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vázlatos jegyzet kivonata.)

Az emberek a világban azt tartják okosnak, aki sokat tud. Mert 
mindenki okos akar lenni, mindenki tanulni akar, neki vetik 
magukat a tanulásnak, azt hiszik, az ismeret boldoggá teszi 

őket. A keresztyének is azt gondolják, hogy minél többet kell tud- 
niok, s ezért eljárnak istentiszteletekre, gyűlésekre. — A tanítványok 
mindent tudtak, ami az Úr Jézusról meg volt írva. Pontosan el tudták 
mondani a keresztrefeszítés történetét is. Mégis azt mondja az Úr 
Jézus, miért járnak szomorú ábrázattal? Hiába beszéltek együtt a 
dolgokról, hiába tudtak mindent, az arcuk szomorú volt, elcsüggedtek, 
hitetlenkedtek. Mikor felismerték az Úr Jézust, mindez megváltozott. 
Tehát nem a tudás a fontos, hanem az, hogy az ember lásson. Amíg 
lelki szemekkel nem látjuk a dolgokat, a régiekben maradunk. Tanul
mányozhatja valaki éjjel és nappal a Bibliát, de nem juthat tovább, 
mint az emmausi tanítványok. Látnunk kell az Urat! Mondhatja 
valaki, hogy ő már ismeri az ő Megváltóját, de ha még szomorú az 
arca, még panasz van az ajkán, akkor még nem látja a feltámadott 
Jézust, akkor még halott Megváltója van. Aki a feltámadott Jézust 
látja, látja a feltámadási erőket is és akkor boldog és örvendező 
lesz. A természeti ember nem tud szenvedni, fél tőle, az ember a 
földi életét úgy szeretné berendezni, hogy ne keljjen szenvednie. 
Anélkül, hogy valaki a feltámadási erőket látná, az Úr Jézusért szen
vedni nem tud. Ha mi is csak a mindennapi élet nehézségeit látjuk, 
kétségbe esünk. Ha valaki, a bűneit és elveszett életét látja, kétségbe 
esik. Az emmausi tanítványok ismerték a megfeszített Megváltót, 
hallottak a feltámadásáról, de még,nem találkoztak Vele, még nem 
látták a feltámadott Megváltót. Az Úr Jézus feltámadott értünk, hogy 
megigazítson, hogy győzelmet adjon. A, legnagyobb dolog ezen a 
világon, amikor valaki tudja, hogy az Úr Jézus az ő bűneiért halt 
meg, de sajnálatra méltó az a keresztyén, aki még nem találkozott 
a feltámadott Úr Jézussal, aki csak azt mondja, hogy hallott az Úr 
Jézus feltámadásáról. Ha olt tartasz, ahol az emmausi tanítványok 
voltak, tovább kell jutnod. Sokan keseregnek, tűnődnek a dolgokon, 
megnehezítik egymás szívét, jobban belevihetik a másikat a keser-
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gésbe, csüggedésbe, reménytelenségbe. Ha ilyenekkel találkozunk, 
ne folytassuk a társalgást. Legyen erőnk ahhoz, hogy olyant keres
sünk, aki kisegít a bajból. Igaz, hogy erre azt fogják mondani, hogy 
ez nehéz út lesz, mert meg kell alázkodni, ezt is, azt is be kell val
lani, de legyünk hasonlók azokhoz, akik mikor a drága gyöngyöt 
keresik, készek azért mindent odaadni. Kérjük az Urat, hogyha „egy
szer már érintette a szemünket, érintse meg újra, hogy lássuk Őt, a 
feltámadott Üdvözítőt, hogy örvendezők lehessünk mi is% mint ami
lyen örvendezők lettek az emmausi tanítványok is, az Úr Jézussal 
való találkozás után. Aki a feltámadott Megváltójával jár, annak nem 
lehetnek olyan nehézségei, amelyek miatt elcsügged. Aki szomorú, 
csüggedt keresztyén, az még vagy nem találkozott a feltámadott Úr 
Jézussal, vagy engedte, hogy az ördög elhomályosítsa a látását. 
Minden bajnak az az oka, hogy az ember nem lát. Vagy ha azt 
mondja, hogy sokat lát, akkor azt látja, amit az ördög mutat néki, 
amit lelki megvilágosítás nélkül is láthat az ember. Szemgyógyító 
írra van szükséged, .hogy igazán láss. Aki összetörik bűnei alatt, aki 
szégyenli, amit az Úrral és emberekkel szemben elkövetett,, igazán 
hullatja a bűnbánat könnyeit, bizonyos lehet afelől, hogy az Úr meg
bocsát néki, látni fogja az élő Megváltót, látni fogja, hogy nem kell 
ilyen lelki állapotba jutnia, néki csak azokat az erőket kel! vennie 
amelyeket Ő adni akar, hogy túláradó életet élhessen. Az így meg
gazdagodott lélek, máshová nem is kerülhet azután, mint a meny- 
nyéknek országába, ahol az Úr Jézus elkészítette néki a helyet.

Győzelmi ének.
Sötét, kietlen életemnek 
egy féltett kincse volt csupán, 
hogy dalokat sírt a szívem.
Ez volt az, ami visszatartott, 
ha vágytam békesség után . ..
Más semmi nem.
Hogy fogok békéről dalolni 
és boldogságról és örömről 
én, aki egyébről se tudtam, 
csak könnyről, egyre könnyről ! 
Elhallgat majd a szívem ?
Vagy, ha mégis megszólalna, 
oly idegen lesz a hangja, 
hogy riadt kézmozulattal 
kapok majd a kebelemhez:
,Ki ez az ismeretlen?!“. . .
Mégis Jézusé lettem.
Nem hagyott veszni nyomorultan. 
Lábai elé leborultam 
és neki adtam a szívem.
Tudtam, hogy jó helyen lesz nála. 
(De... ez lesz talán a dalok halála.) 
Aztán mégis csak jöttek néha máskép. 
És folyvást hangzott az ellenség hangja:

„Az élet jó, de a halál — szép 1“ 
Sokáig nem feleltem én a szóra, 
de jött egyszer egy győzedelmes óra: 
erő érkezett fehér imaszárnyon 
és velem volt vezérem győztes karja, 
amikor hittel megfeleltem én :
, Legyen úgy minden, ahogy Ő akarja. 
Ha hallgatok, hát hallgatok, 
ha máskép írok, írok máskép 1 
Lehet, lehet, hogy a halál szép, 
de én az Életé vagyok.
S inkább egy szót, mely életet áraszt, 
mint ezer halált lehelő, 
kárhozatos, hiú szépet!
Az ellen fekete, tépett 
zászlaját futva vitte tova.
S ím egyszerre csoda,
szent csoda történt a szívemben :
Mint mikor ledöntik a gátat,
ujjongva, zúgva, zengve áradt
a dalok árja rajta át
mindegyre előre tőrön,
új, szent szavak szirmát sodorva:
Diadal 1... Béke 1... Erő ] .. .
Kegyelem!... É let!... Ö röm !...

Bélák Erzsébet.
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szemeluényeK Luther életéből.------------------------------------------------ * -----------

3. Luther az erfurti 
egyetemen.

Luther korában az egyetemi hall
gató sokkal kevésbbé volt sza

bad, mint a középiskolai növendék, 
amint ezt ma is látjuk pl Angliá
ban s Amerikában. Mint minden 
egyetemi hallgatónak, úgy Luther
nek is valamelyik egyetemi bajtársi 
szövetségbe kellett lépnie, ami azon
ban lényegileg azt jelentette, hogy 
egy internátus szigorú, kolostori sza
bályainak kellett magát alávetnie. 
Meg volt határozva a séta, evés, 
alvás, tanulás ideje; továbbá, hogy 
milyen ruhát viselhet és hogy mit 
és hogyan kell tanulnia. Amiként 
az egyetemi tanárok részére sem 
létezett szabadság.

Luther teljes mértékben kihasz
nálta tanulmányi éveit. Az akkori 
egyetemi tanítás különlegessége a 
módszeres gondolkozásra való ne
velésben állott. Luther ebben any- 
nyira kiváló volt, hogy társai a 
„filozófusinak nevezték. Mint 
egyetemi hallgató is a napot 
rendszeresen templomlátogatással 
kezdte meg, mert azt tartotta, hogy 
buzgó imádság felér a tananyag 
felének elsajátitásávaí. Vizsgáit 
mindig a lehető legrövidebb időn 
belül kitűnő eredménnyel tette le 
1505. februárjában tették fejére a 
„magister“ barettjét, Luthernek is 
szüleinek is nagy örömére. Atyja 
ezóta nem tegezte fiát, csupa 
tiszteletből.

Luther maga mondja, — s ezért 
így is volt, ha e világ bölcsei ezt 
lehetetlennek is szeretnék tartani, 
— hogy csak 20 éves korában, 
1503-ban, vagy 1504-ben került 
először teljes Biblia a kezébe. Az 
erfurti egyetemi könyvtárban,talált 
egy latinnyelvű teljes Bibliát. Éppen 
Sámuel anyjának, Hannának tör

ténetét ütötte fel s ennek elolvasása 
|azt a sóhajt váltotta ki belőle: 
vajha ő is birtokában lehetne ilyen 
könyvnek! Abban az időben a 
Biblia még ritka könyv volt.

Mint magister kötelezve volt 
Luther az egyetemen két évig bi
zonyos alsóbbrendű tárgyakat elő
adni. Ezen időt fel akarta hasz
nálni arra, hogy valamelyik ma
gasabb fakultást elvégezze. Az 
orvosi fakultás csak névleg létezett, 
a theológiainak a választásánál 
nőtlennek kellett volna maradnia, 
pedig atyja már menyasszonyt is 
szemelt ki számára; így csak a 
harmadik, a jogi fakultás maradt. 
Jogász lett. A jogászi pálya fényt, 
gazdagságot, sőt esetleg nemesi 
címert is hozhatott.

Az egyetemi munka megkez
déséig még sok szabad ideje volt 
Luthernek. Ezt önmagára fordította. 
Önvizsgálatra s öneszmélésre. En
nek az lett a következménye, hogy 
„abban az időben állandóan szo- 
morkodva járt-kelt.“ Miért volt 
szomorú ? Csakugyan egy ismeret
len nevű barátjának hirtelen el
halálozása miatt? Ö maga mást 
mond : bűneiért való félelem és az 
Ítélet napjától való rettegés volt az, 
ami szomorúvá tette. S a gyötrő 
kérdés, melyre feleletet nem talált: 
„mikor leszel már kegyes életű s 
teszel eleget, hogy irgalmas Istent 
talá j ?“

Elérkezett a tanulmányi idő s 
Luther belevete tte magát a munkába, 
de nyugalmat nem talált. A sze
meszter közepén szabadságot vett 
s elment szüleihez. Visszajövet 
vihar érte utói, a villám közvetlen 
közelében lecsapott s a léghuzat 
a földre terítette. Ijedtében szent 
Annához fordult segítségért s ígé
retet tett, hogy megsegítése esetén 
kolostorba vonul.

Luther látszólag hirtelen ül, való
ban azonban csak hosszú, nehéz
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lelki küzdelmek után szokta magát 
valamire elhatározni, Az a vihar 
ott az úton is csak azt \áltotta ki 
a leikéből, ami abban már hosz- 
szabb idő óta benne élt. S ezért 
nem hallgathatott Luther ama 
barátai tanácsára, kik szándékától 
el akarták téríteni 1505. július 17. 
reggelén belépett az erfurti szent 
ágostoni kolostor kapuján. Barátai 
sírtak, de ő tudta: ez az, az út, 
melyre elhivatott, — az Úr szol
gájának útja. Z. H.

Az imádkozásban rejlő erő.
M integy 60—70 évvel ezelőtt tör- 

tént, hogy egy amerikai gyüle
kezetben, amelynek lelkipásztora 
éppen elutazott valahová, ahelyett 
egy, Eszakamerika hegyvidékéről 
odaérkezett öreg missziói lelkész
nek kellett egy vasárnap prédikál
nia. Mikor az egyik presbiter erről 
értesült, feleségével együtt elhatá
rozta, hogy az öreg misszionáriust 
a saját kis vendégszobájukba kérik 
vendégül. Elérkezett a szombat este, 
s mikor a külső csengőt valaki jó 
erősen meghúzta, a presbiter maga 
nyitotta ki az ajtót az ismeretlen 
öreg vendég előtt, s vezette be azt 
a belső folyosóra. Alig tette le utazó 
köpenyét az öreg misszionárius, mi
kor már komolyan ránézett barát
ságos házigazdájára s azt kérdezte 
tőle: „Reinhold testvér, milyen mun
kát végzel mostanában az Úrért?“ 
„Segítek egy kicsit, legalább úgy 
remélem“, válaszolt amaz; „pres
biter vagyok és egy vasárnapi iskola 
vezetője, amelyben magamnak is 
van egy csoportom.“ „Úgy, no ez 
nagyon jó, mert tanítónak lenni jó 
dolog. És milyen^ csoportod van ?“ 
„Fiatal leányok. „Mióta tanítod 
már őket?“ „Öt éve.“ „Óh, hisz ez 
pompás 1 És hányán tértek meg már 
azóta ?“ Reinhold egy kicsit habo
zott, aztán lassan így szólt: „Azt
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hiszem — hogy nem tudom.“ Az 
öreg ember ragyogó arcán árnyék 
vonult végig, élesen reánézett házi
gazdájára s így szólt: „Reinhold 
testvér, csak nem akarod azt mon
dani, hogy öt év óta hirdeted egy 
leánycsoportnak Isten Igéjét és 
nem tudod, hogy hányán tértek 
meg közülök?“ „Mélységesen saj
nálom, de igazán nem tudom“, 
ismételte Reinhold. „Akkor hát 
imádkozzunk“, szólt az öreg, s le
térdelt a folyosón, s Istenhez kö- 
nyörgött, hogy vasárnapi iskolás 
növendékei megtéretlen lelkének a 
terhét helyezze reá a vezető lelkére, 
s ruházza fel őt a Szentlélek ere
jével, hogy ezeket a lelkeket meg
hódítsa. Reinholdnak magának nem 
volt valami nagy kedve az imád
kozáshoz; sietett vendégét minél 
előbb a szobájába vezetni, ő maga 
pedig a feleségéhez ment s elmondta 
neki, hogy a most éikezett vendég 
nem igen van ínyére,. „Miért?" kér
dezte az asszony. „Öh“, felelt a férj, 
„még öt perce sem volt a házban, 
mikor már ott térdeltünk a folyosón, 
s úgy imádkozott értem, mint va
lami bűnösért.“ „De miért?“ „Csak 
azért, mert nem tudtam, hogy a 
vasárnapi iskolai csoportomban 
hány leány tért meg.“ Nehány 
percnyi hal'gatás után így szólt 
Reinholdné: „Vilmos, hátha mégis 
igaza van az öreg úrnak.“

Az esti áhitatnál Reinhold oda- 
nyújtotta a Bibliát a vendégének, 
aki Márk evangéliuma 11. részének 
22—24. verseit ütötte fel és olvasta 
el, s mikor ide jutott: „Amit könyör- 
géstekben kértek, higyjétek, hogy 
mindazt megnyeritek és meglészen 
néktek“, akkor becsukta a Bibliát 
és így szólt: „Testvér, ez az Ige 
neked szól. Ne vinnénk ma este 
közös imában Isten elé a mostani 
csoportodat képező 13 léleknek a 
terhét ?“ S a három ember egyesüli 
a legkomolyabb imádságban. Az
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öreg ember azután a szobájába 
ment és lepihent. Reinhold úr ellen
ben igen nyugtalanul töltötte az 
éjszakát. Korán reggel kopogtatott 
vendége ajtaján: „Szabad bemen
nem?“ „Hogyne.“ „Imádkoznom! 
kell önnel, mert mintha megemésztő 
tűz volna a lelkemben, mintha meg 
kellene halnom, ha a gyermekeim 
ma át nem adják magokat az Úr
nak.“ „Hála Istennek“, szólt az 
öreg űr, s aztán a két férfi sokáig 
térdelt imádkozva Isten előtt, kérve 
tőle új felkészíttetést a lelkek men
tésének munkájára. Így maradtak 
ott Isten előtt, míg a feleletet meg 
nem kapták, s Isten helybenhagyó 
ámenjének a bizonysága alá nem 
szállt a szívökbe.

Új Reinhold volt az, aki ezen 
a délelőttön a vasárnapi iskolába 
ment. A leányok mind ott voltak, 
s ő a tanítást a megszokott módon 
kezdette. De nemsokára letette a 
Bibliát, s habozó, reszkető hangon 
így szólt: „Gyermekek, nem tudom 
folytatni, bocsássatok meg, de úgy 
égeti a lelkemet, hogy én, aki né- 
melyikőtöket már öt év óta taníta
lak, még sohasem kérdeztem meg 
tőletek, hogy nem akarnátok-e szí
veteket és életeteket öntudatosan 
átadni Jézusnak ? Zseni, hogy állsz 
te? Nem akarnád megtenni ezt a 
lépést?“ Halkan felelt a kérdezett: 
„Az utóbbi napokban olyan sokat 
gondolkoztam ezen és én szeretnék 
Isten gyermeke lenni.“ „És te Má
ria?“ Éz könnyekbe tört ki és így 
szólt: „Reinhold úr, milyen nagyon, 
nagyon régen várom már, és remél
tem, hogy ezt megkérdezi tőlem és 
segítségemre lesz!“ Reinhold aztán 
mindegyikkel beszélt, és csodálato
san elkészült talajra talált a szívek
ben. Végül az egész kis csapat le
térdelt, s Isten elfogadta szíveiknek 
áldozatát, s életök tett bizonyságot 
róla, hogy Krisztus királyságának 
újjászületett polgárai.

Ahol fénylik a világosság.

Egy missziói inspektor mondta el 
a következőket egy, a iheo- 

logus ifjúságnak tartott előadása 
közben:

„Egy este egy kis faluba ér
keztem délnyugat Afrikában, hol 
a falu keresztyén elöljárósága már 
várt. Missziói állomás nem volt a 
faluban, hanem onnét mintegy 
húsz kilométernyire lakott egy misz- 
szionárius, akinek a működési kör
zetéhez tartozott ez a kis falucska 
is. Mivel a misszionárius házát 
aznap már nem tudtam elérni, 
ebben a kis falucskában kellett 
megszállnom. Az esti áhitat, ige
hirdetés és hosszú beszélgetés 
után előkészítettem a pok’ócom, 
párnám és minden egyebem s ké
szen álltam arra, hogy mint min
denütt eddig, bebújjak abba a kis 
lyukszerű helyiségbe, ahonnét, hogy 
én beférjek és ott aludhassak, min
dent kihánytak, lehetőleg azt a jó 
csomó piszkot, rongyot, szemetet 
is, ami ezeket az afrikai néger 
kunyhókat olyan elviselhetetlenné 
teszi az európai ember számára. 
Mily nagy volt azonban a meg
lepetésem, amikor a szállásul ki
jelölt kunyhó nem is kunyhó volt, 
hanem valóságos ház. Majdnem 
olyan, mint egy kis nádfödeles 
parasztház Magyarországon. Még 
nagyobb volt azonban kellemes 
meglepetésem, amikor a házban 
egy gyönyörű szép tiszta kis szoba 
várt. Rendes bútorok, tiszta, hűs 
levegő, tiszta, fehér huzatos ágy, 
az asztalon fehér asztalterítő, a 
közepén virágváza virággal, a fa
lon Krisztusképek. S minden ra
gyogóan tiszta és csinos. Majd egy 
negyedóráig csak álltam a szoba 
közepén és néztem. Élveztem a 
szép tisztaságot, rendet, csínt.

Mikor felocsúdtam az álmélko 
dásból, rögtön utánanéztem, hogy
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Tudakozzátok az írásokat!
Ápr. 16. I. Kor. 5 : 6 —13. Jer. 51 : 1-26. 

Babilonnak el kell pusztulnia, mert vétke
zett Istennek népe, Izrael ellen. Izraelnek 
is sok a vétke, s az ő büntetésének napja 
is el fog érkezni, de még a kegyelem ide
jét éli, még vér az Úr, hátha visszatér 
Őhozzá, megbánva bűneit. Még előbb föl 
akarja használni az Úr Izraelt, hogy általa 
töltse ki haragját Babilon ellen. Mert mikor 
az Úr haragjának pohara betelt, akkor mér 
nincs többé gyógyulás, nincs szabadulás. 
Az Úr mindenki iránt hosszútűrő, ma is 
megáll ez az igazság, de még az ö  hosszú- 
tűrésének is van hatéra, az állandó makacs 
ellenállás, egyesek, vagy népek részéről, 
így kellett már sok népnek elpusztulnia. Óh, 
bár kihasználnák a kegyelmi időt mind
azok, akiknek számára még tart 1

Ápr. 17. I. Kor. 6: 1 — 11. Jer. 51 :27— 
49. Az Úr nem akarja beléfoglalni a bün
tetésbe a mega népét, azért hívja őket, 
hogy jöjjenek ki Babilonból, hogy meg
szabaduljanak. Babilon mindenkorra jel
képe maradt az Isten nélkül élő világnak. 
Isten gyermekei el vannak keveredve a 
vi'ág gyermekei közé, s amíg ez a mostani 
világkorszak tart, külsőleg nem is választ
hatók szét tőle, mint ahogy a búza és a 
konkoly sem választhatók szét a gabona
földön, majd csak aratás után, a végítélet
kor. De belsőleg, lelkileg mér itt a földi 
életben is ki kell jönniök Isten gyermekei
nek a világ gyermekei közül és pedig úgy, 
hogy bizonyságtételök, életmódjuk külsőleg 
is megmutassa, hogy ők egy más világhoz 
tartoznak.

Ápr. 18. I Kor. 7 : 10—17. Jer. 51: 50— 
64. Az Úr folytatja és bevégzi a Babilonra 
kimondott ítélet szavait. Könyvbe is Íratja 
őket, nehogy Jeremiás elfelejtsen, vagy 
másképen mondjon belőle valamit. Az Úr
nak gondja van reá, hogy az Ö üzenetei 
hiánytalanul és hibátlanul jussanak el 
azokhoz, akikhez küldi. A Szentírásnak 
szavait mind Istennek Lelke sugalmazta 
a szenlíróknak, azért nem szabad azokhoz 
semmit hozzátenni, sem belőlök valamit 
elvenni. A kegyelem szavainak éppen úgy 
be kell teljesedniük a megtérőkön, mint az 
ítélet szavainak az ellenszegülőkön.

Ápr. 19. Ján. 10 : 12—16 I. Pét. 2 : 2 1 -  
25. Ján. 14:1—6. Ef. 2 :4 —10. Krisztust 
követni nem annyit tesz, mint megpróbálni 
utánozni az ó  szavait, cselekedeteit, mert 
ez lehetetlen is, hiszen csak emberi eről
ködés. Krisztust csak úgy követhetjük, ha 
hit által egyesülünk vele, hogy éljünk többé 
ne mi, hanem éljen bennünk Ő. Meg kell 
ragadnunk azt az igazságot, hogy ő  helyet
tünk halt meg a keresztfán, tehát a mi 
helyünk tulajdonképpen ott van a keresz

ten, s ebben a tudatban ó-emberünket 
meg kell feszítenünk, halálba adnunk, 
hogy feltámadhasson és élhessen bennünk 
ez új ember, amelynek aztán természetes 
élet-eleme lesz, hogy Krisztus nyomdokait 
kövesse, tiszta, igaz, szelíd, bűnt megbo
csátó és szenvedésre kész legyen.

Ápr. 20. 1. Kor. 7 : 18-31. Jer. 52: 1 -  
11. Az Úr szükségesnek látja, hogy Jere
miás által másodszor is leírassa Sedékiés 
megvakíttatásának szomorú történetét. (Lásd 
a 39. rész 4—7. verseit) Mintha különös 
nyomatékot akarna helyezni Isten Lelke 
erre a történetre : az engedetleneknek, az 
ellenszegülőknek vége a teljes vakság. Egy 
darabig ellent lehet állni Isten Lelke hívo
gató szavának, s a Lélek újra meg újra 
hallatja hang.ót, de aki fo'yvást ellenáll, 
annak szíve végre megkeményedik, lelki 
fülei süketekké, lelki szemei vakokká lesz
nek, úgy hogy nem érez, nem hall, nem 
lát már semmit Isten szeretetéből, kegyel
méből, s az örök kárhozatnak lesz a mar
taléka. Komoly figyelmeztetés ez I

Ápr. 21 .1. Kor. 7 : 32-40. Jer. 52 : 1 2 - 
34. Milyen remek alkotás volt a jeruzsá- 
lemi templom, Salamon dicsőséges temp
loma 1 Mennyi kincs és gazdagság volt 
benne összehalmozva, mennyi munka és 
fáradság volt reááldozva a fölépítésére 1 S 
most mindezt elrontja, szétszedi, széthordja 
az ellenség, s az Úr ezt megengedi I Igen, 
mert a templomnak meg volt még a külső 
fénye és ékessége, de az Úrnak jelenléte, 
amely egykor betöltötte, nem volt többé 
benne. Az Úr nem kézzé] csinált templo
mokban lakik, hanem az Ö előtte meghajló, 
Őt szerető és dicsőítő szívekben, s ezek a 
szívek, ha összegyűlnek Isten dicsőítésére 
a templomban, vonják le oda azt a Lelket, 
Aki szentté teszi a templomot. Amely temp
lomban nincs ez a Lélek, az megérett a 
pusztulásra.

Ápr. 22. 1. Kor. 8. Sir. 1 : 1—10. Jeré- 
miás, aki annyiszor intette, figyelmeztette, 
dorgálta és hívogatta a népet Istennek 
szavával, de akinek beszédét a makacs 
nép nem hallgatta meg, most már nem tud 
egyebet tenni, mint keseregni népének pusz
tulásán. Óh, milyen fájdalom azt tudni, hogy 
a pusztulást maga idézte föl ez ez enge
detlen, hálátlan nép. Vétkezvén vétkezett 
Jeruzsálem, azért kellett ellenség kezébe 
kerülnie, azért kellett a pogányoknak el- 
foglalniok a szenthelyet, amelynek Isten 
hűséges népe számára kellett volna fenn
tartatnia. Igen, a bűn megtermi a maga 
keserű gyümölcseit.

Ápr. 23. I. Kor. 9 : 1-12. Sir. 1 : 11-22. 
Istennek kegyelme az is, ha a bűn keserű 
gyümölcsei bűnbánatot fakasztanak a szí
vekben. Nem reménytelen az olyan lélek
nek az állapota, aki, bér vétkezett és vét



keiért bűnhődik, fájdalmat tud érezni azon, 
hogy vétkei voltak azok, amelyek a szen
vedéseket reá zúdították. Jeruzsálem is 
magába száll, elismeri, hogy az Úr szava 
ellen rugódozott, s éppen azért, mert így 
bűnbénatra ébredt, képessé teszi az Úr 
arra, hogy ismét őhozzá forduljon segít
ségért. Milyen hosszútűrő és nagykegyelmű 
az Úr 1 Bár sohase felejtenék el ezt a 
bűnösök 1

Ápr. 24. I. Kor. 9: 13-27. Sir. 2. Óh, 
milyen fájdalom az, a próféta szívének, 
hogy nem kap többé kijelentést az Úrtól 
népe számára 1 Izrael népe addig hallgatott 
a bolondságot hirdető, hazug próféták sza
vára és vetette el az igazi hű prófétának 
beszédét, hogy most már, a nagy nyomo
rúság idején nem küld neki az Ur üzene
tet Jerémiás által. A legnagyobb lelki nyo
morúság idei azok, amikor az Úr hallgat. 
Míg haragjának dörgő szava hallatszik, 
addig az még mindig mulatja a megtérésre 
vezető utat, de mikor már a harag szavai 
is elhallgatnak s az Úr egészen visszavonul, 
akkor a teljes irányvesztettség és sötétség 
veszi körül a lelkeket. így van most Jeru
zsálem. Csak ők kiáltanak az Úrhoz, de 
az Úr nem felel. Meddig, Uram, meddig?

Ápr. 25 I. Kor. 10: 1—13. Sir. 3:1- 
25. A próféta itt a kesergést Izrael népé
nek szájából, amelynek eddig átadta, egé
szen átveszi s a saját személyére fordítja. 
Neki, az igaznak és hűnek is éreznie kell, 
hogy az Úr elhallgatott és elfordult. Mivel 
ő népének bűnét magára vette s érette az 
Úr előtt helyt állott, neki is át kell men
nie ezen a keserűségen. Érzi magán az 
Úrnak kezét, ereje és reménysége elfogvat- 
kozik. De Isten a maga hű gyermekeit 
csak átviszi az ilyen sötét hullámokon, 
de nem hagyja őket sokáig bennök. Jeré- 
miós is nagy fájdalmának közepette, vissza
emlékezik az Úr kegyelmességére, amelyet 
annyiszor tapasztalt, s újra tud bízni és 
reménykedni. Tudja, hogy csak várni kell 
az Úrra, s meg fog jelenni és el fogja osz
latni a setélséget.

Ápr. 26. Ján. 16: 16—23. I, Pét. 2: 11- 
20. Ján. 12:20—26 I. Jón. 4 :9 —14. Isten 
gyermekei úgy engedelmeskednek Isten 
törvényeinek, ha az emberi törvényeknek 
is engedelmeskednek, és pedig pem kény
szerből, nemcsak azért, hogy büntetés alá 
ne kerüljenek, hanem önként és szeretet- 
ből. tudván azt, hogy a földi feljebbvaló
kat is Isten állította a magok helyére. A 
királyok, kormányzók, az állami és egy
házi vezetők mind azért vannak helyökre 
állítva, hogy fenntartsák a rendel, a fe
gyelmet, 8 korlátok közt tartsák a bűnö
ket féktelenül elkövetni hajlandó embere
ket Persze a bűn gyökerét nem tudják 
kitépni az emberek szívéből, erre csak Isten 
ereje képes, de épen ennek az erőnek kell 
megnyilvánulnia a hívő emberek életében, 
ha kell, szenvedések árán is

Ápr. 27. I. Kor. 10:14-23. Sir. 3:26- 
66. Jerémiás, mikor a világosság újra át
tör lelkében a reménytelenség sötétségén, 
nagy és mélységes dolgokat lát meg. Meg
látja,, hogy az Ur nem zár ki örökre, hogy 
az Úrnak is mélységes fájdalom, mikor 
népét büntetnie kell, meglátja, hogy kiki a 
maga bűnéért bűnhődik, s nincs más ki
vezető út, mint a bűnbánat és a megtérés. 
S azt is tudja, hogy akik meg nem térnek, 
azokon rajtok marad Isten haragja s a 
végleges büntetést nem kerülhetik el. Lelke 
várja az Urat, a szabadító és ítélő Urat.

Ápr. 28. 1. Kor. 10:24-33. Sir. 4. A 
próféta lelke kétség és remény között hóny- 
kódrk. Bár kétségbeesésének teljes sötét
ségén áttört mór a remény világossága, 
azért a jelennek sötét képei újra meg újra 
reónehezednek a lelkére. Nem tudja keser- 
gés nélkül nézni a gyermekeknek és az 
anyáknak szenvedéseit, fáj neki a tiszta
lelkű nazireusok nyomorúsága, haraggal 
tölti el lelkét a tudat, hogy a próféták 
bűne és a papok vétke vitte a népet lej
tőre, épen azoké, akiknek vezetőinek kel
lett volna lenniök az igazság útjára. De a 
jelen sötét képei közt is újra felmerül a 
jobb jövő képe : eltöröltetik a te álnoksá
god, óh Sión leánya, nem fog téged szám
űzni többé. Mily jó, hogy mi is hittel és 
reménységgel nézhetünk magyar Sionunk 
jövőjébe 1

Ápr. 29. 1. Kor. 11 : 1—16. Sir. 5. A 
gyász még mindig nem tűnt el, de a re
ménység aludt ki Jerémiás leikéből. Érzi, 
hogy a szíve beteg, népe bűne mialt, de 
ludja, hogy él az Úr, s ha Ő megelégeli 
a büntetés idejét, s kibocsátja Lelkét, hogy 
népét magához visszatérítse, akkor a nép 
vissza fog térni Istenéhez. Igen, a bűnbó- 
nat. a megtérés, a megújulás, ez mind Isten 
kegyelmének ajándékai. Nyújtsuk ki ke
zünket hittel útónok 1

Ápr. 30- I- Kor. 11: 17—34, Esdr. 1. 
Jerémiás próféta nem hiába imádkozott és 
reménykedett, be kellett teljesülnie annak, 
amit egykor az ő szája által mondott az 
Úr Izrael népének, hogy a babiloni fogság 
csak 70 esztendeig tog tartani, és aztán 
visszakerül Izrael népe a maga hazájába. 
S ha az Úr véghez akar valamit vinni, 
akkor meg is találja arra az alkalmas esz
közöket. S ha neki úgy tetszik, még hitet
len embereket is föl tud használni céljai
nak keresztülvitelére. Itt is egy pogány 
embernek, Cirus perzsa király szívébe önti 
belé az elhatározást, hogy a zsidó népet 
kiszabadítsa és hazabocsóssa S azt is 
meglátja Cirus, hogy a hazatérő népnek 
első dolga kell hogy legyen, hogy a lerom
bolt templomot újraépítse, s ezért elren
deli, hogy a templom összes elrablott kin- 
c-ei visszaadassanak az izraelitáknak. 
Csodálatosak az Úrnak útai 1

Vargha Gyulóné.
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kerül ez a, még Európában is csi
nosnak mondható, szobácska ide 
a legsötétebb, mondhatnám : a leg
piszkosabb Afrikába. Ahogy a 
háziasszonnyal, egy derék néger 
nővel szóba ereszkedtem, megtud
tam, hogy kis lány korától a misz- 
szionárius házában nevelkedett, 
onnét is ment férjhez és mindazt, 
amit tud, ott tanulta.

Most lettem figyelmes a misz- 
sziói munkának egy olyan terüle
tére, amit eddig nem méltányoltam 
eléggé: a misszionárius feleségé
nek rejtett munkájára. Jól ismerem 
az afrikai nép karakterét, az óriási 
hajlandóságot bennük a lustaság, 
hanyagság és piszkosság felé. S 
így jól el tudtam képzelni, milyen 
rettenetes munka lehet az, milyen 
türelem kell hozzá, milyen önfel
áldozás, mennyi imádság, mennyi 
újra kezdés, mennyi kitartás, amíg 
egy misszionáriusné azt a házába 
vett 10—12 néger lánykát oda
neveli, hogy nem csak fogalmat 
nyernek a tisztaságról, az egész
séges élet követelményeiről, hanem 
odáig viszi őket, hogy akár Euró
pában sem kell magukat ebben a 
tekintetben szégyelniük. Sőt vissza
térvén a falujokba vagy férjhez 
menetelük után is képesek szembe
szállni az egész falu, egész nép 
ellenállásával és kiharcolni maguk 
és családjuk részére az egészsé-j 
get és tisztaságot. S lassanként az 
egész falut megtanítani mindarra, 
amit tudnak. Mert, igen, az én 
háziasszonyom házában már éppen 
úgy ott nevelkedett 10—12 néger 
leányka, mint ahogy ő a misszio
nárius házában. És boldog arccal 
tudott arról mesélni, mennyi baj 
van velük, amíg pontosságra, tisz
taságra neveli őket, de mennyi 
öröm származik abból, ha az Úr 
Jézusnak végre sikerül őket mégis 
a maga igájába fogni s a vérükbe 
oltott tisztátalanságoktól, lustaság

tól, hanyagságtól megszabadítani 
Másnap találkoztam a 40 év 

körüli misszionáriusnéval is, aki a 
házában már a második csoport 
lánykát nevelte. „Az első csoport
ból éppen két hete adtam férjhez 
az utolsót, — mondta — egy pedig 
egészen az Isten országának a mun
kájára szentelte magát.“

Igen, gondoltam magamban, 
mikor ezt hallottam, annak a né
ger asszonynak a házán az első 
pillantásra meg lehetett ismerni, 
hogy ott hívő asszony, Isten gyer
meke lakik. Az 0  világossága fény
lett. Háza messze ki-kitűnt a többi 
ház közül a maga tisztaságával, 
rendjével. De ugyan, kellett kér
deznem magamtól, ha odahaza 
bemegyek egy hívő asszony há
zába, vájjon mindegyiknél igy 
megtalálom-e ugyanezt a külömb- 
séget?“

Hát, ha egy afrikai néger asz- 
szony háza fénylerii tud a tiszta
ságtól, mert a háziasszony szívé
ben az Ur Jézus munkálkodik, 
nem tudná az Ür Jézus ugyanezt 
minden hívő magyar asszony szí
vében és házában is elvégezni? 
Csak igazi hívők és igazi engedel
mes szívek kellenek. F. Z.

G O N D O L A T O K

Hinni annyit jelent, mint Isten
ről helyesen gondolkozni (Zsid. 11, 
18-19).

A fáradhatatlanságnak a titka 
abban rejlik, hogy naponként me
rítünk Isten irgalmából.

Csak az egész keresztyéned 
boldog emberek.

Hét nyelven beszélni sokka 
könnyebb, mint hét nyelven hall 
gatni.
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