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Sálem szent csarnokában.

Énekhez készül a kis énekkar. Különböző .hangok, különböző 
arcok, különböző a kor és a foglalkozás. Öreg férfiak és nők, 
fiatal leányok . . . Mennyi különböző sajátság, felfogás, gondo

lat, indulat van bennök. De a karmester felemeli a kezét és a sok 
tekintet egyszerre rajta csüng, felé irányul. A sok különböző egyéni
ség összeolvad, a külön akarat megsemmisül és egy lesz a tekinte
tek iránya. A hangok felcsendülnek, egybeolvadnak és diadalmas 
ujjongással törnek ég felé. Egy a cél, egv a terv, egy a vágy: „Dicsérd, 
én lelkem, a dicsőség örök királyát, Szállj fel trónja elé, mondván 
néki buzgó hálát.“

Isten országa csodálatos birodalom már i d e i  ént ,  Istennek népe 
még csodálatosabb társaság o d a f e n t .  A karmester ott áll felemelt 
kézzel és vár, várja az Ő népét. Tekintete keresi és kiválasztja azo
kat, akik az övéi. És lassanként összegyűlik a kar. Milyen vegyes 
társaság 1 Mennyi különféleség és mennyi egyenlőség. Mennyi ellen
tét és mégis mennyi harmónia. — Öreg és fiatal. Szegény és gazdag. 
Előkelő és egyszerű. Művelt és műveletlen. Egészséges és beteg. 
Fehér és fekete. Sárga és rézbőrü. Finom városi ruhás és ráncos 
szoknyájú Bundás eszkimó és emberevő kannibál.

Mennek, óh, mennek, sorban egymásután. A karmester még vár, 
keze felemelve. Mennek, óh mennek: a koldusasszony a falu végé
ről s a bűnös nő a mulatóhelyről. Mennek és mindegyiket várja 
készen a hely. Mindegyik számára, le van előre foglalva, csak a pecsé
tet kell megmutatni, melyet az Ur Jézus saját vérével nyomott a 
homlokukra. Ott vannak egymás mellett és ott egyszerre elsimul min
den ellentét, elmúlik minden különbség. A karmester szeme rajtuk, 
de felemelt keze még vár, még mindig vár. Szeme fájdalmasan keres. 
Kit keres? Hiszen már olyan sokan vannak. Neki még mindig nem 
elég? — Tudod kit, keres? — Téged keres. Te még hiányzol a kar
ból, hisz téged is Ő váltott meg drága vére árán. És hiába keres?! 
Az Ur Jézus rád vár. — Siess, keze felemelve . . .

A Karmester int és a kar, — az üdvözöltek kara, — rázendít 
„és mindeniknek ajkán csodás ének zeneg . . . Csak zengik a dicső 
dalt, a Bárány énekét, mely a Keresztről indult, a mindenségbe szét.“

L_ Dr. F. M. d. ff.

VÎ. évfolyam, 23. szám. 
1930. december 1.
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Igen Atyám!
Igen Atyém, most mér csak arra vágyom, 
hogy amíg fekszem itt a betegágyon,
Te nagyon meg tudj növekedni bennem, 
s taníts meg újra kis gyermekké lennem. 
Könnyű keresztem hogyne hordanám 
örömmel, békén : Igen Atyám !

Igen Atyém, most már csak arra kérlek, 
ne haragudj, ha amért fel nem érlek, 
ha amért útjaid homály borítja 
és nem találom, hol a próbák nyitja, 
nem tudja rögtön mondani a szám 
örömmel, békén : Igen Atyám !

Keresztülhúztad, amit én akartam, 
felfedted bennem, amit eltakartam, 
minden erőmet szélbe szórtad széjjel: 
kerestem: nincs már! . . . Betakart az éjjel. 
Csak a hit égett fényt ragyogva rém : 
Köszönöm néked I Igen Atyám !

Olyan jó gyenge erőtlennek lenni, 
olyan jó magam egészen letenni, 
olyan jó tudni, hogy semmit se érek, 
semmit se bírok, gyarló földi féreg : 
Kegyelem minden I Hogyne mondanám 
hittel az Áment: Igen Atyám !

Igen Atyém: gyönge, erőtlen bárány 
pihenek most már hű Pásztorom vállán, 
s ö  szelíden visz az úton előre, 
hűs forrásra visz, kies legelőre, 
s hála daléval telik meg a szám :
Ó milyen jó így 1 Igen Atyám 1 B. E.

Képek az életből.

Az asztali lámpa szelíd fénye 
egy sápadt, szenvedő férfi

arcot világít meg. CM ül csende
sen, szótlanul, de szívében a fáj
dalom gyötrő kínja ég.

Mellette egy bölcső, benne a 
várva-várt kicsi gyermek, alig pár 
napos. Anyja kint a temetőben, a 
sötét sírban. Hideg, borús őszi nap 
van, az eső veri az ablakot, mintha 
a természet is gyászolna, sírna. A 
férfi könnyei csak befelé hullanak.

Egy héttel ezelőtt még mennyi 
reménység töltötte be mindkettőjük 
szívét. Milyen örömmel várták az 
első gyermeket. A kicsi meg is 
érkezett anyja élete árán s a hit

vestárs itt maradt egyedül, nagyon, 
nagyon egyedül.

*
Ebédnél ül egymással szemben 

férj és feleség. Olyan kedves kép. 
De menjünk közelebb. A férfi ar
cán hideg közöny, az asszony szép 
kék szemében mélységes fájdalom. 
Ott ülnek egy asztalnál, de nincs 
mérték, ami kifejezhetné azt a tá
volságot, ami közöttük van. A férfi 
nem szereti a feleségét, ez az es
küvő után hamarosan kitűnt, csak 
érdekből vette el. Hiába a feleség 
meleg szívének minden szeretete, 
viszonzásra nem talál. Az asszony 
szívéből fájó sóhajtás tör elő : 
„Együtt lenni valakivel napról- 
napra, aki a szív minden mele
gét, odaadását hideg közönnyel 
fogadja, óh ez fájdalmasabb min
den temetésnél.“

*

„Mert nem az én gondolataim 
a ti gondolataitok, és nem a ti 
irtaitok az én útaim, így szól az 
Űr!“ „Az Úr megsebez, de be is 
kötöz, összezúz, de kezei meg is 
gyógyítanak . . . "  Téged is szen
vedő embertársam. Tekints Gol- 
gotháral Az Úr szeret téged, ha 
minden elhagyott is, sőt éppen 
azért engedte meg, hogy egyedül 
maradj, hogy elveszítsd azt, akihez 
a szíved minden szeretete fűzött, 
hogy megtaláld őt, hogy megértsd, 
mit tett Ő érted, mit nyújt Ö néked. 
Érted adta oda az Atya egyszülött 
Fiát, érted vállalta a Fiú önként a 
kínos kereszthalált, vette magára 
a bűn rettenetes súlyát, érted szen
vedte el az Atyától való elszaka
dás gyötrő fajdalmát, amikor feltört 
a szívéből ott a kereszten: „Én 
Istenem, én Istenem, miért hagytál 
el engemet.“ Mindezt érted, hogy 
te ne légy többé egyedül, hogy ne 
kelljen elveszned. Óh, értsd meg 
ked. es lélek, hogy az Úr szól hoz
zád, hív téged magához, ne késle-
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kedjél Hozzá menni, az üdvösséget j 
kínálja fel néked s ha elfogadod.j 
már itt ezen a földön sem leszel 
soha többé egyedül. Vele járhatod 
az életed útját, megértő, szerető 
szíve tárva lesz előtted mindig. 
Bízd Reá magad! Benne nem fogsz 
csalódni soha. S .M .d .t.

Óh jöjjetek, kiken nehéz teher,
Sok összetört szív. meggyötört kebel, 
Felétek nyúl a mentő, égi kéz,
Mely súlyos terhetek levenni kész. 
Jézus meggyógyít minden bánatot,
Óh jöjjetek, ő  vár, ne sírjatok!

Vargha Gyuláné.

Jeremiás Siralmai.
(2)

A harmadik énekben hozza elő 
a saját személyét legélesebben. 
De itt sem elégtételt keres. Volta- 
kép csak egy betét ő nagy rámá
ban, amelyben a nép egészének 
roppant szenvedését festi le élénk 
színekkel. Mintha csupán azért 
térne ki a próféta a saját keserű
ségeinek említésére, hogy elmond
hassa buzdításkép minél meggyő
zőbben, hogy miként talált mégis 
mindezek ellenére vigasztalást! Itt 
van az a vers is, a 45., amelyet 
Pál, a Jeremiáshoz sok tekintetben 
legközelebb álló apostol, magára 
s apostoltársaira vonatkoztatott I. 
Kor. 1., 18-ban, ahol arról beszél, 
hogy a világ nemtelenjeit és meg- 
vetettjeit mire választotta ki az 
Isten.

A negyedik énekben még egy
szer felsír a pusztulás egyes rész
leteinek emléke. Az is, amit az 
egész lakosság egyformán szenve
dett s az is, amit egyes csopor
tok : így a gyermekek, papok, pró
féták, a király s a hozzá hű kisé
ret szenvedett. Ilyen részletezéssel 
kezdődik az utolsó fejezet is, de 
azután mihamar imába megy át 
a Jeruzsálem gyászos megvételé
ről szóló ének. Úgyhogy a végső

g á r

hangok már nem a mélybe visz
nek, hanem a hegycsúcsokra, 
amelyek még hírt hoznak arról, 
hogy valahol mindezek ellenére 
ragyog a kegyelem napja, sőt 
még arról, hogy ez a nap közele
dőben van.

Valami szokatlan van azért 
ezekben a Siralmakban. Ez az 
ellenség fejére való s több helyen 
felűjuló átokkivánás. Bizonyos, 
hogy nem ez a legigazibb jere- 
miási hang. Megérthetjük azért ezt 
is. Annak a Jeremiásnak, aki 
egyébként annyira azt a látszatot 
keltette, mintha az ellenséget job
ban szeretné, mint a saját hazá
ját, valahol kifejezésre kellett jut
tatnia azt, hogy ő ítéletről nem
csak a saját népe számára tud, 
hanem az ellenség számára még 
inkább. Hisz azt az Úr csak ha
ragja vesszejeként használja, mig 
Izraellel mindent azért tesz, hogy 
minél jobban használhassa ke
gyelme vesszejeképen.

És ebben csillog ez a gyász- 
énekgyűjtemény minden sűrű, bús 
fátyolén keresztül is. A kegyelem 
dicsősége magasztalódik fel a Siral
makban. A kegyelem, mint a nagy, 
örök kibontakozás! Még nincs meg
fogalmazva a II. Korintusi levél 
egyik legszebb Igéje: 12. 9., de 
mintha már is arról lenne szó, 
hogy a kegyelem elégséges min
denre 1 „Az Úr kegyelmessége az, 
hogy még nincsen végünk!“ (3. 22.) 
mondja Jeremiás. Érzik rajta, hogy 
ezt mennyire megtapasztalta. Ami
kor minden szál elszakadt, ez az 
egy még megmaradt. S elég volt.

De még több is érzik. Az, hogy 
ez a szó lesz a jövő vezérszava. 
S hogy kegyelem, nemcsak arra 
elég, hogy a végtől megmentsen, 
hanem arra is, hogy mindent meg
adjon. G. A.



180 F é n y s u g á r

Az arany mérlegen.
„Miért olyan izgatott?“
„Ha majd elmondom Tisztelendő 

úrnak, hogy milyen rettenetes ál
mom volt az éjjel, akkor azon fog 
csodálkozni, hogy ennyire is tudok 
uralkodni magamon.“

„No, egy álomért csak nem érde
mes ennyire felizgatni magát! Álom, 
csak álom, akármilyen is az.“

„Tessék meghallgatni engem, 
Tisztelendő úr, akkor majd más
kép fog gondolkozni.“

„Hadd hallom“, — mondta a 
lelkész, miközben hellyel kínálta 
meg a vendégét.

„Még most is világosan látok 
mindent“ — mondta Mária — „és 
nem tudok szabadulni a nyomás 
alól. Mintha hallottam volna, hogy 
valaki a nevemet mondja, halkan 
és szelíden: Mária, légy készen, 
neked ma meg kell jelenned Isten 
ítélőszéke előtt. — Először nagyon 
megijedtem és a gondolataim össze
zavarodtak, de lassanként megnyu
godtam, mert eszembe jutott néhány 
jócselekedetem és gondoltam, hogy 
Isten örülni fog, ha majd elmondom 
ezeket neki. Nem akartam semmit 
sem kifelejteni azok közül és ál
momban az íróasztalhoz mentem. 
A fiókból kivettem az előfizetési 
nyugtáit azoknak a missziói lapok
nak, amelyeket állandóan oszto
gattam, külmissziói perselyeimet is 
kitettem magam elé és a vasárnapi 
iskolás tanítványaim névsorát. A 
csekk szelvényeket is az adomá
nyokról, amelyeket el szoktam kül
deni különböző belmissziói egye
sületekbe. Mindent szépen rendbe 
raktam, hogy majd felmutathassam. 
Azután nevetségesnek tűnt fel előt
tem, hogy ilyen kicsiségeket ma
gammal vigyek és elhatároztam, 
hogy egy bizonyítványt fogok kérni 
Tisztelendő úrtól. El is jöttem és 
Tisztelendő úr írt nekem egy bizo

nyítványt, amit mindenkinek meg
mutathattam. Miközben a bizonyít
ványt olvastam és annak ö/ültem, 
újra hallottam a hangot: „Mária, 
ütött az óra, menj Isten trónusa 
elé.“ Vígan és bátor szívvel indul
tam utamra. Egy nagy asztal elé 
állítottak, amelyen egy arany mér
leg állott. A mérleg egyik serpe
nyőjében egy súly volt, amin ez 
volt olvasható: Egy ember súlya. 
A másik serpenyő üres volt. Ekkor 
egy angyal közeledett hozzám, a 
szemembe nézett és elvette tőlem 
az igazolványt, amit mindig magam 
előtt tartottam. Az üres serpenyőbe 
tette, de abban a pillanatban, ami
kor hozzáért, meggyulladt és nem 
maradt más, mint egy kis halom 
hamu. És most jött a rettenetes 
pillanat, sohasem fogom elfelejteni. 
Az angyal megint közeledett hoz
zám és fájdalmasan szólt: Hol van 
a lelked ? Megremegtem erre a kér
désre. Ugyanakkor egy másik an
gyal is odalépett és a lelkemet a 
serpenyőbe tette. Óh, milyen volt 
a lelkem 1 Egy kis jelentéktelen, 
összezsugorodott valami, aminek 
semmi súlya nem volt. A serpenyő 
meg sem mozdult és a bíró komo
lyan és csendesen csak annyit 
mondott: „Éhenpusztult 1“ — Tisz
telendő úr, a lelkem elpusztult 1“ 

A lelkész soká ült csendesen 
és gondolkozva. Azután mintha 
csak magának mondaná, halkan 
suttogta: „És mégis, — Jézus azért 
jött, hogy nekünk életünk legyen 
és bővölködjünk.“

Egy a szükséges dolog.
E gy hitetlen orvos Kaliforniába 

 készült utazni, hogy ott kin
cseket gyűjtsön a családjának. 
Kisleánya egy Újtestamentumot 
adott néki a csomagoláskor, hogy 
útközben olvasson belőle. Az atya 
félretólta gyermekét, nem akarta a
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;önyvet becsomagolni, de azután 
elesége és gyermeke kérésére 
négis beletelte a táskájába.

Útközben megbetegedett. Tár
ai magára hagyták, azt gondolva, 
iogy, úgyis meghal. Ekkor elővette 
íz Újtestamentumot, belső nyug- 
alansággal olvasni kezdett belőle 
az úr Jézus szavai annyira meg- 

agadták, hogy hit ébredt lelkében 
i Megváltó iránt. Külsőleg még 
•eteg volt, de a lelke meggyógyult. 
Jj emberré lett, aki dicsőítette 
stent azért, hogy gyermeke által 
i  is megismerhette Megváltóját, 
lemsokkal ezután egészen felépült 
letegségéből.

Majd holnap.

D Erzsébet fiatal festőművésznő 
• nagy hírre tett szert és né- 

lány évi munkálkodása alatt te
kintélyes pénzösszeget keresett, 
ikkor váratlanul a tüdővész jelei 
nutatkoztak rajta és állapota nap- 
ól-napra rosszabbodott.

„Reménytelen“, — mondta az 
>rvos, alapos vizsgálat után, 
túlságosan soká várt, előbb kel- 
ett volna hozzám jönnie 1“

Napról-napra fogyott az ereje, 
nár fel sem tudott kelni az ágy
ról. Szülei és testvérei alig mén
ek hozzá, mert féltek a fertőzés- 
ől, féltek a halál sötét kaszájától, 
amely mindinkább közeledett.

Erzsébet látta közeledni a ha- 
ált, de még sem hitte, hogy már 
alyan közel van. Gondolatai még 
a közeli boldogságra irányultak, 
elképzelte magát, mint menyasz- 
szonyt, asszonyt és anyát. Minden 
energiáját arra használta, hogy a 
halál és örökkévalóság gondolatát 
minél messzebb tartsa magától.

Ekkor meglátogatta egy lelkész 
ismerőse, akit már gyermek kora

óta ismert. Oda ült ágya mellé és 
fájdalmasan nézett láztól csillogó 
szemébe: „Szeretnék a Békesség 
Fejedelméről beszélni és előkészí
teni az örökkévalóságra.“ A leány 
hidegen elutasította közeledését.

„Ne nehezítse meg a szíve
met,“ — mondta egy más alka
lommal, amikor a lelkész újból 
meglátogatta. „Beszéljünk vidá
mabb dolgokról: a jó Isten csak 
nem lesz olyan kegyetlen, hogy 
nékem ilyen fiatalon kelljen meg
halnom. Különben is ma sokkal 
jobban vagyok és hamarosan meg 
fogok gyógyulni. Minek a halál 
gondolatával foglalkozni és feles
legesen félni.“ „De Erzsébet,“ — 
szólt az atyai jóbarát, — „semmi 
sem biztosabb a földön, mint a 
halál, ha nem most hal meg, meg
hal később. Mindenkinek meg kell 
halnia.“

A leány nagy szemekkel né
zett a lelkészre és nem engedte 
többet szóhoz jutni,

Néhány nap múlva újra meg
látogatta. Fáradtan feküdt Erzsé
bet a fekvőhelyén. Nagyon gyen
gének látszott., A lelkész csende
sen elővette Újtestamentumát és 
így szólt: „Szeretném megvigasz
talni.“

„Nagyon gyenge vagyok,“ — 
volt az elutasító válasz. A lelkész 
szomorúan nézett a betegre. Ez 
látszólag megértette tekintetét és 
halkan suttogta: „Holnap 3 óra
kor. Akkor kérem, hogy olvasson 
nekem, holnap 3 órakor.“

Az Úr küldötte elment, hogy 
másnap a jelzett időben pontosan 
megjelenjen. Amikor a toronyóra 
hármat ütött, ott állt Erzsébet ágya 
mellett. De az nem nézett már 
rá, mert lelke az örökkévalóság
ban volt.
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K Ü L M I S S Z I Ó   

A DAJAK MISSZIÓBÓL

Az utolsó órában.

Ne legyetek kegyetlenek velem! 
Közeledik utolsó órám. Vi

gyetek be a faluba, nem akarok, 
mint pogány meghalni.“ így szólt 
Intjar Indu, aki valamikor mohame
dán volt. Már régóta betegeskedett 
és többször említette, hogy szeretne 
keresztyénné lenni. „Csak a fér
jemre várok, hogy ő is velem 
jöjjön. Engem már nem tarthat 
vissza semmi sem.“ A férje más 
véleményen volt. „Van annak ér
telme, hogy az utolsó órában még 
megtérj ? A holttestednek már nem 
használ a keresztvíz. Mint pogány 
éltél, halj is meg mint pogány. 
Vagy legyél újra mohamedán!“ 
Ezek kemény szavak voltak. A 
harc folyt és végül a haldokló 
győzött.

Férje, aki szenvedélyes kártyás 
volt, nem akart keresztyén lenni, 
mert az azt jelentette volna, hogy 
fel kell hagynia a kártyával. 
Elhatároztuk, hogy teljesítjük Intjar 
Indu kérését és megkereszteljük. 
Tanításról már nem lehetett szó, 
csak kérdéseket tehettünk. „Ellen 
akarsz-e állni az ördögnek és mun
kájának? Akarsz az Úr Jézusé 
lenni és magadat neki egészen 
átadni?“ A már félig merevedő 
test megmozdult és a kihűlő ajkak 
halkan suttogták : „Igen, akarok 1“ 
És mi megkeresztelhettük az Atyá
nak, a Fiúnak és a Szentlélek 
Istennek nevében.

Nyolc évvel előbb meglátogat
tam egyszer Intjar Indut a Meng- 
katip folyó partján. Még most is 
hallom a kemény „nem“-et, ami
kor kértem, hogy adja át a szívét 
az Úr Jézusnak. Mi okozta a vál

tozást? Két leánya közben meg- 
keresztelkedett és azoknak az élete
juttatta el őt is az Ur Jézushoz. ** *

Egy Bomeo szigetéről való da- 
jak, aki megtért, összehasonlította 
az életének előbbi részét egy bar
langban eltöltött élettel. így szólt: 
Egy barlangban születtem, világos
ság nem hatolt be hozzám, az 
anyám sem tudott a világosságról. 
Akkor jöttetek ti keresztyének. 
Megálltatok a barlang bejáratánál 
és így kiáltottatok: „Ti barlang
lakok jöjjetek ki, nézzétek meg a 
szép eget, a napot, a holdat és a 
csillagokat. Gyertek ki és a ti szí
vetek is örülni fog.“

Mi azonban bent a barlang
ban nevettünk és azt mondtuk: 
Milyen balga beszéd, mi már meg
öregedtünk és úgy éltünk, mint a 
mi elődeink és úgy is akarunk 
meghalni. De ti újra és újra be
kiáltottatok a barlangba, addig, 
amíg azt gondoltam, hogy elő kell 
jönnöm nekem is egy kicsit, hogy 
megnézzem, hogy igaz-e az, ami
ket mondanak. Meg is tettem és 
igaznak találtam. És kijöttem ba
rátaim és rokonaim minden figyel
meztetése dacára. Most tudom, 
hogy van világosság és hogy a 
világosságban jobb, mint a sötét 
barlangban.

Egy tapasztalt orvos férjhezmenő 
leányának a szakácskönyvébe házi
asszonyoknak szóló receptet Irt. A 
háziasszony vegyen két font önural
mat, IV* font türelmet, IVa font igaz
ságosságot, 1 font meggondolást, 
1 font nyájasságot, vegyítve ezeket 
ugyanilyen mennyiségű házias ügyes
séggel s józanul vegyen abból na
ponkint, ha szükséges óránkint 
megfelelő mennyiséget. Fontos, hogy 
az orvosságot mindig kéznél tartsa, 
hogy szükség esetén vehessen belőle.

W. Brandt.
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Dec. 1. Márk 14:60—72. Ámós 3. 
A 3. verstől a 7. versig föltett kérdések 
komoly gondolatokat ébreszthetnek ben
nünk. Az van bennük kifejezve, hogy 
mindennek, ami történik, meg van a maga 
oka s jó nekünk a történő dolgoknak az 
okával tisztába lennünk, a gyümölcsről 
megismerni a fát s ha az a fa rossz fa, 
akkor kivágni és tűzre vetni, ha pedig jó 
fa, akkor öntözni és ápolni. Végeredmény
ben minden Isten akaratából történik, még 
a rossz sem történik az ő  tudta nélkül, 
de azt csak azért engedi meg, hogy rossz 
cselekedeteink gyümölcséből lássuk meg, 
hogy mi a kivágandó az életünkből.

Dec. 2. Márk 15: 1—15. Ámós 4. Az 
Úr kemény dorgálás alá fogja az enge
detlen és Őtőle elfordult népet, sú'yos 
csapásokat mér reá, de mindezt azért, hogy 
bűnbánatra, megtérésre indítsa. S fájdal
masan kelj Istennek újra meg újra így

I szólnia: „És mégsem tértetek vissza hoz
zám.“ S a sok hiábavaló próba utón Íté
letre hívja az Úr az Ő népét: „Készülj 
Istened elé, óh Izrael 1“ Izraelnek el kellett 
vennie a büntetést, mert nem akart meg
térni bűneiből, de nem ez a sors vár-e 
minden népre, mely makacsul ellenáll Isten 
szeretetteljes hivó szavának épen úgy, 
mint kemény dorgálásainak ?

Dec. 3. Márk 5 :16—32. Ámós 5. Istent 
nem lehet semmifélejkülsőséggel, semmiféle 
látszattal eláltatni, vagy kielégíteni : Neki 
nincs szüksége a mi vallásos szertar
tásainkra, elmorzsolt imádságainkra, han
gos éneklésünkre, tüntető adakozásunkra, 
ha ezek nem járnak együtt a szívnek, az 
életnek teljes átadásával, ha„ ezek által 
valami mást keresünk, mint Öt magát, az 
élő Istent. „Engem keressetek és éltek 1“ 
így szól az Úr. Őt pedig csak úgy talál
hatjuk meg, ha odaadjuk magunkat néki 
mindenestől.

Dec. 4. Márk 15:33—47. Ámós 6. 
Isten előtt utálatos az emberi kevélység. 
S mindenki kevély, aki azt gondolja ma
gáról, hogy a maga erejéből, eszéből vagy 
jóságából képes valamire, ami jó, aminek 
értéke van. Isten az, aki véghezviszi ben
nünk és általunk a jót, ha mi rendel
kezésére állunk neki. Ha nem tagadjuk 
meg magunkat, hanem megtartjuk a ma
gunk életét, akkor csak kudarc, megszé- 
gyenülés, végül pedig Ítélet vár reánk.

Dec. 5. Márk. 16:1—11. Ámós 7. 
Isten nem személyvélogató. Nem az elő
kelők, a gazdagok, a tudósok közül hivja 
el prófétáit és igehirdetőit. Egy barom
pásztor is alkalmas eszköz száméra, ha 
ez teljesen átadja magát néki. Ámos is 
alkalmas eszköz volt. Megértette a nyujlott 
látomásokból az Úr ítéletét Izrael fölött s 
könyörgött újra meg újra, hogy ez az íté
let elhalasztassék, s könyörgése sokáig 
nem volt hiábavaló. De mikor az ítélet
nek mégis el kellett érkeznie a megtérni 
nem akaró népre, akkor félelem nélkül 
hirdeti neki ezt az ítéletet/ Tudja, hogy az 
Úr hívta el erre. De a makacs emberi 
szív nem birja bevenni Isten szavát, s nem 
tűri el maga közt a prófétát.

Dec. 6. Márk 16: 16—20. Ámós 8. „Az 
ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselek
szik irgalmasságot.“ (Jak. 2 : 13.) Izrael.népe 
irgalmatlan volt a szegény iránt, s az Úr ezt 
a cselekedetét nem felejthette el. Súlyos 
csapásokat bocsát az irgalmatlanokra, de 
a legsúlyosabb fenyegetés az, hogy majd 
fel fog támadni bennök a lelki éhség és 
szomjúság, keresni fogják az Úr b?szédé- 
nek hallgatását és nem találják meg azt. 
Mi most nagy kegyelemnek az idejét éljük. 
Az Úr beszéde hangzik mindenfelé, min
denki megtalálhatja, aki keresi. Óh, bár 
buzdulna föl minden szív az Úr beszédé
nek hallgatására!

Dec. 7. Luk. 21: 25-36. Róm. 1 5 :4 -  
13. Luk. 17 : 20-30. II. Pét. 1 :3 -11 . Milyen 
nagy súlyt helyez az Úr Jézus Krisztus az 
övéinek egységére. Főpapi imádságának is 
legfőképen ez a tartalma. Pál is arra mu
tat rá a rómabellekhez írt levélben, hogy 
egy szívvel, egy szájjal dicsőítsék az Istent, 
s hogy ez lehetséges legyen, fogadják be 
egymást szeretettel, hogy így egyekké le
hessenek. Ennek az egységnek nem vethet 
korlátot semmiféle földi akadály, sem nem
zeti, sem vallásbeli, sem társadalmi különb
ség. Eggyé a Lélek tesz, a Lélek pedig 
kitöltethetik minden hívőre. Csak ahol nem 
engednek a Léleknek, ott nincs egység.

Dec. 8. Zsid. 1. Ámós 9. Az Úr, még 
ha elpusztít is egy népet bűnei miatt, hagy 
belőle maradékot. Az általános nagy el- 
esettség közepette is találtatnak mindig 
olyan lelkek, akik nem fordultak el Isten
től, hanem keresik az Ő orcáját. Az özön
vízből is megszabadult Noé, Sodomából is
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Lót, az elvetett zsidó népből is megmarad
tak a tanítványok. Az Ür mindenütt hagy 
meg egy szent magot, amelyből újra ki
sarjadhat az új élet, az új termés. Fontos 
tehát, hogy Isten gyermekei ne csüggedje
nek, akármilyen bűnös nemzedék közt él
nek is, sem a hitetlenektől való félelmök- 
ben ne rejtsék világosságukat véka alá, 
hanem engedjék magokat az Ur által szent 
maggá kifejlesztetni.

Dec. 9. Zsid. 2. Abdids. Ez a prófécia 
Edom ellen, az Ézsau maradékaiból szár
mazott nép ellen szól, aki megtámadta 
Júda népét, az öccsének, Jákobnak utódait. 
A testvérharc kiújul ez utódok közt, de 
az Ür nem hagyja ezt büntetlenül. Annak, 
aki a másikat bántja, kell meglakolnia. 
Ézsau háza elpusztul, a Jákob háza meg
menekül. Sionba elérkezik a Szabadié s 
az Űré lesz a királyság. Igen, minden földi 
harc után végre is mindenütt, az egész 
földön az Űré lesz a királyság!

Dec. 10. Zsid. 3. Jónás 1. 2. Nem ta- 
Iálunk-e mindnyájan valami rokon vonást 
Jónás és sejétmagunk közt ?. Nem fulunk-e 
mi is nagyon sokszor az Úr elől, mikor 
valami parancsát megértjük s azt teljesí
teni nem akarjuk ? Talán nem bíz reánk 
olyan nagy dolgot, mint egy egész város
nak a megmentése az Ür ítéletének hirde
tése által, de sokszor kis dologban való 
engedetlenségek is nagy bajokat és káro
kat vonnak maguk utón. Csodálkozhalunk-e 
akkor, ha Isten minket is belévisz a lelki 
sö'étségbe, mint Jónást a cethal gyomrába, 
s ha tőlünk is azt várja, hogy magunkat 
mélységesen megalázva, bocsánatért és 
kegyelemért kiáltsunk Őhozzá ? 1

Dec 11. Zsid. 4: 1—13 Jónás 3., 4. 
Hát itt nem ismerünk-e Jónásban önma
gunkra ? Nem voltunk-e már mi is igy, 
hogy annyira rossznak és elvetemedettnek 
tartottunk valakit, hogy kimondtuk rá az 
ítéletet: „Ez soha meg nem térhet!" S ha 
mégis megtért, nem éreztünk-e valami 
kellemetlen érzést afölött, hogy csalód
tunk ? Ne csóváljuk nagyon a fejünket, 
mikor ezt olvassuk, s ne higyjük, hogy az 
emberi szív, talán a mi szívünk is ilyen 
ferde és bűnös gondolatokra nem képes. 
„Csalárdabb a szív mindennél és gonosz 
az ; kicsoda ismerhetné meg ?“ (Jer, 17:9) 
Vigyázzunk és imádkozzunk, hogy kísér
letbe ne essünk 1

Dec. 12. Zsid. 4:15—5:14, Mifeedsl. 
Micsoda nagy fájdalom szólal meg ezek
ben az igékben 1 Ember nem is tud olyan

fájdalmat érezni, mint amilyent az Úr 
érez népének bűne fölött. Büntetni szállá 
alá szent hegyéről, de büntetés közben 
kesereg é s , jajgat népének halálos sebei 
miatt. Az Űr Jézus azért jött le, hogy eze
ket a sebeket gyógyítsa. Önmagát engedte 
halálosan megsebesittetni, hogy mi az Ő 
sebeivel gyógyuljunk meg. Mit felelünk mi 
erre a nagy szeretetre ? Mivel viszonoz
zuk ezt ?

Dec. 13. Zsid. 6. Mikeás 2.. 3. Ma is 
vannak hamis prédikátorok, akik a nép
nek szója-ize szerint prédikálnak, hogy 
megnyerjék őket nem az Úrnak, hanem 
önmaguknak s maguk által a sátánnak.
S nem hallgat-e a nép ma is szívesebben 
azokra, akik borról és részegítő italról pré
dikálnak, vagy akik felgyújtják aljas ösz
töneit : a kapzsiságot, lázadást, bosszú
állást, mint azokra, akik Istenben való 
megtérésre hívják fel őket? De az ilyen 
prófétákra ki van mondva, az ítélet, mert 
ki mit vet, azt aratándja.

Dec 14. Máté 11:2-10. I. Kor. 4:1-5. 
Máté 3: 1—11, II. Tim. 4 :5 —8. Isten nem 
kíván tőlünk mást, „mint hogy hívek le
gyünk abban, amit Ő reánk bízott. Akár
hogy ítéljenek is meg bennünket az em
berek, még ha mindjárt keresztyén testvé- : 
rek is, a fődolog az, hogy az Ür meg le
gyen velünk elégedve. A saját lelkiisme- I 
retünknek nyugodtnak kell lennie, hogy 
tudatosan semmiben sem vagyunk enge
detlenek, de bizodalmunknak még a saját 
lelkiismeretűnk nyugalmán sem kell ala
pulnia, hanem vessük azt egyedül az 
Úrba. Aki így gondolkozik magára nézve, 
az más fö’ött sem fog ítélkezni, hanem az 
ítéletet az Űrra bízza.

Dec. 15. Zsid. 7. Mikeás 4. 5. Az 
utolsó idők felséges képét tárja elénk a 
4. fejezet, azt az időt, mikor a pogányok 
is megtérnek és seregestül jönnek az igaz 
Istenhez. Azt az időt, amikor nem lesz 
többé hadakozás a föld ín, hanem békes
ség, mert a fegyverekből is az áldott 
munka eszközeit készíti a nép. Az utolsó 
időknek ez a megragadó képe még nem 
vált valósággá. De a prófécia keletkezése 
és az utolsó idők képe közé a prófétának 
még egy látomása lép. amely már betel
jesedett ; a kicsiny Belhlehem fölmagasz- 
taltatósa azáltal, hogy belőle származott 
az az uralkodó, akinek származása eleitől 
fogva, öröktől fogva van. Az Ür Jézus ez. 
és Ő a mi békességünk.

Vargha Gyuláné.
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