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„Óh, vajha megszakasztanád az egeket!“
(Ésaiás 64: 1.)

Az óteslamentomi prófétának ez az esdő kiáltása akarna kitörni a 
mi ajkainkon is sokszor, mikor végig nézünk magyar népünk
nek az állapotán. Nem a trianoni béke által végbement szo

morú megcsonkítás a mi legnagyobb fájdalmunk, hanem  az, hogy ez 
a nagy m egbróbáltatás sem törte igazán össze a  mi népünket. Kese
regni tud, átkozódni is, de megalázkodni, s bűnbánattal odafordulni 
ahoz, a ki m egengedte ezt a nagy megszaggattatást, s aki az egyetlen, 
aki gyógyulást is adhat sebeinkből, — azt még nem tanult meg. 
Mennyi önhittség és elbizakodottság, érdem einknek és erényeinknek 
mennyi hánytorgatása még most is 1 Mennyi könnyelműség, felületes
ség, élvezetvágy másrészt, még most i s ! S mennyi hidegség, mennyi 
közöny minden iránt, ami onnan felülről v a ló ! Hát mikor ébred már 
föl ez a  nemzet annak  megismerésére, amelyek az ő békességére 
valók ?! „Óh, vajha m egszakasztanád az egeket és leszállnál!,, kiál
tanánk a  prófétával. De a  prófétának volt oka és joga igy szólni, mig 
nekünk nincs. Mert az ő kérése meghallgattatott, az Úr m egszakasz- 
totta az egeket és alászállt. Alászállt kicsinységben és alázatosság
ban, hogy annál jobban m egm utathassa hozzánk való nagy kegyelmét.

Némuljon el hát ajkunkon ez az eget ostromló kiáltás, s m u
tassunk rá inkább minél nagyobb erővel, minél meggyőzőbb szere
tettel arra a  kicsiny gyermekre, aki igazán alászállt a  betlehemi já 
szolba, hogy legyen a  világnak Megváltója és Üdvözítője. M utassunk 
rá a  jászolra, melyből kiindult a földi életbe, s a keresztre, amelyen 
eltávozott abból. Bizonyságtételünkkel, igehirdetésünkkel, életünkkel, 
szolgálatunkkal ennek a jászolban kezdődött, s kereszten végződött 
életnek a világosságát, erejét vigyük bele úgy az emberek leikébe, 
életébe, hogy meglássák, megérezzék azt, s meggyőzettessenek általa. 
Érezzék meg, lássák meg, hogy az az élet nem végződött el ott a 
kereszten, hanem  az. aki ott meghalt érettünk, föl is támadott, most 
is él, s most is keresi a mi magyar népünk fiait és leányait is. Keresi, 
hogy mint bűnbánó, összetörött lelkeket vonhassa őket szivére, s vi- 
hesse az atyai hajlékokba, ahol letöröl az Isten keze minden könny- 
hullatást, meggyógyít minden sebet.

Ezt hirdesse a  mi mostani adventünk is. Vargha Gyuláné.



178 „ F é n y s u g á r

Királyok két könyve. I—II.
®  Lássuk most a déli országrész, 
Júda történetéti Az első könyv 
12. fejezetéhez kell visszanyúlnunk. 
Milyen m ás lenne a dolgok m ene
tét szemlélni, ha  a  tékozló fiú 
útjára tért Izraellel szem ben Júda 
az Úrhoz való hűséget képviselné 1 
Külsőleg tekintve Júda m arad az 
atyai házban. A bétheli bálványo
zás ellen jövendölő júdeai próféta 
(13. fej.) némi jel arról a  felelős
ségről, melyet az atyai házban 
m aradtnak éreznie kellene az ide
genbe szakadttal szemben, de ez 
a jel, a  vállalkozás kudarcával, 
arról beszél, hogy mennyire kép
telen m aga Júda is valami hatá
rozott mentő teljesítményre, nem 
úgy, mint valamikor Á brahám  a 
Sodom ába merült Lóttal szemben. 
Júda élete mindenesetre szolidabb. 
Nincs annyi trónváltozás. Húsz 
királya közül csak kettő lesz bel- 
villongás áldozata. De a nép mind
két esetben a  gyilkosok ellen for
dul s kitart á Dávid-házi királyok 
mellett. Jehova tisztelete azonban 
itt sem maradt tiszta. Már a  har
madik király, Asa, kénytelen fel
lépni a  sok bálvány miatt — még 
anyjával szem ben is. (15.) Az ered
mény nem sok. A Baálok elleni 
tiltakozás amúgy is csak akkor 
terjed ki Júdára, midőn erre Izráel 
már példát mutatott.

Júda története 722-ig egész jól 
kimeríthető Izraelhez való viszo
nyának megfigyelésével. Óh, ha 
ez a viszony állhatatos lett volna, 
mennyi áldást jelenthetett volna! 
De a semlegességtől a közvetlen 
támadásig, az egymással való 
szövetkezéstől az egymás ellen
ségeivel való szövetkezésig, az 
összeházasodástól a királygyilkos
ságig minden elvonul előttünk. Ha 
a  viszony jó a  két fél között, az 
is rosszat jelent. Ha pedig rossz, 
az nem jelent jót.

Az Asa alatti háborús viszony, 
utódja, Jósafát alatt megváltozik. 
Akháb idején együtt harcolnak 
Szíria ellen. (22. fej.) Az össze- 
barátkozásnak súlyos következmé
nyei lesznek. Az Ákháb-ház buká
sával az izraelita Jehu megöleti 
Júdea királyát, Akháziát is. Ennek 
utódja pedig azért lakói halállal, 
mert Izraelt nehéz helyzetében m a
gára hagyva, kiszolgáltatja a tem
plom kincseit. Az egymás közti 
viszony mind rosszabbra fordul. 
Amásia már háborút indít Izráel 
ellen. Vesztes lesz, s Izráel m aga 
fosztja ki Jeruzsálem et és a  temp
lomot. (II. könyv 14. f.) A szír 
fenyegetés megszűntével javul a 
helyzet. Uzziás alatt békében van
nak egymással. Júda politikailag 
erősödik, de a m agaslaton való 
áldozás zavartalanul folyik. Kivált 
Akház alatt. Ez időben, 734. körül, 
Izráel és Szíria szövetkezve meg
tám adják Júdát. Jeruzsálemet ostro
molják s bár bevenni nem tudják, 
A kházia mégis súlyos anyagi és 
erkölcsi áldozatokkal segítségül 
hívja Asszíriát. Ézsaiás óva intett 
ettől s ha el is m aradt egyelőre, — 
mitől ő félt, Egyiptom bosszúja, — 
elég volt az, Hogy Júda kénytelen 
évenként adózni Asszíriának.

— < > —

Megnyílt ég.
Ne várd, hoyy érted meg szakasszá 
Az Úr a még bezárt eget,
Hogy életedről széllyelossza 
A meggyülemlő felleget ;
A  felhő régen szerteszéledt,
A  menny régesrég megszakadt, 
Halál felett győzött az élet,
A  Megváltó itt járt alant.
A z ég csak annak van bezárva,
Ki elzárja saját szivét,
A z üdvnek útja rég kitárva,
A  felhőt Jézus tépte szé t;
A hívő megnyílt ég alatt jár,
Fölötte folyvást nap nevet.
Oh jöjj. te rád is fényes ég vár,
Vár rád az égi szeretet.

Vargha Gyuláné
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Folyvást meghallgatott imádság.

Nemrégiben az a szerencse ért, hogy Maepher- 
son Hugó úrnál tehettem látogatást, Falkirk- 
ben, a szép Skóciában. Szives házigazdáim 

nagyon óhajtották, hogy ebből az alkalomból 
látogassam meg a Bridge of W eirben levő árva
házakat, ezt a  csodálatos munkát, amely kez
dettől fogva nagyon megnyerte rokonszenvüket. 
M aepherson úr olyan szives volt, hogy bejelen
tett Quarrier úrnál, ezeknek a jótékony intéz
m ényeknek alapítójánál és vezetőjénél és fiát 
adta mellém vezetőül. Az utazás szellemes, fiatal 
vezetőm kíséretében nagyon kellemes volt, s a 
félórai gyaloglás a  vasúti állomástól, szép vidé
ken, különösen kedves és üdítő volt. Pompás, 
koratavaszi reggel volt, az utolsó téli hó még 
csillogva terült el a ragyogó napfényben a  távoli 
dombokon és hegyeken. De a meleg völgyekben 
már zöldeltek a harangvirág gyenge levelei, a 
fákon és bokrokon édes dalokat csattogtak a 
m adarak a vidám tavaszi világba.

Mikor a  domb tetejére értünk, egyszerre 
csodálatos látvány tárult föl szemeink előtt — 
egy új falu, Skócia árvaházaiból alakulva. Az 
első benyom ást sokan fontosnak tartják és iga
zuk v a n ; soha, sem itt, sem az örökkévalóság
ban el nem fogom felejteni, azt a mély hatást, 
amelyet lelkem ebben a percben nyert.

Élesen és tisztán megrajzolva, a  napfény
től megaranyozva, ragyogó kék ég alatt láttam 
magam előtt feküdni, mint egy élő ragyogó ké
pet, mely sohasem  fog emlékezetemből kitörlődni 
a zöld bokrok közé zárva, távol a  világ zajától, 
fekszik itt az árvák és kitaszítottak otthona.

Olyan különleges kis város ez, amilyen 
talán sehol nincs is több az egész világon. 
Széles fasorok és útak, tágas villák, iskola- 
épületek, magtárak, falusi házacskák, mosó
konyhák, játszóterek, az alapító lakása, egy szép 
templom csinos kis toronnyal, mind ez kedve
sen váltakozik szép kertekkel, bokorcsoportok
kal, kútakkal, hajózható folyócskákkal, nyájas 
otthont nyújtva körülbelül 1500 léleknek.

A kapunál Quarrier úr fogadott, s most 
abban az előjogban részesültünk, hogy a saját 
ajkairól hallhattuk, hogy ez a  nagyszerű munka 
hogy jött létre és hogy alakult ki.

Lehetséges, hogy egy és más, amit itt most 
elmondok, nem ebből a  beszélgetésből maradt 
meg az emlékezetemben, hanem  Quarrier ú rn ak !

A cél.
Mit szólna a tenge

rész ahoz, ha a nyiltten- 
geren találkoznék egy 
hajóval és arra a kér
désére, hogy „Honnét 
jöttök ?“ — azt felelnék 
— „Nem tudjuk1'. — 
„Hova ?“ — „Nem tud
juk!" — „Hogy áll a 
kompasz?" — „Nem 
tudjuk, de majd ,meg 
fogjuk nézni."

Ilyen balga hajósok 
bizonyosan elsülyed- 
nek.

Tudod, ki az a kom
pasz, ki az az iránytű, 
akit nézned kell, hogy 
a célt elérd ?!

C 0 O

Bizonyosság.
Amikor Francke H. 

Gusztáv egyszer a hallei 
árvaház építése közt 
nagy szükségben volt, 
a „Mi Atyánk“-ot imád
kozta és amikor ahoz 
a kéréshez ért, hogy 
„a mi mindennapi ke
nyerünket add meg mi 
nékünk ma", Isten hű
séges szeretetébe ve
tett bizalommal hang
súlyozta a má t .  Még 
miközben imádkozott, 
hozott neki valaki 100 
tallért.

ocoo

Napóleon.
Napóleon igy szólt 

a halála előtt Montho- 
lan grófhoz Szt. Heléna 
szigetén:

,.Nagy Sándor, Cézár 
és én a hatalom orszá-
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gát akartuk megalapíta
ni és elpusztult. Krisz
tus a szeretet országát 
alapitolta meg és ez 
örök fényben ragyog."

cao

Sovány keresz
tyének.

1. A s o v á n y  ke
resztyéneknek van Bib
liájuk— de a szellemi 
táplálékukat nem onnét 
veszik.

2. A s o v á n y  ke
resztyének a békéről 
énekelnek, — de nem 
igyekeznek ezt elérni.

3. A s o v á n y  ke
resztyének igy imád
koznak: .Jöjjön el a 
te országod", — de el
zárják az útat a világi 
életükkel.

cao

Képzelt akadály.
Feri az anyjával egy 

jegenyefasoron kocsi- 
kázott keresztül. Hirte
len sírni kezdett a kis 
fiú. Édesanyja hiába 
kérdezte a sirás okát, 
végre szakadozottan tört 
ki a kis fiúból: „Anyám, 
nézze ott az út végén 
nem fér keresztül a ko
csink." Az édesanya 
mosolygott Ferike aggo
dalmán, A kocsi tovább 
gördült — és zavartala
nul haladt keresztül az 
út végén, a szűk résen 
— és leért a kocsi a 
szép völgybe. Ferike 
szive ujjongott.

Emlékszel, hányszor 
aggódtál már a jövő

a munkájáról kiadott évi jelentéseiből. De viszont 
attól félek, hogy sok mélyértelmű és jelentőség- 
teljes szót, amely ebben, a nekem ajándékozott 
órában hangzott el ajkairól, elfelejtettem. Együtt- 
létem a  hitnek és im ádságnak evvel a  hősével 
körülbelül három óráig tartott. Nyugodt, szerény 
hangon felelt első kérdésemre á  következő sza
v ak k a l: „Mind ez, amit ön itt Iát, az Úrnak a 
munkája, egyedül 0  tőle származik, az 0  ke
gyelmes felelete a hitből fakadt imádságra."

Quarrier úr elbeszélte, hogy árva gyerme
kek gondozására irányuló kisérletei nagyon sze
rény, egyszerű módon kezdődtek. Még egészen 
fiatal fiú volt, mikor szivében azt a  fogadást 
tette, hogy az árvák és elhagyottak ügyét ma
gáévá teszi, ha Isten ezt neki sikerülni engedi. 
Évek múltán azután megházasodott, s nagyon 
belekeveredett az élénk üzleti életbe, de foga
dását akkor sem felejtette el. Minden szabad  
idejét arra fordította, hogy fölkeresse a  kitaszí
tottakat, mig végre 300 fiú volt a védelm e alatt. 
Ekkor arra a meggyőződésre jutott, hogy Isten 
még nagyobb munkateret akar megnyitni szá
mára, s nap-nap mellett várakozott intéseire. 
Szive mélyén, minden emberi szemtől elrejtve, 
szövetséget kötött az Úrral. Ha Isten neki 2000 
fontot (40.000 márka) küld, akkor azonnal ott
hont épít G lasgowban árva és csavargó gyer
mekek szám árá. Ez a csendes, komoly kérés 
fölhatott Isten szivéhez, s a hívő im ádság nagy 
hallgatója és meghallgatója ham arosan felelt 
reá. A 2000 font megérkezett és pedig nem 
különböző, kicsiny részletekben, hanem  egy 
nagy összegben. Oly világosan, oly határozottan, 
oly egyenesen jött ez a  felelet titkos imájára, 
hogy két fontos elhatározást ébresztett föl benne, 
am elyek ettől fogva életének vezető alapelveivé 
lettek. Az első elhatározás arra kötelezte, hogy 
elsősorban Istennek az árva és elhagyott gyer
mekek közt végzendő m unkájára szentelje az 
életét, s családi és üzleti érdekeit ennek a lá
rendelje, — a  második, hogy mostantól fogva 
soha emberektől pénzt ne kérjen, hanem  teljes 
bizalommal Istentől várjon mindent. így hát 
Quarrier úr, örvendező hangon igy szó lhato tt:

„Isten mindent megadott nékem, amit kér
tem tőle és én elhatároztam, hogy ezért hűsé
gesen és teljes bizalommal átadom magamat 
neki. “

Ha közelebbről meggondoljuk ezt a  dől-
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got, nagyon természetesnek és következetesnek 
találhatják ezt a cserét. Olyan ez, mint ha a 
mennynek Ura és ez Ö szolgája igy szóltak 
volna egym áshoz: „Ha te az én dolgomat a 
m agadévá teszed, akkor én is a m agam évá 
teszem a  te dolgodat." Hiszen tulajdonképen ez 
az értelme ennek az igének is : „Gyönyörködjél 
az Úrban és m egadja néked szived kéréseit." 
(Zsolt. 37:4.)

Fasorokon és mezőségeken haladtunk át, 
itt-ott betértünk egy-egy házba, s Istennek ez a 
kedves embere ez alatt az egész idő alatt foly
vást a  legcsodálatosabb ima-meghallgattatások- 
ról beszélt, amelyeket megért. Mindennapi, sőt 
mindenórai tapasztalatává váltak ezek, Glasgow- 
ban megindított m unkájának kezdetétől egészen 
máig. Imádkozott kisebb és nagyobb, m eghatá
rozott összegekért, újabb épületekért, a m unka 

- továbbfejlődéséért, a terjeszkedéshez szükséges 
tervekért és módszerekért, egy alaptőkéért, hogy 
a  gyermekek kivándorolhassanak, védencei meg
téréséért, pénzért, hogy újabb földeket vásárol
hasson, ezért az adományért, vagy amazért, és 
mindent, amit kért, megkapott. „Mindent, min
dent megadott nékem Isten," ez a  nagy szó 
hangzott újra meg újra, örvendezően, ajkairól. 
Élete csakugyan szószerint beteljesedése volt 
ennek a  bibliai intésnek: „Imádságotokban és 
kőnyörgéstekben minden alkalommal há laadás
sal tárjátok föl kívánságaitokat az Isten előtt." 
(Fii. 4 : 6.) Egyszer kórházat kért, máskor iskola- 
épületet, majd egy új otthont, egy hajót, egy 
majort, majd ismét a  gyermekek orvosi kezelé
sére alkalm as segítőt, azután bútorokat, haran
got a templomba, taneszközöket, kútat, hívő 
„atyákat" és „anyákat" a gyermekcsaládok szá
m ára és imé, mikor imádkozott, férfiaknak és 
asszonyoknak szívét mozgatta meg egy látha
tatlan hatalom  s im ádságára a feleletek egyene
sen és gyorsan, állandóan és hatalm asan meg
érkeztek.

Nem tudtam egyebet m ondani csak enny it: 
• „csodálatos, csodálatos," de ezért a kifejezésért 

szelíd szem rehányást kaptam részéről. „Ne ta 
lálja ezt olyan rendkívülinek, hanem inkább 
term észetesnek és következetesnek és mondja 
inkább : milyen híven és kegyelmesen megtartja 
Isten azt az igérejét, hogy meghallja azoknak 
a kiáltását, akik Őbenne bíznak, s megadja né
kik, amire szükségük van. (Folytatjuk.)

miatt ? — Hogy lesz to
vább ? — Mi lesz most? 
A te könnyeidet és fé
lelmedet látja az Úr és 
mosolyog. — És, amint 
közelebb érsz, látod, 
hogy nincs akadály. 
Keresztüljutsz és látod 
a célt. Nem akarsz 
tanulni ebből?

cao

Mi a legfonto
sabb?

Egy nagyon tehetsé
ges diák bármilyen ne
héz mathematikai prob
lémát meg tudott fej
teni. Egyszer egy ba
rátja egy papírdarabot 
adott neki egy problé
mával, megfejtésre. El
kapta a cédulát, hogy 
gyorsan megfejtse. De 
legnagyobb meglepeté
sére mathematikai kér
dés helyett a következő 
volt rajta: „Mit hasz
nál az embernek, ha az 
egész világot megnyeri 
és az ő lelkében kárt 
vall?"

Dühösen tépte szét 
a papirost. De hiába, 
a kérdés tovább égette 
a lelkét.

Gyakran olyan so
káig tart, amig valaki 
a szívét kitárja egészen 
Isten és ember előtt. 
Azért van annyi erő- 
telen ember, mert ezt 
nem teszik és nem tud
ják, hogy mi hiányzik 
nekik és így azután 
terhek önmaguk és 
mások számára.

cao
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KÜLMISSZIÓ

Egy missziói orvos tapasz
talataiból.

A következőket írja dr. Kallen- 
bach missziói orvos a Sudan- 

Pionier misszió lap jában : „Aggódva 
gondoltunk arra, hogy a  félórányira 
fekvő M. faluba kell lovagolnunk. 
Ezt a  falut nagyon elrontották az 
idegenek. Természeti szépsége 
miatt sokan látogatják és talán 
éppen ezért, a lakói rendkívül tola
kodók és arcátlanok. Keresztül
lovagoltunk a  hegyeken és a falu 
közepére értünk. Odakiáltottunk az 
em bereknek: „Gyertek a  Nílus part
jára, mondunk nektek valamit. Hoz
zátok ide a betegeiteket is“. — 
Ham arosan egész csődület támadt 
körülöttünk. Lármázva, nevetve 
vettek körül bennünket. A helyzet 
nagyon ránk nehezedett. Az Úrhoz 
könyörögtünk nyugalomért és hogy 
tudjuk fegyelmezni ezt a tömeget. 
Össze-vissza beszéltek és zajong- 
tak. Voltak ugyan pillanatok, ami
kor csendben voltak, de azután 
hirtelen megint kitört a lárma. Köz
ben sok orvosi m unkánk is akadt. 
Az emberek megfigyelték, hogy 
hogy kezeljük a betegeket, minden 
vizsgálatot, foghúzást, az orvos
ságok beadását és minden m ozdu
latunkhoz megjegyzéseket fűztek.

Ebben a faluban különösen sok 
rossz fog volt. Talán egy ember 
sem volt a faluban, akinek a fogai 
épek lettek volna. Lassankint csen
desebbek lettek az emberek körü
löttünk és csudálkozó figyelemmel 
néztek bennünket. Egy ember így 
szólt hozzám : „Örülünk, hogy ide 
jöttetek, nagyon meg vagyunk ve
letek elégedve". Most már annyira 
jutottunk, hogy szólhattunk, hogy 
csendben legyenek a  bibliam agya
rázaton. Csakugyan csendben vol

tak és ha valamelyik szólni akart, a 
szom szédai rászóltak, hogy csend
ben legyen. „Az Úr Jézus a bűnös 
szív megmentője. Ő meghalt éret
tünk. Az Ür Jézus a mi orvosunk. 
Ö a mi megmentőnk" — hangzik 
a  téren a  tömeg felé.

Az emberek bámulva, tátott 
szájjal hallgatnak. Szinte minden 
figyelni látszik rajtuk, feszült figye
lemmel várják a szavakat. Semmj 
ellenm ondás nincs bennük. „Ö 
meghalt értünk. Ámen". Először 
nagy csend volt. Azután kitört a 
taps- és tetszésnyilvánulás. „Ezek 
szép és jó szavak voltak!" Egy
m ásra nézünk, csodálkozunk. Isten 
Lelke velünk volt. A jég meg van 
törve. Az emberek viselkedése meg
változott. A nyomás is megszűnt.

Még egy látogatást is kellett 
tennünk egy súlyos tüdővészes 
betegnél. Rettenetesen pusztít itt 
a  tüdővész.

Azután továbblovagoltunk és 
hálás szívvel hagytuk el a falut.

. . kitől féljek . .

A délnyugat afrikai háború ide
jén két herero tört be egy 

misszionárius özvegyéhez és meg 
akarták ölni.

Az özvegy barátságosan így 
szólt: „Még nem tartottam ma 
reggeli áhítatot. Nem akarnak se
gíteni ebben ? “ Énekeskönyveket 
adott nekik, a  harmóniumhoz ült 
és játszani kezdett. Azután fel
olvasott a 27-ik zso ltárból: „Az Ür 
az én világosságom és üdvössé
gem : kitől féljek?" — Azután újra 
énekeltek.

És a hererok ? Egyik a másik 
után kezdett énekelni nyers han
gon. És amikor befejezték az éne
ket, a rablók egyik a másik után 
odament a  misszionárius özvegyé
hez, kezet adtak neki és azután 
csendesen elmentek.



F é n y s u g á r 183

Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonal a Biblia olvasásához.

Dec. 1. Jónás 3. Péld. 20: 16 — 30. Most, 
miután megalázta magát Jónás és Istenhez 
kiáltott bocsánatéit és szabadulásért, tud 
engedelmeskedni is. Bemegy Ninivébe s 
hirdeti ott az Ür beszédét. És nem hiába, 
mert a város népe megtér. Az Úr akaratá
ból való igehirdetés nem tér vissza üresen, 
hanem megcselekszi azt, amit az Úr akar. 
(És. 55 : 11.) Bár küldhetné Isten ma is erő
teljes igehirdetőket mindenfelé, hogy meg
térnének a most még sötétségben ülő népek!

Dec. 2. Jónás 4. Péld. 21 : 1 — 15. Mi
vel Ninivé megtérése Isten akarata volt, 
véghez tudta azt vinni, még olyan eszköz 
által is, mint Jónás, akinek úgy látszik, 
más lett volna az akarata. Nincs-e ma is 
így sok igehirdetéssel ? Az ige hirdettetik, 
de talán sok igehirdető nem hiszi komo
lyan, hogy arra az emberek meg is térhet
nek, sőt talán nem is kívánja, mert hiszen 
az újabb munkát jelentene az ő számára. 
De Isten az Ő nagy kegyelmében még az 
ilyen igehirdetésből is tud áldást fakasz
tani. Mennyivel több áldást adhatna, ha 
minden igehirdető teljes hittel és avval a 
forró vággyal hirdetné az igét, hogy az 
által a lelkeket igazán felébredésre és 
megtérésre indítsa 1

Dec. 3. I  Thess. 1. Mai. 4: 1—6. Mi
lyen más igehirdető volt Pál apostol, mint 
Jónás 1 Az ő igehirdetése nem csak szóban 
állt, hanem a Szenf-Lélek erejében, s ő 
nem csak kérte, hanem várta is, hogy ige
hirdetése nyomán megtérések legyenek. 
S Pál nem felületes, hanem alapos meg
térésre igyekezett eljuttatni azokat, akiknek 
az igét hirdette, olyan megtérésre, amely
nek gyümölcse a megszentelődés, a keresz
tyén életben való növekedés és előhaladás 
mindaddig, míg a lélek odajut, hogy öröm
mel és teljes bizonyossággal tudja várni 
az eljövendő Jézust.

Dec. 4. Luk. 21 : 25—36. Róm. 15 : 4— 
13. Luk. 17:20-30. 11. Pét. 1 :3—11. Még 
mindig azokat az időket éljük, amelyek 
Jézus földre jöttével kezdődtek, t. i., hogy 
Isten országa eljött, de nem szemmellétha- 
tólag, vagyis azok elől, akik nem hisznek, 
el van rejtve, mert az Isten gyermekeinek 
a lelkében van. De Istennek nem ez a 
végcélja a földdel. El fog ide érkezni Isten 
országa az Ür Jézus újra eljövetelével úgy, 
hogy mindenki előtt szemmelláthatóvá lesz. 
„Minden szem meglátja Öt, még akik Őt 
általszegezték is“, mondja a páthmosi 
ihletett látnok. (Jel. 1 :7.) De ez a nap 
sokakat fog váratlanul találni. Sokan sze

retnének akkor elrejtőzni a Bárány haragja 
elől. (Jel. 6 : 16.) De Isten várakozó .gyer
mekeinek ez lesz a legnagyobb öröm
ünnepük.

Dec. 5. Zsolt. ,67. Péld. 21 : 16—31. 
Isten szeretné az ő  orcáját megvilágosí
tani az Ö gyermekeinek arcán, vagyis át
formálni őket szent Fiának, a Krisztusnak 
ábrázatára, mert erről ismernék meg Őt és 
az Ő útait azok, akik még,távol vannak 
tőle. Azért munkálkodik az Úi a hitetlenek 
megtérésén úgy, hogy a maga népét igyek
szik mindig jobban megtisztítani és meg
szentelni. Isten gyermekeinek fel kell ismer
niük Uruknak ezt a nagy célját s a saját 
elhivatásukat és felelősségüket, hogy így 
az ő életökön és munkájukon keresztül 
jussanak el mindenek Isten megismerésére 
és dicsőítésére.

Dec. 6. 1. Thess. 2 :1 -1 2 . Péld. 22: 
1 —16. Pál igazi példaképe az Isten országa 
munkásainak. Semmi önző cél nem vezeti, 
semmit sem keres a maga számára, egé
szen leteszi magát Isten oltáréra, él többé 
nem ő, hanem él benne a Krisztus. Evvel 
a lelkülettel forgolódik mindenütt, ahová 
az Ür küldi. S csak evvel a lelkülettel le
het igazán gyümölestermő életet élni. Evvel 
a lelkülettel lehet a Krisztusban élő atyává 
vagy anyává fejlődni, aki sokakat tud el
vezetni az igazságnak útjára, s akinek 
szól az Ígéret, hogy: „fényleni fognak, mint 
a csillagok,, örökkön-örökké". (Dán. 12 : 3.) 
Adjon az Úr Magyarországnak is sok ilyen 
atyát és anyát a Krisztusban 1

Dec. 7. I. Thess. 2 : 13-20. Péld. 22: 
17—29. A legtöbb embernek ma is az a 
baja, hogy az igehirdetést nem tudja úgy 
fogadni, mint Istennek beszédét. Az ige
hirdetőben az embert látja, akinek vélet
lenül ez a véleménye a lelki dolgokról, s 
azt hiszi, hogy neki is megvan a joga 
hozzá, hogy a maga véleményét meg
alkossa. Azért kell az igét nem emberi 
erővel és ékesszólással hirdetni, hanem 
a Lélek erejében, amely meggyőzi a hall
gatókat, mint egykor Pál igehirdetése a 
thessalonikabelieket, hogy az az Isten be
széde, s arfiely így tekintélyt támaszt ennek 
a beszédnek. Sok buzgó imádság s az ige
hirdetőknek teljes odaadása szükséges ehez.

Dec. 8. I. Thess. 3. Péld. 23 :1—14. Pál 
apostol nagyon jól tudja, hogy a sátánnak 
különös gondja van az Isten gyermekeire, 
hogy azokat megkísértse, az Úrtól eltávo
lítsa s újra a maga hálójába vonja. S ahol 
talál olyan pontokat, amelyekbe belékap"
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cso'ódhalik, ott ez sokszor sikerül is neki. 
Azért igyekszik Pál, mint igazi lelki gon
dozó, lelki gyermekeit imádsággal, intéssel, 
példaadásssal folyvást serkenteni és segí
teni, hogy hilökben és szeretetökben gya
rapodjanak, erősödjenek, s a szentségben 
feddhetetlenekké váljanak. A keresztyén 
életben nincs megállás. Vagy előbbre ha
ladunk, vagy visszaesünk.

Dec. Ö. 1. Thess. Péld. 23: 15—26. Az 
igazi keresztyén élet gyümölcsei és ismer
tető jelei: a tiszta erkölcsi élet, az atyafiúi 
szeretet és a hűséges kötelességteljesítés. 
Ahol ezek a gyümölcsök hiányoznak, vagy 
csak hiányosan vannak meg, ott baj van 
a gyökérben. Ha gyengének érzed maga
dat ezeknek az ismertető jeleknek a bizo
nyításéban, akkor vizsgáld meg hitednek 
fundamentumát, és nézd meg, hogy az 
igazi alapra épitesz-e. Mert Krisztusban 
meg van a győzedelmes erő arra, hogy 
bennünket is győzelemre segítsen.

Dec. 10. I. The ss. 4 :13-18 . És. 40:
1—8. Pál itt olyan titkot tár fel kedves 
thessalónikai gyülekezete előtt, amelyet 
még ma is sok keresztyén nem tud el
fogadni. Azt, hogy az Úr Jézus eljövetele
kor azbk az életben levő hívők, akik egé
szen elkészíttetni engedték magukat, halál 
nélkül fognak megdicsőült, feltámadó testbe 
öltöztettetni s az Úr elé ragadtatni a levegő
égbe. S miért veszi ezt a felséges ígéretet 
olyan kevés keresztyén komolyan ? Mert 
kevés keresztyénnek van kedve a teljes 
elkészíttetés folyamatán általmenni, vagyis 
teljesen összetöretni, az „én"-t megfeszíteni 
és a halóiban hagyni. Ez a feltétele az Űr 
Jézus teljes örömmel való várásának úgy, 
amint ezt a biblia elénk rajzolja.

Dec. 11. Máté 11 :2—10. I. Kor. 4: 
1—5. Máté 3 : 1 —11. 11. Tim. 4 :5 -8 . Isten 
mindenkitől, akire valamit bízott, hűséget 
vár. Mór pedig Ő minden gyermekére bíz 
valamit, s mennél nagyobbat bíz valakire, 
annál többet vár tőle. Boldog, akinek lelki
ismerete bizonyságot tesz amellett, hogy 
híven sáfárkodik a rábízottakban. De sen
kit ez a tudat elbizakodottá ne tegyen, mert 
nem magunk vagyunk hivatva arra, hogy a 
saját hűségünket megítéljük. Ne magunkra 
nézzünk tehát, hanem az Úrra. De legyünk 
tartózkodók másoknak a megítélésében is. 
Sok mindent máskép fogunk látni az örökké
valóság világosságában, mint ahogy most 
látjuk. Bízzuk itt is az Úrra a végleges 
ítéletet.

Dec. 12. Zsolt. 71. Péld. 24 :1 -22 . 
Óh, milyen nagy kincs az Úrban való bi
zalom! Mily boldog az, aki jó és rossz na
pokban egyaránt Istenre támaszkodik, mint

biztos sziklaszélra, amely soha meg nem 
rendül. Az ilyen embert nem törheti meg 
sem betegség, sem nyomorúság, sem vén- 
ség, mert nem a testben bizakodik, hanem 
az örökkévaló Istenben. S azt a kincset, a 
benne való teljes bizalmat, ingyen adja ne
ked az Úr. Fogadd el!

Dec. 13. I. Thess 5 : 1—11. Péld. 24; 
23 — 34. Ne aludjunk, hanem legyünk ébe
rek, vigyázzunk és imádkozzunk. Ez az 
intés újra meg újra felhangzik a bibliában, 
magának az Úr Jézusnak, majd pedig apos
tolainak ajkáról. Aki a világosságban jár, 
az nem botlik meg, mondja az Úr Jézus. S 
Ö maga-magát nevezi a világ világosságá
nak. Maradjunk tehát ő  benne, mert akkor 
éberek maradunk, s az a nagy nap, az Úr 
eljövetelének napja nem fog bennünket alva 
találni, mert még a sírban is meg fogjuk 
hallani a riadót és az isteni harsonát.

Dec. 14. I. Thess. 5 : 12—28. Péld. 25 :
1—12. Fontos életszabólyok azok, amelye
ket itt Pál apostol elénk tár. Ezeknek meg
tartása biztosítja úgy az egyes keresztyén 
ember lelki növekedését, mint a keresztyén 
testvéri közösségek belső békéjét és kifelé 
való gyarapodását. S mily jó, hogy ezeknek 
a szabályoknak megtartásában is arra tá
maszkodhatunk, akinek hűsége mindenki
nek életében megcselekszi ezeket, aki ő  
benne bízik.

Dec. 15. II. Thess. 1. Péld. 25 :13-28. 
Pálnak nagy öröme telik a thessalónikai 
gyülekezetben, amely növekedik a hitben 
és a szeretetben. S ez a növekedés szenve
déseken, üldöztetéseken, szorongattaláso- 
kon keresztül megy végbe. A szenvedések 
mindig javokra szolgálnak Isten gyermekei
nek, ha nem engedik magokat általok a hit
ben megtánt >ríttatni. S az bizonyos, hogy 
előbb-utóbb a szorongatókra is eljön a szo- 
rongattatás, de ne jöjjön az Isten gyermekei
től. Bízzuk a bosszúállást az igazságosan 
ítélőre. (I. Pét. 2 : 23.) S tanuljunk bosszú- 
állást a mi Urunk Jézus Krisztustól. (Luk. 
23:34.)

Dec. 16. II. Thess. 2. Péld. 28: 1-13. 
Mielőtt a z ú r Jézus eljönne, meg fog jelenni 
az Antikrisztus. ez a minden gonoszságnak 
megtestesülése emberi alakban. S akkor 
jön el Isten gyermekei számára a legnehe
zebb idő, amikor hitök és állhatatosságuk 
súlyos próbára lesz téve. A bolsevizmus 
napjaiban már nyertünk némi előizlelítőt 
arról, hogy milyen lehet az, mikor az Istent 
tagadó gonoszság ragadja kezébe az ural
mat. Adjunk hálát az Úrnak, hogy még kap
tunk kegyelmi időt, de egyúttal figyelmez
tetést is a még ezután következő, még 
súlyosabb időkre. Vargha Gyuláné.
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