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Galat. 5, 16—24*

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem,meg
erősít." Nagy út előtt állok. Operáció előtt. Az Úrnak 
különös kegyelme, szeretete és irgalmassága, ha 

visszahoz engem. „Nékem az élet Krisztus és a meghalás 
nyereség." Ha az Úr itt tart a földön, az csak kegyelmi 
idő. Egy vágyam van, hogy az Úr szívén pihenjek. Üram, 
mit akarsz, hogy cselekedjem? Én úgy ismerem az én 
Megváltómat, mint aki életemben, halálomban egyetlen 
üdvösségem, ő  tudja, mi az Ö gondolata, terve, akarata. 
Egynek mindig örülhetünk, hogy minden javunkra van. 
Búcsúzom a biztos viszontlátásra. „Légy hű mindhalálig 
és neked adom az életnek koronáját.“ Kívánom, hogy 
jobban engedjetek az Úrnak, mint ahogy én azt életemben, 
meg tudtam valósítani.

Nagyon sok alkalmunk volt mór ezekről az Igékről 
hallani. Nehéz volna ezekről az Igékről beszélni, ha nem 
tudnám, hogy vannak, akik komolyan akarják azt venni. 
Olvastam valakinek a nyilatkozatát: sokan tudnak a halál
ról beszélni, de élni, mint akik meghaltak, kevesebben. 
Takarónak használják a beszédet. Olyan könnyen elpalás
tolunk egy szóval sok mindent, amit nem akarunk, hogy 
nyilvánvalóvá legyen, de az Úr a szívet nézi és a mi 
cselekedeteinket. Valaki azt mondta, hogy van a világon 
egy agyongyötöri valaki. Mindent annak kell végezni. 
Ez a „más valaki“. Csinálja ezt más valaki. Egy kissé 
fáradságos a munka, csinálja más valaki. Ez a jelszó: 
én mór olyan sokat tettem, tegyen más valaki. Imádkozni 
is kellene, tegye azt más valaki. . A divatról mindenki azt 
gondolja magában, hogy nem Őreá vonatkozik s követi

* Megboldogult Főnökasszonyunk t92y. szept. bén. Hűvösvölgyben larloll ha- 
.'¿la előtti utolsó bibliamagyarózatának vázlata.
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a divatot. Az ember nem veszi komolyan azt, hogy a 
testnek a gyümölcsei nyilvánvalókká lesznek, de a lélekéi 
is. Nagyon szomorú jelenség, amikor az emberek külföldön 
járnak és azzal jönnek vissza, hogy a német keresztyének 
ezt is csinálják, azt ,is csinálják, színes harisnyát is hor
danak, stb. De az Úr előtt ez nem mentség. Egy szűrőt 
ismerek és ez az Isten Igéje. Sokszor mondják, ez vagy 
az azt mondta. Miért nem állítod fel közötte és közötted 
Isten Igéjét? Miért vagy hajlandó mindjárt arra hallgatni? 
Ezzel szemben nagyon elzárod füledet Isten Igéje előtt. 
Beszélsz halálról, de nem akarod a győzelmet venni. A 
töviskoszorú legyen az Úr Jézusé. Legyen a súly és teher 
az Úr Jézuson, te pedig éled világodat. Amit vetsz, azt 
aratod is. Ami nem lesz nyilvánvalóvá idelent, az majd 
ott fönt lesz. Sokan lesznek, akik azt mondják majd: 
Uram, Uram és mégsem lesznek odafent. Minden világos
ság amit veszünk és aminek nem engedünk, ítélet szá
munkra. Aki tudja az Ő Urának akaratját és nem cse- 
lekszi, aki tudja, mi a győzedelmes élet és mégsem veszi, 
viselni fogja a következményeit. Lehet, hogy valaki elol- 

, vassa ezeket az Igéket és azt mondja: ez a bűn és ez a 
bűn sem találtatik én bennem. Az Úr Jézus máskép ma
gyarázza. Elvitathatjuk azt a bűnt, százszor is, de nem 
vesszük észre, hogy nem állunk a lélek vezetése alatt. 
Csak egy keresztyénség van, ami átvisz a halálon, a gya
korlati, élet keresztyénsége.

„Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.“ 
Ha valakinek gyermeke van, tudja, hogy meg ,kell adni a 
lehetőséget, hogy életben maradjon. Ha az Úr Jézus él 
én bennem, akkor Annak kell élni és én nem élhetek, 
ketten nem élhetünk együtt. Kétlaki életet nem lehet élni. 
Egyik száméra halál az, ami a másik számára élet. Ahol 
az Úr él, ott templom van, és jaj annak, aki megrontja 
az Úrnak templomát. Milyen más lesz az életem, ha tudom, 
hogy Ő él énbennem és Ő bírálja felül minden gondola
tomat, cselekedetemet. Nekünk a templomot magunkkal 
kell vinnünk, ott kell szembetalálkoznunk az élő Megvál
tóval, ahol vagyunk. Jó volna, ha ezt egyszer úgy meg
szívlelnék, hogy cselekednénk is. Isten Igéjét büntetés 
nélkül semmibe venni nem lehet. Aki a testnek vet, a 
testből arat veszedelmet, aki a léleknek vet, az abban a 
nagy kegyelemben részesül, hogy veszi a boldogságot és 
az örök életet.



Csillagos éjszaka.

A z égen milliónyi pont,
Mind, mind egy-egy világ,
De néma mind. semmit se mond, — 
Rejtelmükbe ki lát ?

Ki tudja, meghalt kedvesünk 
Hol él mely csillagon ?
S míg fájón választ keresünk 
Rólunk tud-e vájjon?

Vagy ott, az égi honba fenn.
Feledve már a föld ?
Az öröklét, a végtelen.
Minden vágyat betölt?

Evek, miket már nélkülök,
Árván tölténk alant.
Nekik ott, hol minden örök,
Csupán egy pillanat ?

Oh földi szív, ne ejts panaszt,
Mondd, titkot mért kutatsz ?
Annak, ki elrejtette azt.
Hálákat mért nem adsz ?

Várj csendesen, eljő a perc,
S a fátyol szétszakad.
Választ minden kérdésre nyersz,
Az Úr mindent megad.

A csillagokban, hű Atyád 
Örök szerelme ég,
Belőlük Ő tekint le rád 
Es ez neked elég.

Vargha Gyuláné.

.................  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

A berlini éjszakai misszió 
munkájából.

Derlin egy nagyon forgalmas 
utcájában vallásos iratokat 

osztogattam. Részben barátságosan 
fogadták, részben azonban mogorva 
megjegyzéssel: „Inkább egy száz
márkást adjon testvér.“

Csüggedve és gondolatokba 
merülve mentem az utakon és 
egyszerre, mintha földből nőtt volna 
ki, egy feltűnő elegánsan öltözött 
nő állt előttem.

„ Kedves testvér, segítsen rajtam, 
olyan szerencsétlen vagyok.“ Anél
kül, hogy lett volna időm a gon
dolkozásra, magával vont egy 
szomszéd utcába s ott könnyek 
között mondott el részleteket az 
életéből. Elhatározta, hogy ezen 
az éjszakán véget vet az életének. 
A lakását nem akarta megmondani, 
így megadtam neki az én lakásom 
címét és kértem, hogy írjon, ha 
szüksége van rám.

Aggodalmak közt vártam három 
hétig. Már majdnem elvesztettem 
a reménységemet. És akkor jött a 
levél. Csak néhány szóból állt : 
„Kedves testvér kérem, tessék el
jönni a maga boldogtalan Máriájá
hoz (pokoli kínokat szenvedek)“. 
Azonnal útnak indultam. Berlin 
legelőkelőbb negyedében lakott. 
Nagy volt a meglepetésem, amikor 
egy tiszta, rendes szobaleány nyi
tott nekem ajtót. Még jobban 
csodálkoztam, amikor egy elegáns 
lakásba léptem.

Elmondta élete történetét. Egy 
tanítónak a leánya, magasabb is
kolákat végzett. 17 éves korában 
megszökött. Öt gyermek közül ő 
volt a legkisebb! Egy október dél
után ért Berlinbe és este már el
bukott. 22 év óta nem hallott a 
szüleiről.

Egy féléven keresztül majdnem 
mindennap meglátogattam. Álla
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pota hol reményt keltett bennem, 
hol elcsüggedtem. Lassanként meg
nyertem bizalmát. A jég megtört. 
Megkért, hogy írjak a szüleinek. 
Vajjon milyen lesz a felelet?

10 nap múlva egy vastag levél 
érkezett hozzám. Soha életemben 
még így nem reszketett a kezem, 
mint mikor ezt a levelet felbon
tottam. Szavakba nem lehet fog
lalni azt, amit éreztem a levél ol
vasásánál. Reszkető kéz írta s az 
elmosódott helyek könnyek nyomait 
mutatták.

A 76 éves anya írta: Az apa 
régen meghalt, elveszett gyermeke 
miatti fájdalom törte meg szívét. 
A testvére, aki tanító volt egy elő
kelő csalódnál, elvesztette az állá
sát, mert nem akarták gyermekei
ket olyanra bízni, akinek a testvére 
elbukott. A fiatalember nem tudta 
elviselni ezt a megaláztatást és 
főbe lőtte magát. Az egyik nőtest- 
vére, aki addig boldog házaséletet 
élt, ezentúl nap-nap után hallotta 
a férjétől, hogy érezze magát meg
tisztelve, hogy feleségül vette, mert 
különben ő is testvére sorsára 
jutott volna. A szegény asszony 
e fölötti szomorúságában búskomor 
lett és a folyóba ölte magát. A 
levél végen még azt írta az édes
anya, hogy ő is úgy tett, mint az 
az anya, aki estéről-estére az ab
lakba állította a lámpát, hogy el- 
tévelyedett fia hazataláljon. Most 
pedig nem tud egyebet tenni, mint 
kezeit összekulcsolva hálát adni 
Istennek, aki élete alkonyán meg
hallgatta imádságát. Nem volt eb
ben a levélben semmi panasz, 
csak az anya vágyakozó szeretete 
22 év óta tévelygő gyermeke után.

Az anya megbocsátó szeretete 
megadta az utolsó lökést vágya
kozó gyermekének. Haza! Haza! 
Néhány nap alatt eladta elegáns 
rongyait. Amikor a vonathoz kísér
tem, kicsordult a könny a szemem

ből és az ő szemeiből is folytak a 
könnyek.

Két év múlt el azóta. Nagyon 
kért, hogy látogassam meg. Csodá
latosan szép napokat töltöttem 
náluk. Egy kedves kis házban 
lakott az édesanyjával. Felejthe
tetlen kép volt, amikor az öreg 
édesanya karosszékében ülve fel
olvasta a reggeli és esti áldást. 
Azután a leány odaült a régimódi 
zongorához, ami olyan soká néma 
volt és halkan suhantak végig az 
ujjai a billentyűkön. Együtt éne
keltük: „Elmegyek, hadd megyek, 
Jézusomat látni meg.“ Szinte dia
dalmasan énekelték mindketten az 
utolsó verseket: „Mint leszek, mint 
leszek, ha majd Jézushoz megyek? 
Aranyutcák városában szívemet 
mily gyönyör várja.“ Talán mind
kettő érezte, hogy nem sokáig 
marad idelent a földön. A kis 
hajlékot az örökélet levegője töl
tötte be. Valóban, az ő része kies 
helyre esett, mert láthatta Azt, 
akiben hitt, akiben bízott és aki 
az ő bűneit a tenger mélyére 
vetette.

Mi pedig Pál apostollal elmond
hatjuk : „Ahol a bűn megnöveke
dik, a kegyelem annál inkább bő- 
völködik.“

A „Rettungsboté'ból.

Egy tizennégy napig tartó sza
kadatlan imádkozást sem sokalla- 
nánk, hogyha azután semmi dol
gunk se lehetne többé az óember- 
r'f/j -^Z■ azon^an nem lehetséges. 
i i . i f n .. bennünket az utolsó 
lehelletünkig. A z  ó-embertől való 
szabaddá léteiben még mindig 
csak tanuló vagyok s úgy látom, 
tökéletességre nem is jutok soha. 
Nem is akarok. De tanulni és to- 
pbob haladni, azt akarok az utolsó 
lehelletemig.

(Kolb Imanuel, 1784—1859.)
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Gondolatok
! megboldogul! Főnökasszonyunk áhilalaiból.

Add magad a keresztre, s ne 
I legyenek privát vágyaid, hanem 

mondd: „Legyen meg a Te aka
ratod!“

Nincs annál szebb, mint mikor 
! egymásért égnek a lelkek, hor- 
j dozzák egymást és egymás terhét. 

A tiszta, szent, bűnt gyűlölő sze
retet az, amiről az emberek meg- 

I ismerhetik, hogy az Övéi vagyunk.

Mindenki akadálya az egység
nek, aki nem szabad magától, 

i szeretetlen s nem adja magát egé
szen az Úr oltárára.

Aki tud ima nélkül élni, az 
nem igazi keresztyén, még ha 

1 sok jót is tételez fel magáról. A 
hal nem élhet víz nélkül, az em- 

! bér sem levegő nélkül s így az 
| igazi keresztyén ember sem élhet 
j imádság nélkül.

Ha imádkozunk, de nem adjuk 
| oda magunkat egészen az Úr ol- 
; tárára, nem ér semmit az imád

kozásunk. Az igazi imádkozás 
] feltétlen engedelmességet kíván.

j A báránytermészet tűr, szenved, 
és mindig önzetlenül szeret. Min
denre a szeretet indítja.

Élő hit.
E gy afrikai misszionárius össze- 

 hívta a gyülekezetét, hogy hosz- 
 szabb szárazság után esőért imád- 

kozzanak. Egy néger leányka is el-
 jött, hóna alatt hozva az esernyő-

 jót, mert egyáltalán nem kételkedett
abban, hogy a közös imát követni
fogja az eső. Nem így kell-e szól- 

 nunk az Üdvözítővel együtt: „A 
keresztyének között nem találtam 

 ilyen együgyű, gyermeki hitet!“

___ K Ü L M 1 S S Z 1 Ó

Götte Lina
egyiptomi misszionáriusnő írja a következő 
részleteket megboldogult Főnökasszonyunk 

missziói munksjá'ól:

1912. novemberében megérke
zett Pauer Irma Edfuba Örömmel 
vártuk. A jelzett időben átmentünk 
a Níluson, hogy az állomásról, ami 
a folyó túlsó oldalán fekszik, el
hozzuk. Mindjárt otthonosan érezte 
magát az itteni körülmények kö
zött. Gyakran úgy éreztük, mintha 
mindig közöttünk lett volna Abban 
az időben sok gyermek járt hoz
zánk. Mindjárt itt tartózkodásának 
első idejében segített a kézimunka 
órákon és eljárt velem a házakba, 
ahol felkerestük az asszonyokat az 
ő háremeikben. így az arab nyelv 
elméleti tanulása mellett sok al
kalma volt a bennszülöttek beszé
déből is tanulni. Hamarosan bele
jött az arab beszélgetésbe. Neki is 
és nekünk is nagy öröm volt, ami
kor a mohamedán leánykáim kézi
munkaóráit átvehette. Szinte ma
gam előtt látom, amint ott állt ra
gyogó szemekkel a gyermekcsapat 
közepén s még most is emlékezem 
az első mondásra, amit ezeknek 
tanított: A bölcsességnek kezdete 
az Úrnak félelme.

Egyszer egy héten összegyűj
töttük az asszonyokat varróórára. 
Itt is segített és így mindjárt meg
tanulta, hogy hogyan kell a moha
medán nőkkel bánni Egy kis 10—12 
éves leányka is eljárt rendszeresen 
ezekre az órákra, kis öccsével a 
karján. Ez a kis leány megnyerte 
az ő szívét, gyakran mondta: Nem 
lehet a kis leányt látni a terhe nél
kül. Nem egyszer hangzott fel óra 
alatt az anya kemény hangja, amint 
kis leányát néven szólította. Enge
delmesen állt fel mindig, fogta a
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kis öccsét és halkan, nesztelenül 
ment ki, hogy azután nemsokára 
ugyanolyan nesztelenül beosonjon, 
karján a terhével. A varróórát kö- 
vető bibliaórán mindig csendesen 
figyelt. Gyakran mondta Pauer kis
asszony, hogy ez az óra napsugár 
a kis leány életében és valószínű
leg az egyetlen napsugár Nagy 
volt a gyermek szomorúsága, ami
kor egy nap avval a hírrel jött. 
hogy nem tud többet eljönni, mert 
szülei Edfuból elmennek. Ez a kis 
leány bizonyosan nem felejtette töb
bet el, amit nálunk látott és hallott. 
Pauer kisasszony továbbra is imád
kozó szívén hordozta. Felejthetet
len volt számára az első' látogatá
saink egyike, egy kopt házban. 
Egy öreg embert találtunk, aki egy 
tőidbe épített, egész primitiv szö
vőszék előtt, ült és szorgalmasan 
dolgozott. Élénken köszöntöttük 
egymást. Egyszerre csak éles női 
hang hallatszott: Itt vannak a 
misszionáriusnők. Erre megjelent a 
szomszédságból egy csapat fekete 
kendőbe burkolt nő minket pedig 
bevezettek egy szobába, aminek 
még erős por szaga volt, dacára 
annak, hogy gyors kezek, gyorsan 
kiseperték a szemetet. Pokrócokat 
terítettek a földre és nemsokára ott 
ültünk közöttük, Bibliával a kezünk
ben. Az olvasásnál és a biblia- 
magyarázatnál nagyon figyeltek az 
asszonyok s nagy érdeklődéssel 
szóltam hozzá. Utána egy súlyosan 
beteg férfihez hívtak bennünket 
Nagy szeretettel zárta szivébe Pauer 
kisasszony a férfi feleségét, aki még 
alig volt 12 éves és már néhány 
év óta férjnél volt. Egy másik fia
tal asszony, egy mohamedán nő, 
szintén nagyon foglalkoztatta őt és 
sokat gondolt rá. Egy egészen szűk 
helyiségben találtuk. A kemence 
mellett csak annyi hely volt, hogy 
Pauer kisasszony és én leülhettünk. 
Egyetlen szobája egy kis sötét

kamra volt. Föltűnt nekünk, hogy 
a szűk viszonyok dacára feltűnően 
tiszta volt ott ̂ minden. „Mondj ne
kem egy Igét“ — mondta, „de én 
nem értek sokat. Először egy éne
ket mondtunk néki: „Tiszta szívet 
teremts bennem óh Isten stb.“ „Mi
kor kell ezt imádkoznom ?“ — kér
dezte, mint egy gyermek. Amikor 
azt mondtuk neki, hogy Isten min
denütt látja és hallja, így szólt: 
..De mi lesz azokból az asszonyok
ból, akik nem tudnak Istenről?“ 
Kérdésünkre, hogy tudja-e. mi a 
bűn, vgy felelt: „Ha valaki azt 
mondja, átkozott az apád.“ Ezt az 
asszonykát is szívébe zárta Pauer 
kisasszony. Mindig jobban belejött 
a missziói munkába, egészen ad
dig, míg a háború őt is, minket is 
haza kergetett. Amikor a tengeri út 
mögöttünk volt és Svájc közelébe 
jutottunk, így szólt: „Egészen vilá
gossá lett előttem, hogy nekem 
Magyarországon van a helyem.“ 
így azután nem jött egyenesen 
Németországba, hanem Magyar- 
országba ment.

Magyarországi nagy és gazdag 
munkája dacára megmaradt hűsé
ges munkatársunknak, aki a misz- 
szióért mindig megtette, amit meg
tehetett és aki másokban is fel 
tudta ébreszteni a misszió szere- 
tetét.

Mélyen megrendített minket ko
rai halálának a hire, de tudjuk, 
hogy Isten országának az eljöve
telét imádkozó szívén hordozta és 
azok közé tartozik, akiknél az Úr 
gyümölcsöt talál és akiket többre 
hív el.

Amennyit a Szent Lélek maga 
építhet nálunk, annyi az arany, 
ezüst és drágakő az épületünkben, 
s amit saját magunk építünk az 
mind fa, széna és pozdorja.

(Kolb lmanuel, 1784—1859.)
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Szept. 16. Luk. 9 :18—36. V. Móz. 
4 :2  24. Az emberi szív olyan nehezen 
felejt, mikor a rajta elkövetett sérelmekről 
van szó s olyan feledékeny, mikor a rajta 
gyakorolt jótéteményekről kellene megem
lékeznie. Feledékeny még Istennel, a 
„minden jó adomány és minden tökéletes 
ajándék adójával szemben is. (Jak. 1 : 17.) 
Izráel népe hányszpr feledkezett meg 
mind arról, amit az Ür jósága és kegyelme 
adott néki, hányszor elfordult tőle és járt 
a bűnnek útján, úgy, hogy gyöngéd sza
vakkal és kemény fenyítésekkel is kellett 
az Urnák őt figyelmeztetnie, hogy emlé
kezzék. S vájjon jobbak vagyunk mi 
Izrael népénél ? Jobbak vagyunk-e mint 
egyének, mint közösség, mint egyház, 
mint nemzet ? 1

Szept. 17. Luk. 9 :37-50 . V. Móz. 5. 
Nemcsak általánosságban emlékezteti az 

,„a n^Pef mindarra, amit cselekedett 
velők s amit mondott nekik, hanem egyen
ként, részletesen is felsorolja a kiadott 
parancsolatokat s reámutat arra, hogy 
azokat akkor, hogy fogadták. Sem bűne
inket, sem Isten törvényeit nem lehet csak 
úgy általánosságban felfognunk. Az Úr

elégszik meg azzal, hogy azt mondd : 
.bűnös vagyok“, hanem reámutat minden 
egyes bűnödre, amellyel az Ő törvénye 
ellen vétkeztél s azt kívánja, hogy kész 
légy tőlük elszakadni. Ha a te szíved kész, 
akkor az Ür véghezviszi az elszakítást. 
mert magad erre nem volnál képes. Ö 
munkálja bennünk „mind az akarást, mind 
a munkálást“, (Fii. 2 : 13.) csak engedjünk 
az 0 munkájának.

Szept. 18. Luk. 9 :51—62. V. Móz. 6. 
slen lörvénye'nek végrehajtására két do
log teszi képessé az embert: 1. Ha sze
reli Istent, 2. ha féli Istent. Az Ő iránta 
™é szeretetet már az ótestamentomi nép 
előtt is mint szükséges dolgot állítja föl 
«Ur. Mennyivel könnyebb még nekünk 
ráéllnunk erre ez alapra, akik Isten sze
releiének legmegragadóbb bizonyítékát is
merjük, a golgolhai keresztet. De éppen 
ennek a keresztnek bizonyságtétele, mely 
nemcsak a kegyelmes Istenről, hanem az 
ember bűnének rettenetességéről is szól, 
arra kell, hogy indítson, hogy szent féle- 
emmel vigyük véghez a mi idvességünket.
(Fii. 2: 12.)

'Szept. 19. Luk. 10: 1—16. V. Móz. 7. 
¡7, l.®HZ Is!en tisztelete nem fér meg a 
tóványok tiszteletével. Minden bálvány
nak pusztulnia kell onnét, ahol az Urat

uralkodóvá akarják tenni, mert Ő csak 
egyedül akar uralkodni. S nemcsak a 
pogányoknak kell eldobniok bálványaikat, 
hanem a keresztyéneknek is azt a szám
talan bálványt, amelyet magoknak állíta
nak mindaddig, amíg csak névleg keresz
tyének, nem pedig az újjászületés tüzén 
keresztülment igazi keresztyének. Sőt fáj
dalom, sokszor még ez utóbbiak is rejte
getnek egy egy bálványt a szívükben, va
lamit, amit nem szolgáltattak ki az Úrnak 
s különösen nehezen tudnak szabadulni 
a legnagyobb és legveszedelmesebb bál
vány101. a saját „én‘‘-jüktől. Csak aki 
etlől szabad, az szabadult meg egészen a 
tőrből.

Ŝ ep t 20. Luk. 7 :11 -17 . Ef. 3:13- 
21. Máté 11:25-30. Zsid. 12:18-24. 
Izrael népét nagy félem szállta meg, mi
kor a szent hegyhez közeledett, amelyen 
Isten volt megjelenendő. Nekünk is kell 
éleznünk valamit ebből a félelemből 
mikor a szentséges Isten felé közeledünk! 
De éppen akkor, ha ilyen szent félelemmel 
közeledünk, akkor halljuk meg az Úr bíz
tató szavát: „Ne félj“. Nem kell félnünk, 
mert közbenjárónk van, aki drága vérével 
meghinti azokat, akik az ö  áldozatát el
fogadják s akit ez a vér elfedez, az bízó 
hittel közeledhetik a szentséges és irgal
mas Istenhez.

Szept. 21. Luk. 10: 17-24. V. Móz. 8. 
Mindnyájunknak ez életében, akik az 
Űréi vagyunk, van már egy bizonyos da- 
rabja a vele járt útnak, amelyre vissza- 
tekinthetünk. Talán egy év, vagy 2, talán 
10, 20, vagy talán 35—40 esztendő. A 
les*j áldások milyen gazdag ki
áradásáról tehettünk már ez alatt tapasz
talatokat 1 Milyen eredményt ért el velünk 
az úr az életünkben ? Hálásakká, aláza
tosakká leltünké, vagy inkább elbízluk 
magunkat, felfuvalkodtunk ? Fontos, döntő 
kérdés ez, mert aszerint dől el további utunk 
sorsa. A kevélyeknek ellenök áll az Ür, az 
alázatosaknak több és több kegyelmet ód

Szept. 22. Luk. 10: 25-42. V. Móz. 9. 
Megható a Mózes szeretete, amellyel né
péért közbenjár s őket az Ür haragjától 
megmenteni igyekszik. De nem ment ez 
a szeretet az emberi gyarlóságtól. Nem

mindvégig tűrni és szelíd maradni. 
Mózes is haragra gerjed, pedig neki erre 
nincs joga, mert ő is bűnös ember. i> az 
Úrnak őt is büntetnie kell. Mennyivel tisz
tább, mélyebb a Jézus szeretete, aki úgy 
járt ériünk közbe, hogy mindvégig szelíd



és türelmes maradt, nem gerjedt haragra 
n bűnösök irént, hanem imádkozott érlök. 
Pedig Őbenne bűn nem találtatott, Őt min
den szenvedés méltatlanul érte. De épen 
ezért lehetett tökéfetes Megváltó.

Szept. 23. Luk 11 : 1—13 V. Móz. 10. 
Az Úr hosszútűró a néppel szemben s 
Mózessel szemben is. Sem a nép bálvány
imádása az aranyborjú körül, sem Mózes 
haragra gerjedcse nem szakítja szét hosszú
tűrésének fonalát. Az összetört szövetség
táblákat újakkal pótolja, parancsolatait 
pedig olyan szeretettel ismétli, mintha még 
sohasem tapasztalta volna azoknak meg
vetését népe részéről. S minden parancso
lathoz egy-egy Ígéret van kötve. Ne felejt
sük ezt mi sem. s támogasson ez bennün
ket a parancsolatok teljesítésében. De ne 
felejtsük a dolog másik oldalát sem : min
den Ígéret egy parancsolathoz van kötve, 
— s ne próbáljuk az Ígéretet magunkévá 
tenni, a parancsolat teljesítése nélkül.

Szept. 24 Luk. 11 : 14—28. V. Móz. 11. 
Az Ur elénk tárja az áldást és az átkot. 
A neki való engedelmességhez és enge
detlenséghez van ez kötve. S ez az áldás 
és ez az átok kiterjed mindenre. Ne higy- 
jük, hogy a természetnek különböző vál
tozásai, az eső és a napfény, a viru'ás és 
a hervadás teljesen függetlenek az ember 
sorsától. Nem, meg van Írva, hogy „a te
remtett világ is hiábavalóság aló vettetett" 
és várja „az Isten fiai dicsőségének meg
jelenését." S addig, mig ez az idő el nem 
érkezik, az Úr a természet útján adott 
szűkölködéssel és csapásokkal is fenyíti 
az embert bűneiért. De akik Őneki enge
delmeskednek, azokat a szűk esztendők
ben is tudja táplálni, s nagy csapások 
közül is ki tudja menteni.

Szept. 25. Luk. 11:29—41. V. Móz.
16. Isten ünnepnapokat adott az Ő népé
nek. A legelső ünnepnap a vasárnap, a 
teremtés munkája utón tartott pihenés 
napja. Az Úrnak napja ez, neki kell azt 
szentelnünk, testünk, lelkünk javéra, s az 
Ő dicsőségére. De más ünnepnapokat is 
állított föl Isten. Rendkívüli eseményekre 
való emlékeztetők ezek. Izráel történetében 
még nem vonatkozhattak azokra az ese
ményekre, amelyekre a mi ünnepeink, csak 
azoknak előképeire. A mi ünnepeink a 
vasárnapon kívül a karácsony, nagy
péntek, húsvét és pünkösd. Ezeken kívül 
nincs is több igazi ünnep, legfeljebb em
lékeztei nap fontosabb egyházi vagy nem
zeti eseményekre. Különböztessük meg 
ezeket az igazi ünnepektől.

Szept. 26. Luk. 11:42—54 V. Móz,
17. Nem esünk-e sokszor mi is abba a 
h;bába, hogy nem a legszebbet, legjobbat, 
legdrágábbat szánjuk az Úrnak, nem min
dent adunk oda neki, hanem csak azt, 
ami fölösleges? S nem vagyunk-e sokszor 
olyan elbizakodotlak, hogy nem akarunk 
hallgatni valakinek a dorgálására, vagy

ítéletére, aki által az Ur akar hozzánk 
szólni? Azt tiszteljük-e királyunkúl, tkil 
Isten tett Királyunkká? Olvassuk-e éte
lünknek minden idejében az Ő szent Igé
jét? Kérdések, amelyeket elénk állít ez a 
mai bioliai rész. Feleljünk meg reájuk.

Szept. 27. Luk 14:1 — 11. Efez. 4:1- 
6. Máté 12: 1—8. Zsid. 4 :9 —13. A szere
tet sokszor jár szenvedéssel, sőt az igazi 
szeretet nem is maradhat szenvedés nél
kül, mert az igazi szeretet önmegtegadás. 
Jézus tagadta meg legjobban önmagát, s 
az Ő szenvedése volt a legnagyobb és 
legmélyebb. Mi is csak úgy szerethetjük 
egymást, ha elszenvedjük egymást. Min
den emberben van bűn, gyarlóság, töké
letlenség, amelyet hordozni kell, meg
tagadva magunkat. Ez az igazi szeretet, 
ez szerez békességet, ez tesz bennünket 
egyekké. Ez a szeretet nem belőlünk fakad, 
az Ür szeretetének forrásából kell merí
tenünk.

Szept. 28. Luk. 12 : 1—21. V. Móz. 18. 
Milyen boldog nemzetség lehetett a Lévi 
nemzetsége, a papi nemzetség! Nem földi 
birtokból telt ki az ő része, az Űr volt az 
ő öröksége 1 Minket Isten az Ür Jézus 
Krisztus által arra hív el, hogy „királyi 
papság" legyünk, s ebben az elhivatásban 
benne van az az Ígéret is, hogy Ő a mi 
örökségünk. De benne van a feladatunk 
is : „Tökéletes légy az Úrral, a te Istened
del." Tökéletes a szeretetben és az enge
delmességben. Van Prófétánk, akire hall
gathatunk, aki egyúttal Megváltónk is, s 
Szent-Lelke által véghez viszi bennünk az
I ] ol/offilóf

Szept. 29. Luk. 12:22-34. V. Móz. 19. 
Az embernél könnyen megy a bosszúálló?. 
Ha valaki valamivel megbántotta, vagy 
kórt okozott neki, nem keresi az indító 
okot, amely talán kimenthetné a vétkest, 
hanem kész a haragra, a bosszúállósra. 
Isten azonban irgalmas. A szándékon 
kívül vétkezőnek alkalmat ad a menekü
lésre. De Isten ennél még tovább is ment. 
A szándékosan és tudatosan vétkezőnek 
is úlat nyit a menekülésre, ha bűnél meg
bánva megtér. Isten kegyelmének nincs 
más hatóra csak a mi ellenállásunk, amely- 
lyel a fölajánlott kegyelmet elutasítjuk.

Szept. 30 Luk. 12:35—48. V. Móz. 
26. Kedves az Ür előtt az Ő gyermekei
nek hálaadása. Nem mintha Ő reá volna 
szorulva arra, vagy az ő  dicsősége növe
kednék evvel, hanem mert tud.a, hogy a 
mi szívünket a hálaadás teszi még fogé
konyabbá újabb és újabb áldásainak az 
elfogadására. Örömet fogunk találni mind
abban a jóban, amelyet ád nekünk az Ür. 
ha hálóval tesszük le előtte mindazt, amit 
néki adhatunk, s imádkozva járunk szent 
színe előtt. Legkedvesebb áldozat az Úr 
előtt, ha megosztjuk azt, amit tőle kap
tunk, azokkal, akik szűkölködnek, akár 
testi, akár lelki javakban. Vargha Gyuléné.
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