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A  tizenkettedik óra.

Nem hallod az örökkévalóságnak 
A  mélyből feldübörgő lépteit?
E  földi korszak napjai lejárnak, 
Hallgasd a szót, mely sürgetően int.

A z  élet ajtaján mi az, mi dobban ? 
A  nagy világűr szinte megremeg, 
Intő jelek, szavaknál hangosabban, 
Ébresztgetik az alvó lelkeket.

Nem látod-é az óra mutatóját? 
Mindjárt megáll a végső cél előtt; 
Időt szabott az Úr, s az ime eljárt, 
A z  éjfél itt, az első hang ütött.

Németből

Vili. évfolyam, 1. szám 1932. január 1.
r
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Fejsze vagy vincellérkés.Az év vége van. 365 nap közül az utolsó is elmúlik. Ez a leszámolás órája. A  könyveket lezárják, de mélyebben érint minket az, hogy a lelkűnkben is le kell számolnunk. Vájjon adósai vagyunk-e másoknak? Imádkozunk : „Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek“. Ebben mindenről szó van, amit elmulasztottunk, amellyel adósok maradtunk. Itt ül valaki egyedül, gondolatokba merülve, lelki szemei előtt megelevenedik valakinek a képe, aki közel áll hozzá. Tudja: én adósa vagyok. Ezt el kell intéznem A  lelkiismerete is szól: „Te adós vagy!" A  lelkiismeret olyan dolgokat tár elénk, amelyekről azt gondoltuk, hogy el vannak temetve. Kicsiny és nagyobb mulasztásokat másokkal szemben. És ezen az úton találkozunk Istennel. Rendben vagyunk-e vájjon Istennel ? Adósak vagyunk. Mit tesz Isten? Reánk nem vonatkozik az Ige szava: „A  fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett“ ? Már meg van jelölve a fa, hogy ki kell vágni.Szilveszter éjszaka van. Nem ébredsz fel kábultságodból és látod meg a nagy tévedést, amelyben az emberiség ringatja magát ? Nem arra való-e szilveszter éjszakának minden zajos mulatozása, hogy elűzd magadtól a komoly gondlatokat és ne lásd meg a mögöttük rejtőző igazságot? Nézd, — a ,fejsze a fa gyökerére vettetett, És te azt képzeled, hogy van békességed ?Egy papagályt betanították arra, hogy azt mondja: „Békességem van“. Akárki közeledett a kalitkájához, ezt kiáltotta: „Békességem van“. Egy nap a nyitott gázláng

közelébe került és a tollazata meggyulladt. Miközben a lángok közt nyomorultul elpusztult, folyton igy kiáltozott: „Békességem van, békességem van!“ A  szegény állat halálsikoltása nagyon mély benyomást gyakorolta jelenlevőkre. Még megrenditőbb és szomoritóbb látvány az az ember, akit a kétség- beesés gyötör és közben azt a látszatot akarja kelteni, mintha minden rendben volna és jól szórakoznék.Isten kiadta már a rendeletet: „Vágd k i!? “ Vagy még mindig vannak Istennek kegyelmi gondolatai velünk? Gondoljunk most a mi külső és belső nyomorúságunkban arra, hogy vájjon a fejsze helyett nem a vincellérkés van-e az Isten kezében? Az Úr Jézus azt mondja: „Az én Atyám szöllő- műves“ (Ján. 15:1.) úgy néz ránk, mint vadhajtásra a szöllő- tőkén, amely gyümölcsöt nem hoz. Vincellérkésével levágja a vadhajtásokat, hogy a szöllőtőke tönkre ne menjen. Isten nagy szeretete az, hogy a vincellérkéssel letisztogat rólunk mindent ami nem szerinte való. Álljunk meg csendesen ebben az órában és világos lesz előttünk, hogy minden, ami nekünk úgy fáj és ami miatt zúgolódunk, sóhajtozunk, Istennek utolsó kísérlete, hogy a rossz útról leté- ritsen minket.Számoljunk le és ha minden rombadőlt bennünk, örüljünk annak, hogy van számunkra menekülés és gyógyulás. Tegyük bele kezünket a mi mennyei Atyánk szerető kezébe. Nézd meg a vincellérkést és nézd meg azt a nagy szeretetek ami ezt a vincellérkést az Atya kezébe helyezi 1
Lohmann.
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Váratlanul.

Nem egyszer — egy boldog órában, átcikkázik villámgyorsasággal a szívünkön, ha téged most ebben a pillanatban magához hívna Isten és ott kellene állnod az 0  ítélőszéke előtt, készen volnál? Meg tudnál állni Előtte szabadon, boldogan? Tudnál a szemébe nézni, vagy ijedten dobban meg a szíved és száz és száz gondolat ébred fel benned. Megszámlálhatatlan alkalom jelenik meg lelki szemeid előtt. Események, melyeket rég elfelejtettél, hisz olyan jelentéktelenek voltak. — Vagy olyanok is, amelyek magános éjszakáidon sok gondot szereztek már neked. — Talán szavak, amelyekkel valakinek a szívét megsebezted, vagy keserű gondolatok, amelyek újra és újra nyugtalanították a szívedet? Vagy valamely ügyed, amelyet már évekkel ezelőtt el kellett volna intézned és nem találtál hozzá elég erőt és bátorságot ?De, ahogy ezek a gondolatok jöttek, úgy el is mentek villámgyorsasággal. Az idő múlott és te éltél tovább anélkül, hogy gondoltál volna arra, hogy mi lesz, ha az Ur megjelenik. Vagy talán arra gondoltál, hogy akkor még mindig lesz időd mindent elrendezni, hisz olyan hirtelen nem kell itt hagynod a földi életet. Lesz időd a betegség alatt gondolkozni és házadat rendbe hagyni. Ezzel áltatod magad és nem gondolsz arra, hogy az élet és halál Urának hatalma van arra, ,hogy téged azonnal elszólítson. És akkor?
Hol a te helyed?N Mindenesetre nem a parancsnoki 1V1 hídon ! Ott nincs semmi keresni valód. Más áll ott, akinek engedelmeskedned kell, mert mind

nyáján Ö alá vagyunk rendelve. A  mi kapitányunk: Jé zu s! Ha tudni akarjuk, hogy hol van a helyünk, akkor az önbírálatban alázatosnak kell lennünk. Ne dicsekedjünk ha van tehetségünk és zúgolódjunk, ha nincs, Várjunk csendesen, míg a kapitány beoszt minket. Dicsőségre vágyó embereket már a földi életben sem szeretnek, a mi Urunk pedig különösen helyteleníti. Kezdjünk mindent elölről, az igaz, hogy a kezdet nehéz.Hogy tanul a gyermek járni? Először négykézláb mászik, azután próbálgat egy-egy lépést tenni. Milyen nagy öröm a szülőknek, ha a gyermek az első lépéseket megteszi és az első szavakat gő- gicséli. Így örül a mi mennyei Atyánk is, ha egy megtért gyermeke az első dadogó imát elmondja, először szívét kiönti előtte, először rebegő kézzel egy meghívót, egy traktátust ad valakinek, vagy bármely szolgálatot végez. Ha ügy figyelnénk az Úr szavára, mint ahogy a tanítványoknak kell figyelni, akkor hamarosan világossá válna előttünk, hogy milyen szolgálatra hívott el bennünket. ítélet számunkra, ha nem értjük meg az Úr szavát. A  kapitány azt mondja: az enyémek hallják az én szómat.
Hány óra van?Kis fiú koromban magához hívott egyszer atyám és megmutatta, hogy hogy lehet meglátni, hogy hány óra van. Megmagyarázta, hogy a nagymutató a perceket mutatja, a kicsi pedig az órákat és megtanított a számjegyekre is. Előbb nem engedett elmenni. míg meg. nem tanultam. Ahogy tudtam elszaladtam pajtásaimhoz, hogy folytathassam a játékot. Apám egyszerre mögöttem



4 F é n y s u g á r “termett és így szólt: „Megállj! András, mondok neked valamit.“ IMegfordultam és csodálkoztam j magamban, hogy vájjon mit kell! még megtanulnom. Azt gondoltam,! hogy éppen olyan jól ismerem az} órát, mint édesapám.„András“ — mondta, — „most! megtanítottalak arra, hogy tudd} mindig hány óra van, de meg kell! még neked azt is mondanom,! hogy hogyan tudd meg, hogy az| életedben hányat ütött az óra.“ !Ez egészen új volt a számomra.! Türelmetlenül vártam, hogy édes-! apám megmagyarázza, mert nagyon | szerettem volna már visszamenni! játszótársaimhoz.„A Biblia“ — mondta, — „az! emberi életről úgy beszél, hogy! 70 évig tart, de ha sok, hát 80-ig.! Az élet nagyon bizonytalan és[ lehetséges, hogy nem élsz tovább 11 Ha életünk 80 évét tizenkét részre! osztjuk, mint az óra lapján van! beosztva az óra, akkor körülbelüli 7 év jut egy órára. Tehát ha egy| fiú 7 éves, akkor egy óra van az! életében; ha 14 éves leszel, akkor! két óra, ha huszonegy akkor há-1 rom, ha Isten olyan soká élni en-i ged. Így mindig tudhatod, hogy} hány óra van és ahányszor meg-j nézed az órát, mindig eszedbe! juthat. Ez a számítás szerint déd-1 apám 12 órakor, nagyapám 11 -kor, f apám 10-kor halt meg. Hogy hány! óra lesz akkor, mikor te meg én! meghalunk András, azt csak azj tudja, Aki mindent tud.“ — Azóta haj valaki azt kérdezte tőlem, hogy! hány óra van, eszembe jutott: apám mondása.Nem tudom kedves olvasóm, i hogy hány óra van az életedben,! de azt tudom, hogy nekem mit! mondott az én órám. Azt, hogyha! még valamit el akarok végezni! ebben az életben, akkor sietnem! kell.

Álompalota.Egy tudós leírja, hogy régebben a Névén Szent Pétervár mellett ! egy csodálatos jégpalotát építettek.1 A jégtömböket különböző festékek- I kel a legcsodásabb színekre fes- | tették. A palotában pompásan be- ! rendezett helyiségek voltak. Azután ¡jött egy viharos, esős éjszaka és [reggelre a csodálatos alkotmányiból semmi sem maradt. Ilyen az [ember élete is. Palotákat építenek [maguknak élvezeteik számára, de [egyszerre az álomképek szerte- [ foszlanak és az egész képzelt [csodának, boldogságnak vége van.| Ha egy Istentelen ember meg- | tér, az csoda, de ha egy jámbor ¡ember tér meg, az még nagyobb [csoda és különös kegyelem.
ZinzendorF.

Isten hallgat.Luther lelkében állandóan ott élt az aggodalom, hogy egyszer [majd Isten az Ö népét is azzal ¡fogja büntetni, hogy hallgatni fog. ¡Egyszer igy szólt: „A zsidók meg- I ölték a prófétákat. Krisztust ke- ,[ resztre feszítették és az apostolo- . | kát elűzték. Nem sokkal ezután [Jeruzsálem romokban hevert és [még ma is romokban van. Így ¡lesz most is azokkal, akik Isten J  Igéjét megvetik. Sötétség fog jönni J a z  Evangélium világossága után, jú g y , hogy az Evangéliumot nem r l  merik majd nyilvánosan a szólj székről hirdetni és azután jön majd [az utolsó nap.“
! Szeretettel kérjük olvasóinkat, ! hogy akiknek előfizetése lejárt, azt ! megújítani szíveskedjenek.
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Úti élmények.A  vonaton ¡ülök. Szemben velem 1 egy gyászfátyolos, idős nő. I Szemén m ég’imént elsírt könnyek; nyomai. Vájjon szólhatok-e hoz-} zá ?  Lesz-e alkalom beszélni neki} Isten örökkévaló szeretetéről, melyj engem megragadott, de mely neki! is elkészíttetett? Előveszi kötését,! — ez jó alkalom. . . Nyílik az ajtó | és ott áll a rádió-alkalmazott és} ékes szavakkal ajánlja portékáját. I A  gyászos nő habozik, de az al-j kalmazott már fejére teszi a kagy-j lót és mondogatja, hogy mily szép j a budapesti kabaréműsor, amely} most van soron. „Csak két pengő} az ára.“ A  nő küzd, de már meg| van fogva. Számolgatja pénzét.} „Győrig egy pengő.“ — „Kérem! Győrig.“ Es tovább kötöget, mi-[ .közben lelkét a rádión közvetített} sátáni hangok mételyezik. És Győr-! ben újra egy pengőt fizet, hogy! Budapestig hallhassa. Panaszko-f dik, hogy milyen nagy az Ínség} most, mennyire megkell gondolni,} mire ad ki az ember pénzt, de} fülén ott van a rádiókagyló és} többé megközelíthetetlen más hang} számára. — Elkéstem. — Talán} még néhány év előtt ugyanaz az} öreg asszony egyházi dalokat éne-1 kelt kötögetés közben, ma rádiót} hallgat.A  másik fülkében egy beteg nőj fekszik. Messziről jött, talán azért,} hogy itt fejezze be életét. Szeme! behunyva, arca fájdalmas. Alszik?} — Nem. fülén a rádiókagyló és} közben rút mosoly ömlik el arcán.} Hallgatja az imént oly nagyon fel-! dicsért rádióműsort.A harmadik fülkében egy ifjú} ; gyermekember mételyezi lelkét a} rádión keresztül és igy tovább. . .} Szomorúan térek vissza fülkémbe.} A Sátán szolgái jobban, fürgébben} [ végzik munkájukat, mint Isten!

gyermekei. Míg mi az alkalmakat keressük, ők megragadják azt.És igy [viszi el ezrekhez és ezrekhez a mételyt, a bűn baktériumait. Amilyen áldást jelent egyik oldalon a tudomány ezen óriási diadala, olyan veszedelem is a lelkek számára. Amig a napnak rövid idejében Isten Igéjét viszi, a nap többi részén elaltatja a beteg lelkiismeretét, az ébredező lelkiismeret szavát, a nap egy részében pedig átkot és romlást visz házainkba és a miéink szivébe, leikébe.És a rádiós ember megjelenik újból és újból, amint egy új utas száll fel és nem mulaszt el egy alkalmat sem, hogy felhívja az utasok figyelmét a rádióra.És mi ? !. . . Dr. F. M. d. Ft.

Hiszel ?
A  hit nem jár erőlködéssel. Nem 

mi kopogunk Istennek ajtaján, ha
nem ő kopog a mi ajtónkon, és 
nekünk kell kinyitni az ajtót. Ha 
kinyitottuk, akkor azután minden 
magától jön. Először zöld mező, 
azután gyümölcsöt Ígérő kalá
szok, majd érett gyümölcsök és vé
gül az aratás.

Aki Istentől eltávozik, az el
vész; aki Istent nem becsüli nagy
ra, az semmitérővé válik; aki Istent 
elveti, az a kárhozat zsákmánya 
lesz.

Egyedül.A fogházból írja valaki: „Egye- ; dűl: ezt a szót nem ismerem többé! ! Valamikor úgy volt, de most a leg- ; nagyobb egyedüllétben sem vagyok ; egyedül. Az Ur Jézus az én tanács- ladóm és utitársam . . .  Az én Meg- } váltóm elfogadja a bűnösöket. I Van-e szebb annál, mint hogy az ! ember nem tud már mást tenni, [csak az Úrhoz könyörögni erőért ! és világosságért?“
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A  rajnai misszió 
jelentéséből.

rában tanító testvér is kevés van. Nagyon fontos, hogy minél több benszülött munkást nyerjünk megEz az év nagyon sok éhséget é s iaz Ur ügye számára.nyomorúságot hozott a mi szá-f Niasban is mindig kisebb lesz mukra. Különösen Délafrikában az l a munkások száma anélkül, hogy évek óta fennálló nagy s z á r a z s á g ! volna reménység arra, hogy újra nagy szegénységet eredményezett. | többen legyenek.„A nyomorúság és szükség nagyobb, I Az ébredésről azt mondhatjuk,hogysem leírni tudnánk“, — írja!hogy még mindig tart Misszioná- az egyik misszionárius, „Elképzel- i dúsaink időnként újabb fellobba- hetetlen látvány volt az állatok [násokról adnak hírt. Ilyenkor pusztulása és a folyton jobban ¡azután varázsló-szereket szolgál- kiszáradó föld szomjazása." {tatnak be és különböző gonosz-Mindezek dacára megtapasz- = tetteket mondanak el. 165 ezer tálhatjuk az Evangélium erejét. Az I niasi lakos közül 85.055 keresztyén emberek mindenüket elvesztették,Iván é s , 14,212 készül a kereszt- de ez nem távolította el őket Isten- jségre. Általában azt mondhatjuk, tői, hanem közelebb hozta és az ¡hogy a pogányokat most nehezebb egyes gyülekezetek bámulatos mó-1 megközelíteni, mint azelőtt. A foly- don növekedtek. Namában és He-[tón beáradó civilizáció hatására reróban a keresztyének száma I közönyösek lettek a vallással szem- 3143-al szaporodott, úgyhogy ősz-[ben. Régi pogány érzelmeik kihűl- szesen 52.644 keresztyén van. Mégjtek, de a misszionáriusok bizony- az adományok is növekedtek. | ságtételeit is érzéketlenül fogadják. Csak a feketék 15 ezer márkával 1 Másokat már érintett az Evangélium többet adtak, mint a múlt évben.{szelleme, de inkább szabadok Nagy hálával emlékezhetünk ¡akarnak maradni, mint a keresz- meg H o l l a n d  Indiában levő|tyén egyházba belépni, nagy munkaterületükről is. Szu-[ Kínában az ellenséges hangulat matra szigetén 1.200.000 batak van. I még nem enyhült. Több iskolát Ezeknek egy negyed része kérész- 1  be kellett csuknunk a kormány- tyén. A másik negyedrész a hamis Izóság rendeletére. Lehetséges, próféta hatalmába került, a többi [hogy odajutnak a dolgok, hogy még pogány. Itt is nagy feladat [minden iskolát be kell csuknunk vár ránk. Ha a látszat nem csal,[és akkor megint úgy lesz, mint akkor most van itt az ideje a nagy I kezdetben volt, hogy a munka munkának. Ó milyen fájdalmas vol-| kizárólag csak az igehirdetésre na, ha munkások hiányában nem [szorítkozik.tudnánk kihasználni azokat a nagy I Három főállomásunkon : Tung- alkalmakat, amelyeket az Úr adljkungban. Tonghában és Taipeng- Az orvosi munka is mind szűk-{ben 8 testvér foglalkozik a nőkkel ségesebb lesz. A  batak misszió- [és leányokkal, bán most négy orvosunk van. I A  bélpoklosok számára létesí- Munkájukban segítségükre vannak ¡tett otthonukban ebben az évben német és holland missziói testvé-i^b beteget vettünk fel. Ez különö- rek és bennszülött ápolónők. | sen sok hálára indít minket . . .A  vakok számára fennálló mén-[ Ezek, a nehézségekről és őröli'lyt és a leprások otthonát is a {mökről beszámoló sorok indítsanak batak egyház tartja fenn. Szumat-i minket hűségesebb imádkozásra.



Tudakozzátok az írásokat!
J'an. 1. Luk. 2:21. Gál. 3 :2 3 -2 9 . 

Luk. 4:16—21. Rom. 8:24— 32. Az. Ür Jézusnak az 1932. esztendőre is az a programmja, amit ott a názáreti zsinagógában kihirdetett. S ebbe a programúiba te is belé vagy foglalva, kedves olvasóm. Válaszd ki belőle magadnak azt, amire szükséged van. Ha lelki szegény vagy, fogadd el az evangéliom örömet és gazdagságot hirdető üzenetét; ha szivedet égeti a töredelmes bűnbánat, menj a nagy Orvoshoz, hogy meggyógyítson, ha bűneidnek még rabja vagy, engedd magadat feloldoztatni és szabadon bocsáttatni; ha szemeid még nem nyíltak meg Isten megismerésére, hadd nyissa fel őket Jézus. Menj Őhozzá minden bajoddal s kedves esztendő lesz számodra ez az uj esztendő.
Jatt. 2. Zsolt. 23. Zsolt. 117. Ez is egy programmja az Ür Jézusnak számodra ebben az esztendőben. Pásztorod akar lenni, elfogadod-e? Ha igen, mennyi minden jóban lesz részed; Gondoskodni fog testednek és telkednek táplálékáról, felüditéséről. Nem kell aggódnod, búslakodnod, vidám és örvendező lehetsz. Nem kell félned ellenségeidtől, a rosszakaratú emberektől, mert Pásztorod mindentől megoltalmaz. S még ha úgy akarná is Isten, hogy ez az esztendő az utolsó legyen számodra itt a földön, akkor sincs mitől félned, mert Pásztorod a halál völgyében is veled lesz s az Ö karjai visznek át a mennyei hajlékokba, a boldog és dicső örökkévalóságba.
fa n .'  3. Máté 2:13— 23. I. Pét. 4:12— 19- Máté 16:1 4. Jak. 4:13— 17.Az Ür Jézus földön jártában nagyon sok jellel bizonyította, hogy Ö a megígért Messiás, de akik szándékosan behunyták a szemöket és elzárták a szivüket, azok még ezekből a jelekből sem tudták Öt megismerni. S mikor bekövetkezett a legnagyobb jel, az Ür feltámadása (a- melynek előképe volt az ótestamentom- ban Jónásnak, a cethal gyomrában töltött három nap után való kimenekülése), akkor sem hittek. A mai idők is sok jelt mutatnak fel. Jeleket, amelyek fi- . gyelmeztetnek bennünket, hogy nemsokára újra betelik az idők teljessége, s bekövetkezik a mostani korszak befejeződése, az Ür Jézus újra eljövetelével. Figyelsz-e a jelekre? Vagy a te szived is kemény, mint egykor a farizeusoké?
lan. 4. Zsolt. 91. Rám. 1:1 15.Pái apostol készül Rómába, hogy ő és a rómabeli keresztyének is egymás hite által felbuzduljanak és épüljenek. Valóban nagy erő van abban, ha Isten gyermekei személyes érintkezésbe juthatnak egymással. Nem csak a gyengébbek számára áldás, ha közéjük megy egy erősebb, hogy nekik az Ige magyarázásával,

tanácsadással, irányítással szolgáljon, hanem áldás ez arra is, aki ezt a szolgálatot végezheti. Senki sem áll olyan erősen, hogy rá ne szorulna a többiek imádságára, a közösség erősítő befolyására, a mások hitének buzdító hatására, s azoknak a lelki gyümölcsöknek az örvendeztető meglátására, amelyek munkája nyomában fakadnak. Hordozzuk egymást szivünkön, hogy igy egymást erő-Q l ' f h P Q Q l i L '  J
la n .'5. Márk. 1:1— 15. Rám. 1:16— 

25. Pál az evangéliumot hirdeti, amely Istennek hatalma, s amely a maga teljességében a Jézus Krisztusban nyilvánult meg. De ha a Jézus előtti időkben nem lehetett olyan világos az Isten ismerete, annyi világosságot mindig adott Isten az embereknek, hogy ha ezt befogadták volna, nem kellett volna nekik olyan utálatos bűnökben élniök, mint ahogy éltek. Isten nem kiván többet az emberektől, mint amennyit a nekik nyújtott világosság szerint tőlük kívánhat, de annyit megkíván. Tőlünk keresztyénektől méltán megkívánja, hogy elfogadjuk az evangéliumot, meghajoljunk Jézus Krisztus keresztje előtt, s engedjük hogy a Szent Lélek ujjászülhessen bennünket.
lan. 6. Máté 2:1— 12. És. 60:1— 6. Máté 3:13— 17. 11. Kor. 4 :3—6. Az evangélium világos, még a gyermek is megértheti. Az, ami fátyolt borit reá, ami elleplezi, az az emberi szív  hitetlensége. Az ember lelki szemeit a világ istene, a sátán vakítja meg. Aki a sátánra hallgat, annak engedelmeskedik, és nem akar tőle elfordulni, az nem tudja felismerni a Jézus Krisztus arcán Istennek a képét. Isten kész reá, hogy minden sötét szívben meggyujtsa a hitnek világosságát, de erőszakot nem alkalmaz, önként kell elfogadnunk az Ö általa felajánlott világosságot. Elfogadtad-e már? Vagy kész vagy-e elfogadni?
lan . 7. Márk. 1 :1 6 -2 9 . Róm. 2:1— 

11. Tudod-e már te is, hogy Istennek jósága téged megtérésre hiv? Isten jósága, amely ott a Golgotán ülte a maga legfényesebb diadalát, mikor halálra adta érettünk az Egyszülöttet, a Szentet! Halálra adta érettünk és helyettünk. Belevágott-e ez már valaha a szivedbe? Megértetted-e, hogy neked kellett volna ott függnöd a kereszten? S bánod-e bűneidet, amelyekért Jézus függött ott helyetted? Bánd és térj meg! Ne légy kemény, ne utasítsd vissza ezt a szeretetet, mert haragot gyüjtesz fejedre, az Ítélet napjára. De ha megtérsz, dicsőség, békesség és tisztesség vár reád.
lan. S. Márk. 1:30—45. Róm. 2: 

12—24. Az apostol itt összehasonlítja a pogányokat az akkori zsidókkal. A po- gányoknak nem volt evangéliumok, ők nem tudtak semmit Krisztusról, de nekik



is volt szivükbe írott törvényük, volt lel -1 kiismerctök, amelynek szavát követhették és ez által Isten előtt megigazulhattak. A zsidóktól Isten többet kívánhatott. Jézus Krisztus őközöttük élt, tanított, tett jeleket, őközöttük feszittetytt meg, sőt őáltaluk feszittetett meg. Volt-e okuk az önmagukkal való megelégedésre, a dicsekedésre? Nem arra volt-e inkább okuk, hogy magokat megalázzák és bűneiket megbánva megtérjenek. Ezt kívánta tőlük Isten. S mit kíván tőlünk, akiket már 2000 év bizonyságtevőinek a fellege vesz körül?
Jan. 0. Márk. 2:1— 13. Zsolt. 122. Örülsz-e te, mikor az Úr házába mehetsz? Örülsz-e, mikor a gyülekezetben keresztyén testvéreiddel együtt dicsérheted az Urat? Imádkozol-e egyházadért, hogy az igazán Istennek a gyülekezete legyen? Megteszed-e, amit tehetsz, hogy épülését előmozdítsd? S imádkozol-e hazádért, a városért, amelyben lakói, hogy Isten neve mindenütt felma- gasztaltassék, s Istennek békessége tölt- hesse meg a sziveket? Mindezeket reád bízta az Úr.
Jan. 10. Luk. 2:41— 52. Róm. 12:1 — 6. Ján. 1:35- 42. 11. Kor. 6:14 - 7.1. Sok keresztyénnek okoz fejtörést az a kérdés, hogy mennyire kell neki elszakadnia a világtól, mi az, amit ott kell hagynia, s mi az amiben megmaradhat. Az úgynevezett közömbös dolgok felett vannak az eltérések- Szabad-e szivarozni? Szabad-e táncolni? Szabad-e regényeket olvasni? Szabad-e színházba járni? stb. Isten Igéje ilyen részletkérdésekre nem felel, de annyit világosan mond, hogy ne legyen közösségünk a sötétséggel, ne illessünk semmi tisztátalant, hanem tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól. Minden, ami megzavarja az Úr Jézussal való benső közösségünket, ami tekintetünket Öróla a világ dolgaira fordítja, amit nem tudunk imádkozó szívvel végezni, az számunkra mind sötétség és tisztátalanság. Ebből a szempontból Ítéld meg a dolgokat, s aszerint tarts meg valamit, vagy szakadj el valamitől.
Jan. 11. Zsolt. 2. Róm. 3:1 20.Istennek törvénye felséges és tökéletes dolog, de csak úgy van belőle hasznunk, ha betöltjük. S a törvény cselekedeteiből azért nem igazolhat meg senki, mert senki sem tudja tökéletesen betölteni. Pedig «ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.» (Jak. 2:10). Isten igéje elrettentő képet rajzol itt elénk az ember bűneiről. S ezj olyan tükör, amelybe ha belenézünk, a saját arcunk vonását is megláthatjuk benne. Nincs személyválogatás. Bűnös a pogány, a zsidó, a keresztény és a keresztyén.

| Mennél több világosság jutott neki, annál bűnösebb.
Jan. 12. Márk. 2:14—28. Róm. 3: 

21—31. Hol van tehát a menekülés a büntetés elől, a kárhozat elől. Öh felséges evangélium, dicsőséges örömhír, a- mely azt hirdeti, hogy ingyen kegyelemből kapjuk a bünbocsánatot, a felszabadulást, a megigazulást s még sok drága ajándékot, amelyek ezeket követik. In -1 gyen kegyelemből, amelyet hit által elfogadhatunk, Jézus Krisztus szerezte meg számunkra ezt a kegyelmet váltsághalála által. Vérét hullatta érettünk, engesztelő: áldozat gyanánt Isten oltárára tette magát, Isten igazságának eleget tett, min-; dent elvégezett. Dicsekednünk önmagunkban nem lehet, de Őbenne és általa boldogan vallhatjuk magunkat kegyel-; mct nyert bűnösöknek, Isten gyermekeinek.
Jan. 13. Márk. 3:1- 19. Róm. 4 :1— 

8. Milyen nehéz kiizködést visznek végben azok, akik jócselekedeteik által akarnak üdvöziilni. Sohasem juthatnak teljest lelki nyugalomhoz, mert sohasem tudhatják, elegendő jót cselekedtek-e már, hogy. üdvözöljenek. S milyen hiábavaló ez a küzdelem! Nem vezet célhoz, mert az üdvösség sokkal drágább, mint hogy emberi jósággal, törekvésekkel, erényekkel, jócselekedetekkel meg lehetne vásárolni. Az üdvösség királyi ajándék, a-| melyet szóval megfizetni nem tudunk, csak ingyen fogadhatunk el. Így nyújtja azt nekünk a nagy mennyei Király.
Jan. 14. Márk. 3:20 -35. Róm. 4: 

16 25. Ábrahám hitt Isteh beszédének,s Isten ezt a hitet számította be neki igazságul. Isten nekünk is csak hitünkéi tulajdoníthatja igazságunkul, azt a hitet amellyel elfogadjuk Jézus Krisztust, ; megfeszített és feltámadott Megváltót Ez a hit ragadja meg Isten kegyelmét mert ez a hit tesz lehetetlenné mindet önmagunkban való bizakodást. Kegyel met csak érdemetlenül lehet kapni, ke gyelemért csak elitéit bűnösök folyamod hatnak. Ilyennek ismered-e magadat? H igen, vár rád a kegyelem.
Jan. 15. Márk. 4:1— 20. Róm . 5:1 

11. A  hit által való megigazulás uj mej uj drága ajándékokat von maga utár Aki elfogadta a kegyelmet, az képe lesz Isten többi ajándékát is elfogadni a békességet, a reménységet, a türelme az erői. Mindezek lelki tapasztalatok) válnak számára, amelyek mindig bővel ben ömlenek belé az életébe. Tapas talni fogja, hogy Krisztusban mindéi megnyert, ami földi és mennyei boldo; ságához szükséges. Őh, milyen bah ember, aki ezeket a drága ajándékok visszautasítja. Vargha Gyulán„Fébé" Evang Diakonissza Anyaházi Nyomda.Budapest, Vlh, Damjanich-u. 28b.Felelős vezető: Fekete Géza.


