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m ŐSZ FELÉ.

A fákon még oly zöld a lomb,
Úgy érezzük, még itt a nyár,
De szárnyat már a fecske bont,
S hamar elbú a napsugár.

Szívünkön sejtés rezdül át,
Pár hét csak és már itt az ősz, 
Látjuk kopáran majd a fát,
Az elmúlás mindent legyőz.

A szívem is még oly meleg,
Ügy érzem, még ifjú vagyok,
De fáradt testem megremeg, 
Bágyadt szemem már nem ragyog.

Az őszi dér mái meglepett, 
Nyomába’ jő a hó, a fagy,
Halál tele jő s eltemet, —
Óh, földi lét, mily semmi vagy!

De télen és halálon át 
Az égre nézek, úgy von az,
S megyek, lerázva föld havát,
Ott vár reám örök.tavasz!

Vargha Gyuláné.

XI. évfolyam, 18. szám. 
1935. szeptember 15.
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János 3.*
Az érckígyó nem gyógyíthatott, 

az Ur gyógyított. Aki hitt és föl
tekintett, az meggyógyult.

Ha az Ur Jéizus nem Isten Fia 
lett volna, hanem csak bölcs, vagy 
csodatévő orvos, —• ahogyan so
kan mondják, — akkor nem le
hetett volna számunkba az, aki. 
Ö azért jött, hogy felemeltessék. 
Tudta előre a szenvedést, gyalá
zatot, ami a földön várta és még
is otthagyta a dicsőséget. A bűn 
olyan volt, mint az özönvíz; el
borított, elárasztott mindent. S 
ina is így van, de ma is van men
tőbárka; az Ur Jézus.

Volt-e valami szeretnivaló ezen 
a világon Isten számára? Nem. 
És Ö mégis kezdettől fogva sze
rette. Nem az ember érdeme, 
mert amikor az ember elbukott, 
ö  akkor is szerette, ö  a szeretet. 
— Szeretet alatt az ember ked
ves, gyengéd érzelmet ért. Va
laki rokonszenves nékem, úgy gon
dolkozik! mint én, s jóleső érzés 
támad a szívemben. Ez nem sze
retet. Az anya tönkreteszi gyerme
két szeretetével, a barát elveszíti 
barátját. A mi szeretetünk1 önzés, 
tnagunkszeretése. Az igazi szeretet 
mindenben annak javát keresi, a- 
kit szeret, még ha néki, vagy an
nak fájdalmas is a módja. A sze
retet áldozás, önfeláldozás. Isten 
a legnagyobbat adta, amit adha
tott. Azelőtt is sokat áldozott a 
bünbemerült emberért, de nem 
volt elég. S minél nagyobb az 
Isten szeretete, annál nagyobb lett 
az ember hálátlansága. Végre az 
Atya tulajdon Fiát adta oda. A 
Fiú tudatosan jött le a földre. 
Szenvedett, mintha ő  lett volna a

•Pauer Irma megboldogult főnök
asszonyunk áhítata után készült vázla
tos jegyzet.

bűnös. A nagy tartozást, az en
gedelmesség, alázatosság, szeretet 
nagy tartozását magára vette é- 
rettünk. Mélységesen szenvedett. 
A testi szenvedésen kívül a lelke 
is szenvedett, amikor a keresz
ten rövid ideig úgy érezte, hogy 
az Atya is eltakarja előle arcát. 
Pe Jézus Krisztus felemeltetett. 
Most, aki hittel Reá tekint, meg
gyógyul.

Az ember boldogtalan. Milyen 
jó a gyermeknek, elfelejt mindent 
az anyja kebelén. így gyógyul 
meg a lélek, ha Istenhez talál. 
Az Ur nem azért jött, hogy kár
hoztasson, mert akkor bírói szék
be ült volna, Ő a bűnt ítélte halál
ra a kereszten, minket pedig fel
emelt, megmentett. Isten Igéje az! 
mondja; »Mindnyájan vétkeztek«, 
s odaállítja az emberiséget a ke
reszt alá- Azt kérdezi: »Megbán
tad-e? Akarsz-e szabadulni?« És itt 
osztja Isten kétfelé az emberiségei. 
Az érckígyóra is azt mondták so
kan, hogy mit használ az, inkább 
maguk mosták, kötözték sebeiket 
és elpusztultak. így tesz ma is 
sok ember. Azt mondja: A kereszt 
mese, én magam keresek vigaszt, 
gyógyulást sebemre. Isten könyö
rülő bár, de nem báb és nem lesz 
elnéző. Aki ezt a tökéletes vált- 
ságot nem fogadja el, az elveszett.

* .♦< ♦♦♦ +M++1++1++***************************** ♦> -*-<♦ *:

»Amid még hiányzik, ami nél
kül szűkölködsz, azt keresd és kérd 
térdeiden az Ur Jézustól. Ö maga 
tanít meg mindenre téged. Gon
dolj arra, amit éretted és mind
nyájunkért tett, s akkor azt is 
meg fogod tanulni, amit teneked 
másokért tenned kell.«

Luther-
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Kit küldjék el és ki megyen 
el nékünk? . . .

. . . Imhol vagyok én, küldj 
el engemet! Ésaiás 6:8.

Az életem sok nyomorúságán ké
résziül az Ur úgy vezeteti, hogy 
beié tekinthettem más emberek 
nagy nyomorúságába. Küzködnek. 
vergődnek, elfelejtve, hogy embe
rek, a teremtés koronái, s élnek 
úgy, mintha felettük zárt ég vol
na, s Isten soha nem gondolna rá
juk. Nem tudják, vagy nem a- 
karják tudni, hogy az ég megnyílt 
két évezreddel ezelőtt, s onnét, 
Megváltójuk földre szállt, hogy az 
6 bűneikért is keresztre adja éle
tét. Sötétség, a bűnnek éje ural
kodik körülöttünk és bennünk. Né
hány nyomortanya áll előttem, 
melynek mindegyikében körülbe
lül 2000— 2500 lélek tengeti életét. 
A világ könyöradományából élnek, 
nyomorúságos kis viskójuk sok 
szenvedést és bűnt takar. Sápadt, 
csenevész, a betegségek csíráit 
magukban hordozó fáradt gyer
mekek szaladnak, ha valaki nem 
közülük való jelenik meg közöttük. 
Bámuló szemekkel vesznek körül. 
Mit akarnak? Mit néznek? A szí
vem elszorul, sírni tudna fájdal
mában. Minden gyermekszem mást 
fejez ki, de mindegyikben ott ég 
a vágy is valami után, amit még 
nem ismernek. Rájuk mosolyog
tam, a szeretet melege járta át szí
vemet. A gyermekek bizalmasan 
egy: lépéssel közelebb jöttek. Se
gíteni, segíteni, ez a vágy ébredt 
föl a szívemben, megmutatni ezek
nek az elfásult szegény emberek
nek, hogy nyitva az út a menny 
felé, ahol egyszer ők is fényben, 
ragyogásban, tisztaságban élhet
nek.

Hazamenteni! A nyomortanya 
képe eljött velem. Azóta folyton 
kísér. Elém állt a magam élete.

Mi lett volna velem, ha az Ur ke
gyelme szívem sóvárgó vágyát a 
bűntől való szabadulás után meg 
nem tekintette volna. Hány em
ber szívében szunnyadhat, ott is_, 

| azokban a kis viskókban is, ron
gyok között is ez a vágy. Hogy 
lehetne segíteni rajtuk?

Utam a temetőbe vitt. Csendes
ség, nyugalom áradt felém a virá
gos sírhantok felől. Kit takarnak, 
nem tudom. Egy sír ellenállhatat
lanul vonzott. Szerető szív nyug
szik alatta. Életében sok nyomo
rúságban vergődő léleknek mu
tatta meg a békesség útját. Ne
kem is. Ö tudna ezeken a nyo
morgó lelkeken is segíteni. Tud
ná hogyan kellene a vágyat fel
kelteni ezekben az elfásult szí
vekben. Mi volt élete titka? Mi tet
te életét vonzóvá? Sírkövén ez az 
Ige van: »Ama nemes harcot meg
harcoltam, futásomat elvégeztem, 
a hitet megtartottam.« Én is e 
felé a, cél felé akarok futni. »Imhol 
vagyok! én, küldj engemet.«

Bár a mi életünk és halálunk 
is azt hirdetné, hogy hatalmas U- 
runk van, Aki segíteni tud, s bár 
járnánk mi is az Ö szeretetében.

M. G. cl. t.

Csak alázatosság és enge
delmesség által szabadulhatunk 
meg megromlott énünktől.

Aki kegyelemből él, az tud iga
zán alázatos és engedelmes lenni. 
A tékozló fiú is akkor lett igazán 
alázatos, amikor belátta, hogy min
den, amit a szülői ház nyújt néki, 
kegyelem.

Amíg kétfelé sántikálunk, addig 
nehéz az út. De ha kiszolgáltatjuk 
magunkat egészen, akkor nagyon 
könnyű.

Pauer Irma.
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Szárnyak alatt.
Sz.-né'nak nagyon nehéz hely

zete volt. Élettársa iszákos volt, 
aki egész heti keresetét elitta. S 
amikor családja kenyér után sírt, 
haragjában ütötte, verte őket. Mi
után az asszony hiába könyörgött 
férjének pénzért, két beteg kislá
nya számára, elhatározta, hogy 
gyermekeivel együtt a halálba 
megy. Városuk mellett folyt a Du
na. Úgy gondolta, hogy abba ve
ti magát és szívének gyermekeit. 
Ott álltak már a víz partján. 
»Látjátok« — szólt hozzájuk — 
»ott, a mélyben nyugalom és bé
ke vár, apátok mellett pedig so
ha! Ott majd csendben a ’hatunk.« 
A hároméves kislány erre imá
ra kulcsolta a kezét:

»Én Istenem, jó Istenem, 
Becsukódik már a szemem.
De a tied nyitva Atyám,
Amíg alszom, vigyázz reám.«
S a gyermekimádság megtörte 

a Sátán hatalmát. A szegény be
teg anya kézenfogta mindkét 
gyermekét, s elhagyta a kísértés 
színhelyét. Hazaérve térdreborult 
Isten előtt, irgalomért könyörög
ve maga és szerettei számára.* 

Isten, aki ott, a Duna partján 
kiterjesztette, szárnyát e fölött az 
agyongyötört asszony fölött, most 
is áldóan nyugosztotta meg szent 
kezét rajtuk. Elcsendesedett, meg
erősödött Jézussal hordani a ter
heit. Isten kiszabadította őt és 
iszákos férjét a Sátán karmaiból.

Ne menjünk el egymás mellett 
hidegen, közömbösen, szeretetle
nül. »Bácsi, miért olyan szomorú?« 
— így szólított meg egy kedves 
kislány egy életuntat, aki a hidfő 
mellett állt, hogy leugorjék on
nan. A szerencsétlen előtt Isten aJn- 
gyala volt e gyermek. A szeretet
teljes kérdés visszatartotta és meg
mentette. Óh, milyen hasznos a

szerető szó és a nyájas tekintet! 
Jézus szeretetével telt. ajak, an
gyalajk, amely a szabadulás örö
mét hirdeti.

Néhány évvel ezelőtt rettenetes 
élményem volt. Egy anya három 
gyermekével a vízbe ölte magát. 
Borzalmas volt, amikor mindhár
mukat kihúzták és koporsóba fek
tették. Halott anya, karján halott 
gyermekeivel. A körülállók szívét 
átjárta a fájdalom.

Segítsen, aki segíteni tud, lel
keket a pusztulástól visszatartani. 
Nyújtsunk feléjük testvérkezet, 
beszéljünk nyájasan hozzájuk, biz
tassuk őket, hogy a Megváltóhoz 
térjenek, s terhüket lerakják. Le
gyen életünk világító fáklya, mely 
megvilágítja számukra a felfelé
vezető útat. Hirdesse szemünk ra
gyogása az Ur dicsőségét, hogy 
aki minket lát, vágyódjék oda
jutni, ahol mi boldogok vagyunk.

Szabad bemenet.
Egy fiatalember, aki először ke

rült bele a nagyvárosi élet for
gatagába, este idősebb, tapasztalt 
barátjával sétált a fényárban ú- 
szó utcákon. Hirtelen megálltak 
egy pompás, szélesen kitárt kapu 
előtt, ahonnan csábító zene, vidám 
éneklés hallatszott. »Mi ez?« — 
kérdezte az ifjabb, de az idősebb 
ijedten fogta meg a kezét. »Vi
gyázz, itt van a bejárat a pokol
ba!« Az ifjú számára ez érthetet
len volt. Eddig a pokol rettene
tes rémkép volt előtte, ez a hely 
pedig a maga vonzó, bűvös vará
zsával egyáltalán nem látszott an- 
nak! »Szabad bemenet!« — ezt a fel
írást viseli a kárhozat szélesre 
kitárt kapuja. Ne hagyd ma
gad megtéveszteni, a pokolhoz ve
zető út eleje virágos ösvény, de 
romlásba, örök pusztulásba vezet. 
Térj vissza! Még nem késő!
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A fazekas házában.
Szolimában Polykarpus emlék

művénél álltam, aki ezen a helyein 
Kr. u. 155-ben halt mártírhalált 
Megégették. Ő volt a szmirnabeli 
gyülekezet püspöke, s néki szólt 
a Jelenések könyvének1 ez az I- 
géje: »Légy hű mindhalálig és 
néked adom1 az életnek koronáját.« 
Itt ezen a helyen hurcolták végig 
a- tiszteletreméltó 86 éves aggas
tyánt, aki Krisztust urának val
lotta és hirdette. A győző diadal
maskodott.

A nap lenyugvóban volt, s ra
gyogón tükröződött vissza a ten
geren. Csendben, elgondolkozva 
indultain vissza a város felé. U- 
taim a fazekasok műhelye mellett 
vitt el, ahol művészi kezek alakí
tották a különbözői edényeket. 
Úgy éreztem magam, mint Jere 
miás, akihez az Ur így szólott: 
»Kelj fel, és menj le a fazekas há
zába és ott közlöm veled az én be
szédeimet.« (Jeremiás 18.) Isten
nek különös helyei vannak a szó
lásra, csak legyen, aki nyitott 
szívvel, az Ö lábai elé ülve hall
gassa. Tanulhatunk a mező virá
gaitól, az ég madaraitól, a legelő 
nyájtól és megtanulhatjuk, meg
ismerhetjük az emberiség történe
tét a fazekas házában is. »És el- 
romla az edény, amelyet ő készít 
vala és amely, mint agyag volt a 
fazekas kezében, és azonnal más 
edényt készíte belőle, amint a fa
zekas jobbnak látta megkészíteni.«

Mit csinál a fazekas, eldobja 
a haszontalan agyagot, amely el
romlott a kezében? Nem, újat for
mál belőle 1 Kérdezősködésemre, 
hogy miért romlik meg az agyag, 
a fazekas komoly pcrdikációt tar
tott. Megmutatta, hogy az agyag
nak igen gondos megtiszt ít t atáson 
kell keresztülmennie. Kemény kö
vek, kiálló részek nem maradhat

nak benne, s ha mégis bentma
radnak, ezek az okozói az agyag 
fiaszonta'anságának. Jézus, a nagy 
Mester alkalmas anyagot akar al
kotni belőlünk. Milyen fájdalmas, 
ha szívünk keménysége, saját aka
ratunk kövei megakasztják szent 
munkájában. Életünk megromlik. 
És mit tesz Isten? Nem veti el 
a haszontalan agyagot, hanem ke
zébe veszi és azt mondja: »Újat 
formálok belőled.« És Ő megte
heti!

KÜLMISSZIÓ.

Az indiai misszióból.'
Néhány részletet közlünk Benőit Pé- 
terné leveleiből, aki férjével együtt két 
évet — 1917—18. — kinn töltött Indiában.

Palghat, 1918. október 22.

A spanyoljárvány épen úgy 
pusztít itt Malabarban és a Nil- 
girisben, mint Svájcban* Több 
családban az atyát és az anyát 
is magával ragadta. Egy család 
teljesen áldozatul esett. Az ültetvé
nyeken! a kulik tucatjával halnak 
meg. Épen most halljuk a halálhí
rét egyik iparosmisszionáriusínak, 
aki a legnagyobb gyárak egyi
kének az élén állott, és Cananorá- 
ban az egyetlen msiszionárius volt.

Péter több helyen prédikált ér 
összejöveteleket tartót), s a hindii 
házakban is evangelizált, egy ke
resztyén által kísérve, aki tolmá
csolta. Szívesen fogadták és ez 
bátorította. Én a magam részéről 
B.-névei és egy bibliaolvasó asz-

*Ezek a részletek az „Egy lélek arc
képe“ cimű könyvből vannak véve, amely 
novemberben meg fog jelenni. Október 
31-ig elő lehet reá fizetni 2 pengővel, a 
kővetkező cím alatt: özv. Vargha Gyulá- 
né, Budapest, II. Keleti Károly-u. 33.
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szonnyal jómódú brahminoknál 
voltam. Némely asszony telve volt 
ékszerekkel és egy közülük épen 
akkor hivatta magához az éksze
részt, aki azon dolgozott, hogy a 
szerszámaival nagy ezüst perece
ket aggasson föl egy öt hónapos 
kis baba bokáira,! E gy fiatal asz- 
szony is megjelent, ölében hozva 
kis gyermekét, Ez az ötödik gyer
meke. Tizenkétéves korában ment 
férjhez és az, anyja,, aki szintén 
jelen volt, tizenegy éves korában. 
Némely kasztban az a hit ural
kodik, hogy ha egy kis leány ti
zenkét éves koráig férjhez nem 
megy, akkor nem lehet része a 
jövő életben. A brahminok szemé
ben ez a legnagyobb bűn. Egy 
másik asszony nagyon érdeklődött, 
mikor megtudta, hogy nekem is 
van egy kis babám, és este eljött, 
hogy megnézze Klára-Lizát. Alig 
várom, hogy mindenkihez elme
hessek, beszélni nekik Istennek 
szeretetéről, amelyet ném ismer
nek. De az akadályok szaporod
nak, és én azt hiszem, hogy Isten 
különösképen el akarja készíteni 
az Ő követeit. Az Evangéliumról 
szóló örömhírnek mindig élőbb va
lósággá kell válnia az én számom
ra- Folyvást hallani vélem Krisz
tusnak azt a szavát, amelyet a 
szamaritánus asszonynak mondott, 
mintha csak nekem mondaná: »Öh, 
hogyha ismernéd az Isten ajándé
kát!« Igen, ha ismerném Istennek 
a Krisztusban adott ajándékának 
teljes nagyságát, erejét és hatal
mát, ha'lgathatnának-e akkor az aj
kaim? És nem hirdetném-e akkor 
érővel és bölcseséggel a kegyelem 
izenetét?

Kálikat, 1918. november 4.

Hirtelen elhatároztuk, hogy el
utazásunkat siettetjük. Csak öt na
punk van, hogy lebonyolítsuk a 
költözködésünket és elutazzunk

Betgeribe. Mit hoz számunkra a 
következő év? Visszatérés-e hozzá
tok? Vagy inég egy évet, amely
ben gondolatainknak és szerete- 
tüüknek keresztül kell utaznia az 
óceánon?

Betgeri, november végén.
Itt teljesen bennszülöttek között, 

élünk. Klára-Lizát egy egész se
reg kis hindii fogja körül. Nem
sokára belemerülünk a missziói 
munka minden nehézségébe, sőt 
azt mondhatnám: küzdelmébe. Kö
rülöttünk nagy a nyomor, éhínség 
esztendeje van. Schwabné elment 
a vásárra, hogy egy fejős tehenet 
vegyen Klára-Lizának. Nyolc rú
piát fizetett egy tehénért és a 
borjáért (körülbelül 20 P.). Nem 
is kell mondanom, hogy milyen ki
csiny és sovány. A parasztok nem 
tudnak -eleséget adni az állataik
nak, s így kénytelenek semmiért 
eladni. Vallásuk tiltja, hogy le
vágják őket. Egy másik jele a sze
génységnek), hogy szállásomra 
csaknem minden nap hoznak egy- 
egy kiéhezett és a szülei által el
hagyott kis gyermeket. Schwabné 
egészen ennek a szeretetmunkámak 
szente'i magát. Nagy kérdés, hogy 
hogyan gondoskodjék ezeknek a 
kisgyermekeknek a sorsáról. Nem 
lehetne otthon érdeklődést ébresz
teni irántuk a vasárnapi iskolá
ban? Olyan nagy öröm megmen
teni néhányat a pogányságnak e- 
zek közül a kicsinyei közül. E g y
nek a felnevelése alig kerül 100 
frankba cvenkint.

(Folytatjuk.)

A rosszkedv többnyire abból 
származik, hogy van valami közöt
tünk és Isten között. Nem me
rünk Ö ellene zúgolódni, s így 
felebarátainkon töltjük ki bosz- 
szunkat. . Bővet A.
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Szept■ 10. Zsolt. 34. Jeremiás 30: 

12-22■ Az Ur nagy áldásokat ígér né
pének, testieket és lelkieket egyaránt. 
A legfontosabb ezek között az ígére
tek között az, hogy a Dávid házából 
olyan igaz sarjadékot fog sarjasztani, 
aki jogot és igazságot szerez e földön. 
Világos, hogy ez prófécia az Ur Jé
zusról, mert Őt lehetne igy nevezni: 
Az Ur a mi imádságunk- Azt ígéri 
az Ur, hogy megtartja ezt a királyi 
házat, és megtartja a papi nemzetsé
get is, s az Ur Jézus az, aki, mint 
Király és Főpap, ezt az ígéretet a leg
teljesebb mértékben betöltötte. S az 
a szövetség, amelyre vonatkozik ez 
aa ígéret, felbonthatatlan, és máig is 
érvényes.

Szept■ 17. II. Tim. 2:1-13. Jeremiás 
37:1-16■ A hitetlenek útja sohasem vi
lágos és egyenes, hanem mindig za
varos, és ide-oda botorkáló- Milyen 
különös, hogy mikor bajba kerülnek, 
arra kérik Jeremiást, hogy könyörög
jön érettük, — de mikor Jeremiás hir
deti nékik Isten akaratát, nem hall
gatnak reá- Sőt, ami több, Jeremiást 
hamis váddal elfogják, és börtönbe 
vetik. S azt hiszik, hogy amint a 
prófétával kedvük szerint bánnak, az 
Úrral is így bánhatnak. Milyen szo
morú a hitetléneknek az elvakultsága- 

Szept■ 18. II. Tim. 2:14-26. Jeréptiás 
'17:17- és 38- rész. Sedékiás király 
ugyan szintén tudakozza Jeremiástól 
az Ur akaratát, de nem veszi be a szót, 
hanem Jeremiást még súlyosabb töm
lőébe vetteti- Egy idegen, a szere- 
csen Ebed-Melek, szabadítja ki nehéz 
helyzetéből. Sedékiás király lelkének 
nyugtalanságát mutatja, hogy Jeremiást 
újra kérdőre vonja, de az Urnák 
szavát, melyet az hirdet, most seim 
fogadja be. Isten beszéde sohasem 
marad hatás nélkül az emberi szívre, 
vagy meglágyítja, vagy még kemé
nyebbé teszi. Vigyázzunk tehát mi
kor az Igét halljuk, hogy el ne zár
juk előle a szívünket.

Szept- 19- II. Tim. 3. Jeremiás 39:1, 
11,12 és 40:1-6. Az ellenség kímélete
sebben bánik Jeremiással, mint a sa
ját honfitársai- A pogány Nábuzáradán, 
a babilóniai poroszlók feje, tisztelettel 
hajol meg az előtt az Ur előtt, akiben 
Jeremiás hisz. Azt is meglátja, hogy 
Izrael népe vétkezett, azért érte utói 
a büntetés. Jeremiás pedig ártatlan, 
s így ő nem veheti a lelkére, 
hogy kegyetlenül bánjék vele. Nem

tapasztaltunk-e már mi is jóérzésű vi
lági emberektől több gyöngédséget és 
kíméletet, mint olyan keresztyénektől, 
akik nem tudtak bennünket megérteni?

Szept■ 20- II. Tim. 4:1-8. Jeremiás 
41:1- és 42:1-16. A zsidóknak egy kül
döttsége újra arra kéri Jeremiást, hogy 
szorongatott helyzetükben segítse őket 
azzal, hogy könyörög értük az Úrhoz. 
Ez alkalommal erős fogadást tesznek, 
hogy hallgatni fognak arra, amit az 
Ur a próféta által mond- Természe
tesen azt várják, hogy Isten majd 
az ő gondolataik szerint fog felelni, 
de az Ur gondolata más, és Jeremiás 
ismét csak azt mondhatja nekik, amit 
már azelőtt is mondott, s aminek 
nem engedelmeskedtek. Az Ur elő
ször szelíden szól, de ha azt meg 
nem értjük, akkor keményebben figyel
meztet, mint itt a zsidókat is. De, 
aki a szelíd szóra nem hallgat, az 
sokszor a keményebbnek is ellene áll- 
Engedelmeskedjünk addig, amíg a sze
líd hangot halljuk.
Szept- 21- II. Tim. 4:9-22. Zsolt- 50:14-23. 

A hálaadás nagyon jó előkészület ar
ra, hogy Istennek tett fogadásainkat 
meg tudjuk tartani- A hálás szívnek 
könnyű az engedelmesség- S aki enge
delmes, az bízni is tud, s nem retten 
meg a nyomorúságtól, mert tudja hogy 
az az Isten, aki jó napokat adott, a 
rossz napokban is meg tud segíteni- 
Milyen más a hitetleneknek a sorsa! 
Sem hálát, nem tud adni a jó napok
ban, sem az Ur segítségében bízni 
a szenvedések közt. Legyünk hálásak, 
dicsőítsük ezzel a mi hűséges Urun
kat, s akkor semmitől sem kell fél
nünk, mert mellettünk van az, aki 
mindért bajtól megszabadít.

Szept- 22. Lukács 17:11-19. Galata 
5:16-24- János 5:1-14. I. Tim. 1:12-17. 
Test és lélek ellenségei egymásnak, és 
egymás ellen törekednek. Döntő kérdés 
minden ember életében, hogy melyik
nek engedi a győzelmet. Ettől függ, 
hogy életünk milyen gyümölcsöket hoz. 
A testi élet szomorú gyümölcseit-e, 
vagy a lelki élet kívánatos gyümölcse
it? Kiknek az életében látjuk a Lé
lek gyümölcseit? Azokéban, akik Krisz
tuséi, s ó-emberüket halálba adták. 
Aki kívánkozik a maga életében a 
Lélek gyümölcseire, az nem kerülheti 
el a Golgothát* A megfizetett Krisztus
ban találja meg az erőt a maga ó-em- 
berének megfeszítésére.

Szept. 23- Zsolt. 36. Jeremiás 43. 
Hazug próféták mindig akadnak, akik
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az Ur igaz prófétáinak a szavát meg 
akarják cáfolni- De az Ur nem hagyja 
el az övéit, melléjük áll, és bizonyságot 
tesz mellettök azzal, hogy az teljese
dik be, amit mondottak- A hamis pró
féták szava pedig hazugságnak bizo
nyul- Ne félj az Ur mellé állani, Ö 
kihozza a maga igazságát, és vele e- 
gyütt a tiedet is.

Szept. 24■ Titus 2:1; 7-15. Jeremiás 
44:1-8■ Istennek mindig fáj az, mikor 
gyermekeit dorgálni és büntetni kell- 
Itt is milyen fájdalmasan kiált föl: 
»Miért szereztek nagy veszedelmet a 
ti telketek ellen?« S azért mégis kény
telen dorgálni és büntetni azért is, 
hogy a maga igazságának eleget te
gyen, azért is, hogy gyermekeinek ja
vát azzal is előmozdítsa. Nem kelle- 
ne-e nekünk arra igyekeznünk, hogy 
ne ingereljük föl Atyánk haragját bű
neinkkel?

Szept■ 25■ Titus 3:1-8; 15. Jeremiás 
50:1-10- és 18-20. 51:47-50. A dorgá
lást és büntetést nyomon követi a 
vígasztalás. Az Ur úgy tekint a ma
ga népére, mint elveszett juhnyájra, 
amelyet pásztorai vezettek félre, de 
amelyről előre látja, hogyy vissza fog 
térni Őhozzá. Akkor Ö megfeledkezik 
népének bűneiről, és kegyelmes lesz 
hozzá- Az ellenség pedig megszé
gyenül.

Szept. 26- I. János 1. Jer. Sir. 1:7; 
11-16- A próféta hirdeti ugyan Izráel 
következendő megtérését, de addig, 
mig ez be nem következik, sírván sír 
népének romlásán. Egészen magáévá 
teszi a népnek vétkeit, és ebből szár
mazó szenvedését. Mintegy képviseli 
az egész népet a fájdalomban. Úgy 
érzi, mintha a még meg nem tért nép 
helyett neki kellene elszenvednie mind
azt, amit a bűnös nép érdemel. Igazi 
előképe itt Jeremiás az egész világ 
bűneit magára vett Megváltónak. Ez a 
legteljesebb értelemben vett részesü
lés a Krisztus szenvedéseiben, amire 
Pál apostol is vágyik- (Filippi 3:10.)

Szept- 27. I. János 2.1-11: Jer. Sir, 
3:18-33. Jeremiás fájdalma nagy, hi
szen egész népe bűnének terhét hor
dozza, s megalázza magát alatta- De 
fájdalma nincs vígasztalás nélkül- Tud
ja, hogy az Ur irgalmas és hű- Tudja, 
hogy azok, akik Öt várják és kere
sik, azok találkozni fognak Vele. Tud
ja, hogy az Ur nem haragszik örökké, 
mert fáj neki, hogy gyermekeit bün
tetnie kell. Tudja, hogy a megtörött 
szívüekhez lehajol, s érezteti velük ke
gyelmének gazdagságát. Követendő
Fébé Év. Diakonissza Anyaházi nyomda,

példa ez a próféta számunkra is a 
szenvedések elviselésében.

Szept- 28- I. János 2:12-29. /. Kir, 
17:8-16- Az Ur nagy Ínségben is gon
doskodik azokról, akik Őbenne bíz
nak. Illésről nemcsak azért gondos
kodik, mert az Ö gyermeke, hanem 
azért is, mert föl akarja őt használni 
a maga szolgálatában. Illés erejét te
hát fönn kell tartani, de az Ur ezt 
kegyelmében és bölcseségében úgy in
tézi, hogy egyidejűleg egy szegény öz
vegyasszonyról és annak a fiáról is 
gondoskodik. Hogy ez az özvegy is 
Isten gyermeke, mutatja egyrészt az, 
hogy nyugodt szívvel néz az éhhalál 
elé, másrészt azt, hogy kész utolsó fa
latját is odaadni annak, aki azt tőle 
kéri. S így a nagy próféta hite is 
megkoronáztatik, s az egyszerű özve
gyé is.

Szept. 29. Máté, 6:24-34. Galata 5: 
25-6:10. János 11:1-11. II. Thess. 3: 
6-13. A hívő keresztyén igazi élete oda
fenn van Istennél a Krisztusban. De 
ez nem azt jelenti, hogy most már 
mindig csak lelki és szellemi dolgok
ról ábrándozzék, s a kezét tétlenül 
összetegye- A földi kötelességeket is 
híven és buzgón el kell végezni. Pál, 
a nagy apostol, aki a legnagyobb 
szellemi munkát végezte, el amit föl
di ember elvégezhetett, sajátkezűleg 
kereste meg a kenyerét- Rendetlenség- * 
nek minősíti azt, ha valaki ingyen ke
nyeret eszik, és nem dolgozik meg 
érte. Neki igazán lett volna joga a- 
zoktól, akikkel a lelki javakat közölte, 
elvárni, hogy az ő testi szükségletei
ről gondoskodjanak- De ő abban is 
példát akart adni, hogy szorgalmas 
testi munkát is végzett- A földi mun
ka és a lelki munka nem zárják ki 
egymást, Isten vezetése mellett szé
pen összeegyeztethetők-

Szept- 30. Zsolt. 37:2-11. Jer. Sir, 
3:37-44, 55-58, 5:21- A próféta komolyan 
int bennünket, hogy ki-ki vizsgálja meg 
a saját szívét és életét, mert minden
ki a maga bűnéért bűnhődik- De, ha 
meglátja a maga bűnét, ne essék két
ségbe, hanem térjen az Úrhoz, mert Ö 
bűnbocsátó és imádságot meghallgató 
Isten. Aki őt segítségül hívja, ahhoz 
Ö közeledik, biztatja és bátorítja, sőt 
megújítja, hogy új életben járhasson- 
Ha mindezt az ótestamentumi próféta 
is megértette, mennyivel inkább meg 
kell értenünk és megszívlelnünk, az 
újszövetség gyermekeinek?!

Vargha Gyulámé. 
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