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Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, 
hogy élsz és halott vagy.

Jelenések 3: 1.

T udom a te dolgaidat,“ — kedves lélek örülsz te ennek, vagy 
az ítélet rettenetes harsonája zendül fel benned ennek halla- 

"  tára? Nemcsak „látom,“ — „hallottam,“ — hanem „tudom.“ 
Mit tud felőled az Úr? Amennyit kifelé mutatsz, amennyit az 

arcod mosolya elárul, vagy ennél többet is, amilyennek te látod 
m agadat? Nem, ennél sokkal többet tud, m i n d e n t  tud. E n g e m  
megcsalhatsz, hogy miközben szemben mosolyogsz, tele van a szíved 
gonosz gondolatokkal, vádakkal és miközben egyik kezed barátsá
gosan simogatja meg kezemet, a másik ökölbe szorul a gyűlölettől. 
— Ö n m a g a d a t  is megcsalhatod. Elhitetheted magaddal is, hogy 
rendben vagy, hogy te csak a mások javát akarod ezzel, vagy azzal. 
Csak egyet nem csalhatsz meg és ez az Úri „Tudom a te dolgai
dat,“ — suttogja neked halkan, miközben a munkádra hajolsz és 
szorgalmasan írsz, vagy öltögetsz. „Tudom a te dolgaidat,“ — mondja 
langosabban, ha az élet ott zakatol körülötted és magával akar 
agadni a  számodra vészthozó ár. „Tudom a  te dolgaidat“ — kiáltja 
jele az éjszaka csendjébe, ha álomba akarod ringatni nyugtalan 
elkiismeretedet. „Tudom a te dolgaidat,“ — harsogja füledbe, ha 
i bűn kiterjeszd rád narkotikus hatását és te már-már kábultan 
íullasz a  karmai közé. ;

Mit tudsz Uram ? — kérded félelmes-rettegéssel. M i n d e n t  — 
.hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy.'“ Ebben minden benne 
ran. Csak a neved, hogy élsz 1 Még ott kering az élet az ereidben, 
le már gyümölcsöt nem teremsz. „Keresztyén vagy mondod“ — de 
ildás már nem fakad életedből. Olyan vagy, mint az az ős/i fa, 
nely még gyönyörködtet sárgásba játszó s bámuló lombjával, de 
nár hulló leveleivel, felfelé nyúló, kopasz ágaival fájdalmas hangu- 
atba visz, eszünkbe juttatja az enyészetet, az elmúlást. Csak a  neve, 
íogy él. — Csak a  neved, hogy élsz.

Az ítélet harsonája felcsendül: „halott vagy.“ Uram, Uram, — 
nem minden, aki azt mondja nékem Uram I Uram 1 megyen be a 
nennyek országába“ . . . Csak a neved, hogy élsz.

De az őszi lombhullást és téli álmot tavaszi rügyfakadás követi, 
i fa nem halt meg. Vájjon te nálad is lesz-e még rügyfakadás. bimbó- 
lyilás, gyümölcstermés ? Dr. F. M. d. ff
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Fogd két kezem kezedbe ...

A tenger házmagas hullámokat 
vetett a vitorláshajón át. Az 

utasok lehúzódtak a szobákba. Voltak, 
akik imádkozni próbáltak, de nem 
tudtak. Régen volt, mikor imádkoztak.

A kormányos szeme a sűrfi ködön 
át a messzi partot fürkészte. Tisz
tában volt a veszéllyel. Nem törődve 
az arcába csapódó habokkal, szikla- 
szilárdan állt erős keze a kormány
keréken. Mellette egy fiatal hölgy. 
Mint egy szobor úgy állt mellette. 
Hausmann Júlia volt.

Hausmann Júlia. Valahonnan 
messze vidékről azt írta a fiatal, 
erős hitű misszionárius, hogy min
den készen van s most várja őt. 
Várja, hogy Isten és ember előtt 
egymáséi legyenek. S Hausmann 
Júlia elindult az oroszok fővárosából. 
Hogy az a derék misszionárius hiába 
ne várja I . .  .

Mit törődött ő a rettenetes vihar 
ral? Nagy sötétkék szeme a partot 
kereste. A célt, a boldogságot. . .

A vihar lecsendesedett. A csüggedt 
lelkek ismét nevetgéltek, hiszen a 
veszély elmúlt s az élet ismét az 
övéké volt. A drága, nem elég gyor
san kiélvezhető élet.

Hausmann Júlia is a hajóhfdhoz 
sietett. Szinte türelmetlen volt. Hiszen 
célnál van. Szeme keresi, akit szíve 
úgy szeret. Keresi . . .

Hasztalan keresi. Nincs a vára
kozók között, kit ő keres. Egy isme
retlen lelkész kivezeti a tömegből s 
elviszi a csendes missziói állomásra. 
Talán itt lesz, kihez oly messziről jött...

Itt sincs. Mintha mély részvétet 
látna a kedves emberek tekintetében. 
Hogy fáj a szíve! Hiszen érzi már, 
hogy akihez jött, azt nem is fogja 
meglátni.

Mondják neki, hogy meghalt. 
Ragályos betegség áldozata lett. Né
hány nappal ezelőtt tették le a föld 
ölébe.

Elvezetik jegyese sírjához. Kérte, 
hogy vezessék el. Erősnek kell lennie. 
Erős is. Elmegy a sírhoz . , .  Egy 
panaszhang nem hagyja el ajkát. 
Letérdel. Imádkozik. Soká, soká 
imádkozik . . .

Sötétedik, mire magához tér. Fel
áll s megy vissza a missziói állo
másra. Mint győztes. Mint aki tudja: 
azoknak, akik Istent szeretik, mindenek 
javukra vannak. És a missziói állo
más csendjében megszületik Haus
mann Júlia megpróbált, de győztes 
lelkének gyönyörű éneke:

Fogd két kezem kezedbe 
S vezess, Uram,
A sírig s majd a mennybe 
Minduntalan.
Egy lépést sem tehetnék 
Te nélküled.
De hol Te jársz szeretnék 
Menni Veled. /
Kegyelmeddel fedezd be 
Szegény szívem,
Mig bánatba s örömbe’
Benned pihen,
Vedd gyermeked karodba,
Fáradt nagyon ;
Szemét behunyja nyomba’
És hisz vakon.

S habár erődet éppen 
Nem érzem is,
Veled a célt elérem 
Sötétben is.
Fogd hát kezem kezedbe 
S vezess. Uram,
A sírig s majd a mennybe 
Mi iduntalan.

Hausmann Júlia visszatér az 
oroszok fővárosába. Csendben, pa
nasz nélkül az Úrban megnyugodva 
él itt, mig Ura őt is hazaszólitja.

Legyen a te szemed tiszta: 
„Mert ha a te szemed tiszta, a te 
egész tested világos lesz!“ Tiszta 
szeműnek lenni annyit tesz: sze
münkkel csak egy irányba tekin
teni. Csak az jJr Jézussal szá
molni, s csak Ó utána igazodni.

Steinberger.
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Jeremiás Siralmai.

Jeremiás az egyetlen, akinek nevén 
két prófétai könyv szerepel a 

Bibliában. Károli Gáspár ugyan az 
úttörő merészségével vette fel a 
a könyv címébe Jeremiás nevét, de 
teljes joggal. A héber Bibliában 
ugyanis „gyászénekek“ cím alatt 
szerepel e könyv és nem is Jeremiás 
könyve után. A görög és latin Biblia 
már Jeremiás könyve után hozza 
könyvünket, de az egyik „Könnyek“, 
a másik „Kesergések“ címmel. Ám 
azért a héber hagyomány is az volt 
kezdettől fogva, hogy ezt a köny
vet senki más, mint Jeremiás nem 
írhatta. A görög fordítók már a 
Krisztus előtti harmadik században 
is így tudták s azért a könyv elme 
alatt egy jegyzetben jelezték, hogy 
ezeket a gyászénekeket Jeremiás írta, 
mikor Jeruzsálem elpusztult. Az elő
adás élénksége meggyőz arról, hogy 
ezen fejezeteket csak olyan írhatta, 
aki Jeruzsálem pusztulását a hatodik 
század elején átélte. Ha pedig el
mélyedünk a mű gondolatvilágába, 
Jeremiás ismerete után kétségtelenné 
válik, hogy benne ugyanaz a próféta 
szól, aki fő könyvében annyi komoly
sággal látta előre Jeruzsálem pusz
tulását s annak oly kibeszélhetetlen 
mély jelentőséget tulajdonított.

Fő könyvével ellentétben Jeremiás
nak e kis könyvecskéje a legnagyobb 
rendben különül öt fejezetre. Mind
egyike egy külön éneket tartalmaz. 
Az első ének első felében mindjárt 
a saját fájdalmát szólaltatja meg a 
költő Jeruzsálem, az elhagyott gyászos 
özvegyasszony felett. Olyan megható 
itt miden szó, ha meggondoljuk, 
hogy a költő maga a próféta, aki 
jövendölése beteltén, joggal kezdhetné 
azon, hogy „Ugy-e, mit mondtam?“ 
De itt nincs semmi öntetszelgés, 
semmi felesleges fájdalomokozás! 
Nem él azzal a joggal, amelyet a

Ezékiel jelent ki, hogy az a próféta, 
aki megintette a hitetlent, hogy tér
jen meg, a hitetlen elveszte miatt 
nem kereshető. Jeremiás nem mossa 
kezeit. Hisz ha mosná, csak a mások, 
meg a maga könnyeiben moshatná!

Egészen egybe foglalja magát a 
meggyalázott néppel s az első ének 
második felében szája a jajongó nép 
szájává válik, amely kesereg, hogy 
fájdalmát még az is tetézi, hogy 
nincs senki, aki részvéttel tekintene reá.

A második ének árulja el leg- 
csalhatatlanabbul, hogy Jeremiás van 
a sorok mögött. Ez az ének az ese
mények okát és isteni magyarázatát 
tárgyalja. Ezt így meglátni s ennyi 
bűntudatra ébresztő erővel megszó
laltatni senki sem merhette, csak a 
merész próféták legmerészebbje, a 
legtragikusabb megbízatást kapó
próféta: Jeremiás. Nincs is szükség 
külön jellemzésre, láttuk ezt már 
bőven az ő nagy könyve kapcsán. 
(Folytatjuk.) ^  G: A.

Amikor a pénz „boldoggá“ 
tesz.

A természeti ember nem tudja, mi 
lakik a szívében. Az az egyszerű 

házaspár, akikről a következő borzal
mas történetet hallottam, bizonyára 
tagadta volna, hogy az ő szívükben 
a pénzvágynak olyan iszonyatos réme 
lakozik, amely képes a legundokabb 
bűnre is. Hiszen ők olyan békésen 
és jól élnek 1 De ha jön egy „jó al
kalom“, akkor feltámad és előjő a 
szívből a gonosz, mint a tejszagra a 
kígyó a barlangjából.

Azt se hiszi el a természeti em
ber, hogy a bűn mi n d i g  magában 
hordja a büntetését, a halált. Miért? 
Mert a legtöbb esetben kegyelmi időt 
kap a bűnös a megtérésre. De hogy 
meddig tart ez a kegyelmi idő, azt 
maga az Úr tudja. Sokszor nincs. 
A bűnre közvetlenül következik a 
bűnhődés: a halál.
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Egyszerű öreg pályaőr házaspár 
éldegélt az x i vonalon távol a város
tól és Istentől. Egy nap estefelé be
fordult hozzájuk egy szakállas, java
korabeli idegen és szállást kért az 
éjszakára. Vacsora után elbeszélgettek 
és az idegen mesélni kezdett az éle
téből. Amerikából jött, aranyatásni volt 
kint. Sokat küzködött, sokat szenve
dett,deegyszermégis csak sikerült egy 
gazdag aranyérre bukkannia és most 
sok-sok ezer dollárral tért haza. Bol
dogan mesélt azután arról, hogy tejbe- 
vajba fogja fürdetni szüleit, mi min
dent fog vásárolni és milyen nyugod
tan éli majd a világát a sok pénzből.

Az öreg házaspár szívében meg
mozdult a pénzvágy és irigység ör
döge. Nem is beszéltek, de meg
értették egymást. Mikor az idegen 
lefeküdt és mélyen elaludt, közös 
elhatározással elvágták a nyakát, hogy 
a pénzét megszerezzék.

Ahogy a kapzsiságtól és izgalom
tól reszkető kézzel kezdik kirabolni, 
az egyik zsebből előkerülnek az ide
gen írásai. Lámpához viszik, hogy 
megnézzék, ki lehet az, akit eltettek 
láb alól? Ahogy a férfi nézi, nézi 
az írást, egyszerre csak elsápad, resz
ketni kezd minden ízében és eszelő
sen felordit:

— Fiam! Megöltem a fiamat! — 
és ájultan zuhant a padlóra. Az asz- 
szony kezébe kapja az írást nézi, fut 
az áldozathoz, nézi az arcát s aztán 
ő is eszelősen rikitozni kezd.

Megölték a saját fiukat, aki 18 
éves korában ment ki Amerikába és 
most 20 év múlva gazdagon tért 
vissza, hogy a pénzével ..boldoggá“ 
tegye a szüleit. Nem leplezte le ma
gát azonnal, csak másnap akarta, 
hogy nagyobb . legyen a hatás. És 
nagyobb lett! Őt meggyilkolták saját 
szülei, az apja öngyilkos lett, az 
anyja tébolyultan rikítozik valamelyik 
őrültek házában. A szívben lakó rém 
előjött, az Úr pedig ítélt! f . Z.

— ❖ —

Változatlan.
Darátságtalan, komor őszi estén 
D  villamosra ültem. Az eső beverte 
az ablakokat s a gyönyörűen kivilá
gított Dunapart lámpáinak a fénye 
elmosódottan tetszett át a homályos 
üvegen. Amint egy tenyérnyi részen 
megtöröltem az ablakot, a partoh 
tisztán lehetett látni az egyes lám
pákat, úgy, ahogy azok valósággal 
ragyogtak.

Megállított ez a kép s gondol
kodóba ejtett. A fényforrásban nem 
volt semmi hiba, a szélben, viharban 
épúgy bocsátotta szerte világító suga
rait, mint csendes estéken. A baj csak 
ott történt, hogy az ablaküveg nem 
volt tiszta, átlátszó, hanem kívül az 
esőcseppek hullottak rá, belül pedig 
bevonta a pára.

A Fényforrásban nincsen soha 
semmi hiba. Az Úr tegnap és ma 
és örökké ugyanaz. Isteni szerzeté
nek meleg sugarait árasztja reánk 
napról-napra, nyugodt, szélcsendes 
időkben s az élet viharában egyaránt. 
„Örökkévaló szeretettel szerettelek 
téged.“ Ez igazság, nem üres mon
dat, hanem valóság. Az Úr szeretett, 
szeret és szeretni fog. Szerető szíve 
nem hidegül meg velünk szemben 
egy pillanatra sem.

Boldog idők, mikor tudjuk ezt s 
a Sátán nem csalhat meg bennünket. 
De ha a lelkünk szemére hályogot 
vonhat a kísértő s a kételkedés, bi
zalmatlanság mélységébe visz min
ket, nem láthatjuk a Napot, az állan
dóan, egyformán világító, melegítő 
Napot.

Ne engedjük, hogy az Úr közé 
és közénk férkőzzék valami s ez 
meglazítsa a Vele való kapcsolatun
kat. „Hű az Isten“ , megállít ben
nünket az első botlásnál, figyelmez
tet, meg akar őrizni attól, hogy a 
lelkünket belepje a bűn pora s ne 
lássuk ö t annak aki, szerető Atyá
nak, ki egyszülött Fiát sem sajnálta
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odaadni értünk. „Mi módon ne aján
dékozna Vele együtt mindent miné- 
künk.“ j. i  d. t.

Hogyan vizsgálja meg egy 
maláj a vevőit?

Egy amerikai hajóskapitány egy 
. gazdag maláj kereskedőnél 

volt megszállva. Megkérte egy
szer a maláj kereskedő, hogy ad
jon el neki néhányat az angol 
traktátusaiból. „Mit akar ezzel?' 
kérdezte az amerikai. „Hisz nem 
tud angolul.“ — „Elolvasni nem 
tudom“ — felelt a maláj — „de 
azért mégis nagv hasznát veszem 
az üzletemben.“ — , Eladja ?‘‘ — 
kérdezte az amerikai kereskedő. 
„Azt nem“ — felelte a maláj. — 
„De, ha jön hozzám angol, vagy 
amerikai kereskedő, akkor adok 
neki traktátust és megfigyelem, 
hogy mit csinál vele. Ha figyelem
mel olvassa, akkor abból arra kö
vetkeztetek, hogy nem fog be
csapni. Ha pedig megvetéssel for
gatja a  kezében, vagy esetleg ká
romkodik, akkor tudom, hogy kivel 
van dolgom. Az ilyennel azután 
nem kötök üzletet, mert nem bí
zom benne.“

Schubert
(megh. 1791.), a költő fogoly volt 
Hohenasperg várában. Isten itt ha
talmasan belenyúlt az életébe és a 
mennyei világosság fényénél bűn
tudatra ébredt. Lelkiismerete feléb
redt és következőképen írja le kínjait: 
„A pokolnak kell lenni az emberben, 
mert érzem magamban megemésztő 
lángjait, — olyan sokszor kértem 
már a bírómat egy csepp, egy nyo
morult kis csepp vigasztalásért. Nem 
azt kértem, hogy elvegye a gyötrel
meimet, csak hogy enyhítse a kín

jaimat. Ilyen kétségbeesett állapo
tomban, közel az elpusztuláshoz egy
szer a Biblia után nyúltam, felnyi
tottam és anélkül, hogy elolvastam 
volna a felnyitott helyet, égő hom
lokomat reászoritva, igy kiáltottam: 
»Hagyj meghalnom te Világbiró, a 
pokol lángjaival a halántékom alatt!“
— Fejemet kissé felemeltem és sze
meim rámeredtek a fellapozott részre:
— a tékozló fiúról szólt. (Luk. 15.) 
A lélek gyötrő szomjúságával olvas
tam. Isten láthatatlan ereje behatolt 
a lelkem be, szivembe; a jövendő 
reménységétől szárnyrakelt a lelkem.

„Felém is kinyújtod a karodat? — 
Vétkeztem! — és nem vagyok méltó 
arra, hogy a fiadnak neveztessem 1 
De Te mégis talán megkönyörülsz 
rajtam!“ — Megindult szememből 
a könnyáradat. Hosszú küzdelem 
után beáradt a mennyei világosság a 
lelkembe, békességet nyertem és bol
dogan keltem fel börtönöm kövéről.“
i i i i i i i i i im i i i i i im i r i i i i i i im i i i i n i i i H i i i i i u i i i i i i i i i u i i im i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im mi i i
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Harc után.
Kroeker.

Forró, tikkadt nyári napra 
Jő az enyhe, csöndes est.
Nagy munkába elfáradva 
Megpihen lélek s a test.

Tombolását vad viharnak 
Csöndes szellő váltja fel,
Bősz hullámok elcsitulnak 
S békességnek napja kel.

Súlyos harc foly itt a főidőn, 
Á m  a díj vár odaát,
S fenn a győztes hord örökkön 
Győzedelmi koronát.

Ford.: Vargha Gyaláné.
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^  K Ü L M 1 S S Z I Ó

A hindukról.
Részlet Handmann lipcsei missziói fel
ügyelő X. 30 án tartott előadása után 

készült jegyzetből.
Stanley Jones indiai misszio

nárius több ízben összehívta a 
keresztyén, hindu és mohamedán 
vallás követőit, egy kerek aszta- 
mellé ült velük és megkérdezte 
tőlük, mit adott mindegyiküknek 
a maga vallása.

Tapasztalatait leírta könyvében, 
melynek a címe: „Krisztus a  ke
rek asztalnál.“

Itt látjuk a hinduk legelőkelőbb
jeit : tanárokat, orvosokat, keres
kedőket. Többnyire nagyon finom, 
előkelő emberek. Mit feleltek a fel
tett kérdésre? A hinduk hisznek 
abban, hogy van Isten és az a 
vágyuk, hogy ezzel az Istennel 
közösségre jussanak. Általában 
nagyon tisztelik Krisztus*. Rettene
tesen megkötözi őket azonban a 
lélekvándorlásban való hit, amely 
miatt szinte félnek az élettől és 
vágyódnak ama boldog idő utón, 
mikor végre bekövetkezik számukra 
a megsemmisülés, az istenségbe 
való beolvadás.

A benszülött keresztyének ellen
ben örvendező arccal, ragyogó sze 
mekkel tettek bizonyságot tapasz
talataikról. Az egyik elmondta, 
hogy Krisztus volt az, aki által 
közel jutott Istenhez. „Nem én t- - 
lóltam meg Istent, hanem ö  talált 
meg engem a Krisztusban." A má
sik így szólt: „Az életem egészen 
összetört, de akkor eljött Krisztus 
és megépítt t'. Most már tudom, 
hogy Isten közelebb van hozzám, 
mint a  levegő, melyet beszívok és 
mint a kezem és a  lábam."

Egy másik összejövetelen részt- 
vett egy hindu tanár, aki ellensége 
volt a keresztyénségnek. A hozzá

szólások megkezdése előtt egy ívet 
köröztetett, amelyen pontokba fog
lalta a keresztyének ellen való 
támadásait. Azt gondolta, a kon
ferencia résztvevői majd az ő 
pontjai felett fognak vitatkozni. 
Azonban nem úgy történt, hanem 
kértük, hogy mindenki mondja 
meg, mit tapasztalt meg lelki éle
tében.

A társaságban volt egy szerény 
fiatalember, ki nem tartozott az 
előkelő hinduk közé, egyszerű 
ruhában volt és mezítelen lábak
kal. Az ős bennszülöttekhez tar
tozott és nagyon messze elmaradt 
a tanult, előkelő emberektől. Ami
kor beszélni kezdett, minden szem 
az ajkára figyelt. Mint tapasztalatát 
mondta el, amit Krisztussal átélt. 
Krisztus belenyúlt az életébe és 
ő megtalálta az életnek az értékét. 
Mikor ez a férfi befejezte beszédét, 
felállt az előbb említett tanár és 
azt mondta, hogy ez az ifjú jól 
beszélt. Valóban jól beszélt, mert 
annak a hangjára figyelt. Aki úgy 
szólt, ahogy ember még nem szó
lott. Egy amerikai misszionárius 
a következőket mondja el tapasz
talatai alapján: Minden ember 
egyformán vallásos. Még az olya
noknak a  bizonyságtételéből is, 
akik megtántorodtak és Istentől el
szakadtak, látszik, hogy vágyód
nak Isten után. A második dolog, 
amit ez a misszionárius megjegyez, 
hogy az emberek tulajdonképen 
mind egyek. Ha különböző is a 
bőrük, ha fehérek, feketék vagy 
sárgák, ugyanolyan lélek van ben- 
nök. Mindnyájan érzik a szenve
dést és az örömöket, mindnyájan 
szeretnének boldogok lenni.
i i i im in i i i i i i i i i i t i i r m ir m i i i i i i i i i i  m ii  i i i i i i i i in  ■■■■■in........m n i i i i i i m i i i i m i i i i r i m n

A  bűn fölött való győzelem
mel együtt megnyertük a világ 
fölött való győzelmet is.

Steinberger.
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Nov. 16. Máté 18:21-35. Fii 1:3-11. 
Luk. 9: 57—62. Zsid. 13 : 1—9. Milyen meg
ragadó az a viszony, amelyben Pál apos
tol állott azokkal a gyülekezetekkel, álne
veknek létrejöttében őt használta föl az 
Űr eszközül. Egymásnak szolgálnak Pál és 
a filippibeli gyülekezet. Szolgálnak főként 
az egymásért való buzgó és kitartó imád
kozással. S ezt a szolgálatot nagy öröm
mel végzik. Nem olyan ez az imádkozás, 
mint valami súlyos kötelesség, amelyet 
nehezen hordoznak, vagy mint valamely 
formaság, amelyet a látszat kedvéért, vagy 
hogy a maguk lelkiismeretét evvel meg
nyugtassák, elvégeznek, hanem olyan szol
gálat, amelyből maguk is lelki hasznot, 
örömet, új erőt nyernek. így imádkozunk-e 
mi is egymásért ?

Nov. 17. Márk 11:20-33. És. 31. Az 
Ur súlyos ítéletei a hitetlen népek fölött 
mind annak a bizonyítékai, hogy mennvire 
komolyan veszi az Ür a bűnt, s különö
sen azt a bűnt is, amelyet a hitetlenek 
az ö  népe_ ellen elkövetnek. Sionnak 
ügyéért, az Ur mindig helyt áll. s ha meg
engedi is ideig-.óráig, hogy szenvedjen az 
ellenségtől, de előbb utóbb eljön a bosszú- 
állásnak, s Isten népe összegyűjtetésének 
a napja. Tehát: „ne csüggedezz kicsiny 
sereg, bár egész föld tör ellened 1“

Nov 18. Márk 12:1—12. És. 35 Az 
Ur megvélto.ttainak fenséges Ígéretek van
nak adva. Öröm és békesség, erő és di
csőség lesz osztályrészük ama napon, ami
kor eljő az Úr, hogy Ítéletet tegyen .min
den nép fölött és egybegyűjtse az Övéit 
s bevezesse őket Sionba. Ott többé nem 
lesz bűn és kisértés, nem lesz a testnek 
nyomorúsága é< szenvedése, ott csak tisz
taság, boldogság és szentség lesz. Nem 
eleg kárpótlás-é ez minden földi bajért, 
szenvedésért ?

Nov. 19. Márk 12:13—27. És. 36. Imé, 
a hitetlenek módszere 1 Bizalmatlanságot 
igvekeznek ébreszteni Isten népének szí
vében elsősorban Uruk és lstenök iránt, 
másodsorban pedig földi vezetőik iránt. S 
ahol ez a bizalom megrendül, ott nagy 
baj van. Ha Isten gyermekei nem tudnak 
többé hittel tekinteni az Úrra, s ha nem 
tudnak megbízni azokban, akiket az Úr 
vezetőikül áhított, akkor egymás közt is 
meghasonlenak, elerőtlenülnek, széthulla
nak. Ne hallgassunk a kisértő szavára és 
ne feleljünk néki. Nekünk is ezt paran
csolja a mi nagy Királyunk, az Ür Jézus 
Krisztus.

Nov. 20. Márk 12:28-37. És. 37:1-20. 
Ezékiás király jól tudta, ,kihez kell fordul
nia. Elsősorban is az Ür házába ment, 
hogy ott az Ö orcáját keresse, aztán Is
tennek egy választott szolgájához, Ésaiás 
prófétához küldte el követeit, hogy őbenne 
találjon segítő társat, aki imádkozással és 
bíztató szavakkal álljon melléje. S mikor 
megkapja az ellenségtől a fenyegető leve
let, azt is az Úr elé terjeszti s Ötőle várja 
a segítséget és szabadulást. Az ilyen hit
nek nem lehet megszégyenülnie.

Nov. 21. Márk 12:38—44. És. 37:21 
—33. Az Úr felel a hitből fakadó imád
ságra. Az ellenségnek meg kell szégye
nülnie, össze kell törettetnie, mert Isten 
nem hagyja magát megcsúfoltatni. De az 
Őbenne bízókat megsegíti és megáldja. S 
az áldás évről évre gyarapodik. Nem jő 
minden segítség és minden áldás egy
szerre. hanem fokozatosan. De ez annál 
becsesebb, mert mutatja az Úrnak foly
vást tartó, lankadatlan, buzgó szerelmét. 
Nevelés is ez, amellyel az Ür a folyvást 
Ötőle való függésre akarja tanítani a maga 
népét.

Nov. 22. Márk 13: 1—13. És. 38. rész. 
Ezékiás még nem ismerhette a feltámadott 
Megváltót s így ne csodáljuk, hogy féle
lemmel gondolt a halálra. Előtte a sír 
még csak sötét gödörnek látszott, amelybe 
el kell temetnie örömeit és reményeit. S 
ez Úr nem zárja el fülét kesergő szolgá
jának könyörgése előtt; meggyógyítja a 
a halálos beteget. így ismeri meg Ezékiás 
az Úr életet adó, feltámasztó erőit s így 
tapasztalja meg, hogy a nagy keserűség 
áldásul szolgál s jut annak tudatára, hogy 
Isten bűnöket megbocsátó, kegyelmes 
Isten. A keresztyénnek ezt a halál árnyé
kának sötét völgyében is tudnia kell.

Nov 23. Máté 23:15-22. Fii 3:17-21. 
Máté 10 : 24—33. f. Tim. 4 :4 —11. Isten 
gyermekei és a világ gyermekei közt egyik 
legfontosabb különbség az, hogy míg 
az előbbiek csak a földi dolgokkal törőd
nek, addig Isten gyermekeinek gondolatja 
és érdeklődése a lelki dolgokra, az oda- 
fennvalókra irányul. A Biblia szerint így 
kell ennek lennie. De vájjon így van-e 
mindig a gyakorlatban is? Nem foglalja-e 
le sokszor az Isten gyermekeinek szív**! is 
a földi dolgokért való gond és aggodalom, 
A mostani nehéz idők erre sok alkalmat 
adnak. Kiálljuk-e a próbátsmegmaradunk-e 
lelki embereknek ?
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Nov. 24. Márk 13: 14-23 És 39. Ezé-
kiást is megtéveszti itt a kísértő s föléb
reszti benne a hiúságnak és dicsekvésnek 
szellemét. Micsoda botorság megmutatni 
a báránybőrben közeledő farkasnak mind
azokat a kincseket, amelyek alkalmasak 
arra, hogy fölébresszék abban a kapzsi
ságot és a kincsszomjat. „Babilon kincs- 
sovár s étvágyát még te szítod, országodat, 
király, romlásba így taszítod“, mondja róla 
a költő. De ezt az ítéletet az Úr már előbb 
kimondotta. A bűn nem marad következ
mény nélkül, s ha maga Ezékiás, bűnbá
nata folytán kegyelmet nyer is, a keserű 
gyümölcsöket Izrael népének életéből nem 
lehet elhéritani.

Nov. 25. Márk 13:24—37. Joel 1 Az 
Úr bűntető haragja, amelyet népének sok 
bűne gerjeszt föl benne, kiterjed a termé
szetre is. Elvész az aratás, elszárad a 
szőlőtő, legelő nélkül maradnak a marha
csordák és a juhnyájak. Bizony az egész 
teremtett világ nyög és fohászkodik (Róm. 
8 : 22) az ember bűnének következtében. 
Mennyi ok, hogy a bűnös ember megalázza 
magét s bőjtölve és az Úrhoz kiáltva ke
resse a bűnbocsánatot! Nem ez volna-é 
az útja Magyarország fölszabadulásának 
is a reéja nehezedő sok nyomorúság alól ?

Nov. 26. Márk 14:1—11. Joel 2: 1 —27. 
Még a legnagyobhnak látszó veszedelem 
sem mindjárt végítélet. Még ennek köze
pette is felhangzik az Úrnak megtérésre 
hivó szózata. „Még most is igy szol az 
Úri“ Milyen biztatás ez minden olyan nép 
számára, amelyet keményen megpróbál az 
Úr. De egyúttal nagy felelősség is. Mert 
ha még a kemény dorgálás sem juttatja 
oda, hogy szívét megszaggatva az Úrhoz 
térjen, akkor hol legyen száméra szaba
dulás ?

Nov. 27. Márk 14 : 12—25. Joel 2 : 28— 
32. 3. rész. Az újtestámentomi nagy ese
ménynek, a Szent-Lélek kitöltetésének ígé
retét már itt olvassuk Joel próféta könyvé
ben. S a prófécia . még messzebbre is ter
jed. olyan dolgokra is vonatkozik, amelyek 
majd az utolsó időkben fognak bekövet
kezni. De mint ahogy a prófécia első ré
sze beteljesült, úgy fog kétség nélkül be
teljesedni a második is. Izrael népe is 
megéri a maga helyreállíttatásét s minden

nép a maga ítéletét a szerint, amint jót 
vagy gonoszt cselekedett, a szerint, amint 
elfogadta Istennek a Jézus Krisztu-ban 
megjelent kegyelmét, vagy pedig elutasí
totta azt.

Nov. 28. Márk 14:26—42. Ámos 1. 
Az ó-tes!ámentomi időkben még egyenként 
vetette latba az Úr a népek bűneit. Szo
rosan véve három halálos bűnt talált 
mindegyikben, de még negyedik is súlyos
bította a hármat. Ma, mikor Isten kegyelme 
megszerezte számunkra a váltságot a Gol
gotán, csak egy bűn van, amely miatt el 
kell kérhoznunk: ha ezt a kegyelmet el
utasítjuk, ha minden bűnünket oda nem 
visszük a kereszt alá, s reá nem vetjük 
arra, aki értünk szenvedett és meghalt a 
keresztfán. Ha erre készek vagyunk, akkor 
minden más bűnünk megbocsáttatik.

Nov. 29. Márk 14:43—59. Ámos 2. 
Mily szomorú, hogy Isten lesújtó ítéletének 
nemcsak a pogány népek fölött kell el
hangzania, hanem választott népe, Izrael 
fölött is. Ez a nép is megterhelte magát 
a súlyos három, sőt négy bűnnel, pedig 
akkor még nem követte el azt a legnagyobb 
bűnt, hogy Messiásét keresztre feszítse. 
Csoda-e, hogy a zsidó nép most már csak
nem kétezer év óta hontalan, üldözött, le
nézett nép ? Nem méltán hordja-e rettene
tes bűnének büntetését ? De ne feledjük, 
hogy ez az ítélet sem végleges. Izrael szá
méra is eljön még a kegyelmi idő. Ne 
kevélykedjünk, mert mi is kivágattathatunk. 
Róm. 11 : 17-24.

Nov. 30. Máté 21 : 1—9 Róm. 13: 11— 
14. Luk. 1 : 68—79. Zsid. 10 : 19—25. Az 
üdvösség biztos, reménységét mindenki meg
nyeri, aki az Úr Jézust elfogadja, de a tel
jes üdvösségnek csak odaát az örökkévaló
ságban jut birtokéba. S hogy ott milyen 
helyet kap, s milyen szolgálatra méltatik, 
az attól függ, hogy mennyire tudta itt a 
földi életben felöltözni az Úr Jézust, meny- 
nvire' tudott megszabadulni önmagától, sza
kítani a sötétségnek minden cselekedetével 
és járni a teljes világosságban. Aki koro
nára vágyik, az nem áll meg a megtérés
nél, hanem előre halad a megszentelődés 
útján mindaddig, míg itt a földi élet útait 
járja. De nem önerejéből, hanem hit által. 
Istennek erejében. Vargha Gyuláné.
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