
VII. évfolyam, 5. szóm. 
1931. március 1.

Felelős szerkesztő: Dr. Farkas Mária diák. főtestvér. — Laptulajdonos: „Fébé“ Evang. 
Diakonissza Nőegylet. — Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. — Előfizetési ára : fél
évre 2 P 25 fillér, többes küldésnél 2 P. — Egyes szóm 20 fillér. — A kiadáséri felelős: 
Trauschenfels Elza, diakonissza főnöknő. Kiadóhivatal : Budapest, I., Hidegkúti-út 123/a.

Csak Jézusnak mondd el.
Sell L.

Hordozd hallgatva, csendbe’ 
Amit hordozni kell; 
Másoknak elkesergve 
Sulyosb lesz a teher.
A seb csak jobban égne 
Ha hozzá ér kezünk,
Mert minden érintésre 
Újabb kínt érezünk.

Ha fájdalmak, keservek 
Töltik be lelkedet,
Mondd el az Egyetlennek,
Ki bút, bajt elvehet.
Ő hordja gyöngeségid, 
Szerelme oly csodás! 
Vígasztal, gyógyít, épít,
Mint nem tud senki más.
Hozzá vidd minden terhed, 
Mellyel szíved tele,
Mint atyjával,, a gyermek, 
Beszélhetsz Ővele. 
Boldogság, béke tölt be, 
Szemed ha Rája néz,
S könnyű lesz mind, miről te 
Azt hitted*, hogy nehéz.

Ford. Vargha Gyuláné.
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Szemelvények Luther életéből.

2. Az iskolában.Luther gyermekkorában az isko
lában négyfélét tanultak: írást, 

olvasást, éneklést és a latin nyel
vet. Ez az utolsó volt a főtárgy, 
mert ez nyitotta meg az utat a 
papi és minden tudományos pá
lyához. Igen fontos volt továbbá 
az ének, mert a tanulók kötelesek 
voltak az istentiszteleti cselekmé
nyeknél énekükkel közreműködni. 
Látjuk, hogy elvből azt tanították 
abban az időben, aminek a nö
vendékek később hasznát is vehet
ték. Az bizonyos, hogy Luther ki
válóan megtanult latinul és nagy 
jártasságra tett szert az éneklésben, 
ha igaz az is, hogy igazi számtan
tanításban soha nem részesült és 
vallási téren semmiféle, vagy csak 
nagyon gyenge indítást kapott. A 
„vallástanításnak“ ez volt a lé
nyege : „Imádkozzál Szűz Máriá
hoz és a szentekhez; bőjtölj és 
imádkozzál sokat; keresd fel a 
búcsújáró helyeket s kolostorokat 
és légy szerzetes vagy szerezz sok 
misét 1 . . .  És mi azt hittük, hogy 
ha mindezt megtesszük, a mennybe 
jutunk. . . . Máskép mi nem tudtuk, 
minthogy Krisztus haragvó bíró, 
akinek haragját jócselekedetekkel 
és szent élettel ki kell engesztel
nünk.“

A tanítás tisztára mechanikus 
módon folyt. „Bemagolás“ volt. A 
bemagolás módszerénél természet
szerűleg szükség van — gyakran — 
a pálcára, hogy a tanulók, érdek
lődés hiányán, oda figyeljenek. 
Luther egyszer egy délelőtt folya
mán 15-ször kapott verést. Nem 
egy tanító úgy bánt a növendékek
kel, mint „a hóhér a tolvajokkal.“ 
Luther ezt nagyon elítélte. Később 
egyszer úgy nyilatkozik, hogy „az

ifjú népnek kedvet kell csinálni, 
hogy az iskolák ne legyenek többé 
pokol és purgatórium . . . minthogy 
egyáltalában semmit sem tanultunk 
ennyi verés, reszketés, félelem és 
nyomorúság által.“

Magdeburgban a „Nullbrüde- 
rek“, „az életközösség szerzetes 
barátai“ tanították, de semmilyen 
befolyást nem gyakoroltak reá. Két 
dolog feljegyzésre méltó: Kitörölhe
tetlenül belevésődött leikébe egyik 
fejedelmi szerzetes alakja, amint 
az utcán jár, koldulva, hátán a 
zsákot hordozva „mint a szamár“, 
míg mellette szerzetestársa teher 
nélkül halad, hogy amannak ér
deme annál nagyobb legyen; olyan, 
mint egy halálkép, csont és bőr . .. 
„aki reá néz, csettint nyelvével az 
ájtatosságtól “ . . .  A másik dolog, 
hogy Luther már Magdeburgban 
is énekelgetett, mint sok más sze
gény és nem szegény diák, házak 
előtt, ilyen ,módon szerezvén „ke
nyeret az Úr kedvéért.“

Eisenachban, az ő kedves vá
rosában, egy ilyen éneklés alkal
mával került az előkelő Cotta-házba. 
Itt ismerkedett meg Eisenach „leg
vallásosabb“ családjával, a Schalbe 
családdal is. Az a Luther, aki ugyan 
a közfelfogás szerinti egyházias és 
vallásos nevelésben részesült, soha
sem említi egy szóval sem, hogy 
szülei imádkozni tanították, vagy 
vallásilag valamiképpen befolyá
solni igyekeztek őt, — annál töb
bet tud azonban e szülői házban 
élő babonákról beszélni — e ház
ban olyan egyénekkel találkozott, 
akiknek a vallás a legelső és leg
főbb volt s akik ilyen irányban őt 
is befolyásolták. Eisenachban jobb 
iskolát is ismerhetett meg: Trebo- 
nius rektor levette a sapkáját, vala
hányszor az iskolába lépett — úgy 
látszik, a többiek ezt nem tették 
meg —, mert, úgymond, „ez ifjú 
növendékek sorában nem egy ül,
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akiből Isten becsületes polgármes
tert, kancellárt, nagy tudós doktort 
vagy uralkodót csinál; ha mindjárt 
nem is ismerhetők még fel, mégis 
meg kell nékik adni a tiszteletet.“

<. 2 K

Krisztus jó illatja.
(11. Kor. 2 : 15.)

Kétszáz évvel ezelőtt ment haza 
az ő mennyei Atyjához Sturm 

Beata*). aki igazán Krisztus jó
illatja volt a környezete számára, 
amíg itt a földön járt. „Vagy imád
kozott, vagy jót cselekedett“ — 
mondja róla az életrajzírója. A 
legkedvesebb imádkozási mód az 
volt számára, ha bezárkózhatott tit
kos kamrácskájába és ott a csend
ben kiönthette a szívét. „Ilyenkor 
nem szoktam keresni a szavakat, 
hanem egyszerűen mondom azt, 
ami a belsőmből előömlik. Igen 
sokszor nem is szólok semmit, ha
nem áhítatba és,imádatba sülyedve 
hallgatok az Úr jelenlétében és 
csöndben elmerülök az Ő szentsé- 
ges lényébe.“ Az ő számára min
den és mindenki csak az imádko
zásra szolgáltatott alkalmat. Ha 
egy gondtól barázdált arcú embert 
látott elmenni az ablak alatt, már 
csendben felsóhajtott érte a könyö
rülő Úrhoz. Mielőtt egy kapun be
lépett volna, előbb mindig egy imád- 
ságos sóhajtás hagyta el az ajkát: 
„Uram, a Te békességed szálljon 
erre a házra 1“ Ha valaki tanácsot 
kért tőle, lett légyen az akár a 
legkisebb dolog is, egy pillanatig 
mindig várt a válasszal és előbb 
az Úrhoz fordult világosságért. Ha 
valaki minden hátsó gondolat nél
kül elmondta néki búját-baját, 
Sturm Beata az esti csendes órá
jában már egész bizonyosan az

*) Született a württembergi Tabeaban, 
meghalt Stuttgartban 1730.

Úr elé vitte. Ha harangozást hal
lott, hívogatott légyen akár a temp
lomba, akár az iskolába, akár a 
városi tanácsba, ő nem állhatta 
meg, hogy egy pillanatra el ne 
csendesedjék és mennyei áldást 
ne kérjen az emberek igyekvésére. 
Nála, mint ahogy egy ókori egy
házatya mondotta, tényleg „a lélek 
lélegzetvétele“ volt az imádság.

A mindennapi élet legcsekélyebb 
eseményeiből is ki tudta olvasni az 
Úr csodálatos tanításait. Egyszer a 
szolgáló lánynak megígérte, hogy 
megajándékozza egy pár viseltes 
inggel. Kissé megfeledkezett a do
logról, úgy, hogy a szolgáló lány 
kénytelen volt egy kis idő múlva 
mosolygós arccal azzal állni eléje: 
„Szeretném ám viselni is az in
geimet.“ „Ejnye,“ — gondolkozott 
magában Sturm Beata — „ez a 
leány azt mondja a neki Ígért in
gekre: az „ingeimet!“ Hát én nem 
állhatnék az én mennyei Atyám 
elé és a Szentírás Ígéreteire támasz
kodva nem mondhatnám Neki: add 
nekem az én kegyelmemet, az én 
Szent Lelkemet, az én Uram Jé
zusomat? Dehogy is nem: minél 
határozottabban, annál jobb!“

G O N D O L A T O K

Aki magát a gondoknak átadja 
Istent bántja meg.

Az engedelmesség Isten gyer
mekeinek a feladata.

Háromféle kritika van : a gyű
löletnek, a szeretetnek és a nem
ismerésnek a kritikája.

Isten gyermekeinek szüksége 
van az Atya fenyítésére.

Zeller Sámuel
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„Övé vagyok örökre.“
IS  opogtak a dolgozószobám ajta- 
* »■ ján. — Szabad! Egy idősebb 
ember lép be. Izgatottnak látszik. 
Hellyel kínálom meg. „Addig nem 
ülök le, míg egy kérdésemre fele
letet nem kapok.“ Majd ijedt tekin
tetét reám függesztve folytatta: 
„Kérem, uram, mondja meg az 
igazat. Nagyon fontos nekem, hogy 
egész őszintén válaszoljon. Isten 
gyermeke Ön?“

Meglepetve a különös kérdés
től és a látogató izgatottságától így 
feleltem: „Igen, azt mondhatom, 
hogy bűnös vagyok, akit Isten ke
gyelme megmentett. Hozzá,, men
tem és Ő elfogadott. És az Ő Igéje 
biztosít engem arról, hogy aki hisz 
benne, az Isten gyermeke.“ — A 
bizonyságtételem után leült. „Ke
restem valakit, akihez bizalommal 
lehetek" — mondta. Azután így 
folytatta: „Gyógyíthatatlan beteg
ségben szenvedek és nem sok időm 
van hátra. Már több év óta szeret
nék keresztyén )enni, de nem tu
dok békességre jutni. Igyekeztem 
az üdvösség útját megtalálni, de 
nem tudom, hogy jó helyen kere- 
sem-e és most azért jöttem, hogy 
megkérdezzem, hogy hogyan talá
lom meg.“

Elővettem a Bibliámat és Isten 
Igéjének a világosságában tártam 
eléje a megváltás titkát. Beszéltem 
neki Isten hűségéről, az Úr Jézus
ról, Aki mindent elvégezett miéret
tünk, hogy a halálból megmentsen 
minket és örökéletet adjon nekünk. 
Különböző bibliai helyeket olvas
tam fel neki: „Mint pásztor, nyá
ját úgy legelteti, karjára gyűjti a 
bárányokat és ölében hordozza.“ 
(Ésaiás40, 11.) „Senki sem ragadja 
ki azokat az én Atyámnak kezé
ből.“ (János 10, 29.) — Egyszerre 
kiderült az arca, szemei ragyogni 
kezdtek és valami csodálatos öröm

és békesség ömlött el egész lényen. 
Megragadta az Ur kegyelmét: „Övé 
vagyok örökre, senki nem ragad
hat ki az Ő ¡kezéből. Isten áldja 
meg Uram, célhoz értem.“

Két nap múlva hivattak hozzá. 
Vonásai a fájdalomtól el voltak tor
zulva és az ereje rohamosan 
fogyott.

„A beteg egészen nyugodt,“ — 
mondta az ápoló — „csak látni 
óhajtotta Önt.“ Teljesen részvétle
nül és mozdulatlanul feküdt az 
ágyán, amíg az én hangomat meg 
nem hallotta. Akkor fáradt, szemét 
kinyitotta és így szólt: „Övé va
gyok örökre.“ Mikor másnap megint 
elmentem, ott találtam az orvost. 
„Néhány óra óta eszméletlen a be
teg“ — mondotta, úgy feküdt, mint 
egy halott és csak amikor a füle
met a szája elé tettem, hallottam, 
hogy még lélegzik. Felesége még 
el akart tőle búcsúzni, de már nem 
ismerte meg a hangját. Akkor a 
fülébe mondta az én nevemet. Lát
tam, hogy a szemhéja megrezdült, 
és a keze a takaró alatt megmoz
dult. Látszott, hogy erőlködik és 
mondani szeretne valamit. Végre 
felnyitotta a szemét és boldog mo
sollyal az ajkán, halkan suttogta: 
„Örökre.“ Még néhány hörgő léleg
zetvétel és odaát volt.
Tied örökre ! Megváltva véreden, 
Megmosva általad. Tiéd szívem.

Tied örökre ! S ha zúgnak vad szelek. 
Benned rejtőzöm én. Mint gyermeked.

Tied örökre ! Igéd erő s vigasz,
S ha bánt bú s félelem, Meggyógyítasz.

Tied örökre ! Szívem hát nem remeg,
Mert bú s veszély között Hozzád megyek.

Tied örökre 1 5 ha béfogad az ég,
Majd szent trónod előtt Ott is tiéd.
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Steib József festő önarcképe 
30 éves korában.

1928-ban egy berlini kiállításon 
volt egy kép, amely hétszer ismé
telve mutatta be ugyanazt az em
beri arcot. Ez a kép egy megrázó 
vallomás. A festő, aki ezen a ké
pen hétszer festi le önmagát, a kép 
jobbfelén az emberi léleknek, — te
hát a saját lelkének is — bukását 
mutatja be. 1. A legfelső fejnek 
nyugalma csak látszólagos. 2. Már 
kifejezésre jut a búskomorság. 3. A 
következő lépés a kétségbeesés. 
4. Menekül az emberek közül. 5. 
A Sátán szolgája lesz. 6. Össze- 
roskad. Megundorodik önmagától. 
Eljátszotta az életét. 7. A keresztre 
néz és fordulat áll be életében. 
Ami mögötte van, annak hátat for
dít, mert előtte és benne világos
ság van.

Az ember Isten nélkül megha- 
sonlik önmagában. Ez a kép első 
fele.

Az ember, aki megtalálta az Úr 
Jézust és általa Istent, békességre 
jut. Ez a kép bal fele.

Zsoltár 70:6.

Egy hívő gyógyszerész egy ven
déglőben vacsorázott. A ven

dégek könnyelmű beszélgetéseket 
folytattak, amelybe a vendéglősné 
is beleelegyedett. Amikor egy or
vos a tréfálkozást már túlságba vitte, 
így szólt a vendéglősné: „A dok
tor úr ma nagyon könnyelmű.“ 
„Mit ?“ — felelt az. — „Én nem 
vagyok könnyelmű, hisz én min
dennap imádkozom.“ — „Imádko
zik?“ — kérdezték többen egy
szerre — „és mit imádkozik?“ — 
„Én — én mindennap elimádko
zom — a 70. zsoltár — 6. versét“ 
— felelte zavartan és akadozva 
az orvos. „És tudja is, hogy mi

van abban ?“ — kérdezte a gyógy
szerész, aki már régóta szomorúan 
hallgatta az üres fecsegéseket. 
„Nem“ — felelte halkan az orvos. 
„Akkor megmondom: „Én pedig 
szegény és nyomorult vagyok: 
Siess hozzám, óh Isten.“ A vendé
gek nevettek, az orvos pedig tisz
telettel mondta : „Szeretném én is 
úgy ismerni a zsoltárokat, mint 
gyógyszerész úr.“

Mit tehetsz gyermekedért?
C  penernek, a németországi keresz- 

tyén mozgalmak egyik vezető 
emberének, volt egy fia, akit sem 
szeretettel, sem szigorral nem tu
dott a rossz útról visszatéríteni. Az 
apa nem tudott mást, tenni, mint 
gyermekét letenni az Úr kezébe és 
bizalommal kérni, hogy mentse 
meg, ahogy és amikor ő akarja. 
A fiú egyszer súlyosan megbetege
dett és hetekig szótlanul feküdt az 
ágyon, nagy belső lelki küzdelmek 
között. Végre egy nap felült az 
ágyában és így kiáltott: „Apám 
imái körülvesznek engem, mint a 
hegyek.“ Nem sokkal ezután meg
gyógyult és új emberré lett, úgy
hogy atyjának még sok örömet 
szerezhetett.

Kőtörő.

Monod, egy gazdag emberről írt, 
akinek gyönyörű birtoka volt 

Oxford és Reading között. Mindig 
attól félt, hogy éhen kell pusztulnia 
és ezért kőtörő munkát vállalt a 
saját birtoka előtti országúton.

Nem így tesz-e sok keresztyén 
is, aki kőtöréssel foglalkozik, ahe
lyett, hogy megértené azt, hogy 
gazdag örökös, örököse Istennek 
és örököstársa az Úr Jézus Krisz
tusnak.
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Kivonat
Seraphim, Oroszországból megmenekült 
püspök Budapesten tartott előadásából.

Az orosz nép a világ legbol
dogtalanabb népe, mert a bol- 

sevizmus rettenetesen sötét hatalma 
uralkodik fölötte. Oroszország mai 
vezetőségének célja az, hogy Isten 
létezésének még a tudatát is ki
oltsa a nép szívéből. Tilos Isten
nek a nevét nyilvánosan kiejteni. 
Az iskolákban vallásoktatás nin
csen. Azt a tanítót, aki vallási dol
gokról merészel beszélni az isko
lában, helyéről azonnal eltávolítják. 
Ahol a templomokat még nem zár
ták be, a tanítóknak kötelességük 
az istentiszteletekre elmenni és fel
jegyezni, kik járnak templomba, 
hogy azt a legelső alkalommal, 
mint vádat felhasználhassák az 
illetők ellen. Mindenféle vallásos 
egyesületi életet a legszigorúbb ren
deletekkel eltiltottak. A családi éle
tet semmibe se veszik és kb. 5000 re 
megy az elhagyott gyermekek 
száma, akik atyai és anyai szere
tet nélkül nőnek fel és a bolsevis
ták teljes befolyása alatt állanak. 
Mit lehet várni az ilyen ifjúságtól? 
Borzasztó pusztító munkát végez
tek a nép életében, németből for
dított atheista iratok terjesztésével. 
Feladatukul tűzték ki, hogy 5 év 
alatt, amelyből még 3 év van hátra, 
25 millióra emelik fel az istentele
nek társaságának taglétszámát és 
erősen dolgoznak azon, hogy mire 
az 5 év letelik, lehetőleg minden 
templomot bezárjanak. Eddig 14000 
templomban nincs már istentiszte
let. A lelkészeket állásukból el
űzik, lakást senki nem adhat né
kik s akiről megtudják, hogy egy 
éjszakára szállást adott a papjá
nak hacsak a padlásán is, azt 
azonnal száműzetésbe küldik A 
lelkészek gyermekeiket nem tanít
tathatják, rendeleteket hoztak arra,

hogy egyetlen iskolába sem sza
bad felvenni őket. A postások csak 
úgy maradhatnak meg állásukban, 
ha kötelezik magukat arra, hogy 
lelkészeknek szóló, vagy tőlük eredő 
postai küldeményeket nem továb
bítanak. Egyházi, vallásos tárgyú  ̂
nyomtatványok egyáltalán nem ké
szülhetnek.

Akik hitükről és meggyőződé- • 
sükről bátran vallást mernek tenni, | 
azokra a legrettenetesebb szenve
dés és a halál vár. Oroszország
nak eddig már 15 millió vértanúja 
van. De az orosz keresztyének is 
tudják, hogy Jézus Krisztusnál van 
segítség számukra is. Imáinkat, 
szeretetünket kérik és ha megtud
ják azt, hogy mellettük állunk e 
nehéz időkben, ez kitartóbbakká, 
bátrabbakká teszi őket Nemcsak 
az orosz népet, de bennünket is 
csak Jézus Krisztus menthet meg 
az Oroszországban pusztító vesze
delemtől. mert a bolsevisták rom
boló munkájukat már Ázsiára is 
kiterjesztették és Berlinben is van 
egy központjuk, ahonnan tanaik
kal egész Európát el akarják árasz
tani.

A rajnai missziói társulat
örömmel közli, hogy két kínai 
misszionáriusuk. Fischle és Wal- 
ter 16 hónapi fogság után kisza
badult a rablók kezei közül. Való
színűleg úgy sikerült nékik a szö
kés, hogy a katonaság a rablókat 
visszavonulásra kényszerítette. Na
gyon kimerültén érkeztek meg 
Honkongba. Hónapokon keresztül 
mezítláb és hiányos öltözékben 
hajszolták őket helyről-helyre a 
legrosszabb időben is, — és köz
ben állandóan lelövéssel fenyeget
ték őket. A közelebbi részletekről 
csak később kaphatunk hírt.
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Márc. 1. Máté 15:21—28. I. Thess. 
4:1-12. Luk. 10:17-20. 1. Ján. 2; 12-17. 
Szentségre hívott el minket az Isten Szent 
minden, ami Isten céljaira van átadva, 
akár tárgy, akár ember az. De az átadás
nak olyannak kell lenni, hogy az, ami 
szent, más célt ne szolgálhasson, csakis 
Istennek céljait. Aki szent, az nem szol
gálhat többé a bűnnek semmiféle formá
jában, sem tisztátalanságnak, sem szere- 
lellenségnek, sem hanyagságnak, sem más, 
általa felismert bűnnek. Amit pedig nem 
ismert fel, azt is megmutatja az Úr annak, 
aki a már meglátott dolgokban engedel
mes. így lesz Isten hűséges gyermeke mind
inkább szentlé, a szónak gyakorlati értel
mében is.

Márc. 2 Máté 21: 18—32. Jer. 19 : 1- 
20:11. Milyen fájdalmas a prófétának, 
hogy az Úr kemény Ítéleteit kell hirdetnie 
népe fölött. De nem tehet másképen. Bér 
tudja, hogy a hitetlenek bosszúja ellene 
fog fordulni, hogy tömlöcbe fogják vetni 
és élete is kockán forog, még sem hall
gathat. Az Úrnak őreá bízott beszéde 
mintha égő tűz volna a szívében, mintha 
csontjait is szét akarná repeszteni, ha ma
gába fojtja őket. Nem, neki beszélnie és 
szenvednie kell, mert hiszen a kemény 
beszéd talán még most is visszafordíthat 
egyeseket bűnös útaikról. ő  pedig tudja, 
hogy az Úr vele van, s az ellenség a tes
tet megölheti, de a lélek fölött nincs ha
talma.

Márc. 3. Máté 21:33—46. Jer. 21:1- 
22:9. Az Ür ítélete egészen közel van, 
Jeruzsálemnek el kell pusztulnia népe 
hitetlensége és engedetlensége miatt. De 
az Ur még most is nyit utat a menekü
lésre : „Aki e városban lakik, fegyver, éh
ség, és döghalál miatt kell meghalnia, de 
aki kimegy belőle él, és az ő lelkét zsák
mányul nyeri.“ Bunyan híres „Zarándok 
útjá“-ban is menekülnie kell Keresztyén
nek a Romlás városéból. így kell minden
kinek, aki lelkét meg akarja menteni, há
tat fordítani a bűnnek, a világ szellemé
nek, a széles útnak, amelyen sokan jár
nak, s álmenve a bűnbánat szoros kapu
ján a keskeny úton igyekezni a mennyei 
hajlékok felé.

Márc. 4. Máté 22: 1—14. Jer. 22:10- 
30. Milyen fájdalom szólal meg ezekben 
a szavakban : „Föld, föld, föld ! halld meg 
az Úrnak, szavát ?“ Milyen kegyelemmel 
szólt az Ür Izrael népéhez s az nem hall
gatott reá. Az Úrnak azt a bizonyságot

kell róla tennie, hogy ifjúságától fogva ez 
voli a szokása. S a nép engedetlensége 
királyainak életében érte el csúcspontját. 
Azokat is el kell vetnie az Úrnak, még 
szigorúbb ítélettel, hiszen nekik kellett 
volna elől járniok a jóoan, s ahelyett a 
pusztulás útjára vezették a rájok bízot
takat. Nagy felelősség van azokon, akikre 
lelkek vannak bízva, bér éreznék mindnyá
jan a felelősség terhét, s hordoznák azt az 
Úr előtt I

Márc. 5. Máté 22: 15—33. Jer. 23:1- 
18. Ha felelősség van a királyokon, meny
nyivel nagyobb felelősség van még a pa
pokon és prófétákon, akik egyenesen erre 
rendeltettek, hogy Isten gondolatait, aka
ratét, parancsolatait közvetítsék a népnek. 
Evvel a szent feladattal visszaélni, az em
berek lelkiismtretét elaltatni, a bűnnel kö
zösséget vállalni, a legretlenetesebb bűn, 
amely Isten haragját vonja magára. S 
hány ilyen pap és próféta volt akkor Izrael
ben I De az Úr nem akarta veszni hagyni 
az egész nyájat a pásztorok bűne miatt. 
Megverte a hűtlen pásztorokat, de támasz
tott az elszéledt nyáj számára olyan Pász
tort, aki egybegyűjti mindazokat, akik az 
ö  szavára hallgatnak és hozzá mennek. 
Ez a Pásztor ma is gyűjtögeti nyáját, min
denkit hív, téged is, ott vagy-e már a 
nyájban ?

Márc, 6. Máté 22 : 34-46. Jer. 23 :19- 
40. Az Úr maga mondja az Ő igéjéről, 
hogy az olyan, mint a tűz, mint a szikla
zúzó pöröly, s mindenki, aki igazán en
gedi hatni magára Isten Igéjét, tapasztal
hatja, hogy az csakugyan nem kíméli a 
bűnt, hanem kérlelhetetlenül ki akarja 
égetni a szívünkből, s a saját erőnket és 
akaratunkat, összetöri. Ezt az Igét adta 
az Úr az Ő prófétainak szójába, s aki 
ezt meghamisítja, s az Igét lágymeleg, 
hizelkedő, bűnt elleplező beszéddé teszi, 
azért hogy önmagának kedveskedjék, az 
hamis próféta. S aki az Úr beszéde he
lyett, a saját emberi gondolatait és okos
kodásait tárja a nép elé, az hűtlen szolga. 
Az Úr azt mondja ezekről: „Ne hallgas
sátok őket."

Márc. 7.. Máté 23: 1—12. Jer. 24:1— 
25: 14. Az Úr választást tesz azok között, 
akik engedtek az ö  szavának s kimentek 
a romlás városából, s azok közt, akik nem 
engedelmeskedtek. Az engedelmeseknek 
többet mutat meg a maga világosságából 
és kegyelemről kegyelemre viszi őket, az 
engedetleneket pedig utoléri a büntetés.
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Az első lépés, amelyet az engedelmesség 
útjén teszünk, áldást von maga után, újabb 
lépésekre tesz képessé bennünket. Aki en
ged az Úr szavának, annak szívét Ö meg
újítja, s az új szív mindig több és több 
kegyelemre vágyik, mindig teljesebben az 
Úré óhajt lenni, s mindent elvenni az Úr 
kezéből, amit száméra készített. Óh mily 
boldog élet a megújult szívű ember élete I 

Márc. 8 Luk. 11 : 14— 28. El 5 : 1- 9. 
Luk. 9 : 51— 56.  1.  Pét. 1 : 13— 16.  A szere
tet a legdrágább gyümöcse az Istenben 
való életnek. Isten szeretet, s aki Őbenne 
él. Őbenne marad, annak szívét megtölti 
a szeretet, s az kisugárzik belőle minden
kire, aki csak összeköttetésDe kerül vele. 
A szeretet világosságot és melegséget ter
jeszt, s ez a világosság és melegség mesz- 
szire kihat. Az imádság szárnyain távoli 
vidékekre is el tud jutni, azért, akinek a 
szívében igazi szeretet van. az éreztetni 
tudja azt még a pogány világgal is. A sze
retet tisztaságot is terjeszt, mert az igazi 
szeretet még szavakban vagy gondolatok
ban sem enged meg magának olyant, ami
vel magát vagy mást beszennyezhetne. Jár
junk tehát szeretetben.

Márc. 9. Máté 23: 13—26. Jer. 26. Az 
Úr még mindig kegyelmet hirdeltet azok
nak, akik neki szót fogadnak és megtér
nek. S Jeremiás bátran és engedelmesen 
adja tovább az Úr üzenetét. Isten szava 
itt is kiváltja azt a kétféle hatást, amely 
követni szokta Isten komoly figyelmezte
téseit : vannak, akik befogadják, pártjára 
állnak Jeremiásnak s tiltakoznak bántal- 
maztatósa ellen, de vannak, akik ellenáll
nak az Urnák és a prófétának. Isten aka
rata azonban az, hogy hűséges szolgája 
ne adassák halálra s Jeremiás megmenekül.

Márc. 10. Máté 23: 27—39. Jer. 27. Az 
Úr különös erővel inti a népet újra meg 
újra attól, hogy a hamis prófétákra hall
gasson. A hamis próféta látszólag Isten 
szavát közvetíti. Meg lehet tanulni azokat 
a formákat, kifejezéseket, előadási módot, 
amelyekben Isten igazi próféiái átadják az 
Úr üzenetét, de ha a prófécia nem Isten 
Leikétől származik s nem ez a Lélek tölti 
meg a külső formákat, akkor nem áldást 
terjeszt, hanem veszedelmet. S mivel an 
nak megkülönböztetésére, hogy a prófécia 
Istentől származik e vagy sem, megnyí t 
fülekre van szükség, azért kell a nehezen 
halló népet erős, kemény szavakkal figyel
meztetni a veszedelemre.

Márc. 11. Máté 24: 1 —14. Jer. 28. Is
mét előáll egy hamis próféta, Hanóniás, s 
békességet és szabadulást h rdet, de nem 
az Úr megbízásébó1. Mit ér az. ha mi 
bűnösöknek békességet hirdetünk, ha bű
neiket meg nem bánják? Bűnbánat nélkül 
nincs bűnbocsénat és békesség A szívnek

először meg kell keseredni bűne fölött, 
hogy elfogadhassa a békesség édességét. 
Hanániást kemény ítélet súj'ja hamis pró- 
fétálásáért s az Úr itt is bizonyságot tesz 
az igaz próféta, Jerém'ás mellett.

Márc. 12 Máté 24 :15-28. Jer. 29: 
1—15. Hanániás szava, hogy a nép két év 
múlva hazakerül a babiloni fogságból, 
hamis beszéd volt. Az Úr nem veszi olyan 
könnyedén a bűnt. Hetven esztendei fog
ságot szánt népének, de ezt az időt ke
gyelmi időnek adta számára, hogy ezalatt 
magába térjen, bűnét megbánja, s már ott 
az idegen országban is úgy éljen, hogy 
áldásara váljék annak a népnek, amely 
közé most helyeztetett. Milyen n«gy bízta
tás szólal meg az Ur szavában. (10—15. v.) 
Igen, Isten gyermeke a szenvedést, a fog- 
ságo1, a megaláztatást is az Úr kezéből 
fogadhatja, s ha abból fogadja, akkor ez 
nemcsak neki fog javéra szolgálni, hanem 
á !dáséra lesz égé z környezetének, még 
akkor is, ha ellenséges környezetben van.

Márc. 13 Máté 24 : 29—36 Jer. 29. 
16—32 Isién bíztató ígéretei azoknak szól
nak, akik az engedelmesség úlján már meg
tettek az első lépést, mikor az Úr paran
csára eljöttek Babilóniába. De azok, akik 
makacsok voltak és Jeiuzsálemben ma
radtak. átok alatt is maradtak. Őket még 
mindig áltatják a_ hamis próféták, mert aki 
elzárja fülét az Úr szava elől, az útat nvit 
a Sálén szavának. De a hamis próféták
nak is lakolniok kell, mert az Úr szavával 
nem lehet játszani, s azt meghamisítani 
nem szabad.

Márc. 14. Máté 24:37—51. Jer. 30. 
Az Úr végtelen szeretete szól ezekből a 
szavakból. A fenyítést és büntetést el nem 
engedheti, mint ahogy a veszedelmes kele- 
vényt nem lehet megkímélni a késtől, de 
a seb be fog gyógyulni, mert begyógyítja 
azt a bűnbocsátó kegyelem. Nincs más, 
aki a bűn által ejtett sebet gyógyítani 
tudná, mikor az emberi lélek sajog alatta, 
csak egyedül az Úr. De Ő biztos és jó 
orvos, bár fordulna hozzá minden sebzett 
szívű !

Márc 15 Ján. 6 :1 —15. Róm. 5 :1 — 
11. Ján. 6 : 47—57. II. Kor. 7 :4 —10. Isten 
a megpróbáltatásokat, a szenvedéseket, a 
dorgálásokat is azért adja. hogy az lel
kűnknek javára váljék. De csak akkor 
válik javunkra, ha Isten eléri velők azt a 
célt, hogy bennünket megtérésre indítson, 
vagy ha már az övéi vagyunk, mélyebbre 
vigyen a keresztyén életben. Magok a pró
bák, a szenvedések, ha el nem érik ezt a 
célt, nem üdvözítenek. Isten nem vezek- 
lést vár tőlünk, hanem hitet, Abban, Aki 
értünk megfeszíttetett. Ha szenvedsz, nézz 
Őreá és higyj!

Vargha Gyuléné.
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