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A  meghátrálás emberei.
Zsidók 10 : 32—39.Emlékezzetek vissza a régebbi napokra, amelyekben minekutána 

megvilágosíttattatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki.“ 
Majdnem mindegyikünk adhat számot ilyesmiről. Oh, korántsem • 

olyanok voltak azok, mint az első kérész yéneké 1 Bennünket senki 
sem hurcolt törvény elé, se börtönbe, se a vagyonúnkat nem kobozták 
el. Amit nekünk szenvedni kellett, az csupán egy egy gúnyos mosoly
ból, egy-egy szidalmazó vagy fenyegető szóból, apró mellőzésekből, 
apró rágalmak, ostoba híresztelések elhordozásából állott. Mi ez 
ahhoz, amit az Úr szenvedett értünk? Vagy amit az első keresztyének ?

0, mily hálával és, örvendezéssel kellett volna hordoznunk 
ezeket a küzdelmeket! És mégis, mi történt? Ezek a küzdelmek 
lassan elfogytak, kimaradtak. Miért? Talán máris mássá lett körü
löttünk a világ? Talán már mindenki az Úrhoz tért?

Ezt nem hiszem. Inkább azt, hogy te lettél mássá. Emlékezzetek 
vissza! Nem hordoztátok-e ezeket a küzdelmeket állandó panasszal, 
folytonos jajgatással? Nem nagyobb buzgósággal kértétek-e az Urat, 
hogy ezt levegye rólatok, mint, amilyennel azt, hogy a bűneitektől 
megszabadítson? No lám, levette. És most jobb? N m hiszem. Valahogy 
nincs rendben ott bévül. Valahogy olyan erőtlenek vagyunk. Valahogy 
úgy nem vágyódnak az emberek arra az életre, melyet mi élünk.

A zsidókhoz írt levél írója éppen ezekre a „szenvedésteljes 
küzdelmekre“ hivatkozva írja bátran és biztosan: „Mi nem vagyunk 
a meghátrálás emberei.“ Vájjon minálunk nem így kellene é megfor- 
mulázni ezt a, mondatot: „Nem vagyunk mi a meghátrálás emberei?“ 
Tartsunk az Úr színe előtt, halálosan komojy önvizsgálatot! Vájjon 
nem vádol-e bennünket száz és száz, az Úrtól elkészített alkalom, 
ahol bizonyságot kellett volna tennünk és hallgattunk? Ahol nekünk 
kellett volna segítenünk és nem tettük? Ahol meg kellett volna ta
gadni magunkat és mi kedveztünk a kívánságainknak? Ahol szeretetek 
türelmet, őszinteséget, irgalmasságot, stb-t vártak volna tőlünk — és 
nem kapták meg? Nem vagyunk a meghátrálás emberei? Mert ak
kor jaj nekünk! Akkor, elveszünk. De ha ,a  hitéi leszünk s önma
gunkat megtagadva újból előre törünk az Úrral, — akkor elnyerjük 
az életet. F. Z.



170 F é n y s u g á r “

Kísértés.

A kék égből halk szellőrezdülésre 
Ügy hulltak rám aranyló levelek.
Az ősz köszöntött, mert nem vettem észre, 
S fülembe súgta: „Megismertelek.

Kies tavasz hiába hódított el,
Enyém maradt a szíved ritmusa,
Enyém maradt a dalaid zenéje.
Halálba hull a győzelmes tusa.

Valami nagy tavaszi álom éget,
De lábad ősz-avarban botlik el.
Krisztust követnél, égi fényességet,
De föld kötöz és roskadozni kell.

• Csak roskadozz, tündöklő eszményképnek 
Idétlen, torz valóság-gyermeke.
Ha majd a küzködések összetépnek, 
Ajultan hullsz majd a kezembe te,

S az őszi erdő újra dalra zendül,
Sebzett szívedre szépségír fakad . . .
Nem, nem én nyújtom ki a kezem éded, 
Sápadtan, sírva visszajösz magad."

Hallgatva mentem át a néma kerten.
Es minden fájt: a cél, a szép, a szent, 
Melyet én, nyomorult, kitűzni mertem, 
Hogy elmaradjak roskadozva lent.

Minden úgy fájt. . .  De akkor jött a Mester 
Karjába vett, mint síró gyermeket.
Szava szelíd kötés volt sok sebemre:
„Ne higyj neki. Hisz elvégeztetett.

Ősztől és téltől, minden ellenségtől, 
Önmagádtól is megmentettelek.
Hasztalan hullnak kéklő messzeségből 
Szívedre sárgult őszi levelek:

Te az enyém vagy, s én vagyok az Élet, 
Te az enyém vagy. Örökre enyém.
Velem a távol fénylő célt eléred.
A diadalt már megszereztem én.“

B. E.
■

Emlékezés.
]V4ég alig múlt egy éve, 

hogy egy hely üresen 
maradt a József-utcai tagok 
óráján . . .  A Horánszky- 
utcai kis lakásban az asz
talfőn nem ült már senki: 
az apa elment. A galambok 
hiába keresték pártfogóju
kat. Olyan nehéz volt lát
nunk anyát és fiát egye
dül, — az apa nélkül.

Az utolsó órák egyikén 
elkésve jött az anya és fia 
s nem foglalhatták el egy
más mellett megszokott he
lyüket. Olyan meglepő ér
zés fogta el szívemet, látva 
őket: milyen különös is a 
fiú egyedül — anyja nél
kül 1 *

Egy hét múlva elhívtak 
az anyához Csendesen fe
küdt kórházi ágyán. Öröm
mel fogadott Beszéltünk 
múltról, jelenről és jöven
dőről. A múlt nyugtalaní
totta, a jelen már több 
nyugalmat adott lelke szá
mára, de az emberi gyar
lóságok, tökéletlenségek bé
kességét meg-megzavarták. 
A jövőnél megnyugodott: 
0  tökéletes, szent, minden
ható és az Ő gondolatai az 
üdvösség gondolatai szá
munkra.

Mennem kellett. A ked
ves beteg búcsúzni kezdett. 
Azt mondta jobban van 
most, és számítod rá, hogy 
még látni fogjuk egymást. 
— A búcsuzása va
lami olyan megszentelt, 
kedves volt, hogy úgy érez
tem ez az utolsó búcsú
szava hozzám, hozzánk 
idelent: „Üdvözlöm a test
véreket és kérem őket,
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hogy , legyenek teljesen-teljesen 
az Úréi,. Engedjenek minden
ben az Úrnak és csak az Úrnak. 
Az Úr szent, nagyon szent és ha
talmas. Előtte nem állhat meg 
semmi és senki, aki nem tiszta. 
Homályt nem tűr meg. Nagyon 
szent. Legyenek teljesen az Úréi!“ 

Már az ajtóban voltam, a 
szemei barátságosan mosolyogtak 
felém, az ajka most is azt látszott 
mondani: „Szent, nagyon szent. . .  
hatalmas . . . nem tűr homályt.. .“ 
És a keze folyton intett: „viszont
látásra !“

Most mór odafent van Uránál 
és Királyánál Viszontlátni csak ott 
fogjuk egymást. De’ ezen óra óta 
eszembe jut sokszor, — amit addig 
is tudtam, — de a haldokló szavai 
még jobban a lelkembe vésték, 
hogy: „az Úr szent, nagyon szent 
és nem tűr homályt.“

Dr. F. M. d. ff.'

A  lelki javak elégsége.*Midőn a samáriai asszony a 
Jákob kútja mellett Jézussal 

találkozott, a testi szomjúságon kí
vül lelki szomjúság is gyötörte. 
Szomjúhozó lelke csodálkozva, el- 
ámulva hallgatta az Úr szavát: 
„Valaki pedig abból a vízből iszik, 
amelyet én adok néki, soha örökké 
meg nem szomjúhozik, hanem az 
a víz, melyet én adok néki, örök 
életre buzgó víznek kútfeje lesz 
őbenne.“ Tele van a világ szom
jas lelkekkel. A XX. század fejlett 
kultúrája gondoskodni szeretne 
arról, hogy az életet kényelmessé 
tegye s az ember számára a föl
dön paradicsomot teremtsen, de 
hiába . . . Még ha vívmányainak 
és áldásainak mindenki birtokában 
lenne is, akkor sem tudná a kul
túra az Isten után szomjúhozó

*A „Fébé“-Egyesület evangélizáló kon
ferenciáján elhangzóit előadás.

lelket kielégíteni. E szomjúságot 
joggal lehetne az ember tragédiájá
nak, a földi lét átkának tartani, ha 
sehol sem találna kielégülést. Ámde 
teljes kielégülést talál Jézusnál. 
Aki Jézust megtalálta s Általa az 
Atyát, nem szomjúhozik többé, 
nem kíván boldog lenni, mert 
máris az. Szomjúhozik a bűnbo
csánat után, mert a bűntől még 
nem tiszta egészen, a mennyei 
haza után, mert nagyon jó otthon 
lenni, de boldogság után nem, 
mert ezt már elnyerte.

Melyek azok a lelki javak, 
amelyek alkalmasak szomjúságunk 
csillapítására s miért elégségesek? 
Legfőbb lelki jó, az összes lelki 
javak foglalata: Jézus Krisztus s 
az a boldogság, mit Benne találunk, 
az a közösség, mely Őáltala való
sul meg a szent Isten és a bűnös 
ember, a bűnöket megbocsátó 
mennyei Atya és megtérő gyer
mekei között. Részletezve a kér
dést mondhatjuk, hogy lelki javak: 
Krisztus váltsághalálának gyümöl
csei: a bűnbocsánat, új élet, üd
vösség ; az Ige és a szentségek: 
a keresztség és az úrvacsora, a 
Szentlélek ajándéka, az anyaszent- 
egyház, ez a drága lelki család, 
amelybe olyan jó már itt a földön 
beletartozni; a Lélek gyümölcsei: 
a szeretet, öröm, békesség, béke
tűrés, szívesség, jóság, hűség, 
szelídség, mértékletesség, stb. Miért 
elégségesek ezek? Mert mindenki 
kaphat belőlük. Az országos nyo
morenyhítő akció nem képes a 
nyomort egészen megszüntetni, 
minden szükséget kielégíteni, a 
lelki javakból azonban mindenki
nek jut, akiben megvan az elfogadó 
készség, a megüresített szív és a 
hívő lélek. Jézus kenyércsodája 
sokszor megismétlődik a lelki élet
ben. „Evének azért mindnyájan 
és megelégedének.“ De nemcsak 

(elégség van itt, hanem bőség. „El-
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árasztod fejem ( olajjal, csordultig 
van a poharam“ — énekli Dávid 
nagy boldogan a 23. zsoltárban. 
Olyan bő készletük van Isten 
gyermekeinek a lelki javakból, 
hogy másoknak is tudnak belőlük 
juttatni s készletükben még sincs || 
apadás. „Aki ad, az kapni fog 
majd, kincse el nem fogy soha, 
ami egynek tán kevés vón’, kettő
nek dús lakoma.“ Ha az Igével 
mást erősítünk, mi is erősödünk, 
miközben mást vígasztalunk, még 
jobban megvígasztalódunk. A földi 
javak is csak a lelki javak által 
nyernek értéket. Akkor találjuk 
bennük örömünket, ha a lelki ja
vak birtokában vágyunk. Ezek 
szabadítanak meg a félelemtől, 
melyet a földi javak elvesztésének 
gondolata okoz, az önzéstől, mely 
a földi javak helyes és áldásos 
felhasználását lehetetlenné teszi,- 
ezek tanítanak meg arra, hogy 
minden földi jót kegyelemből kap
tunk, tehát mindent hálával kell 
fogadnunk és Isten dicsőségére, 
embertársaink javára, lelkünk üd
vösségére felhasználnunk. A lelki 
javak elégsége abból is kitűnik, 
hogy ezeket sem a betegség, sem 
a szegénység nem rabolhatja el 
tőlünk, még a halál sem. „Ha el
fogyatkozik is testem és szívem ; 
szívemnek kősziklája és az én 
örökségem te vagy, óh Isten, mind
örökké. Amig a földi javaknak a 
halálos ágyon végleg búcsút kell 
mondanunk, a lelki javaknál ekkor 
érkezik el a teljesség. „Amiket 
szem nem látott, fül nem hallott 
és embernek szíve meg sem gon-! 
dőlt. azokat készítette el Isten az 
őt szeretőknek."

Mivel a lelki javakban teljes i 
kielégülést találhat a lelkünk: „Óh 
mindnyájan, kik szomjuhoztok, 
jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs 
pénzetek, jertek, vegyetek pénz! 
nélkül és ingyen. Miért adtok pénzt !

gazért, ami nem kenyér es gyűjtött 
ji kincseket azért, ami meg nem 
elégíthet?“ Belük Sándor.

A  két barát.
Nyfessze délen két barát ültetett 

egy-egy olajfát. „Uram“ — 
kérte az egyik, — „adjál áldásos 
esőt, hogy a fács;kám gyökeret 
eresszen“. És az Úr meghallgatta 
a kérését.

-Most napra volna szükség“, 
— mondta a jámbor barát. „Óh, 
Uram adjál napsugarat “ A nap 
kisütött és felmelegítette a nyirkos 
földet.

„Ha most dér jönne,“ — gon
dolta a barát — „akkor a fácska 
kérge megerősödnék“. És lám, — 
ezüstös dér rakódott a fácskára. — 
Nemsokára azonban a fácska el
pusztult.

Szomorúan lépett be a barát 
társa cellájába. „A te fád szép és 
üde, az enyém pedig elpusztult“ — 
sóhajtott, m közben elmondta, hogy 
mi mindenre kérte az Istent.

„Én egészen Isten kezébe tet
tem le fácskám sorsát,“ — mondta 
a barát. „Mert azt mondtam, hogy 
0, aki a fácskát teremtette, tudja 
legjobban, hogy mire van szüksé
ge. így azután nem adtam Isten
nek tanácsot és feltételeket sem 
szabtam elé, hanem kértem:Atyám 
vedd a kezedbe, amit nekem ad
tál “

Miért ?
E gy házaspárnak meghalt egyet- 

l en gyermeke. A szülők vigasz
talhatatlanok voltak. Nem tudták 
megérteni, hogy miért vette el 
Isten. Amikor a gyermeküket 
eltemették, a temetési beszédben 
csodálatos feleletet kaptak szi
vük kérdésére. A lelkész így
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szólt: „Ha azt kérdezitek, hogy 
miért vette Isten magához gyerme
keteket, akkor egy példázatot mon
dok el nektek: volt egy jó pász
tor, aki új aklában pompás elesé- 
get készitett a juhai számára. Ki
nyitotta az akol ajtaját, de a juhok 
nem akartak bemenni. Sokáig igye
kezett őket behajtani, de a nyitott 
ajtó előtt visszariadtak az állatok. 
Ekkor a pásztor egy juhot felvett 
a nyájból és bevitte az akolba. És 
lásd, az öreg juhok utána mentek. 
Gondolkozzatok ezen, — mondta 
a lelkész, — a jó Pásztor az Úr 
Jézus. Benneteket is szeretne az 
Ő országában látni, de ti nem 
akartok bemenni. A jó Pásztor nem 
tehet mást, mint egy juhocskát a 
karjára vesz, beviszi. . .  és ti értsé
tek meg őt és menjetek utána.“

Isten vezetése.

A múlt század elején Genfben 
egy Maian Cézár nevű kegyes 

lelkész élt és munkálkodott, aki 
sok szép evangéliumi ének szer
zője is volt. Egy nap Maian fiával 
együtt hosszabb gyalog-kirándulást 
tett a Jura-hegységen keresztül. El
fáradva a hosszú gyaloglásban, a 
két vándor betért egy vendéglőbe, 
hogy az éjszakát ott töltse. Mielőtt 
a vendéglősné kiment volna, hogy 
a vendégek ellátásáról gondoskod
jék, Maian nyájasan így szólt 
hozzá: „Kedves asszonyom, lefek
vés előtt hívja össze a háznépet, 
hogy együtt Isten Igéjét olvassuk, 
és imádkozzunk.“ „No még csak 
az kellene 1“ — kiáltott az asszony. 
— „Nekünk itt egyéb dolgunk van, 
mint Bibliát olvasni és imádkozni.“ 
„Akkor hát Isten áldja“ — vála
szolt Maian — „olyan fedél alatt, 
ahol nem imádkoznak, én nem 
maradhatok, mert az ilyen házon 
nincs Isten áldása.“ S fiához for
dulva azt kérdezte: „Tudnál-e még

egy órá:g gyalogolni?“ S mikor az 
igennel felelt, nekiindultak s bár 
már későre járt az idő, elmentek 
a szomszéd faluig.

Abban a vendéglőben, ahol a 
fáradt vándorok megszálltak, egé
szen más szellem uralkodott. A 
vendéglősék örömmel és hálával 
fogadták Maian ajánlatát, hogy 
Isten Igéjéből tanítani és felüdíteni 
akarja őket. Az áhítat végével a 
vendéglősné így sóhajtott föl: „Uh 
bárcsak az a néhány ^ember a 
faluban, aki szereti az Úr Jézust, 
szintén így megerősíttethetnék Ön 
által a hitében 1“ Maian, aki min
dig figyelt Isten intésére, hogy váj
jon hová vezeti őt a Lélek, nem 
habozott Istennek ezeket a gyer
mekeit fölkeresni.

A falu végén fekvő egyik ház
ban egy kegyes öreg emberről 
hallott, aki fönn a hegyek közt 
halálos betegen,fekszik s napról- 
napra várja az Úr eljövetelét. „Ké
rem, tisztelendő úr, keresse föl! 
Oly ritkán lát valakit, akivel Isten 
országáról beszélhetne." „Azonnal 
elmegyünk“ — szólt Maian — „ha 
valaki mutatja az útat.“

Az Isten nevében megtett útat 
nem találta hosszúnak. A kis ház
ban ott fenn a hegyen, egy hal
dokló aggastyánt találtak, akinek 
arcára volt írva a vágy, hogy ott
hon lehessen az Úrnál. Beszélget
tek aztán az Úrban való békes
ségről. Maian kérdezősködött, 
hogy hogy találta meg az öreg ezt 
a békességet. Az igy felelt: „Isten 
csodálatos útakon vont engem 
magához, de semmi sem vált szá
momra inkább áldássá, mint Maian 
Cézár énekei. Ennek az embernek 
sokat köszönhetek. Csodálatos, 
hogy Isten minden kérésemet meg
hallgatta, azt az egyet kivéve, 
amelyért pedig évek óta imádko
zom, hogy engedje meg, hogy 
legalább egyszer életemben meg-
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láthassam Maian arcát. Most már 
a halálos ágyon fekszem és soha
sem fogok eljutni Genfbe.“

Mélyen megrendülve hallotta 
ezt Maian Aztán halkan így szólt: 
"En Géniből jövök és ismerem 
Maian Cézárt.“ „Ismeri őt!“ kiál- 
í°tt örvendező megindultsággal a 
haldokló. „Oh, mondja el, hogy 
néz ki? Hogy beszél? Milyen az 
egész lénye ?“ Alig hallhatóan 
szólt Maian: „Ha itt volna, letér
delne mint én most és imádkoznék 
önnel. ‘ E szavakkal térdre borult 
Ps bensőségteljesen imádkozott a 
haldoklóért. Aztán fölkelt s a bol
dogan mosolygó betegnek kezet 
nyújtott búcsuzásul s így szólt: 
„Kedves barátom, az Úr ezt az 
imádságát is meghallgatta és Maian 
Cézárt elküldte ide, mert én vagyok 
az. Isten úgy vezetett engem 
vándorlásomban, hogy ide kellett 
jönnöm. Áldassék az Úr és az Ő 
csodálatos vezetése 1 ‘

K Ü L M I S S Z I Ó  

Jeruzsálemben 1930-ban meghalt 
°  egy izraelita, egy valódi Natha- 
nael, aki méltó arra, hogy történe
tét jobban megismerjük. Negyven 
évvel ezelőtt rabbi volt Tibériás- 
ban. Kachnan Efraim, igy hívták a 
rabbit, hires biblia- és talmud- 
ismerő volt. — Egy napon (1892- 
ben) néhány vendég érkezett egy
szerű iskolájába és vezetőjük, dr. 
Ewing megszólította őt és érdek
lődött munkája iránt. Ezen érdek
lődés meghatotta a rabbit és ettől 
kezdve többször meglátogatta Ew- 
inget, aki akkor ott lelkész volt. 
Többször beszélgettek, sőt imád
koztak is és egy napon világosság 
gyűlt ki a rabbi szivében és igy 
szólt:,, Elhatároztam, hogy keresz
tyén leszek“.

Nehéz napok következtek ez
után. Állandóan figyelemmel kísér

ték minden lépését, embereket fo
gadtak fel, akik leselkedtek rá és 
egy napon titokban elfogták és 
egy sötét földalatti pincébe zárták, 
Nem sokkal ezután, szintén titok
ban, elhurcolták és kényszeritették 
arra, hogy a forró nap hevében 
nehéz munkát végezzen a hulehi 
tó partján. Onnét azután megszö
kött és Názarethben megkeresztel- 
kedett. Ettől kezdve a jeruzsálemi 
evangélikus misszió szolgálatában 
töltötte életét, majd később Schnel- 
ler árvaházában. Ez a komoly és 
felelősségteljes munka nagy öröm
mel és békességgel töltötte el szi
vét halála napjáig,

Szenvedéséről keveset beszélt. 
Ha valaki szóba hozta, igyekezett 
védelmébe venni üldözőit, és rá
mutatott arra, hogy ő is mielőtt 
világosságra jutott, elszánt és el
keseredett ellensége volt az Úr 
Jézusnak. Feleségének és gyerme
keinek sohasem engedte meg, hogy 
a missziói házba menjenek. Egy 
keresztyénnek szeretetteljes szava 
és érdeklődése a zsidó ügy iránt, 
mutatta meg számára az utat az 
Úr Jézushoz. — Ő volt az első, 
aki ott Krisztusnak adta a szivét. 
A zsidók szent városában nagyon 
ritkán van keresztelés, de a hűsé
ges munka mégis meghozza a 
maga gyümölcsét.

Dr. Kristhie lelkész (Haifa).

Magyon sok építkezés folyik álta- 
 Iában Palesztinában, de külö

nösen Jeruzsálemben. A nagy szál
lodán kívül épült most egy nagy 
háza a Bibliatársulatnak, amellett 
pedig a Keresztyén Ifjúsági Egy
letnek egy nagy összejöveteli háza.

A munkanélküliség Palesztiná
ban is veszedelmes mérveket ölt.

Jelenleg Palesztinában van 690 
ezer mohamedán arab, 162 ezer 
zsidó és 90 ezer túlnyomó részt 
arab keresztyén.



Tudakozzátok az Írásokat!
Nov. 16. Ef. 4 :17—32. Bír. 15. 

Sámsonban csodálatos vegyülékét látjuk 
a bűnös emberi természetnek is az Isten 
Lelke által beléadott indulatoknak. Ter
mészettől fogva érzéki, erőszakos ember, 
de érzi, hogy Istennek céljai vannak 
vele, s igyekszik megérteni azokat az 
utakat, amelyeken Isten vezetni akarja. 
Ezért lehetséges, hogy Isten Lelke in
díthatja fel olyan cselekedetek véghez
vitelére is, amelyek az ö  akarata szerint 
valók. Így értjük meg azt is, hogy imád
kozni tud és Isten meghallgatja imád
ságát és segit rajta a szükség órájában. 
Sámson bizonyára nem lehet példány
kép egy ujtestamentomi hivő lélek előtt, 
de Isten munkálkodó Lelkének nyomait 
az ő életében is fölismerhetjük.

Nov. 17. Ef. 5:1— 16. Bír. 61:4—31. 
Sámson sokáig ellenállt a csalfa asszony 
fondorlatainak, melyekkel belőle erejé
nek titkát ki akarta csalni. De váljon 
nem kellett volna-e neki egészen szakí
tani azzal az asszonnyal? Bizony csak ez 
menthette volna meg. Azonban érzéki 
szerelme hozzákötötte, s igy végre is 
belékerült a hálóba. így visznek ben-_ 
nünket a világgal és annak szellemével' 
való összeköttetések súlyos veszedelembe, 
ha idejekorán és teljesen nem szakítunk 
velők. Sámson ugyan bosszút állt ellen
ségein a rajta elkövetett bántalomért, 
de ezt már csak a saját élete árán te
hette. Nem jobb-e addig kerülni a vesze
delmet, mig annak súlyos következmé
nyei egészen tönkre nem tesznek ben
nünket?

Nov. 18. Ef. 5 :17—33. Bir. 18. 
Ennek a résznek a megértéséhez az 
előbbi rész (17.) és különösen annak 
a 6. verse adja meg a kulcsot. «Ebben 
az időben nem volt király Izraelben, 
hanem kiki azt cselekedte, amit jónak 
látott.» Igen, fejetlen volt az ország, 
s kiki a maga fejének gondolatai szerint 
járt. Mika is, mikor a maga házában 
bálványt állított fel, a levita is, amikor 
kész volt a bálvány mellett elvállalni a 
papságot, a Dán fiai is, mikor elrabolták 
a bálványt és magoknak állították föl 
azt. Igen, ilyen a fejetlen ország. S 
ilyen fejetlen a lelki ország is, az egy
ház is, ha annak nem Krisztus a feje. 
S ilyen fejetlen minden emberi élet, 
amely a maga erejével és bölcsességé
vel akarja elintézni a saját sorsát, nem 
pedig a neki adatott Királynak, Jézus 
Krisztusnak erejével és bölcseségével.

Nov. 19. Ef. 6 : 1—13. Ruth 1. 
Váljon mi vonzotta Ruthot annyira napá
hoz, hogy semmi áron nem akart tőle 
elválni? Váljon csak az a természetes 
emberi szeretet volt-e, melyet meghalt 
férjéről átruházott annak anyjára? Nem 
természetesebb lett volna-e, hogy jobban 
ragaszkodjék a saját édes anyjához, aki

hez őt a napa vissza akarja küldeni?
A magyarázat csak az lehet, hogy az 
Ur kezdte meg munkáját a Ruth lelké
ben. Isten Lelke volt az, aki Ruthot el
lenállhatatlanul vonta nem csak Naómi- 
hoz, hanem annak hazájához és Istené
hez, ahhoz az egy igaz Istenhez, akinek 
ismeretére őt a szülői ház pogány lég
körében nem tanították, de akiről már 
hallott férje és napa ajkáról. Orpa is 
bizonyára hallott, de őt ez nem vonzotta. 
Megcsókolta Naómit és visszafordult, 
Ruth azonban ragaszíkodék hozzá.

'Nov. 20. Ef. 6 : 14—24. Ruth 2. 
Ruth szorgalma, kedves, szerény maga
viseleté megnyeri Boáz tetszését, úgy 
hogy kegyébe veszi és nagy előnyöket 
biztosit neki a kéveszedegetésnél. Ruth 
nem kereste ezt a kegyet és mégis meg
nyerte, ingyen való ajándék volt ez 
számára. Isten is ingyen adja nekünk az 
Ü kegyelmét, de nem a kevély, elbiza
kodott embereknek, hanem a szerény, 
alázatos lelkeknek, akik hajlandók az 
Ö általa érlelt drága magot, az Igét szor
galmasan szedegetni s lelkűket avval 
táplálni. Milyen gazdag eredménye volt 
Ruth munkájának! Ilyen lehet nekünk is, 
ha Isten Igéjével foglalkozunk:.

Nov. 21. Fil. 1:1— 11. Ruth 3. «Ter
jeszd ki a te takaródat a te szolgálódra» 
mondja Ruth. Ezzel meg akarja erősí
teni a maga számára azt az eddigi ta
pasztalatot, hogy Boáz szemei előtt ked
vességre talált és bizhatik benne, hogy 
az továbbra is kegyeiben tartja. Igyek- 
szünk-e mi is igy megerősödni abban 
a bizonyosságban, hogy az Ur bennünket 
kegyelmébe fogadott, s mi kedvességet 
találtunk az Ö szemei előtt? Boáz taka
rója csak egy földi lepel volt, de ha 
bennünket az Ur takar be kegyelmének 
szárnyával, az nem csak a földi életre, 
hanem az örökkévalóságra is biztosit 
bennünket minden veszedelem ellen. En
gedjük tehát egészen befedeztetni ma
gunkat!

Nov. 22. Máté 24 : 15—28. I. Thess. 
4 :1 3 — 18. Ján. 5 :1 9 —29. Zsid. 10: 
32—39. A mai napra kijelölt igék mind 
az utolsó időkkel foglalkoznak. S ha 
nyitott szemekkel nézzük a világban tör
ténő eseményeket, nem kételkedhetünk 
abban, hogy az utolsó idők közel vannak. 
Mily fontos tehát, hogy Istennek Lelke 
egészen elkészíthessen bennünket az Ur 
Jézus visszajövetelének várására. Mily 
fontos, hogy nehéz időkben se veszít
sük el bizodalmunkat és béketürésün- 
ket, hogy meg ne hátráljunk, hanem 
mindig hittel tartsunk ki Ömellette, Aki 
eljövendő, mert aki meghátrál, elvész, 
aki hisz és mindvégig hű marad, az meg- 
tartatik.

Nov. 23. Fii. 1 : 12—30. Ruth. 4. 
Ki akkori zsidó szokás szerint Boáz 
megváltja az Elimélek örökségéit s avval 
együtt Ruthot is, hogy az az övé



legyen, az ő felesége. Ha valaki vala
mit megvált, az neki tulajdonává lesz. 
Nem váltott-e meg bennünket az Ur 
Jézus? Nem adott-e érettünk drága árt, 
a tulajdon szent vérét? S nem lettünk-e 
mi ezáltal az ö  tulajdonosaivá? S mégis 
hány. ember van, aki visszatartja Jézus
tól azt, ami az Övé, visszatartja tőle 
önönmagát! Odaadja magát annak, aki 
nem rokona, hanem ellensége, az ördög
nek és nyög annak rabigájában. Bol
dog, aki felismerte Jézusban Megváltóját 
s átadta magát neki egészen!

Nov. 24. Fii. 2 : 1— 11. Hab. .1. 
Fájdalmas felkiáltás ez a próéfta ajká
ról és szivéből az Úrhoz, amely világo
san szemlélteti Izrael népének akkori 
szomorú állapotát. Külső és belső el
lenség fenyegeti és nyomorgatja. Külső 
ellenség, mert a Káldeusok indulnak harc
ba ellene, hogy elragadossák javaikat 
és fogságba vigyék a népet. De még 
veszedelmesebb a belső ellenség, a min
dig jobban elharapózó bűn, magában 
Izraelben. Pusztítás, erőszak, per, ver
sengés, a törvénynek megingása, úgy 
hogy az igaz hálóba kerül, az igazság
talanság pedig érvényesül — ezek azok 
a szomorú képek, amelyek a próféta 
lelki szemei előtt elvonulnak. Istenhez 
kiált negitségül és szorongva várja a 
feleletet.

Nov. 25. Fii. 2 : 12—30. Hab. 2. 
Az Ur feleletét a próféta az őrhelyen 
állva várja és kapja meg. A prófétáknak 
helye mindig az őrhelyen van. Akikre 
az Ur rábízta az Ö igéjének hirdetését, 
a lelkek vezetését, azoknak nyitott szem
mel és nyitott füllel kell az őrhelyen 
állniok, hogy meghallják az Ur üze
netét. S az Ur ítéletet mond ki minden 
bűnre. Újra meg újra felhangzik: Jaj 
annak, aki bűnt cselekszik! De felhang
zik a biztatás is azok számára, akik 
az Urban bíznak és neki engedelmes
kednek. «Há késik is, bízzál benne,» 
«az igaz az ő hite által él». Mindegyik 
szó gyógyító erő a hivő léleknek, aki csen
desen tud lenni az Ur előtt, hallgatni 
előtte az ö  szent templomában.

Nov. 26. Fii. 3. Hab. 3. Az Ítélet 
hirdetésétől a próféta is megretten. A 
hivő embernek fáj a gonoszok pusztu
lása, de fáj az bizonyára még jobban 
az Urnák. Azért követ el Ő mindent, 
hogy az embert gonosz útjáról visz- 
szatéritse, de ha az ember mégsem akar, 
akkor Isten szentsége megkívánja a bün
tetést. De az Ur a haragban is megemlé
kezik kegyelmességéről, a pusztulás közt 
is életre kelti az Ö munkáját, s Isten 
gyermeke mindenkor örvendezhet az Ur
ban és vigadhat szabaditó Istenében, 
aki erőssége neki.

Nov. 27. Fii. 4 : 1—9. Sofón. 1. 
Sofóniás próféta is az Ur fenyegetésé
nek hangját hallja. Valami borzasztó 
kettős szivüség uralkodik a nép között;

az Urra is esküsznek, de a bálványokra 
is esküsznek. Utálatos dolog ez az Ur 
előtt, aki nem oszthatja meg dicsősé
gét bálványokkal. Olyanokra vár az Ur, 
akik ö t keresik teljes szívvel. Az ilyenek 
számára nem félelmetes az, hogy közel 
van az Urnák napja, mert ez számukra 
teljes váltságot jelent, de a hitetlenek 
számára Ítéletet.

Nov. 28. Fii. 4 : 10—23. Sofón. 2. 
Az istent keresőknek legfőbb ismertető 
jelök az alázatosság. Csak az, aki érzi 
a maga bűnösségét és a jóra tehetetlen
ségét, tudja igazán keresni Istent. A ke- 
vély ember igy szól: «Én vagyok, és 
nincs kívülem más». De ez az «én» 
nem tudja őt megsegíteni a veszedelem 
napján, mikor utoléri annak az Istennek 
Ítélete és büntetése, akit megtagadott, 
De az igazságot és alázatosságot keresők 
megtalálják ezen az utón az Urat és 
megoltalmaztatnak az Ur haragjának nap- 
ján.

Nov. 29. Máté 21 : 1—9. Róm. 13 : 
11—14. Luk. 1 :6 8 —79. Zsid. 10: 
19—25. Milyen csodálatos dolog az, 
hogy az Ur Jézusban valósággá vált 
minden, ami az ótestamentomi temp
lomban különböző részletek által volt 
kiábrázolva hasonlatképen. Az Ur Jézus 
megtöretett teste az a szétszakadt kár
pit, amely eddig elzárta a szentek szent
jéhez vezető utat a közönséges halandó 
előtt és csak a főpap előtt nyilt meg, 
hogy az szerezzen engesztelési a .nép 
bűneiért. De az Ur Jézus az az igazi 
Főpap is, akinek nem kellett előbb a 
maga bűneiért áldozni, hogy a nép bű
neiért is áldozhasson. S Ö az a szeplő
telen Bárány is, amely egyszer megáldoz- 
tatván, mindörökre szóló elégtétel min
denki számára, aki ezt alázatos hittel 
elfogadja. Járuljunk tehát őhozzá igaz 
szívvel és hitnek teljességével.

Nov. 30. Kol. 1:1 — 17. Sofón. 3. A 
gonoszoknak kiirtása is kegyelem azok 
számára, akik az Urat választották. Isten 
gyermekei számára teljes békesség és 
boldogság csak akkor állhat be a földön, 
ha az megtisztittatott mindazoktól, akik 
az Urnák ellenálltak. Ezt az időt fogja 
elhozni az Ur Jézus ujra-eljövetele a 
fődre. Izrael népének története az ó-tes-« 
tamentomban az ő visszahozatala a ba-\ 
biloni fogságból és összegyüjtetése hazá
jában csak előképe annak a nagy, mégf" 
előttünk álló eseménynek, amely nem 
egy népnek a története lesz, hanem min-\ 
den népé. Minden népből elvesznek az\ 
Istennek ellenállók, és összegyüjtetnek 
a Neki engedők.

Vargha  Gyuláné.
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