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János 15:9—16.*
A z igazi szeretet engedelmességben nyilvánul meg, azzal szem- 

ben, akit szeret. Engedelmesség a feltétele annak, hogy valaki 
az igazságnak és a világosságnak Lelkét vehesse. A 10. vers 

azt mondja: „Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok 
az én szeretetemben.“ Nem elég megindulni a keresztyén életben, az 
engedelmességben, a szeretetben, hanem növekednünk is kell azok
ban. Növekednünk kell a belső emberben. „Épüljetek fel szent házzá, 
Isten hajlékává.“ Az igazság Lelke megmutatja az akadályokat, 
amelyek útját állják az előrehaladásnak. Minél többet láttam meg ab
ból, ami nem helyes az életemben, annál több kegyelmet vehetek. 
A kegyelem mindenre elégséges. Békességre van szükségem? ö  az 
én békességem ; szeretetre van szükségem ? „Isten szeretete kitöltetett 
a mi szíveinkbe a Szentlélek által." Ez nagy vigasztalást és bíztatást 
adhat. Vegyél, van elég kegyelem számodra is. Az ő  kegyelme elég 
nagy és hatalmas ahoz, hogy néked mindent megadjon. „Hívj segít
ségül engem a nyomorúság idején és én megszabadítlak téged és te 
dicsőítesz engem.“ Ilyen nagy hálaadásra, örömre van néked is szük
séged. Ha győzelmet vettél, az kincset jelent az örökkévalóság szem
pontjából is. Miért olyan kevés a keresztyén életben az öröm, a há
laadás? Mert nem teszünk tapasztalatokat az Úrral. Nem vesszük 
komolyan a mindennapi életben azt, hogy személyes Megváltónk 
van, akinek mindent elmondhatunk, akiben élhetünk, aki megért 
bennünket. Kevés az örömünk, mert nincs tapasztalatunk Övele. A 
szolga akkor van összeköttetésben urával, akit szolgál, akitől függ, 
ha látja és hallja őt. Állandóan az Úrra kell figyelnünk, ő t kell hall
gatnunk. Kényelmesebb terveket szőni, emberekhez menni, testtel és 
vérrel tanácskozni, de azért azt kívánjuk, hogy az Úr adjon meg 
mindent. — Így nem tehetünk tapasztalatokat Övele. „Ha engem 
szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok . . . megmaradtok az 
én szeretetemben.“ Ha állandóan engedelmességben járunk és nem 
csak hirtelen felbuzdulás van az életünkben, akkor megmaradunk az

*Pauer Irma, megboldogult főnökasszonyunk áhítata után készült vázlatos 
jegyzet.
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Úr szeretetében. Éhez kitartás kell. Az Úr hűséges. Ha mi is azok 
leszünk, tapasztalatokat is teszünk. Veszünk boldogságot, örömöt, 
szívünk gazdaggá lesz, s az Ur mindig mélyebbre visz. Megmutatja 
miben nyilvánul az igazi szeretet. A szeretet pillanatról-pillanatra 
kész adni magát, akkor is, ha az nem kényelmes. Milyen fokú, mi
lyen mélységű és magasságú a te szereteted ? Meddig terjed a határa ? 
Ez a szeretet az életet igényli. Ebből látszik meg, hogy az Urat 
mennyire szereted. „Az az indulat legyen bennetek, mely volt a 
Krisztus Jézusban.“

Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, 
a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem 

az igazság koronája.
II. Tim. 4: 7, 8.

Künn a Kerepesi temetőben, egy 
egyszerű márványsírkövön olvas
suk ezt a felírást, — Pauer Irma 
diakonissza főnöknő sírján, ö  mél
tó volt arra, hogy földi élete be
fejeztével ezt írhassák a sírtáblá
jára. Most, amikor immár öt esz
tendeje annak, hogy az Ur haza- 
szólítotifca hűséges, szolgálóját a 
mennyei hajlékokba, vessünk .egy 
pillantást életére és Isten kegyel
me által olyan gazdagon megáldott 
munkásságára.

1915-ben tűnt fel Klotildligeten 
az a »csöpp ház«, ahogyan akkor 
hívták. Ezt a házat, az olyan na
gyon hiányzó keresztyén üdülőnek 
akarta berendezni. Nem kereste, 
az Ur készítette el. »Az Urtóllett 
ez és csodálatos a mi szemeink e- 
lőtt.« Forró imák szálltak fel a 
seregek Urához, ¡akié az: ezüst .és az 
arany és aki nyilván felel a titkon 
elmondott imádságokra. Amikor 
az Isten akarata szerinti idő el
érkezett, a pénz együtt volt! »Bét- 
hel«, Istennek háza, ezt a nevet 
nyerte a kis ház, s valóban Isten 
hajlékává lett, amelyben sok küz- 
ködő, megfáradod lélek talált fel

üdülést, nyert új életet. — Az első 
évek alatt ritkán tartózkodott kint 
Kedves Anyánk, de amikor jött, 
ottléte ünnepnapot jelentett min
denki számára. Minden kis fűszál 
érdekelte, a legegyszerűbb házi
munkától kezdve mindenhez értett. 
Nehéz anyagi körülmények között 
élt akkor a kis család. A kert ter
méséből éltek, fát a tüzeléshez az 
erdőben is szedegettek, hogy ke
vesebbet kelljen venni. Ez volt a 
kicsiny mustármagnyi kezdet.

1924-ben az Ur indításának en
gedve megalapította a Fébé evan
gélikus diakonissza nőegyletet, a- 
melynek ma már számos tagja van 
és sok diakonisszája dolgozik az or
szág különböző helyein. Hamarosan 
fehérfejkötős, boldog diakonissza 
testvérekkel népesedett be a bét- 
heli kis ház. Az Ur kegyelmesen 
kirendelte mindig a mindennapi 
kenyeret számukra, sőt azon felül 
is. A csodálkozó látogatók kérdé
sére, hogy miből élnek, a felelet 
így hangzott: »Isten jobbkezéből.« 
Ú gy' is volt, más magyarázatot 
nem is adhattak. Biztos, megha- 

i tározott jövedelem nélkül, de az
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Ur segítségével éltek napról-nap-1 
ra. Sokszor volt üres a kamra és a 
pénztár, de amikorra szükség volt 
rá, az Ur gondoskodott. A ház ki
csinynek bizonyult. Kedves A- 
nyánk megvásárolta a szomszédos 
telkeket, villákat. Nyomdáit rende
zett be. Mindennek meg volt a ma
ga csodálatos története. Tőke nél
kül, Ilit által tette meg ezeket a 
lépéseket és nem szégyenült meg.

1929 tavaszán egyre világosab
bá lett előtte, hogy szükség van 
anyaházi a, mégpedig Budapesten. 
Egyik reggel közölte szándékát a 
hozzá közel állókkal. Kérte az 
Urat és hagyta magát a Lélek által 
vezettetni. Minden készen várta. 
Egy vendéglőt kínáltak megvét)el- 
re a hűvösvölgyi erdő határán, a 
mely bár igen elhanyagolt álla
potban volt, mégis alkalmasnak 
látszott az anyaház, sőt, ahogyan 
akkor tervbe vette, az építendő kór
ház céljaira is. Rövidesen egy, az 
anyaház közelében eladó pensiót i? 
megvett, ahol élete utolsó hónap
jait töltötte. Erre is azt mondhat
ta, amit az eddig kisméretű nyom
da Budapestre való felköltöztieté- 
sekor mondott: »Ha emberekkel 
számolnék, soha meg nem nyit
nám.« A pensió sok örömet szer
zett. Az elhagyatott, rideg, barát
ságtalan épületből meleg otthon 
lett, ahová a vendégek mindig szí
vesen tértek vissza s ahonnét nem 
egyszer könnyezve távoztak. Ez a 
munkája is Isten országát építette, 
mert ez által sokak lelkét, kik ta
lán soha nem hallották volna az 
Evangéliumot, érinthette az Ur.

A felépült anyaházat már nem 
láthatta meg, — szeptember 19-én 
hazaköltözött Urához, akit annyi
ra szeretett. 1929 nov. i-én gyűlt 
össze az anyaházban először a 
nagy gyászoló család. Hálaünnep 
volt ez, de a fájdalom ünnepe is 
amiatt, hogy drága Kedves A 

nyánk ezt a napot már nem ér
hette meg. övéi szívében emléke 
felejthetetlen marad. Ki tarthatná 
számon az életéből fakadó gazdag
ságot és áldást! Szeretett az Ur 
szerinti szent, bűnt gyűlölő szere
tettel. Boldog órák és percek, a- 
melyeket közelében tölthettünk.

Hálatelt szívvel állunk meg az 
LTr előtt ő érte. Az Ur adta, az 
Ur elvette, áldassék azért is az Ö 
szent neve ...

Bemehetett Urának örömébe!

A HAZATÉRT VEZÉR.
Utolszor nézett szét a táborán. 
Békén, királyi rendeletre ment... 
Arcán öröm, szelid szemébe’ csend. 
Haza vonult a győztesek során.

Tábortüzünk ha este fellobog, 
elemlegetjük, lelkesülve rajt, 
hogy állta, vívta a csatát, a bajt, 
mi itt maradt, mi küzdő harcosok.

Mint ő megállt, bár megálltiánk
mi is.

Úgy bízni, hinni, úgy szeretni is, 
bár tudna, tudna itt mindegyikünk.

Mire hamúba hamvad a parázs, 
imádság már minden szívdobbanás 
esengő kérés: Növeld a hitünk!

Béták Erzsébet.
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V isszaemlékezés 
egy „Női-otthon“-ra.

A főváros szürke háztengerében 
elenyésző, jelentéktelen pont volt 
az a kétemeletes ház, amelyben fő
iskolai éveimnek két esztendejét 
töltöttem. De az én szememben ás 
életemben ez az igénytelen külse
jű ház nagyobb jelentőséggel bírt, 
mint a kultúra vagy művészet leg- 
remekebb palotái! Mi volt a titka 
ennek? Ebben a házban élt valaki, 
akinek meleg, mentőszeretettől égő 
szíve és mélyenlátó szemei belete
kintettek a fővárosba fölkerülő fia
tal leányok problémáiba, küzdel
meibe s egész lelkivilágába, s egy 
olyan »Otthon«-t akart számukra 
biztosítani, ahol védve lehetnek a 
kísértések között, s megtalálhatják 
az élet igazi értelmét és örökké
való célját.

Az ifjú évek ezernyi színes lán
cával jól megkötözött rabja vol
tam a világnak én is s nagy, isme
retlen szépségek ködbeburkolt ma
gaslatai felé tettem szárnypróbá
kat, mint oly sokan mások. Álmok, 
eszmények, színek, mélységek, 
zengzetes szólamok vonzottak. S 
abban az »Otthoniban, ahová Is
ten keze vezetett, ezekből semmit 
sem találtam. — Egy átható, mély
ségesen tiszta tekintetű szempárra]

' találkoztam legelőször, amikor é- 
desanyám felhozott a »Női Ott- 
hon«-ba, amelynek drága Kedves
anyánk volt a megindítója és ve
zetője. Úgy néztem bele akkor az 
ő szeméből kisugárzó, világos, kris
tálytiszta, józan lelkivilágba, mint 
valami számomra teljesen idegen, 
érthetetlen és nem kívánatos való
ságba. Szavaiban szíves, -megértő 
szeretet, de komoly határozottság, 
egyszerűség volt. Többször mond
ta beszédközben édesanyám sza
vaira, hogy: «»Igen, igen«, és meg
tapasztaltam azután, hogy nála az

»igen« valóban az volt, bibliai ér
telemben véve. ’Minden szava ar- 
1a mutatott,.hogy ejgyirányban,egy 
cél felé megy, megalkuvást nem 
ismerő határozottsággal. Hogy mi
volt ez a cél és életirány? Arról 
még akkor nem tudtam semmi bi
zonyosat, csak azt sejtettem, hogy 
merőben más, mint az enyém, ösz
tönszerű érzéssel védeni, félteni 
kezdtem a saját penső ködvilágo
mat, s mintegy körülbástyáztam 
magamat egy láthatatlan ellenség
gel szemben. H ojy ki volt az az 
»ellenfél«? Ugyanaz, aki Saulnak 
azt mondta a damaszkuszi úton: 
¡»Én vagyok Jézus, akit te ker
getsz!« Mikor aa »Otthon« lakója 
lettem, mindjobban világossá lett 
előttem, hogy híy az Ur és nekem 
választanom kell. — Többen is vol
tunk az »Otthon« lakói fiatal leá
nyok, akik a szjnek és álmok rab
jai voltunk és ös:s;ze|fogva erősí
tettük egymást az Ur Jézus be
folyása ellen. Az álomvilágot oda
adni egy valódiért, — ez nem lát
szott kívánatos cserének, mert az 
útja nem volt hamis, csillogó kö
vekkel kirakva. —- »0, szegény i- 
gazgató néni«, — gondoltam gú
nyosan, mialatt áthallatszott a 
nagy teremből egy evangélizáló é- 
nek dallama, amelyből komoly hí
vás hangzott — »azt képzelte, hogy 
velünk olyan könnyen fog célt ér
ni.« »Hiszen tudom, hogy azért lé
tesítette ezt a »Női Otthon«-t, hogy 
mi megférjünk. Akkor hát alapo
san tévedett! Nem ismeri ő a ma
gasabb életideálok és eszmények 
felé futó öntudatos leány lelkeket. 
Sajnálom őt, de ez egyszerűbb tel
keknek való, — nem nekem«, — 
mondtam fölényesen hasonló elvű 
társaimnak. — Igaz, hogy sokszor 
volt drága Kedvesanyánk szívé
ben szomorúság miattam és miat
tunk, de mégis az Ur győzött. Én 
tévedtem, gőgömben, hitetlensé
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gemben, de ő nem, mert ismerte 
azt az Istent, akinél minden lehet
séges és; az Ö Igéjét, amely, 'szikla
zúzó pöröly s azért kezdte el a »Női 
Otthon« munkáját, számítva ezer 
akadályra, megmemértésre, hálát
lanságra, sötétségre, küzdelemre, 
de mindeneklfölött számítva az ő 
mindenható Urára, akinek szolgált, 
es akihez vágyott elvezetni sok tév
úton járó, megkötözött szívet.

A tusakodó imák győztek fölöt
tünk, s az Ú rhoz vezetitek, hazug
ságok álomvilágából az életre és 
boldogságra. B. A. d. t-

Képek az istentelenség 
országából.*

(Folytatás.)
Egy temetés.

Tífusz járvány ¡és rendkívül hiá
nyos ápolás következtében siokan 
meghaltak, és még többen meg
gyilkoltattak. De milyen volt e- 
zeknek a szerencsétleneknek a te
metése ?

Bejártam a  temetőt, megnéztem 
a sírfeliratokat, s .akkor leültem 
egy sírdomb mellett azon gondol
kozván, milyen szomorú is ma az 
élet, és milyen jó azoknak, akik 
immár minden földi szenvedéstől 
megszabadulva a föld ölében pi
henhetnek. Azután felkeltem és ke
resztülmentem a temetőn. Hirte
len zaj ütötte meg a fülemet, mint
ha súlyosan megrakott szekér járt 
volna arra. Hátrafordultam, és 
íme egy kocsit láttam egy nyitott 
sír előtt. Amit azután láttam, való
sággal meglendített. Két ember ha
lott, megfagyott, teljesen kifosz
tott, mezítelen embereket húzott le 
a kocsiról és dobta őket a gödör
be, egyiket a másikra. Megtör
tént, hogy egy-egy holttest állva 
maradt, és ilyenkor hangos neve
téssel letaszították a gödörbe és

ismét más holttesteket dobtak rá
ja. Annyira megborzadtam ettől a 
látványtól, hogy rövidesen elsiet
tem onnan. Az a gondolat ciká
zott át agyamon: Óh, Ha a tieid 
közül valaki ezek között a holttes
tek között volna! És hányán pusz
tulnak el ilyenmódon, anélkül, 
hogy az övéik tudnának róla, akik 
azután gúny és értők között a sírba 
dobatnak. '•

Vájjon mindez Istennek ítélete- 
e, avagy megpróbálja Isten ezzel 
szeretett hazánkat? Talán meg
bosszulja magát egy évszázados 
bűn? . . .  Az ember szeretné le- 
húnyni a szemét, hogy ne legyen 
kénytelen minden nyomorúságot 
végignézni.

És mégis csak a testünket tud
ják elvenni, a lelkünk azonban Is
tené. Ezt mondottam egy .alkalom
mal egy kommunistának. Ez azon
ban reátn kiáltott, s miközben ök
lével az asztalra ütött, így szóit; 
»A lélek is a mienk!«

A sckönaui árvaházban.
__ A szovjet hivatalok eddig

elismerték, hogy a schőnaui ár
váknak a gondozása kijfogástalan 
volt. Az árvaatyáknak ismételten 
értésükre adták, hogy kérjenek se
gélyt, amit ezek azonban nem tet
tek meg, mert elveikkel ellenke
zett.

Midőn minden iskoláinkban meg 
kellett szűnnie a hitoktatásnak, ter
mészetesen az árvaházi iskolákban 
is megszűnt az. De az árvaházban 
reggeli és esti áhitatok tartattak, 
és az árvaszülők, valamint a szol
gáló testvérek vallásos; szellemben 
folytatták nevelési munkájukat. 
Lelki beszélgetések folytak, val
lásos énekeket tanultak és: énekel
tek, stb.

Február hótól kezdve ez is és
*Szemelvények Kroeker A.-nok „Bil- 

der aus Sowjetrussland" című könyvéből
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minden, ami vallásosnak ncvezhe- esett és szinte elállt a üélekzete, mi
tő, megszűnt az orosz árvaházban. 
Ezzel kapcsolatban súlyosan meg-

re odaért a szekérhez. A búcsúzás
sal sok sírás és zokogás járt. Az

tudtam, a búcsúzásba valósággal 
belebetegedett...

A schőnaui árvaházból az istente-

fenyegették őket. Végül is kijelen- , árvaanya, amint ezt később meg
tették az árvaszülők az árvagyer-' i" 'J't ~ ' —-1- ’
mekeik előtt, hogy többé nem sza
bad velük imádkozniok. A gyer
mekek este imádkozás nélkül tér- | lenség sem tudta az Istent kiűzni, 
tek pihenőre. Ennek azonban cső- ! Az a mag, amelyet az elüldözött áf- 
dálatos következménye volt. A i vaszülők elvetettek, zivatarok kö- 
gyermekek sírtak és nem tudtak ! zött is kikelt és nőtt.
elaludni. Sokan fölkeltek ágyuk
ból, letérdeltek, hogy imádkozza
nak. így ment ez három napig. 
Ekkor az árvaszülők felismerték 
azt, hogy így nem tudnak tovább 
dolgozni; talán túlságosan engedé
kenyek is voltak. Szovjet elöljáróik 
előtt kijelentették, hogy vessék ő- 
ket börtönbe, vagy lőjék agyon, 
de »amíg ebben a házban vagyunk, 
ezekkel az árvagyermekekkel Is
tenről fogunk beszélni és imád
kozni fogunk velük.« Erre a ha
tóságok kijelentették, hogy el kell 
hagyniok a házat. Nincsen semmi 
kifogásuk az árvaszülők ellen. Va
lószínű, hogy az árvaház új veze
tői nem fogják a gyermekeket úgy 
gondozni, úgy ruházni, úgy élel
mezni, ahogyan ez eddig történt; 
azonban a vallás teljesen elveik el
lenére van, és azért nem maradhat
nak az árvaszülők... Az árvaszü
lőknek tehát búcsút kellett venni 
az árvaháztól és az árváktól. Hogy 
az árváknak ne tegyék nagyon ne
hézzé a búcsúzást, kora reggel, a- 
mikor a legtöbb gyermek még 
aludt, távoztak az árvaházból; va 
lósággal tolvaj módjára mentekel, 
hogy senki észre ne vegye őket. 
A válási fájdalom vérszerinti szü
lők és gyermekek elválásánál se 
lehet nagyobb, mint amilyen itt 
volt. Egy kis fiúcska fölébredt és 
a mama után kiáltott. Azt a választ 
kapta: »ott van az uccán a szeké-

Fordította: Z. H.

Pauer Irma egyiptomi 
misszionáriusnő leveléből.

Két hete, hogy együtt dolgozom 
Noack kisasszonnyal Assuanban az 
iskolában. A tanítás otthon is ne
héz, de idekiinn még sokkal in
kább.

Götte kisasszony legutóbbi ittlé
te alkalmával felkerestünk néhány 
ismerős családot. Látogatásaink 
közben feldíszített házra találtunk, 
amelyben a közelmúltban esküvő 
lehetett. Beléptünk. Hamarosan 
megjelent a kis asszonyka, meg e- 
geszen gyermek, aki még nem 
tudja felfogni, hogy mit várhat a 
szomorú jövőtől. A sógornő és 
a férj anyja dicsekedve beszélik, 
hogy a férfinek ez még csak a 
negyedik felesége lesz. Hallottam 
olyan férfiről, akinek harminc fe
lesége volt.

Az asszonyok tudatlanok. Az i- 
gazi örömöt nem ismerik, szenny
ben és nyomorúságban élnek. A 
házaikból nem mozdulhatnak ki. 
Együtt vannak az udvaron a por
ban állataikkal. Mivel érdemeltük 
meg, hogy nekünk annyival jobb 
dolgunk van?

Szívünk megtelik vággyal éskö- 
nyörgéssel, bár hozhatna az fó 
nagy lelki ébredést, boldogabb jö
vőt, a mi szegény, agyongyötört

r o l l .  , A fiúcska rohant, ahogyan asszonyaink számára, 
csak rohanni tudott, többször el- j ' Assuan, 1914. V. 2.



F é n y s u g á r 143

Tudakozzátok az írásokat!
Szept. 10. Luk. 7:11—1?. Ef. 3:13—21. 

Máté 11:25—30. Zsid. 12:18 24. Mi
iyen különbség van az ótestamentomi 
es az újtestamentomi gyülekezet Isten
hez való viszonyában! Az ótestamento- 
mi zsidó nép lángoló lűz, sűrű homáy, 
szélvész és trombitaharsogás közt csak 
nagy félelemmel járulhatott Isten elé 
és nem bírta elviselni az Urnák hang
ját, hanem emberi közbenjáróra, Mó
zesre Volt szüksége, hogy azt neki tol
mácsoljál. S Mózes maga is remegett, 
mert ő' is bűnös ember volt. Milyen 
más a mi közbenjárónk, az Ur Jézus 
Krisztus! ö maga ment keresztül a 
szenvedések lángoló 'cüzén, az Istentől 
való elhagyatottság érzésének a sűrű 
homályán, hogy nekünk olyan útat ké
szítsen, amelyen gyermeki bizodalom- 
mai mehetünk mennyei Atyánk elé. Is
mered-e ezt az utat? Ráíéptél-e már? 
Jársz-e rajta ?

SZept. 17. Péid. 22:1—15. Zak. 5. 
Két képben mutatja itt meg az Ur a 
prófétának azt az ítéletet, amely utol 
fogja érni a topókat, a hamisan eskü
vőket, s egyáltalán mindazokat, akik 
istentelenül élnek. Mint ahogy a láto
másban megjelent papírtekercs végig
repül a föld színén, úgy fogja a go
noszokat az egész földön megtalálni 
az átok. A második látomásban magát 
az ísíentelenséget képviseli egy asz- 
szony, aki a mérőedényben ül, 's akit 
Két szárnyas asszony ragad magával, 
hogy letegye Sineár földén, ahol az 
emberiség a maga gőgjében égig érő 
tornyot -akart építeni, fi. Móz. 11:2—6.). 
Isten kegyelmes és hosszútűrő, de ahol 
mindvégig ellenállásra és ístantelenség- 
re talál, ott ítélni és büntetni fog.

Sz epí. 18. 1. Pét. 3:14—22. Zakar■ 0- 
A lovakról szóló látomásban femlé
keztetnek ezek a Jelenések könyve 6. 
részében előforduló lovakra) jelezni a- 

 karja az Ur, hogy háborúk, éhínség
által, amelyeket azonban az evangélium 
hirdetése is kísér, hogy fogja az ő  
Lelke eljárni a földet, s ahol az ő  

 Igéje győz, ott a Lélek le fog csen- 
 desedni. A Megkoronázott főpapnak, 
 Jósuának személye, arra az eljövendő 

Csemetére mutat reá, aki meg fogja 
építeni az Urnák igazi templomát, a 

 Lélek egyházát, s aki Király és Főpap 
lesz egyszemélyben.

Szept. 19. I. Pét. 4:1—11. Zakar. 9:9- 
 17. A prófétának ezek a szavai még 
 sokkai világosabban rámutatnak az el- 
 jövendő Messiásra, aki egyszerűen,

szamárháton ülve, de mégis királyi 
méltóságban fog bevonulni Jeruzsálem
be. Békességet és reménységet fog 
hozni mindazoknak, akik hit által Is
tennel szövetségre lépnek. A prófécia 
beteljesült, de az emberré lett Jézus 
bevonulása tulajdonképen ismét csak 
prófécia, amely arra mutat reá, hogy 
ez a Jézus újra be fog vonulni a föld
re és pedig mint diadalmas Király, 
akinek »szemei olyanok, mint a tűz- 
láng és a kinek fején sok korona« fjei. 
19:12.), aki »királyoknak Királya és u- 
raknak Ura« (Jel. 19:16.). De ekkor 
már ítéletre jön.

Szept. 20. 1. Pét. 4:12—19. Zakar. 10. 
Az Ur itt népének a megszabadíttatá- 
sárői szói, elsősorban a külső rabság
ból, a pogányok közül, ahová bűneik 
miatt kellett vettetniük. Megszabadul
nak a gonosz pásztorok kezei közül 
s isten megsegíti őket, hogy hősökké 
legyenek, s az Urnák nevében járja
nak. De minden ilyen testi szabadu
lás nem mutat-e rá a nagy lelki sza
badulásra, amelyet készített nekünk az 
Ur, kivezetve bennünket a lelki ínyomor 
tengeréből, s győzelmet adva a bűn 
felett az Q győzelme által, amelyet 
a Golgotán vívott ki. Fogadjuk el ezt 
a szabadítást, ezt a győzelmet!

Szept. 21. 1. Pét. 5. Zakar. 11:4—17- 
A prófécia itt elénk állítja a sokkal 
későbben történendő dolgokat is, s a- 
zokban az Ur Jézus alakját, ő  az a 
jó pásztor, aki legelteti a juhoklat, a- 
me.yeket tulajdonosaik, eladóik és pász
toraik, (farizeusok, Írástudók, papok) 
leölésre szántak. De mikor a gonosz 
pásztorok megveretése után a juhok 
is, hála helyett, megutálják a Pász
tort, akkor az összetöri a szépség pál
cáját, fáz őáltala nyert boldog eletet) 
s az egyesség pálcáját (az egymásközt 
való egyetértést) s felbomlik a nyáj. 
A jó pásztor az ő nagy munkájáért 
30 ezüstpénzzel ki van fizetve, s az 
Ur kénytelen a juhokat ismét kiszolgál
tatni gonosz pásztoroknak.

Szept. -22. II. Pét. 1:1—11. Zsolt. 75: 
5—8. Milyen általános bűne az embe
reknek a kérkedés, a dicsekedés! Meny
nyi minden jót tudnak találni magok
ban, s mennyire igyekeznek azt má
soknak is tudtára adni, ha talán nem 

| egészen nyíltan is, de legalább valami 
I rejtett módon, burkolt szavakban. S ha 

igy cselekszünk, akkor Istennek' 'meg 
kell bennünket aláznia. Adjunk hálát a 
megaláztatásokért, mert azok gyógyu- 

| lásunkra adatnak!
Szept. 23. Luk. 4:1—11. Ef. 4:1—6, 

Máté 12:1-8, Zsid. 4:9—13. Milyen



nagy és szent a mi eihivatásunk, a- 
kik isten gyermekeinek valljuk magun
kat! Azt keíi megvalósítanunk itt a föl
dön, ami a világ gyermekeinél a ieg- 
kevésbbé található meg: áz egységet. 
Ezt csak a Szent-Léiek viheti bennünk 
véghez, ö az, aki megérteti velünk, 
hogy mint ahogy a bennünk munkál
kodó Lélek egy, úgy nekünk, a test 
összes tagjainak is egynek kell lennünk, 
hogy !eyy Urunk, egy hitünk, egy ke- 
resztségünk legyen (a Szent-Léiek ke- 
resztsége) s egy Atyát ismerjünk, Is
tent. Az egységnek ez a megvalósítása 
alázatosságot és szelídséget föltételez 
minden egyes tagnál, hogy egymást 
szeretettel tudják elhordozni, még ha 
az szenvedéssel jár is.

Szept. 24. Péld. 22:16—29. ¿akar- 12. 
»Azon a napon« ez a kifejezés hatszor 
fordui elő ebben a fejezetben. Arra 
mutat ez, hogy a próféciák nem valami 
olyan nagyjából elképzelt, bizonytalan 
sejtések, hanem egészen határozott, Is
ten által előrelátott és megállapított 
időkre vonatkoznak, amikor föltétlenül 
be fognak teljesedni. Be fog teljesed
ni a zsidó népnek a maga egészében 
való megtérése is, amelyre ezek a pró
féciák itt kürönösképen vonatkoznak. 
Isten ki fogja önteni rájok a kegye
lemnek Lelkét, úgy hogy fel fogják 
ismerni Abban, akit általszegeztek, a 
Messiást, s  keserves sírással fogják si
ratni bűneiket.

Szept. 25. II. Pét. 1:12—21. ¿akar. 13, 
Azon a napon nemcsak a bálványokat 
fogja kiirtani, hanem a hamis prófé
tákat is, akik a népet bálványimádás
ra vezették, s amellett az igazságnak 
és szentségnek a lelkét olyan nagymér
tékben fogja közölni az igazakkal, hogy 
egy-egy hamis prófétát még a saját 
szülői is készek lesznek eltenni láb 
alól, nehogy a lelkeket tovább is fer
tőzze. De erre nem mindig lesz szük
ség, mert a kegyelem sok ilyen hamis 
prófétát is úgy meg fog ragadni, hogy 
önként bevallják bűneiket s leteszik 
prófétai tisztüket. Ilyen, tűz által való 
megtisztíttatás eredménye lehet csak 
az isten és ember közt való tökéletes 
viszony, amelyet e fejezet utolsó mon
data kifejez.

szept. 26. II. Pét. 2:1—9; 20, 22. Z Il
kái-. 14:1- 9. Az Urnák ama napján, bár 
a hitetlenek Isten népe ellen harcolnak, 
az Ur maga harcoi az ő népéért a hi
tetlenek ellen. Az Ur újra eljövetelének 
helyéül már itt is az Olajfák hegye 
van megjelölve, ahonnét mennybe ment,

s ahová való visszajövetelét tanítvá
nyainak megígérte. (Csel. 1:9—12.) Bi
zony eljó az Ur!

Szept. 27. II. Pét. 3:1—9. Z akar■ 14: 
10 21. Bár ez a prófécia is elsősorban 
a földi Jeruzsálemre és Izraei népének 
közeífekvó megítéltetésére vonatkozik, 
egyúttal már előképe a Jelenések köny
vében leirt Isten egész népe s az ösz- 
szes pogány ok részére eljövendő pró
féciának. Nem csak Jeruzsálem ellen
ségei, hanem Isten egész népének el
lenségei meg fognak ítéltetni. S akkor, 
az ezeréves birodalomban következhe- 
tik csak be az az állapot, mikor min
den, még az egyszerűbb külső dolgok is 
»az Urnák szenteltettek« lesznek.

Szept. 28. II. Pét. 3:10—18. Malaki
ás. 1. A bűnös ember versengeni akar 
a szent Istennel. Szemére hányja néki 
a kegyelemből való választást, kétel
kedik szeretetében, s nem Tátja meg ön
magában a bűnt, amellyel ¡a szent Is
ten haragját magára vonta. Végez kül
ső istentiszteletet, mutatja be áldoza
tot, de mindez meg van fertőztetve, 
mert nincs hit, nincs bűnbánat. Az ilyen 
lelkiállapot csak Isten haragjával ta- 
iálkozhatik. »Irgalmasságot kívánok, 
nem áldozatot«, azt mondja az Ur.

Szept. 2g, i. Ján. 2:18—29. /. Krón. 
1:7—12. Salamon, még arra a bíztatás
ra is, hogy kérjen amit akar, mert 
megkapja, nem a maga önző céljaira 
kért adományokat, hanem arra a népre 
gondolt, amelyért felelősséget vállalt, 
s olyan javakat kért, amely ennek a 
népnek a boldogítására szolgál. S Is
ten nemcsak meghallgatta, hanem még 
azokat is megadta néki, amiket nem 
kért. Indítson ez bennünket arra, hogy 
a mi imádságaink se legyenek önzők, 
de vigyázzunk, hogy ne szavakban kér
jünk mások javára szolgáló adományo
kat, s amellett az a hátsó gondolatunk 
legyen, hogy majd akkor a ki nem 
mondott, személyes vágyainkat is telje
síti Isten, hanem kéréseink igazán le
gyenek minden önzéstől mentek.

SZept. 30. Máté 22:34—46. I. Kor- 
1:4—9. Márk 10:17—27. Jak. 2:10-17. 
Milyen boldogság azt tudni, hogy Az, 
Aki kegyelmébe fogadott bennünket, s 
gazdag lelki ajándékokban részesített, 
hű és mindvégig megteszi és megőriz, 
sőt gyarapítani fogja gazdagságunkat, 
mert mindig jobban eljuttat bennünket 
az ö ismeretére, s megerősít a hitben 
és szeretetben. De ehhez szükséges, 
hogy mint ahogy ö hü, mi is hívek 
legyünk. Vargha Gyuláné.
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