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A  MEGSEBZETT SZÁNTÓFÖLD.

j  Mikor az ekével keblét fölhasítják,
Nem tudja a föld azt, míg érzi a kínját, 

j j  Hogy az a kemény vas a javát munkálja,
g  S  életnek a kincse jön majd utána.

Csak mikor a csíra megmozdul a magban,
Érzi meg, hogy élet s áldás van abban,
S gazdag aratással mondja ki az áldást,
A kézre, mely egykor végezte a szántást.

így, mikor szívedet sebzi meg a bánat,
Nem tudod, hogy' abból új élet támad,
Fáj, hogy erős kéz érintését érzi.
Fáj, hogy kemény vas hasítása vérzi;
Csak, ha majd egyszer a kalászok érnek,
Érted meg áldását a szenvedésnek,
S majd ha az ekét is áldja az ajkad.
Akkor a szíved már bőven orathat.

— E 5

Feesche M. Ford. Vargha Gyuláné. |§
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Feesche M. Ford. Vargha Gyuláné.
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Istennek egy gondolata.
»Könyvedbe ezek mind be vol

tak írva . . .  Es nékem milyen ked
vesek a te gondolataid, óh, Isten!«

Zsolt. 139:16, 17.

Miről beszél itt a zsoltáríró? A 
maga életéről, mielőtt az itt a föl
dön megjelent. Ember még nem 
látott belőle semmit, de Isten már 
látta az, egész életet. Tetve volt 
felőle. Be volt írva az ö  köny
vébe. Minden emberi élet Isten
nek egy gondolata, amely előbb 
megvan, mint maga az az élet. 
Az én életem is Istennek egy gon
dolata, a tiéd is, kedves testvérem. 
S mindegyik egy-egy külön gon
dolat, nem egy és ugyanaz. A 
legfőbb vonás ugyan közös ben
ne: Isten minden emberi életet a 
maga számára teremt. S minden 
embernek az a hivatása, hogy 
Istennek ezt a gondolatát való
ra váltsa. Azért állította föl Is
ten az emberiség történetében a 
Krisztus keresztjét, hogy ez a ke
reszt hirdesse: »Ember, te az e- 
nyém vagy, drágán váltottalak 
meg, Szent Fiam vére árán!«

Ezt a gondolatot kell elfogad
nod, s felelned reá a szívednek1, 
az egész életednek odaadásá
val. Ha ez megtörtént az életed
ben, akkor Isten Szentlelke megvi
lágosítja előtted Istennek a te éle
tedre vonatkozó külön gondolatát, 
külön tervét. S ezt is meg kell va
lósítanod. Ez csak lépésről-lépés- 
re történhetik. Istén nem tárja föl 
előtted egész tervét. N apról-napra, 
lépésfől-lépésre akar abbla belé- 
vezetni. Olvasd mindennap a 
Szentírást, csendesedjél el az Ur 
előtt, emeld föl hozzá szívedet 
buzgó imádságban — s meg fog
ja mutatni a legközelebbi lépést, 
a mai napnak a feladatát. Légy 
engedelmes, hogy holnap is meg
mutathassa a következő lépést, 
mert ha ma engedetlen vagy, ak

kor nem mehetsz előre, élőiről kell 
kezdened. Ha mindig engedelmes 
vagy, akkor kialakul az életed Is
ten terve szerint. A te számodra 
elkészített terv szerint. Nem épen 
olyan ez a terv, mint a másik 
keresztyén testvéredé. Ne arra 
nézz hát, hogy az mit csinál, ho
vá megy, hanem az Urra nézz, 
hogy neked mit parancsol, téged 
hová vezet.

Istennek nem csak az, egyes em
ber életére van gondolata, terve, 
hanem a maga egész népe szá
mára. S ebbe a nagy tervbe kell 
beléilleszkedni minden egyes em
ber életének, a tiednek is, az; e- 
nyémniek is. Isten templomának, 
amelyet épít, különböző részei van
nak. Azért különbözők a tervek, 
a gondolatok. Ha te a másiknak 
szánt gondolatot akarod megva
lósítani, a másiknak a helyét el
foglalni, vagy ha azt a másikat 
akarod utánozni, lemásolni, akkor 
hibát ejtesz nem csak a magad 
életében, hanem az Isten Lelke 
által formált nagy közösség éle
tében is. Vigyázz tehát! Légy en
gedelmes, légy alázatos, légy Is
tennek a te számodra formált gon
dolatának hűséges megvalósítója!

Vargha Gyűl árié.
¡♦♦’♦.»'♦♦Jh Jm Jm J* y  *1 *  *J»«**-*2»-»*»»I**J»-*X* ***-**•'*•*'*•'•-*«* *£•«£• * ',*  **,*v

Sokan vannak, akik sohasem is
merik fel Isten jóságát, kegyelmét 
az életükben, mert szívük mindig 
más után vágyik, mint amit Isten 
nyújt. Ismertem egy földművest, 
aki sohasem volt termésével meg
elégedett: hol kevés, hol pedig 
túlságosan kicsik voltak a burgo
nyái. Végre jött egy esztendő, 
amikor földje csupa szép, nagy 
burgonyát termett. Most megelé
gedett lesz! — gondoltam. Té
vedtem, mert amikor megkérdez
tem, hogy örül-e a nagy burgo
nya termésnek, azt válaszolta: »Óh, 
nem! Nagy a burgonya s hiányzik 
a kicsi az állatok takarmányához!«
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Csak még egyszer!
Erős vasrács mögött, szűk cél- , 

Iában ül egy öreg férfi. Szemé- 
ben megtört fény, s keserű köny- 
nyek gördülnek alá sovány, bee
sett arcán. Itt, az egyedüllétben 
elég ideje van ahoz, hogy gondol
kozzék elhibázott élete felett. Az 
elmulasztottakat visszahozni nem 
lehet.

Az elvesztett szabadság utáni 
forró vágy látható a foglyok le
velében. Egyikük azt írja: »Isten 
segítségével más életet akarok 
kezdeni. Tudom, hogy megvetett, 
bűnös ember vagyok, mégis Isten 
irgalmas hozzám. Nem sokkal ez
előtt vetítettképes előadást tartot
tak. Az én szívemet is megragadtai. 
Világos képet nyertem arról, hogy 
konfirmációm óta mennyit vét
keztem. Az alkohol ördögének rab
jává lettem. Öh, milyen esztelen 
és botor az ember! Igazi szabadság 
után vágytam és hamis szabadság 

' rabja lettem. Bárcsak mégegyszer 
közöttetek lehetnék!«

»A fogház sötét udvarán egyik 
börtönőr gyermekei kockával, ba
bával játszanak. Jön az édesanya, 
s ölelő karjába zárja legkisebb 
gyermekét. — É;n is ilyen gyermek 
voltam. Ilyen anyai szeretet táplált 
és gondozott engem is — és most? 
Huszonöt éve a cellában — halál
ig! Öh, az a szerencsétlen szenve
dély! Az az át kos golyó, mely ki
oltotta az erdész életét, s engem 
megfosztott életem boldogságától. 
Térj vissza te boldog gyermekkor! 
Csflk még egyszer/«

Egy erdőszéli kis temetőben 
frissen hantolt sírgödör. Rajta né
hány elszáradt koszorú, középen 
egyetlen cserép virág. A sírnál 
egy férfi áll. Fiatal még, felöltője, 
cipője poros. Hosszú út van mögöt
te. Késő! Nyolc nappal ezelőtt 
tört meg a hű anyai szív. Hogy

vágyódott tékozló fia után! Milyen 
sürgetőleg írta: »Jöjj haza! Bár 
megtörted szívemet gonoszságod
dal — mégis megbocsátok!« »Nem 
olyan veszedelmes« — gondolta 
a(k!klor. S most itt áll, késő! 
Tudja, ez volt az egyetlen szív 
ezen a nagy világon, amely sze
rette őt, érette dobogott. Térdre 
hull. »Anyám, csak még egyszer 
nézhetnék szemedbe, még egysizer 
hallhatnám hangodat, tedd még 
egyszer két kezedet a fejemre, s 
mondd, hogy megbocsátasz bűnös 
gyermekednek! Csak még egy
szer!«

Betegágyon fekszik egy ifjú, a- 
mely hamarosan halálos ágyává 
lesz. »Ez volt tehát az élet!« —« 
mondogatja. »Hosszú évek helyett 
rövid napok, — dicsőség és tisz
telet helyett gyalázat és szégyen! 
Béke és öröm helyett nyugtalan, 
békételen szív, keserű könnyek. A 
világ élvezete helyett betegség, fáj
dalom! Hűséges barátok helyett 
elhagyatottság. És ki okozta mind
ezt? Uram, ne szállj perbe velem! 
Öh, ha még egyszer meggyógyul
hatnék, csak még egyszer! Milyen 
más lehetne az életem.« Elhibázott 
életek — és a te életed?
»juj* ♦JhJm$*-*JmJmJ* ♦*♦♦*«-**« ♦JmJv ’

Tholuck professzor a vasúti ko
csiban két földijével találkozott. 
Beszéd közben hamarosan kitűnt 
a professzor Istenbe vetett mély 
hite. »Önök nem így gondolkoz
nak?« — kérdezte útitársától. 
»Nem, mi Istent a természetben 
tiszteljük.« »Hogyan lehetséges 
ez?« »Látja Uram, reggel kime
gyünk a természetbe, a ragyogó 
napsütésbe, a pacsirták gyönyö
rűen dalolnak, a harmat csillog,« 
»S hogyha esik az eső?« — vágott 
közbe Tholuck. A természet di
csőítők zavarba jöttek és mélyen 
hallgattak.
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Utcai angyal és háziördög.
Utcai angyal — mit jelent ez?
Utcai angyal az olyan ember, 

aki barátságos, udvarias mindenütt
— kivéve otthon. Köszöntése nyá
jas, külseje szeretetreméltó. Ha 
á villamoson idősebb embert lát, 
készséggel átengedi helyét és il
ledelmesen igy szól: »Kérem, fog
laljon helyet!« Röviden összefog
lalva tehát: az utcai angyal igen 
kellemes, nyájas, • kedves ember.

És a háziördög — vájjon ez mit 
jelent ?

(A háziördög ugyanaz az em
ber, aki otthonába érve felöltőjé
vel, kalapjával együtt erényeit is 
a fogasra akasztja. Elfelejtkezik 
udvariasságról, nyájasságról, s 
gyakran elviselhetetlenül nehézzé 
teszi azoknak, akik őt szeretik, az 
éltetet. Hozzátartozói ezt az arcát, 
ismerik csupán.

»Mari, már megint mit csinált?
— Az, étel íztelen, én főzzek ta
lán? — János, azonnal hagyd abba 
a sírást!« S így folytatódik to
vább. Recsegve csapódnak az aj
tók, a család lehangoltan űl az 
asztalnál. Idegenekkel szemben a 
megtestesült udvariasság; odahaza 
erőszakos zsarnok!

Te is utcai angyal és házjiör- 
dög vagy egy személyben? Te is 
ezt a kétszínű, kétarcú életet é- 
led? Nem akarsz odamenni kép
mutató lényeddel Megváltódhoz,: 
Nem akarsz-e így imádkozni: »Lí
rám, hozzád hasonlóvá tégy!«? Is
tennek ez a gondolata felőled. 0 
a »háziördögből« új embert fór 
mái.

A keresztyénség próbaköve a2 
otthoni élet. Ha otthon szelíd, nyá' 
jas, békességre igyekező vagy, ak 
kor világosságod fényleni fog 
mindazoknak, akik házadban van* 
nak.

Aki nem segített.
»Kedves bíró úr«, — könyör- 

gött egy bánatos asszony, — »ad-j 
jón nekem valamit ingyen. Oda-i 
haza öt gyermekem van, s keresnij 
nem tudok. A férjem már hónapok, 
óta beteg.« — »Nem lehet, ne-' 
kém is szükségem van a pénzre« 
—• »Öh, nagyon kérem, az idén 
olyan bőségesen termett a búr-' 
gonya. Néhány fillérért adjon.« 
— »Nem lehet.« — »De kérem, 
tegye meg!« A szegény asszony 
zokogva rejtette lesoványodott arj 
cát a kötényébe. »Menjen el a sze
kerem mellől!« Az asszony haza
ment éhes gyermekeihez. D(e a-1 
zok akkor épen nem érezték az 
éhséget, mert sírva álltak meg
halt édesatyjuk ágya mellett.

A  gazda drága pénzért eladta a 
burgonyáját, s a telt pénzeszacs-i 
kójával boldogan kocsizott vissza, 
a falujába. Több ismerősével ta-i 
lálkozott, akik némán köszöntöt
ték, s feltűnően néztek rá. A bírói 
azt hitte, hogy irigykednek rá.; 
A távolban megpillantotta tekin-! 
télyes gazdaságát. Mindén csendes, 
volt. A lelkész közeledett lassan', 
az utcán, s belépett a házba,. IIoz-; 
zátartozói a tornácon sírtak és 
jajgattak. A gazda pedig öntudat
lanul rohant két gyermekének a; 
holtteteméhez. Vidáman játszottak 
a tó partján, s alzután a kacsák u- 
tán gázolva mély gödörbe sűlyed- 
tek, s megfulladtak.

Három nap múlva a bíró egy 
szekér burgonyát vitt a városba 
egy szegény asszonyhoz, akinek 
öt gyermeke volt, a férjét pedig 
épen akkor temette el. Lerakatta 
a burgonyáját, a síró asszonynak 
átadta a pénzeszacskóját, s mikor 
újra hazafelé tartott, két gyermek 
ült a kocsiján, akikről úgy akart 
gondoskodni, mint az övéiről.



F é n v s u g á r i 149

Megemlékezés.
Kedves, hűséges gyermeke volt 

Istennek az öreg Borosa néni, 
aki bensőséges, gyermeki hittel 
ragaszkodott Urához. Napi mun
káját odaadó hűséggel, imádkoz
va végezte el.

De nemcsak a saját munkájáért 
imádkozott, hanem a bibliaórákon 
is imádkozó szívvel vett részt. Az 
örökkévalóságban majd nyilvánva
ló lesz egyszer, hogy Borcsa néni 
imái mennyire hozzájárultak ah
hoz, hogy az igehirdetés alatt, a 
drága mag ne hulljon a földre, 
hanem a jó talajba. Hordozó imá
iban naponként megemlékezett 
hozzátartozóiról és ismerőseiről, s 
azoknak lelki-testi szükségleteiről. 
Sok munkája dacára a csendes 
óráira mindig sok időt fordított 
és jutott ideje arra is, hogy bete
geket, szegényeket keressen fel és 
vigasztalást vigyen hozzájuk. É- 
venként több árvagyermeket ru
házott fel és bátyjának árván ma
radt öt gyermekét is ő nevelte. 
Volt perselye a külmisszió céljaira 
is.

Borcsa nénit az Ur már régen 
elszólítatta e földről, de akik is
merték őt és áldást merítettek az 
életéből, szeretettel emlékeznek 
meg róla.

Bár ma is sok ilyen hűséges 
lelket találna közöttünk az Ur!

P. I. d.t.

Ki a bűnös?
Ejfél után érkezett haza vidéki 

útjáról egy lelkész. Egv konfir
mandusleány tanítványát látja fia
talemberek társaságában az utcán. 
Mikor a leány meglátja, ellenkező 
irányba indul. Másnap a lelkész 
felkereste a leány szüleit. Csak az 
anya volt otthon. Kérdésére, hogy 
a leány mikor ment haza múlt éj

szaka, az anya azt válaszolta, hogy 
nem tudja. A lelkész komolyan 
figyelmeztette az anyát, hogy gon
datlanságának súlyos következmé
nyei lehetnek majd, mire az anya 
így szólt: »Ugyan tisztelendő úr, 
ma már más időket élünk. Miért 
rontsam el a gyermekem örömét.«

A szülők maguk alatt vágják ei 
annak a fának az ágát, amelyen 
ülnek, akkor, amikor az ist eni tör
vényeket semmibe sem veszik. Fé
lelemmel és borzatíállyal várjuk 
manapság az istentelen nevelés 
köve tkezmén y ét. Bismarck.

Mi nekem a Biblia?

Tűz. Sziklazúzó pöröly. Jer. 23,29.

Kétélű' fegyver. Zsidók 4,12.

Lábaimnak szövétneke.
Zsolt. 119,105.

Sötét helyen világító szövetnek.
II. Péter 1, 19.

A lélek kardja. Efez. 6,17

Tükör, melyben nézi az ember az 
ő természet szerinti ábrázatát.

Jakab 1,23.
Az életnek kenyere. János 6,48.

A jó mag. Máté 13, 19.
Aki ezt az Igét rendszeresen 

ha-ználja, mint táplálékot, mint 
tükröt, mely megmutatja a saját 
képét, mint világosságot, melynek 
fényénél biztos lépteket tehet, 
mint magot, mely a szívbe hintve 
vigaszt ad, mint fegyvert, mely 
vág és hat, akkor az Ige táplál, 
melegít, gyümölcsöt terem, győzel
met ad, szétzúz akadályokat, szét
választja a lelkit a testitől.

Mi nekem a Biblia? 
Életfeltétel.
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K Ü L M 1 S S Z I Ó . _____________

Az indiai misszióból.*
(Folytatás.)

Betgeri, 1918. december 5.
Egy kis félreeső szobában írok 

a lakásunkban, ahová vissza szok
tunk vonulni, ha csendességben 
akarunk lenni. »Szentélyünknek« 
neveztük e l ... Péter Madrasba 
utazott. A kormányzóság végre el
fogadta ¡az ajánlott tervezetet, ez 
egy lépés előre, egy ajtó, amely 
kinyílik.

December 24.
Sietve irok még néhány sort ma, 

karácsony estéjén, hogy elmond
jam, hogy gondolataim körülvesz
nek benneteket. Az ég felhőtlen 
és a nap tüzsugarakat lövell alá. 
Az otthonnak a képei megeleve
nednek a szemem előtt, élénkeb
ben, mint rendesen, mert a közeli 
viszontlátás reményét ápolgathat- 
juk.

Nem lehetünk eléggé hálásak. 
Isten megnyitotta az ajtót, és az 
ö  kegyelméből Péter itteni mun
kája célhoz ért, a kanarézi evangé
likus misszió meg van alapítja. 
A kormányzóság megengedte a 
svájciaknak, hogy folytassák a 
munkát az Indiai Missziók Bizott
ságának a felelősségére. A Lau- 
sanneban megalakult új bizottság
nak lett a feladata, hogy a szük
séges pénzt és embereket kiküld- 
je. Két nagy kerületet tartunk meg, 
a déli Machrattit és a déli Ka- 
narézit. y

‘ Ezek a részletek az »Egy lélek arc
képe« című könyvből vannak véve, a- 
mely novemberben meg fog jelenni. 
Október 31-ig elő lehet rá fizetni 2 
pengővel, a következő cím alatt: özv. 
Vargha Gyuláné, Budapesté II., Keleti 
Károly-utca 33- szám.

Fontos kérdéseket kell elintézni fl 
Európában, és a madúasi bízott- I  
ság szükségesnek tartja, hogy 1 
Péter hazamenjen Svájcba. Fon- I 
tos az is, hogy otthon sürgős fel- I 
hívást bocsásson ki újabb mun- I 
kások megnyerésére, és, hogy pon- I 
tosan megmagyarázza a helyzetet. I 
Nagy kérdés, hogy idejében talá
lunk-e helyet valamelyik hajón? 
Legkésőbb február folyamán út
ra kell kelnünk.

...N yugodtak és bizakodók va
gyunk, tudva, hogy ha Isten akar
ja, mindent megkönnyíthet a kö
zeli hazautazásra.

Betgeri, 1918. december 29,
Ez valószínűleg az utolsó levél, 

amelyet a viszontlátás előtt tőlem 
kaptok. Az utolsó percben helyet 
kaptunk a Monorán, amely január 
¡8-án indul Bombeyből. »Közben- 
eső osztályon« leszünk. Klára-Li- 
zának és nekem csak egy fekvő 
helyünk lesz, egy kabinban, a- 
meíyben 12— 16 hölgy és gyer
mek lesz elhelyezve. Péter füg
gőágyban fog aludni, mint a ka
tonák. Ez egy olyan különleges 
intézmény, amely arra Való, hogy 
a lehető legtöbb embert befo
gadhassák. Remélem, nem leszek 
nagyon beteg! A  viszontlátásra, 
drága anyám, milyen jó azt mon
dani: »Nemsokára!«

,  *
*A viszontlátás 1919. február 

7-én volt Genfben. Renée öröme, 
hogy újra családja körében lehet, 
és bemutathatja nekik kis Klára- 
Lizáját, túláradó volt. Senki sem 
sejtette, hogy már magával hozta 
a spanyolbetegség halálos csíra 
ját, amelyet valószínűleg a Mar
seille és Géni között közlekedő zsú 
folt vonaton kapott. A meglehető
sen kényelmetlen tengeri utazás 
folytán beállott fáradság valószí
nűleg csökkentette ellenálló ké
pességét.
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Okt- 1• I. János 3:1-12. Esdr. 1. Ha 

Isten az ö  népét valami nehéz hely
zetből ki akarja szabadítani, akkor 
hitetlen embereket is fel tud erre hasz
nálni- Itt is a pogány Cirusnak paran
csolja meg, hogy a lerombolt jeru- 
zsálemi templomot fölépíttesse, vagyis 
felszólítsa Izrael népét arra, hogy já
ruljanak hozzá adományaikkal és mun
kájukkal annak fölépítéséhez. Cirus ma
ga is visszaküldi az arany és ezüstedé
nyeket, amelyek a babilóniai fogságba 
való hureoltatás alkalmával szintén 
Babilóniába kerültek- Csodálatos, hogy 
Cirus, anélkül, hogy tudná, hogy milyen 
szent ügyet szolgál, mégis eszköz az 
Urnák kezében, annak véghezvitelére- 

Eszünkbe jut Példab- 16:7.
Okt■ 2■ I. János 3:13-24. Eljár. 3. 

Mielőtt a templomépítéshez hozzáfog
nának, már fölállítják az oltárt, hogy 
addig is, míg a templom készül, azon 
áldozatokat mutassanak be- Erős fun
damentumra állítják ezt az oltárt. 
Mikor a következő évben leteszik a 
templom alapkövét, nagy örömünnepet 
rendeznek, amelyen sírással és újjon- 
gással dicsérik az Urat. Ilyenformán 
épül Istennek lelki temploma is- Az 
erős fundamentum az Ur Jézus Krisz
tus, aki egyúttal a nagy áldozat is, 
amely bemutattatik. S ezen a fun
damentumon épül azóta Isten temploma 
élő kövekből, a hívő lelkekből. Bol
dog, aki mint élő kő, már elfoglalta 
a maga helyét ebben a templomban!

Oki- 3- 1. János 4:1-10. Esdr. 4:1-5. 
és 5:1-5. A hitetlenek nem nézhetik 
nyugodtan Isten templomának épülé
sét. Először úgy akarnak beléavatkoz- 
ni, hogy fölajánlják magukat munkatár
saknak, mikor azonban ezt Zorobábel és 
Jósua, a népnek a vezetői, elutasítják, 
akkor elkezdenek terveket szőni, hogy 
a munkát semmivé tegyék. Hosszabb 
időre meg is szűnik az építés, de mi
kor Aggeus és Zakariás próféták föl- 
állnak, és új bátorságot öntenek az 
elcsüggedt vezetőkbe, akkor újra meg
indul a munka. De ezt újabb fenyegetés 
követi az ellenség részéről. Isten a- 
zonban nem engedi az ő  ügyét lerombol
tatni. Ilyen tapasztalataik vannak ma 
is a keresztyéneknek a hitetlenekkel.

Oki- 4. I. János 4:11-21. Esdr. 5:1-7. 
és 14-22. Isten újra támaszt a pogá- 
nyok közül hatalmas pártfogót, Dárius 
király személyében, aki előkerestetvén 
elődjének, Cirusnak, erre vonatkozó 
rendeletét, újra megtiltja, hogy valaki 
megakadályozza a zsidók munkáját- S a 
ház fölépül, s a nép újra nagy örömmel

Örvendezik hét napon át. Milyen ö- 
römünnep lesz az, ha majd Isten lelki 
templomának építése teljesen befej ezte- 
tikl, s az egész összegyűjtött gyülekezet 
bevonul hej ével, az Úrral, a dicső
ségbe-

Okt. 5■ Ésaiás 1:1-17. Jób 5:17-26. 
Milyen végtelen fájdalom csendül meg 
az Urnák szavaiban, amelyekkel népé
nek bűnét szemére hányja- Különösen 
fáj neki népének a képmutatása. Kül
sőleg még megtartják az istentisztele
teket, áldozatokat mutatnak be, ünne
peket ülnek, de az Ur ezeket már nem 
szenvedheti, terhére vannak, elfáradt 
azoknak viselésében- S még sem akar
ja népét elvetni magától, újra arra 
szólítja föl őket, hogy mosódjanak meg, 
szűnjenek meg gonoszt cselekedni, és 
tanuljanak jót tenni- Ilyen nagy fáj
dalommal hordozza ő  ma is gyerme
keinek bűnét, s ilyen nagy irgalmas
sággal hívja őket ma is megtérésre- Az 
idők mindig sürgetőbbekké válnak, s 
a mai nemzedéknek, amely már ismer
heti Krisztust, még nagyobb a bűne. s 
még nagyobb a veszedelme, ha idejében 
meg nem tér-

Okt■ 6- Luk. 7:11-17. Eféz. 3:13-21. 
Máté 11:25-30. Zsid. 12:17-24. Mennyire 
megtöltötte Pál apostolnak a szívét a 
Krisztus szeretete! S mennyire igyek
szik (ezt a szeretetet mások szívébe is 
átplántálni. S mivel tudja, hogy ez 
csak úgy lehetséges, ha azok hit által 
befogadják szívükbe Krisztust, azért 
imádkozik, hogy a Szentlélek világo
sítsa meg előttük Krisztust, hogy az 
Ö szeretetét ismerhessék meg, s így 
gyökerezzenek meg ők is a szeretet- 
ben. Mi sem kérhetünk sem a magunk 
számára, sem mások számára nagyobb 
áldást, mint azt, amelyet Pál esdett 
ie a reá bízott lelkek számára-

Okt• 7. Zsolt- 37:18-40- I. János 5:1-12. 
Az Ur a szeretetnek minden Ígéretével 
elhalmozza az övéit. Baj nem érheti 
őket, mert Ő mindig velük van- Meg 
nem szégyenülhetnek, ha Őbenne bíz
nak. Testükről és lelkűkről gondot vi
sel, háborúságban megőrzi őket, s 
megszabadítja őket a gonoszoktól. Ezzel 
ellentétben a gonoszoknak ei kell vesz
niük, végük pusztulás. Nem jobb-é az 
igazak útján járni, mint a gonoszokén? 
Nem jobb-é az áldást elvenni, m;int a 
büntetést? Valóban könnyű a választás.

Okt. 8. Ésaiás 1:18-31. I. János 5:13- 
-21. Az Ur fölsorolja itt népének bűneit, 
elsősorban a vezetőkét, a fejedelmekét 
és a bírákét- A vezetőkön mindig nagy 
felelősség nyugszik, mert bűneikkel so-
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kákát bűnbe rántanak- De az Ur még 
itt is gyógyulást igér- A gonoszokat 
ugyan elveszti, de adni akar helyet
tük új vezetőket, akik igazságban és 
hűségben vezessék ,a népet. Akármilyen 
súlyos helyzetbe jut is egy nép, min
dig megvan a reménység, hogy ha 
megtér, megszabadíttatik nyomorúságá
ból. De, ha meg nem tér, el kell 
vesznie.

Oki- 9- Ésaids 2:1-5. ás 4:2-6. II. 
János 1-13- A próféta minden küz
delmen és ítéleten túl látja eljönni 
azt az időt, mikor a pogányokban is 
fölébred a vágy az Urnák beszéde u- 
után, és eljönnek Jeruzsálembe, hogy 
a Sionból jövő tanítást hallgassák. Ez 
a prófécia, bár egyelőre csak a babiloni 
fogságból visszatérő zsidókra vonatko
zik, egyúttal reá mutat az utolsó időkre 
is, amikor Izrael népe a maga egészé
ben megtér, s nagy föladat jut néki 
a pogányoknak az Úrhoz való vezeté
sében. Ekkor lesz az, amikor Jákob
nak háza igazán fölkel, és az Ur
nák világosságában jár.

Okt- W. Ésaids 5:1-8■ 20-21■ III. János 
1-15- Már itt az ótestamentumban is 
találkozunk a szőlöskert példázatával. 
Az Ur a maga szőlőskertjének nevezi 
Izráelt, és fájdalommal mondja, hogy 
bár ö  mindent megtett érette, az még
is vadszölőt termett jó szőlő helyett. 
Valóban el kellett jönnie az igazi sző
lőtőkének, az Ur Jézusnak, akibe bele 
kell oltatnia minden szőlővesszőnek, 
hogy jó gyümölcsöt teremhessen- Csak 
a Vele összeköttetésben lévő lelkeknek 
van világsságuk és bölcseségük, úgy, 
hogy a dolgokat a maguk igazi valósá
gában láthatják. '*

Oki. 11■ Ésaids 6■ 'Máté 5:1-12. Sen
ki se állhat munkába, míg arra az Ur 
ei nem hívja, annál kevésbbé olyan 
nagy munkába, amilyenre Ésaiás elhiva
tott- Szembe kellett magát találnia 
az Úrral, s meglátnia bűnös és tisz
tátalan voltát. De, mikor ez alatt 
összetörik, a szeráf megérinti ajkait e- 
leven szénnel, s megnyeri a bizonyos
ságot, hogy bűne elfedeztett- Most 
már báfran meri az Urnák kérdésére, 
hogy kit küldjön ej, azt válaszolni, 
»Imhol vagyok én, küldj el engemet!" 
Megkapja a megbízatást is, amely e- 
gyelőre nagyon nehéz, mert ítéletet 
kell hirdetnie. De azt is hallja, hogy 
nem mindenkit sújt az ítélet, mert) a 
szent mag megmarad-

Oki- 12- Ésaiás 9:1-6■ Zsolt. 75:5-8. 
Az ítélet hirdetése után vigasztalást 
hirdethet a próféta. A sötétség után, 
világosság fog földerülni, halál után 
élet- S a legfőbb vígasztalás, hogy egy,

Gyermek fog születni, akinek vállára Is
ten reá helyezheti az uralmat, akinek lé
nye csodálatos lesz, akiben bölcseség. 
erő, békesség jelennek meg mindenki 
számára, aki Őhozzá jön-

Oki- 13- Luk. 14:1-11. Ef. 4:1-6. 
Máté 12:1-8. Zsid- 4:9-13- Isten minden 
egyes gyermekét, s egész népét is be 
akarja vinni a teljes nyugodalomba, s 
ezt csak úgy érheti el, ha teljesen 
megtisztíthatja őket. Ezért használja 
szent Igéjét úgy is, mint éles és két
élű fegyvert, amely behatol a legtit
kosabb gondolatokba és a szívnek min
den elrejtett indulatába- De, aki en
gedi magát így msgtisztíttatni, az el
fogadhatja azt a bíztatást is, hogy a 
nagy Főpap, Istennek Fia, megindul 
az ö gyarlóságain, s mellette van a 
a kísértések órájában, hogy azoktól 
megőrizze. így hat bizodalommal járulhat
nak a kegyelem királyi székéhez, mert 
számíthatnak reá, hogy ott irgalmassá
got és kegyelmet találnak- S ha ezt 
megnyerik, és megtartják, akkor ez
zel együtt jár a szív békéje,( a, lélek 
nyugodalma.

Okt- 14- Zsolt- 38- Máté 5:13-20. 
Mélységes bűnbánat kifejezése ez a 
zsoltár. Dávid, aki súlyos bűnbe e- 
sett, érzi magában ennek következmé
nyeit- Teste és lelke meg van terhelve, 
s erőtlen és összetört. De nyomorú
ságában az Úrhoz fordul- Emberek be
szédje előtt bezárja fülét, s ha szidal
mazzák, nem nyitja szóra az ajkát. De 
az Ur előtt bevallja bűneit, bánkódik 
miattuk, és bizalommal kéri a segítsé

get és szabadítást- S az Ur megadja 
ezt neki, megadja mindenkinek, aki 
így viszi hozzá bűneinek terhét.

Oki- 15. Ésaiás- 11:1-10. Máté 5:21-30. 
Itt még világosabb az Ur Jézusról szóló 
prófécia- Nemcsak azt az Urat látja 
a próféta, aki földönjártában meghozza 
a benne hívőknek a bölcseséget és a 
békességet, hanem látja az utolsó i- 
dőknek nagy Királyát is, akinek uralko
dása alatt többé nem uralkodhatik a bűn. 
hanem az igazság lesz úrrá minden
ben. Még a természeti világ is, meg 
fog változni, a vadállat nem pusztítja 
el többé a gyengét, s még a gyerme
keknek sem kell félniök a mostani 
vadállatoktól. Az egész föld tele lesz 
az Ur ismeretével, és köréje gyűlnei 
nemcsak Izráel népének megmentettjei, 
hanem a pogányok is. Napjainkban sói 
jel mutat arra, hogy ez az utolsó idő 
közeledik, de a békességnek ezt az 
idejét még nagy küzdelemnek keli 
megelőznie az Ur és a sátán között 
Melyik táborba tartozol?
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