4 : 1 - 8 .
Szept. 23. Jer. 43 Mennél irgalmasabb 

és kegyelmesebb az Ur, annál jobban ki
tűnik, hogy az emberi szív mily csalárd 
és mily gonosz. Izrael népe odafordult Is
tenhez, avval az Ígérettel, hogy akár jó,



akár rossz, amit mondani fog, engedel
meskedik. De szive mélyén el volt hatá
rozva, hogy csakis akkor engedelmeskedik, 
ha az, amit Isten mond „jó", vagyis az ő 
gondolatai szerint való. De mivel Isten 
mást akar, ezt már „rossznak" találja, s 
nem tartja kötelezőnek, hogy erre nézve 
is megtartsa az ígéretet. Nézzünk bele a 
saját szivünkbe, nem kérünk-e mi is néha 
tanácsot istentől, holott szivünkben már 
tulajdonképen elhatároztuk, hogy minden
esetre azt visszük véghez, amit mi látunk 
jónak ?

11. Tim. 4 : 9 -2 2 .
Szept. 24. Jer. 44 :1 —8 ; 26—30. Izrael 

népe véghez vitte a maga gondolatát, amely 
ellentétben volt Isten gondolatával. De Is
ten is megtartotta a maga Ígéretét, amelyet 
arra az esetre tett, ha Izrael engedetlenné 
válik. Aki Isten iránt engedetlen, az nagy 
veszedelmet szerez a maga lelkének, mert 
Istennek a legjobb céljai vannak velünk, 
s ha mi más célokat tüzünk ki, s Isten 
világos parancsa ellenére, azok felé futunk, 
akkor egészen természetes, hogy veszede
lembe jutunk. Isten igéje világosan szól 
ezekről a veszedelmekről, s int a megfor
dulásra, a megtérésre, aki nem engedel
meskedik, az maga választotta a vesze
delmet.

Tit. 2 : 1 ;  7— 15.
Szept. 25. Jer. 50: 1— 10 ; 18—20. Isten 

hosszútűrése és hűsége újra meg újra ki
tűnik Izrael népével szemben tanúsított 
magatartásából. Engedetlensége és hűtlen
sége folytán sokszor veszedelembe jutott 
ez a nép, s Isten kénytelen volt fölemelni 
ellene dorgáló és sújtó kezét. De végkép 
sohasem zárta el előtte az,ajtót, vagyis a 
lehetőséget a megtérésre. Újra meg újra 
megújítja szeretetteljes hivogatását, ígére
teit, s mihelyt a nép hallgat a hivogatásra, 
azonnal teljesíti az ígéreteket. Ne felejtsük 
el, hogy Izrael számára még most is fenn
állnak az ígéretek, s hogy el kell jönnie 
az időnek, amikor azok beteljesednek. Imád
kozzunk, hogy Izrael népe minél előbb 
meghallja ismét Isten hívogató szavát.

Zsolt. 7 5 :5 —8.
Szept. 26. Luk. 1 4 :1 — 11. „Az aláza

tosság az a kulcs, amellyel a kegyelem 
ajtaját megnyithatjuk", mondta egyszer Is
tennek egy hűséges szolgája. Egyetlen erény 
sem olyan alapvető a keresztyén életben, 
mint az alázatosság. Az alázatos ember 
mindent megnyer, a kevély mindent elve
szít. Jézus is azért inti az embereket újra 
meg újra az alázatosságra, mert tudja, 
hogy enélkül nem juthatnak át a szoros 
kapun, s nem mehetnek be a mennyeknek 
országába Önmagához sem úgy hívogatja 
az embereket, hogy: lássátok én milyen 
szent és milyen dicső vagyok, hanem igy: 
én szelíd és alázatosszivű vagyok (Máté 
11 : 29.). Jézus dicsőségének csak az lehet 
részese, aki követi Őt az alázatosság ut

ján. A Király kíséretéhez csak az tartóz- 
hátik, aki a Bárány nyomdokéban jár.

Ef. 4 : 1-6. Máté 12 : 1-8. Zsid. 4:9-13. 1 
Szept. 27. Zsolt. 6 8 :1 — 11; 19—21. I 

Az Úr a szabaditásnak Istene. Ezt már 
Dávid és vele együtt Izrael népe is tapasz
talta. Mennyivel inkább mi, akik tudjuk, 
hogy a nagy Szabadító már csaknem 2000 
évvel ezelőtt lejött a földre, s Őbenne Is
ten minden ígérete valóra vált. Itt a zsol
tárban még csak földi győzelemről, földi 
áldásokról van szó, de számunkra már van 
lelki győzelem, győzelem a bűn felett, van
nak lelki ajándé-iok, amelyeket az oszto
gat, aki, miuíán leszállóit a mennyből a 
földre, újra felment a magasságba (Ef. 4:
8— 10.), s kitöltötte Szent-Leikét, hogy az 
vezéreljen bennünket minden jóra. Nekünk 
igazán van okunk örvendezni, vigadni és 
ujjongani.

Tit. 3 : 1 - 8 .
Szép. 28. Jer. sir. 1 : 1 —7;  11—16. 

Jeremiás sok igazságtalan bántalmat szen
vedett el a saját népétői, de mikor a nép, 
a maga bűne mialt nyomorúságba kerül, 
Jerémiás teljesen elfelejti a rajta esett sé
relmeket, s csak népe baján kesereg. Akár
mennyit kell is a hivő embernek szenved
nie a hitetlenektől, sohasem az ő baja 
nagyobb, hanem mindig az őt bántaima- 
zóké. Mert a hivő embert a szenvedésben 
hatalmasan hordozza és vigasztalja az Úr, 
de a hitetlen, aki bántja isten gyermekéi, 
annak hűséges bizonyságtétele miatt Isten 
haragját vonja magára. Ez a tudat arra 
kell hogy indítsa Isten gyermekeit, hogy 
imádkozzanak azokért, akik őket , bántal
mazzák. Erre tanít bennünket az Úr Jézus 
is a keresztfán.

1. Jén. 1.
Szept. 29. Jer. sir. 3 : 18—33. Jeremiás 

úgy hordozza az Úr előtt népe bűneit, 
mintha azok az ő bűnei volnának. Meg
alázza magát és úgy könyörög kegyele
mért. De remélni és bízni is tud, várja az 
Urat és annak szabaditását. Ez az osztály
részük azoknak,, akik igazán alázatos szív
vel tudnak az Úr elé járulni, akár a saját 
bűneikkel, akár a másokéival. Az összetö
rött szívűek mindenkor kegyelemre és 
meghailgaítatásra találnak.

I. Jén. 2 : 1— 11.
Szept. 30. Jer. sir. 3 :37—44 ; 55—58. 

Jeremiás érzi, hogy isten igazsága és szent
sége a bűn megbüntetését követeli. Épen 
azért könyörög kegyelemért és megváltá
sért. Mennyivel jobban megértette ez az 
ótestamentomi próféta sok mai keresztyén
nél azt, hogy megváltásra. Megváltóra van 
szüksége a bűnösembernek,ha ő maga nem 
akar bűneiért bűnhődni. A bűn büntetése 
pedig halál és kárhozat. Ki ne akarna 
ettől menekülni ? Ki ne választaná az éle
tet és az üdvösséget ? De ehez az út csak 
a megváltáson, a Krisztus keresztjén ót 
vezet. — I. Ján. 2 : 12—29. Vargha Gyuláné.
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