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A szeretet terhe.

A szeretet nem könnyű jószág. 
Mély és nehéz az üdv, mit ad. 
Erő kell hozzá, tűz, bátorság,
S látás, mely tiszta és szabad.

A szeretet nem édes álom,
Éber szívet kíván nagyon. 
Bármennyi szent örömmel járjon, 
Van benne égő fájdalom.

Kinek az Ur szívébe adta,
Arra gazdag tehert vetett,
Az élet titkát megragadta,
Ki igazán s mélyen szeret.

S ki szeretetet hord szívébe’, 
Bármily nehéz is terhe itt,
Nincs kincs, melyért adná cserébe 
A szeretetnek terheit.

Fordiloita : Vargha Gyuláné.
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A mi mindennapi 
kenyerünket add meg 

nekünk ma.
Máté 6: 11.

A Fébé tagok konferenciáján a Miatyánk 
negyedik kéréséről tartott előadás vázlata.

A Miatyánk negyedik kérése ar
ról tesz bizonyságot, hogy a ke- 
resztyénség sohasem becsülte le a 
testet, ellenkezőleg, tudatában volt 
mindig a testi élet fontosságának 
is. Egyfelől szilárd meggyőződés
sel hirdette: „Nemcsak kenyérrel 
él az ember, hanem minden Igével, 
mely Istennek szájából származik”, 
másfelől szem előtt igyekezett ta r
tani, hogy ennek a fordítottja is 
igaz: Nemcsak Isten Igéjével él 
az ember, hanem kenyérrel is. Ne
künk nemcsak lelkünk van, hanem 
testünk is s amíg ,a halhatatlan lé
lek búcsút nem vesz földi porsáto
rától, a hallandó testtől, ez a  test is 
megkívánja a magáét és Isten, aki 
megteremtette, meg is akarja ad
ni, amire szüksége van.

De nem elég tudni a testről és 
szükségleteiről. Nagyon fontos, 
hogy a testi élet a maga egészében 
az evangélium megvilágításába ke
rüljön s minden anyagi kérdésünk 
Jézus útmutatásai szerint nyerjen 
elintézést. Ezt akarja elősegíteni a 
Miatyánk is.

Midőn a Miatyánk negyedik ké
rését Isten elé tárjuk, alázattal 
meghajtunk az ö mindenhatósága 
előtt s elismerjük, hogy minden jő 
adomány, a mindennapi kenyér is 
őtőle száll alá. Nem a természeti 
erők eredménye vagy az emberi 
munka gyümölcse, hanem az ő 
drága ajándéka. Ha ilyen szemmel 
nézzük a mindennapi kenyeret, 
sokkal jobban meg tudjuk azt be
csülni.

De a Miatyánk negyedik kéré
sével, ha szívből imádkozunk, val
lást teszünk Isten atyai jóságába

vetett hitünkről is s elismerjük, 
hogy Istenben mi egy gondviselő 
Édesatyát látunk, akinek a figyel
me még a porszem ember apró 
anyagi kérdéseire is kiterjed.

E kérésnél nem lenne szabad so
ha elfeledkeznünk' arról, hogy ez 
következik utána: „ és bocsásd 
meg a mii vétkeinket.” Ha beismer
jük, hogy minden jóra érdemetlen, 
bűnös emberek vagyunk, még a ke
veset is hálás szívvel tudjuk fogad
ni a  testi javakból, hisz azt is csak 
kegyelemből kapjuk. Ha Isten ér
dem szerint akarna bánni velünk, 
mindnyájunkat eltilthatna a min
dennapi kenyértől. Ha nem teszi 
meg: egy nagy kegyelem. S ha 
közben bűneink büntetéséül vagy 
hitünk próbájaként szűkebben ad
ja ki a mindennapi kenyeret: ez is 
kegyelem. Midőn megfogyatkozik 
asztalunkon a kenyér, akkor van 
különösen jó alkalom arra, hogy 
megmutassuk, mennyire tudunk 
bízni az úrban s milyen komolyan 
vesszük Megváltónk szavait ¡„Nem
csak kenyérrel él az em ber. . . ”

A Miatyánk negyedik kérésével 
nem kérünk felesleget, anyagiak
ban való bőséget, csak a legszük
ségesebbet. Ez a kérés tehát igény
telen, a kevéssel is megelégedő szí
vet tételez fel.

Nagy jelentősége van a kérés
ben a „ma” szócskának. Arra fi
gyelmeztet, hogy ne gyötörjük ma
gunkat a holnap gondjaival. „Isten 
tegnap és ma és örökké ugyanaz.” 
Ha ma gyermeki bizalommal kér
hetjük Tőle a mindennapi kenye
ret, holnap sem fog kérésünk elől 
elzárkózni. A világ éber szemmel 
figyeli a keresztyéneket, hogy a 
mai nehéz idők megpróbáltatásait 
milyen lélekkel hordozzák el. Szo
morú látvány az aggodalmaskodó 
keresztyén ember. A keresztyén
üldözések idején Krisztus követői 
hősies lélekkel tettek bizonyságot
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arról, hogy lehet türelemmel is 
szenvedni és nyugodtan meghalni. 
Ma ugyanilyen hősies lélekkel kel
lene Isten, minden gyermekének 
megmutatni a  világnak, hogy lehet 
a teljesen bizonytalannak látszó 
viszonyok között is nyugodtan, 
gondtalanul, örvendező szívvel élni.

Sokat mond e kérésben az is, 
hogy a „mi” kenyerünket kérjük 
Istentől, melyet becsületes munká
val igyekszünk megszerezni, és 
nem másokét. A munkakerülőnek, 
tékozlónak, tolvajnak és sikkasztó
nak nincs joga ahhoz, hogy ezt a 
kérést az ajkára vegye. Más elbí
rálás alá esik természetesen, ha 
valaki saját hibáján kívül kerül 
olyan helyzetbe, hogy rá van utal
va mások anyagi támogatására. 
Ilyen esetben a keresztyén ember
nek nem szabad keseregnie amiatt, 
hogy kegyelemkenyéren él. Mind
nyájan azon élünk, csupán az a kü
lönbség, hogy az egyik közvetlenül, 
a másik közvetve kapja Istentől a 
kegyelemkenyeret.

A keresztyén életfelfogás szerint 
a Miatyánk negyedik kérése az ima 
meghallgattatásnak ugyanazt a 
feltételét foglalja magában, mint 
az ötödik kérés: A mi mindennapi 
kenyerünket add meg nekünk ma, 
amiképpen mi is megosztjuk a mi 
kenyerünket éhező felebarátaink
kal. Ha valaki kenyeret kér Isten
től s a szűkölködőkről megfeled
kezik, azt árulja el, hogy nem a 

■ szeretet és irgalmasság Istenéhez 
imádkozott, imádsága közijén nem 
Vele volt közösségben s így nem 
is várhatja, hogy imádsága meg
hal] gattatásra találj on.

A mindennapi kenyérért való kö
nyörgés egy nagy imaközösségbe 
fűzi össze Isten gyermekeit s arra 
figyelmeztet, hogy anyagi szük
ségleteinkért is közösen imádkoz
zunk, egyházunk, hazánk, egyesü
letünk, felebarátaink anyagi ter

heit hűséges, imádkozó szívvel 
együttesen hordozzuk, szeretettel 
támogatva a terhek hordozásában 
a vezetőket, amiképpen Áron és 
Húr támogatták az imádkozó Mó
zest. Bélák Sándor

„Jöjj h aza!“
Forró nyári nap volt. A nagy

város szegénynegyedéniek egyik 
szűk utcájában egy ház lépcsőjére 
dőlve szánalmas külsejű fiatal 
lány aludt. Előkelő hölgy sietett 
végig az utcán s amint meglátta a 
leányt, mély részvét ébredt a szí
vében. De mivel nem sok ideje volt, 
csak a kezében levő illatos rózsát 
tette az ölébe s tovább ment. Amint 
a leányka felébredt, tekintete a 
virágra esett s mohón szívta ma
gába annak édes illatát. De milyen 
emlékeket keltett az illat a szívé
ben! Lélekben maga előtt látta a 
rózsafákkal körülvett kicsiny szü
lői házat, becsületes, derék szüleit, 
akik imádkoztak érte, akik kérték, 
hogy ne menjen a nagyvárosba. De 
ő nem hallgatott rájuk, elfnent, 
rossz társaságba keveredett s nyo
morúságba, szegénységbe jutott. 
Rég nem hallott kedves énekhang 
csendült fel a szívében :„Vár Atyád 
szerelme, vár rád vigasza, jöjj a 
messze tájról, óh jöjj haza!” Ke
zeibe temette arcát és keservesen 
sírt, miközben szívében erős elha
tározás támadt: „Felkelvén, elme
gyek az én Atyámhoz”. S a meny- 
nyei Atya megbocsátott neki s 
öreg szülei is boldogan ölelték a 
szívükre elveszett, de megtalált 
gyermeküket.

A gondjaidat vesd az űrra, de 
úgy, hogy egészen szabad légy tő
lük s azok csak az ú r  kezében le
gyenek. Hackewitz
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„Mert megjelent az Isten id- 
vezítő kegyelme minden 
embernek.“ tuUs 2. 11.

Amikor e bizonyságtétel leírásá
hoz fogtam, Bibliámba tekintettem 
s első pillantásom e kedves Igére 
esett. Szívemben hálát érezve, en
nek az Igének alapján számolok be 
ifjú keresztyén életem első nagy 
élményéről.

Valamelyik éjszaka éles sikolto
zásra ébredtem. Ablakomhoz köze
ledve megállapítottam, hogy a zajt 
az utcán egy ittas férfi okozza, ki 
egy nőt üldözve ütlegelt. Megdöb
benve, de még inkább felháborodva 
néztem e szokatlan éjszakai jele
netet, s nagy volt a meglepetésem, 
amikor ez éjszakai csendháborítók
ban fiatal házfelügyelőnket és fe
leségét ismertem fel. Néhány eré
lyes szóval igyekeztem őket csen
desíteni, de hasztalanul. Attól tar
tottam, hogy feleségemet is feléb
resztem és ezért visszafeküdtem 
ágyamba és aludni próbáltam. 
Nem sikerült. Sok haragos gondo
lat után végre elhatároztam, hogy 
reggel — mivel egyedüli szem
tanúja voltam e jelenetnek — le
vélben tiltakozni fogok a ház tu
lajdonosánál s tájékoztatom a tör
téntek felől. A levelemet másnap 
délelőtt postára is adtam. Egy 
belső hang azonban meg,szólalt ez
után, s nem tudtam megnyugodni 
eljárásom felett. Töprengtem ma
gamban : „Talán még mielőtt leve
lemet elküldtem, beszélnem: kellett 
volna vele?” De jelentkezett egy 
másik hang is, mely így válaszolt: 
„Helyesen tetted, hiszen ez részed
ről bűnpártolás lett volna.” Dél
ben megtudtam, hogy távollétem
ben a házfelügyelő felesége kere
sett s arra kért, hogy ne értesít
sem a ház gazdáját a történtekről 
s férje szánja-bánja elkövetett tet
tét. Későn jött, a levél már úton

volt. Szomorúan gondoltam el az 
eset következményeit s már bán
tam, hogy hirtelen haragomnak 
engedve, levelemet elküldtem. Az 
Úr előtt azonban nincsen lehetet
len s megtapasztaltam, hogy amit 
mi szívből megbánunk s amiért 
igazán imádkozni is tudunk, azt 
Neki van hatalma jóvá is tenni. 
Az történt ugyanis, hogy este, mi
kor munkámból hazatértem, levél- 
szekrényemben egy ismerős levél
re találtam, mely ugyan nem az én 
nevemre szólt, de mégis igen nagy 
örömet jelentett számomra, hiszen 
jól ismertem annak tartalm át; a 
délelőtti tiltakozó levelemet talál
tam ott, melyet nem a címzettnek, 
hanem a feladónak kézbesített ki 
„véletlenül” a posta. Határozott in
díttatást s mélységes hálát érezve, 
siettem házfelügyelőnkhöz, ki fel
szólításomra félbeszakítva munká
ját, készséggel követett engem la
kásomba. Nem kellett gondolkoz
nom, hogy mit is mondjak néki, 
mert jó volt érezni, hogy én csak 
eszköz vagyok az ú r  kezében, s ő 
megadja mindezt nékem, mit be
szélgetésem előtt imámban kértem.

Egy új út, új reménység nyílt 
meg házfelügyelőnk előtt ebben az 
órában s boldogan távozott tőlem, 
Bibliával a kezében.

Azóta másként van náluk. Fér
jet és feleséget egyetértésben lá
tom ülni esténként a kis kertben, 
vidám arccal nyit ajtót az érke
zőknek s ez a házaspár most nem 
kívánja a füstös-bűzös levegőjű 
vendéglő sátáni muzsikáját s 
vággyal járnak el a vasárnapi is
tentiszteletekre és bibliaórákra. 
Történt valami az én életemben is 
azóta. Felelősséget érzek minden
kivel szemben kivel csak találko
zom, s aki még nem ismeri ezt az 
utat. Tudok azóta dolgozni, mun
kálkodni vággyal és hálatelt szív
vel drága Megváltómért.

Benedek Istvén.
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Útban hazafelé.
„Mi Atyánk, ki vagy a mennyek

ben”, hangzik az egyik ágy felől. 
Szava megdöbbenti a hallgatókat, 
kiket eddig a kártya- s egyéb tár
sasjáték foglalkoztatott. Felejteni 
kell, szórakozzunk, hogy elfelejt
sük, mily közel vagyunk az örökké
valóság kapujához!

Egyik részvéttel nézi, szegény, 
már nincs neki sok ideje, nagyon 
szenved.

Tovább hallható: „Szenteltessék 
meg a Te neved”. Nagy csend az 
egész kórteremben, feszült figye
lem.

„Legyen meg a Te akaratod!” 
Igen, az óra üt s itt kell hagynunk 
ezt a földi életet.

Akiről szól e néhány sor, falusi 
öreg bácsi, ki mikor ide került, még 
nem gondolta, hogy ilyen gyorsan 
távozik majd innen.

Most még kapott kegyelmi időt.
Sok tréfa és tisztátalan beszéd 

hangzott többször ajkáról, ezzel 
gondolta a betegeket megvidámí- 
tani.

Egyszer azután hallott az ű r  Jé
zusról, hogy szereti őt és meghalt 
őérette. Hallotta, hogy Jézus Krisz
tusnak, Isten Fiának vére megtisz
tít minden bűntől. Szíve kész volt 
befogadni az Igét s mi csodálattal 
szemlélhettük Isten Szentjeikének 
átalakító munkáját.

Egy alkalommal mondtam neki: 
„K. bácsi, ő már igen közel van!” 
„Ki közelget?”, kérdezte. „Az ú r  
Jézus” — feleltem, örömujjongás
ba tört ki: „óh, mily boldog va
gyok.”

Most csendesen vár. Azt mondj a, 
várja, hogy az ú r  Jézus hazavigye.

Pompeji romjai közt egy asz- 
szonyra akadtak, aki ahelyett, 

, hogy a pusztuló városból elmene

kült volna, arra használta az ide
jét, hogy az ékszereit gyűjtse ösz- 
sze. Sem az életét, sem az éksze
reit nem mentette meg.

Útad van számtalan sok.
Egy régi városkában, a templom 

tornyában lakott egy magános em
ber, Sebestyén őr. A felesége már 
a temetőben feküdt. A sírján a ke
resztet mindig ragyogó fehérre fes
tette, hogy a toronyból jól lát
hassa. Nagy lelkiismeretességgel 
teljesítette kötelességét. 9 torony
órát kellett rendben tartania, a 
meghatározott időkben harangozni 
s éjszaka minden fél órában tül
költ, hogy mindenki tudhassa, hogy 
az őrhelyén van. De a legkedvesebb 
feladata az volt, hogy reggel hat 
órakor egy korait fújt. Egyik éj
jel a mi őrünk 11—12 óra közt 
mélyen elaludt. Egyszerre tizen
kettőt ütött a nagy óra, de ő csak 
az utolsó hat ütést hallotta. Már 
hat óra? Gyorsan rázendített egy 
énekre. De mi az? Lent minden 
csendes! Fölnéz az órára s észre
veszi, hogy csak éjfél van. Lehet, 
hogy ez a tévedése az állásába ke
rül. Reggel 7-kor lemegy a városba, 
hogy megtudja, mit beszélnek az 
éjszakai eseményről. Valaki azt 
kiáltja felé: „Sebestyén, köszönöm 
szépen.” „Mit?” „Ma éjszaka meg
mentetted az életemet s a fele
ségemét is.” „Hogyan?” „Mikor éj
szaka az éneket fújtad, kiugrottunk 
az ágyunkból, azt hittük, hogy tűz 
van s kinéztünk az ablakon. Köz
ben erős recsegés hallatszott, a 
hálószobánk teteje leszakadt. Előző 
nap fát hordtunk a padlásra s a 
mennyezet ezt nem bírta el. Ha 
nem hallottunk volna téged tromr 
bitálni, ma halottak lennénk.” Más
nap reggel ez az ének hallatszott 
a toronyból: „Dicsérd én lelkem a 
dicsőség örök királyát!”
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Az ének
hatalma a külmisszióban.

A batakföldön vannak olyan visz- 
szaesett keresztyének, akik a mo
hamedánok közé kermitek. Min
den eszközt megragadtak, hogy a 
keresztyénség számára visszanyer
jék őket. Az énekkel érték el a leg
több eredményt. A batakok nagyon 
szeretik az éneket. Ahol valaki el
kezd énekelni, akik hallják, szin
tén együtt énekelnek vele. így az
után ének- és zenekar vonult végig 
azokon a falvakon, ahol visszaeset
tek voltak s ismert énekeket énekel
tek, mint ahogy az istentisztelete
ken szokták. Ezáltal az izlamhoz, 
többnyire csak külsőleg • lesülyedt 
szívekben emlékek keltek, eszükbe 
jutottak az istentiszteletek, az 
élénk gyülekezeti élet. Minden to
vábbi nélkül resztvettek az ének
ben. Ezzel megtört a jég s hajtotta 
őket a vágy, hogy visszatérjenek 
Jézus gyülekezetébe.

Egyik nap Taudjung Madan falu 
közelében egy mohamedánizmus
ba visszaesett keresztyén a kávés
kertjében volt elfoglalva. Hirtelen 
egy, a régi időből ismert ének 
hangjai ütötték meg a fülét. Any- 
nyira megragadta a melódia, hogy 
a hangok irányába ment, miért meg 
akarta tudni, ki az énekes. Nagyon 
elcsodálkozott, mikor egy falubeli 
társára akadt, akiről nem tudta, 
hogy szintén keresztyén volt. 
„Honnan ismered ezt az éneket?” 
kérdezte. „Ezt az éneket: „Fogd két 
kezem kezedbe”, még régen az édes
anyámtól tanultam”, volt a felelet. 
„Nem és nem akar kimenni a fe
jemből.” Mind a két férfi úgy meg 
volt hatva, hogy kezüket nyújtot
ták egymásnak s ott a kávéskert
ben letérdeltek s közösen fogadták 
Istenüknek, hogy visszatérnek s 
mégegyszer a szívük mélyéből kér
ték:

Fogd két kezem kezedbe s vezess!
Uram

A sírig s majd a mennybe
mindúntalan. 

Egy lépést sem tehetnék Tenélkü-
led,

De hol Te jársz, szeretnék menni
veled,

*

Besötétedett. A nagy kórterem
ben ülünk s énekeljük: „Isten sze
retet . . . ” A betegek, akik fel tud
nak kelni, a közelünkbe jönnek. 
Áhítattal hallgat mind. „Kérünk, 
énekeljetek még egy éneket!” Szí
vesen teljesítjük ezt a kívánságot. 
A két első éneket a többi követi. 
Már egy óra hosszat is ta rt az ének. 
Közben megindul a beszélgetés. 
Egy öreg nagymama mondja el a 
panaszát. Pénze nincs, csak ingyen 
vették fel a kórházba. A férje 
évekkel ezelőtt meghalt s az csak 
növelte a család szegénységét. A 
fiatal özvegynek munkát kellett ke
resnie, hogy meglegyen a betevő 
falatjuk. Máskép hogy is tarthatta 
volna el két gyermekét, fiát és leá
nyát? S ezek anélkül nőttek fel, 
hogy szép családi életben lehetett 
volna részük. Az anya nagyon ra
gaszkodott a leányához, akiben sok 
szeretet volt. S abban reménykedett, 
hogy öreg korára támasza és örö
me leisiz. De elveszítette a vigaszát. 
A leánya megbetegedett és meg
halt. Hajlottan ül az öreg asszony 
az ágyán és sír: „„Tsai leung, a!” 
=  „Szívfájdalom, szívfájdalom!” 
Kis idő múlva folytatja: „Most van 
még egy gyermekem, de az halott 
a számomra. A fiam nem gondos
kodik rólam, nem ad rizst. Én öreg, 
beteg ember, hol találok majd me
nedéket ? A menyem veszekszik ve
lem, üt, kikerget a házából s köve
ket hajít utánam.” — A nagy
mamával Istenben való hitről be
szélünk, a földi élet nyomorúságá
ról s a mennyország boldogságáról.
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Szept. 1. Máté 5:21—30. Jer. 37:1—15. 
Jellemző dolog', hogy olyanok, akik nem 
hallgatnak Istennek és az Ő követének 
szavára, mégis arra kérik Isten szolgáit, 
hogy imádkozzanak érettök. Az ilyenek 
valami babonás varázsszernek tartják az 
imádságot, s nem tudják, hogy az az imád
ság nyer meghallgattatást, amely szív
ből fakad s amelyet támogat az Isten 
iránt való engedelmesség. Az ilyen Isten 
nélkül élő, babonás emberek persze ké
szek tömlöcbe is vetni Isten embereit, 
ha beléjük vetett téves reménységeikben 
csalódtak.

Szept. 2. Máté 5:33—48. Jer. 37:17— 
38:6. Sedékiás király még újra meg
próbálja, hogy Jeremiás ajkáról valami 
olyan kijelentést csaljon elő, mely az ő 
szájaíze szerint való, de Isten szolgája 
csak azt mondhatja, amit az Űr ad a 
szájába. Ez pedig nem tetszik a király
nak sem, de még kevésbbé a többi fe
jedelmeknek és Jeremiásnak mindig 
súlyosabb helyzetbe kell kerülnie az Űr
hoz való hűsége miatt. Mintha Isten íté
letét elfordíthatná az, ha szolgáinak szá
ját betömnék!

Szept. 3. Máté 6:1—15. I. Kir. 17:8—  
16. A sareptai özvegyasszonynak hite volt 
Isten beszédében, mert különben nem lett 

i volna hajlandó utolsó lisztecskéjéből más
nak sütni pogácsát, nem sajátmagának 
és a fiának. És szeretet is volt a szí
vében, mert megesett a szíve ezen az elfá
radt idegen emberen, mert sietett rajta 
segíteni. A hit és szeretet megtalálja a 
maga jutalmát. Aki bízik Istenben s ir
galmasságot cselekszik felebarátjával, az 
ma is tapasztalhatja, hogy „a vékabeli 
liszt nem fogy el s a korsóbeli olaj nem 
kevesbedik meg”.

Szept. 4. Máté 6:24—34. Gál. 5:25— 
6:10. Ján. 11:1—11. II. Thess. 3:6—13. 
A keresztyénség nem hiú ábrándozás, 
kegyes beszéd, lusta tétlenség, hanem az 
isteni igazságoknak az életbe való belé- 
vitele, vagyis élet és pedig Istennek tet
sző élet. A keresztyén ember hű a maga 
földi kötelességeinek teljesítésében és 
szorgalmas, mértékletes, jócselekedetek
ben bővölködő. S mindezt nem tulajdo- 

1 nítja a maga érdemének, — mint ahogy 
I  nem is az. — hanem Isten kegyelmének, 
1 amelyből hit által folyvást merít.

I Szept. 5. Zsolt. 84. Jer. 38:7—13; 
I  ¡9:15—18. Hitsorsosai, honfitársai gono

szul bántak Jeremiás prófétával; az ide
gennek, a pogány Ebed-Meleknek szíve 
pedig megesett rajta s bátorságot vett 
arra, hogy szószólója legyen a király
nál. Mi vitte erre Ebed-Meleket? Nyil
ván a Jeremiás Istenébe vetett hit és 
reménység, aki felől bizonyára hallott a 
prófétától. A legmegbízhatóbb tanú, 
maga az Űr tesz erről bizonyságot. Ma 
is sokszor megszégyenítik a pogányok a 
névleges keresztyéneket, mert ha hallják 
az Evangéliumot, könnyebben befogad
ják, mint azok, akik kicsiny gyermeksé
güktől fogva be vannak véve a Krisztus 
látható egyházába.

Szept. 6. Máté 6:13—23. Jer. 39:1, 11, 
12; 40:1—0. A  pogány király, Nabuko- 
nodozor szintén emberségesen bánik a 
■prófétával s alattvalója, Nabuzáradán is 
éppen olyan emberségesen hajtja végre 
urának parancsait. Jeremiásnak szabad 
választása van: mehet Babilonba, ha 
akar, de vissza is térhet szegény, ki
fosztott, rabbá tett nemzete közé. S ő 
ezt az utóbbit választja. Tudja, hogy né
pére ki van mondva az Űr ítélete, de ő 
is, mint egykor Mózes, „inkább választá 
az Isten népével való együttnyomorgást” 
(Zsid. 11:25.), mint a babiloni udvar fé
nyében való életet. Váljon hány keresz
tyén tesz ma így? Hány mondja: „Men
jünk ki tehát Őhozzá (Krisztushoz) a 
táboron kívül, az Ö gyalázatát hordoz
ván?” (Zsid. 13:13.)

Szept. 7. Máté 6:24—34. Jer. 41:1, 
42:1—16. Mikor bajban van a nép s 
nem talál belőle kivezető utat, akkor kész 
odafordulni a prófétához tanácsért s míg 
meg nem hallja annak beszédét, addig 
könnyen fogadkozik, hogy: így és úgy, 
engedelmeskedni fog akár jót, akár rosz- 
szat hall tőle. Szokása ez ma is sok ke
resztyénnek. Valamely válaszúinál nem 
tudja, hogy merre induljon s kinyitja a 
Bibliáját, hogy abból valami útmutatást 
kapjon. Fogadja is, hogy engedelmes
kedni fog neki. De hogy igazán és őszin
tén teszi-e a fogadást, az majd a csele
kedetéből tűnik ki.

Szept. 8. Máté 7:1—12. Jer. 43:1—7. 
A zsidó népnél hamar kitűnik, hogy 
mennyit ér a szájnak fogadkozása. Mivel 
Jeremiás tanácsa nem az volt, amit ők 
szívok mélyén óhajtottak, egyszerűen ha
zugságnak minősítették azt s nem enge
delmeskedtek neki. Nem jobb lett volna-e 
inkább nem is kérni tanácsot? így két-



tős volt rajtuk a felelősség. Rajtad is 
kettős a felelősség, ha olvasod a Bibliádat 
s mégsem jársz azon az úton, amelyet ez 
kijelöl, hanem jársz a magad gondolatai 
szerint, lelked veszedelmére.

Szept. 9. Máté 7:13—29. Jer. 44:1—8; 
20—(10. Az Űr újra meg újra szólt Izrael 
népéhez s újra meg újra szól mai, új- 
testamentomi népéhez is. S az engedetle
neknek is meg kell látniok valamikor, 
hogy váljon az ő szavok teljesedett-e, 
vagy az Űré. Csakhogy az engedetlenek 
számára késő ennek a meglátása, mert 
ez ítélet az ő engedetlenségük fölött. In
duljunk a mi Urunk Jézus Krisztus 
nyomdokán, aki „engedelmes volt mind
halálig1, még pedig a keresztfának halá
láig” (Fii. 2:8.). Legyünk enegedelme- 
sek, kövessük az Űr szavát s akkor‘öröm- 
mel fogjuk látni, hogy neki minden sza
va, minden ígérete teljesül.

Szept. 10. Máté 10:1—15. Jób 5:17— 
20. Jób életében nem volt hiábavaló a 
szenvedések által való megpróbáltatás. 
Nagy leckét tanult meg belőle. Azt, hogy 
az Úr nemcsak megsebez, de be is kö
töz, nemcsak összezúz, hanem meg is gyó
gyít. S ez a lecke erősítette hitét, mert 
jobban megismerte általa az Urat. Ettől 
a leckétől ma sem kíméli meg az Űr az 
Ö gyermekeit. Szeretetből teszi ezt, ja
vunkra. S mennyire megkönnyítette szá
munkra a lecke megértését és megtanu
lását az Űr Jézus szenvedése! Nézzünk 
hittel az Ő keresztjére s hordozzuk türe
lemmel a magunkét!

Szept. 11. Luk. 7:11—17. E f. 3:13—21. 
Máté 11:25—30. Zsid. 12:18—24. Pál 
apostol szíve a nyomorúságok közt is tele 
van hálával és örvendezéssel. Őt meg
erősítette Isten Lelke a belső emberben, 
úgyhogy meggyökerezhetett a szeretet- 
ben, mert megismerte Krisztusnak min
den ismeretet felülhaladó szeretetét. A 
saját boldog lelkiállapotáról tesz bizony
ságot az, hogy ezeket az áldásokat tudja 
kívánni az efézusi gyülekezet tagjainak, 
mert hiszen „a szívnek teljességéből szól 
a száj”. Boldog, akinek szíve ilyen áldá
sokkal van tele!

Szept. 12. Zsolt. 86. Jer. 50:1—10; 
18—20; 51:47—50. Isten népe között 
bármennyire eltévelyedik is a maga egé
szében az Úrnak útairól, mindig van 
„maradék”. Mindig vannak olyanok, akik 
mindvégig hívek maradnak s akiket ép
pen azért az Úr „meghagy”. (50:20.) 
Isten gyermekeinek a serege ma is kü
lönböző keresztyénekből áll. Vannak, akik 
megelégesznek avval, ha „mintegy tűzön 
keresztül megmenekülhetnek” (I. Kor. 
3:15.), de vannak, akik győzedelmes 
életre vágynak s az igazság koronája

után nyújtják ki intőknek kezeit (I. Tini. 
4:8.), mely azoknak tétetett el, akiket az 
Úr egészen elkészíthet az Ő eljövetelének 
fogadására.

Szept. 13. Máté 10:16—33. Jer. sir. 
1:1—7; 11—10. Jeremiás próféta, mint 
a megalázott, összetört zsidó nép képvi
selője, kesereg Jeruzsálem romjai felett. 
Könnyei az egész nép könnyei, bánata 
az egész nép bánata. Egy egész nemzet 
fájdalmának testét hordozni súlyos fel
adat, hát még ha a fájdalommal együtt 
a bűn terhét is hordozni kell! S Jere
miás bármily odaadó szeretettel hor
dozta is ezt a terhet, nem válthatta meg 
népét a büntetéstől. Ezt csak az tehette, 
aki maga büntetlenül hordozhatta nem
csak egy népnek, hanem az egész világ 
bűneinek terhét. Az Ő teherhordozása 
a mi szabadulásunk.

Szept. 14. Máté 10:34—42. Jer. sir. 
3 :18—33. Jeremiás fölismeri a nagy meg
aláztatásban is Isten kegyelmét s az 
egyetlen útat, amely ehhez a kegyelem
hez visszavezet: a bűnbánatot. Felismeri, 
hogy Isten éppen azért ostoroz, mert erre 
az útra akar rávezetni. Bűnbánat és 
megalázkodás nélkül ma sincs bűnbocsá
nat, Krisztus keresztje is erről beszél.

Szept. 15. Máté 11:1—15. Jer. sir. 
3:37—43; 55—58; 5:21. A bűnbánat ott 
kezdődik, mikor belétekintünk a saját 
szívünkbe s többé nem másokat vádolunk 
a bennünket ért szenvedésekért, han'em 
meglátjuk a magunk bűneit s azok alatt 
megalázzuk magunkat. A bűnbánatot kö
veti a megtérés, a megújúlás, mert az 
alázatosaknak Isten kegyelmet ád. Bár 
a mi magyar népünk is rátérne erre az 
útra! De egy nép megtérése ott kezdő
dik, mikor egyesek igazán megtérnek. 
Megtértél-e már te is s imádkozol-e né
ped megtéréséért?

Eg-y hölgy a lelke üdvössége 
miatt éberen, nyugtalanul, aggód
va feküdt ágyában. Meggyújtotta 
a lámpát s ezt jegyezte a noteszé
be: „Mához egy évre az úrnak 
szentelem magamat.” Nem volt 
nyugta, újra fölkelt s ezt írta: 
„Mához egy hónapra.” De még 
mindig nem tudott megnyugodni s 
most már ezt ír ta : „Mához egy hét
re.” Másnap este egy mulatságra 
hívták s örömmel te tt eleget a 
meghívásnak. De meghűlt ott s a 
hét vége előtt meghalt s utolsó sza
va ez volt: „Késő!”
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