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KÖDBEN.

Hol virág illatja szállt, 
útközépen m eg-m egálltam .
De ja j, rám lepett a z  ősz.
Két szem em re köd  borult, 
s utam at m ár nem  találtam .
Mit kerestem  ? Mit akartam  ?
Álltam könnyesen, zavartan , 
veszteségem érezőn  
ott, a  dérlepett m ezőn.
Lelkem ben akko r  látás fénye gyűlt. 
Őszi ködön  túl szent sereg vonult. 
Élen elől a  vérező Vezér.
(Jaj, értem, értem , a z  én vétkemért 
hullott gyöngyellőn  az  a  tiszta v é r !) 
Mögötte m ennyien I Öh, ism erem  
ott azt a z  a r c o t! V észben tengeren, 
veszedelem ben városokon  át, 
megvetve m inden fö ld i koronát 

\ a Krisztusért, h isz mind kár  és szem ét, 
célra szegezve lángoló szem ét.

Óh, ism erem , és mennyit ism erek I 
Vonul, vonul tovább a  szent sereg  : 
nem a  d icsőség ; a  fénykeresők, 
elism erésre s  a  kegyre lesők, 
nem, a k ik  a  világ nyom orát végig 
kényelem  hím es párnáiról nézik.
Nekik a  földnek öröm e se  kellett.
Nem álltak  meg hívó v irágok mellett. I? 
Ugart törtek, verejtékkel vetettek : 
lenézettek, gúnyollak, megvetettek, 
m égis győzelm et, d iadalt nyerők, 
föld  savai, megújító erők  I . . .
Jön , jön  az  é j m ár nagy-sötéten.
Á llok a  dérbelepte réten . . .
Pedig én is ott h a la d ta m !
M eg-m egálltam  . . . E lm aradtam .
Üttalan útak . . .  ködbevon t hegyek . .  .
Óh, v érező  Vezérem , M essiásom, 
a  szem em  több virágot s o h s e lá s s o n :  |c 
szent n yom dokodban  újra hadd

[m egyek

Bélák Erzsébet. =

VIII. évfolyam, 22. szám. 
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Ne nézz oda!

„Kicsoda vak, ha nem az 
én szolgám, és olyan süket, 
mint az én követem, akit el
bocsátok ?“ Ésaiás 42 :19 .

Ezek a szavak elsősorban az 
Ur Jézusról szólnak, aki megalázta 
magát és engedelmes lett mind
halálig, sőt a keresztfának haláláig ; 
de másodsorban azoknak is szól
nak, akik követték Öt a Golgothára, 
akik az Ő vére által békességet 
kötöttek Istennel, és az ő  kereszt
jét magokra vették, mint saját ke
resztjüket. Ezek Ővele, az Élővel 
összeköttetésbe jutottak, s Szent- 
Lelke segedelmével igyekeznek 
nyomdokaiban járni, a földi dol
gokat többé nem külső látszatok 
szerint ítélik meg, nem szemeik
nek látása szerint és , nem füleik
nek hallása szerint. (Ésaiás 11:3.)

A Feltámadottal való élet meg
követeli, hogy készek legyünk 
„vakká“ és „süketté“ lenni minden 
iránt Istent kivéve. Bár a testi szem 
lát, a lélek érintetlen marad, mert 
már látta a „mennyei látomást.“ 
Bár a testi fül hall, a lélek süket 
marad minden külső hang számára, 
mert hallja Istennek hangját.

Csak azokat, akik, mint Jézus, 
Istennel járnak, használhatja fel 
mint csatornákat, amelyek széjjel
hordják üzenetét.

Hogyan őrizhessük meg ezt a 
szent vakságot, amely pedig olyan 
fontos azok számára,,, akik „hívek 
szeretnének le,nni az Ő egész házá
ban?“ Isten Ésaiás által megemlít 
nehány föltételt:

„Aki fülét bedugja . . és sze
meit befogja, hogy gonoszt ne 
lásson . . .  a Királyt ékességében 
látják szemeid.“ (És. 33: 15, 17.)

Hogyha nap-nap mellett olyan 
életet óhajtunk élni, amelyben lát
juk a Királyt és üzenetének átadói 
akarunk lenni, akkor meg kell ta

nulnunk „fülünket bedugni“ és 
„szemeinket befogni.“

„Ne nézz meg sem m it“, amit Isten 
megtiltott!

„És látá az asszony, hogy jó 
az a fa eledelre és hogy kedves 
a szemnek . . .  és szakaszta gyü
mölcséből . . .“ I. Móz. 3:6.

Gondosan meg kell őriznünk a 
szemünket, ha a világosságban aka
runk járni, amint Ö„maga a világos
ságban van ; az Ő vére alatt kell 
maradnunk. Az első pillantás felett 
kell győzedelmeskednünk. Egyetlen 
pillantást sem szabad magunknak 
megengednünk a közeledő ellen
ségre. Meg ne nézz olyan könyvet, 
amelyikről nem tudod, hogy sza
bad-e elolvasnod. Isten megőriz, 
ha szemünket befogjuk.

„Ne nézz“ a nehézségekre!
„Saul monda: Mikor láttam, 

hogy a nép elszélede mellőlem, 
és te nem jöttél. .  . azt mondám : 
Mindjárt reám törnek a filiszteu- 
s o k . . . “ (I. Sám. 1 3 :1 1 -1 2 .)

Válságos időkben különösen 
veszedelmes magunk köré nézni 
és a következményekre gondolni, 
mert akkor lehetetlen elcsendesedni 
s Isten segítségének az idejét ki
várni. „Az éjszaka negyedik részé
ben pedig hozzájuk méné Jézus.“ 
(Máté 14 : 25.) így tesz Isten mindig. 
Soha el nem késik 1 Ha az út 
még olyan sötét is, v á r j; ne akard 
Őt megelőzni, ne tégy úgy, mint 
Saul tett! Fogd be a szemedet és 
bízzál! Mi talán azt mondjuk: vál
ságos idők gyors cselekvést kíván
nak. Nem. Légy csendben és várj 
világosságra, — várj, míg föl nem 
ismered Isten akaratát; bízd reá 
a filiszteusokat!

„Ne nézz“ az  ellenség fenyege
téseire !

„És követeket külde Jézabel 
Illéshez, mondván: „Ezt csele-



„ F é n y s u g á r “ 179

kedjék velem az istenek, ha úgy 
nem cselekszem a te életeddel, 
mint. . .  azoknak életökkel! Amit 
mikor megértett, felkelvén, el
ment, vigyázván az életére.“ 

1. Kir. 1 9 :2 - 3 .  
A karmeli hatalmas próféta fut 

egy asszonynak a fenyegetései elől. 
Csak az ellenségre nézett, arra hall
gatott és elmenekült az őrhelyéről. 
Ne nézz az ordító oroszlánra, mert 
tested és véred kétségbeesik ? Rej
tőzzél Istenbe, és maradj meg 
Őbenne mozdíthatatlanul! „Légy 
veszteg és várd az Úr szabadí- 
tását! “

„Ne nézz“ m ások körü lm ényeire!
„Irigykedtem a kevélyekre, 

látván a gonoszok jó szeren
cséjét . . . Mígnem bemenék az 
Isten szent helyébe: megér
téül . . .“ Zsolt. 73 :3 , 17.

Milyen sokan birálgatták már 
Isten sötét utait, mikor gyermekeire 
szenvedéseket bocsát tt, mialatt a 
világ gyermekei látszottak, mentek 
maradtak ezektől. Aszáf azt mond
ja, hogy lábai már-már megha- 
nyatlottak, mert ezekre nézett és 
irigyelte őket. Csak miután a szent
helyben az igazi világításban látta 
meg a dolgokat, tudta elmondani: 
„Náladnál egyébben nem gyönyör
ködöm a földön.“ Ne kételkedjél 
soha Atyád szeretetében, mert akit 
Ő szeret, azokat meg is dorgálja. 
(Zsid. 12:6.)

„Ne nézz“ a háborgó tengerre!
„Péter . . . látva a nagy sze

let . .  . kezd vala merülni.“ Máté 
1 4 :2 9 -3 0 .
A tengeren való járás a hitben 

való boldog vakonjárásnak a képe. 
S ez csak addig lehetséges, amíg 
sem kisértésekre, sem körülmé
nyekre, sem a bennünket helyünk
ről elriasztani akaró ordító orosz
lánra, sem más emberekre nem

nézünk, s Atyánk hűségében nem 
kételkedünk.

„Nézzünk fel Jézusra 1“ Ő tart 
meg bennünket a háborgó tenge
ren való jártunkban. Győzni fogunk, 
hogyha látjuk azt, aki láthatatlan.

„Te, akit elválasztottalak . . .  ne 
félj . . . mert én vagyok Istened 1“ 
(Ésaiás 41 : 9— 10.) Penn-Lewis J.

A köd mögött.
Petersen Skovgard könyvében 

olvassuk: „Sűrű, átláthatatlan köd 
volt. A hajó orrán sem lehetett túl 
látni. Két hatalmas tengerihajó, az 
egyik, amely Amerikából jött, és a 
másik, amely Európából szállított 
Amerika felé olasz kivándorlókat, 
összeütközött. A helyzet remény
telen volt. Mindkét hajó úgy meg
sérült, hogy lehetetlennek látszott 
a megmenekülés. Az egyik hajó
nak volt egy drótnélküli távíró
készüléke. Sietve megadta az első 
jelzést a nagy ködön keresztül: 
„Két hajó szükségben!“ Az elek
tromos hullámok szétmentek a ten
ger felett 300 km. távolságra. „Két 
hajó szükségben ! Segítség ! Segít
ség I Segítség!“ — Egyik óra a 
másik után telt el, és a távirdász 
hiába adta le a jeleket. Már tizen
négy óra óta ült fent az árbocon 
és szüntelenül jelzett, miközben a 
hajó mindig mélyebbre sülyedt. 
Ügy látszott, hogy minden hiába
való. — Ekkor — tizennégy hiába 
eltöltött óra után tisztúlt a köd. És 
íme hat hajó állt közvetlenül a 
közelükben, segítségre készen. A 
hajó utasai a kétségbeesés hatá
rán voltak. Azt gondolták: minden 
segélykiáltás hiábavaló volt, min
den elveszett! Nem vették észre, 
hogy mi történt a köd mögött. A 
segélykiáltások több hajó felvevő 
készülékét működésbe hozták. A 
hajók megváltoztatták útirányukat 
és segítségükre siettek. Mind ez a



180 F é n y s u g á r
köd mögött történt; s csak mikor 
a köd eloszlott, látszott, hogy a 
segítség készen volt. Mi vájjon 
nem ismerünk ilyen félelmeket? 
Az élet tengerén nincsen olyan 
átjárhatatlan s átláthatatlan köd, 
amely a segítség minden reményét 
elveszi tőlünk? Van, de ebben a 
szükségben, vedd elő a te drót
nélküli távíródat: im ádkozzál!  Ne 
add fel a reménységet, ha úgy lá
tod is, hogy Isten nem hallgat 
meg 1 Figyelj csendesen szereteté- 
nek evangéliumára, miközben 
egyik jelentést küldöd a másik 
után. Ha a köd oszlik, akkor Is
ten dicsőségének gazdagságát na
gyobbnak fogod látni, mintahogyan 
azt emberi elme elképzelheti.

Egy lelkész 
tapasztalataiból.

Kórházlátogatásaim alkalmával 
találkoztam egy hívemmel, kiről 
nem tudtam, hogy beteg. Kedves, 
szolgálatkész egyéniségével minden 
egyházi munkában segítségemre 
volt. Bibliaolvasó, vágyakozó lé
leknek ismertem, de a szoros ka
pun még nem lépett be. Most igen 
meglepett rossz állapota, bár mo
solyogva fogadott s biztosított róla, 
hogy nincs komoly baja, csak 
vizsgálaton van itt s néhány nap 
múlva hazamehet. „A tüdőmmel 
van baj“, felelte érdeklődésemre, 
„de nem komoly dolog.“

Távozásnál a kapuban talál
koztam a feleségével, ő  már nem 
volt olyan derűs. Kétségbeesve 
mondotta, hogy az orvosi véle
mény szerint menthetetlen. Meg
döbbentett a hír s megígértem, 
hogy majd felkeresem őket ottho
nukban.

Legelső látogatásom alkalmával, 
mielőtt a betegszobába léptem, 
az asszony összetett kezekkel kö-

nyörgött: „Nagytiszteletű úr kérem, 
csak az igazat ne mondja meg 
neki, nem tud semmit, telve van 
reménységgel, életkedvvel, nem 
akárom, hogy már most megtudja 
a reménytelen jövőt. Kímélni, óvni 
akarom!“ „De miért, mikor még 
itt van a kegyelmi idő, kihasznál
hatja, elkészülhet, miért hazudjunk, 
áltassuk?“ — feleltem az asszony
nak. „Könyörgök, ne szóljon neki. 
Ha látom, hogy már közel van a 
halála, magam mondom meg s 
készítem elő, addig hadd örüljön a 
gyógyulás reményének! Még egy
szer komolyan figyelmeztettem, 
hogy ez hazugság s ha látszólag 
kíméletből és szeretetből fakad is, 
bűn s a bűn magában hordja a 
büntetést. A betegnél tett látoga
tásom nem végződött semmi ko
molyabb beszélgetéssel, mert az 
asszony könyörgő szeme, mellyel 
beszélgetésünket figyelte, minden 
lehetőségét kizárta annak, hogy 
a magával megelégedett beteget 
figyelmeztessem a kegyelemre, 
melyre nemsokára olyan égető 
nagy szüksége lesz.

Következő látogatásom hasonló 
eredménytelenséggel végződött. Kis 
javulás állt be a beteg állapotá
ban, ez az asszonyt is bizakodóvá 
tette s így még inkább rettegett 
attól a gondolattól, hogy őszintén 
beszéljünk.

Egy alkalommal arra jártam, 
benéztem hozzájuk. Az orvos volt 
nála s nem tudtam távozását be
várni, anélkül jöttem el, hogy ta
lálkoztunk volna.

Néhány nappal ezen látogatás 
után halála hírét hozták.

Sietve felkerestem az özvegyet. 
Minden úgy történt, ahogyan azt 
sejtettem. A beteg állapotában 
rohamos rosszabbodás állt be. 
Egyik napról a másikra válságosra 
fordult. Felesége most akart értem 
küldeni s férje előtt feltárni a valót,
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de ez férje gyengesége miatt lehe
tetlen volt. Öntudatlanul feküdt. 
Halála előtt közvetlenül magához 
tért és felismerte helyzetét, felesége 
kétségbeesve, fájdalmában jajgatva 
mondotta: „Soha, sohasem fogom 
elfelejteni azt a pillantást, amelyet 
rám vetett, annyi szemrehányással, 
annyi fájdalommal volt tele, mintha 
azt mondotta volna: „becsaptál, 
hazudtál, az volt az igazság, hogy 
meg kell halnom s nem az, amit 
mondtál, hogy meggyógyulok.“

Szegény asszony, azóta fáj
dalma nem tud enyhülni. A ha
zugság, amely közte és férje kö
zött az utolsó időben a bizalmas 
hangot megzavarta, most a szem
rehányó búcsúpillantás után még 
fájdalmasabbá tette számára a 
veszteséget. S ha arra gondol, 
hogy férje lelke ellen mit vétett, 
nem tud megvígasztalódni . . .

ifr l$l >$* »$<

Betegágyak mellől.
Súlyos betegen fekszik egy 80 

éves férfi. Emberi számítás szerint 
nem sok ideje van már hátra. Az 
ápoló testvér szeretne vele lelke 
üdvösségéről beszélni, de ő hallani 
sem akar róla. „Én élni akarok!“ 
hangoztatja újra és újra. „Nekem 
ne beszéljenek a halálról, borzadok 
a hideg, sötét sírtól.“ De hiába 
„akart“ élni, az Úr nem akarta s 
neki mennie kellett . . .

Eszembe jut egy másik kép. 
Fiatal leány fekszik a betegágyon. 
Súlyos műtéten ment keresztül, s 
most élet-halál között lebeg. Szen
vedő, sápadt arcán mély békesség 
látszik, szemében valami földön
túli fény ragyog. Hogyne örülne, 

 hiszen nemsokára — talán még 
 ma — hazaér s azután otthon lesz 
 örökre, szemtől-szembe fogja látni 
 Őt, akinek a vére bűnös szívét

r nemosto’ a k i “ a
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helyet az ő számára is. Gyenge 
kezével eltolja magától az orvost, 
aki injekciókkal próbálja életét 
ideig-óráig megnyujtani. „Ne akar
janak itt tartani, az én Megváltóm 
vár reám“ — suttogja alig hallha
tóan.

Milyen nagy különbség van a 
kettő között! Miért akar a 80 éves 
aggastyán minden áron élni? Miért 
fél a haláltól ? Mert nincs Megvál
tója, nincs örökkévaló hazája. Elég 
volt néki, amit ez a múlandó élet 
nyújtott; emberi szeretet, földi ott
hon, jólét, élvezetek; többre nem 
vágyódik. S most mindezt itt kell 
hagynia. Értékesebbet nem ismert 
ezeknél, pedig hányszor lett volna 
alkalma megragadni az Úr mentő 
kezét s gyűjteni örökkévaló kincse
ket, de ő nem akarta! . . .

Annak a fiatal leánynak is sok 
szeretetben, bűnt gyűlölő, tiszta sze- 
retetben volt része, kedves, meleg 
otthont is készített számára az Úr 
kegyelme, s nagyon drágák,voltak 
számára azok, akikkel az Úr vére 
összekapcsolta, de a válás fájdal
mát enyhítette az a boldog bizo
nyosság, hogy a viszontlátásra 
búcsúzhatnak egymástól. A célra 
irányított tekintettel járta vándor
úját, s így a szenvedések, nehéz
ségek, örömök egyaránt az Úrhoz 
vonhatták közelebb. Engedte, hogy 
a Szentlélek világossága kiűzzön a 
szívéből minden sötétséget, minden 
homályt, nem, voltak rendezetlen 
ügyei sem az Úrral, sem az embe
rekkel, az Úr vére takarta minden 
bűnét. Szíve szabad volt, nem 
kötötte a földhöz senki és semmi. 
„Csak az nem vágyik haza, akinek 
nincs hazája“ — hallottam egyszer 
valakitől. — Neki volt! . . . Neked 
van-e, kedves lélek? . . .

Óh, nincsen édesebb szó :
„Megyünk hazafelé!“
Megyünk a békességbe,
Megyünk az Ur elé.

o. M. d. t
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Előrenyomulás 

a pogányok közt.
Az elunggebilei (Kamerun) hat 

kis közösség közül a legnagyobb 
Nkikok. Sok örömben volt része az 
ott dolgozó misszionáriusnak. A 
nkikokbeli keresztyének hűségesek 
voltak abban, amit az Úr rájuk 
bízott. A munkát különösen az 
lendítette fel, hogy Ekongó, az 
egyik pogány tanító, akit mindenki 
tisztelt, szintén a keresztyénséghez 
csatlakozott.

December közepén 62 felnőttet 
keresztelhetlek meg. így a keresz
tyének száma 150-en felül van. 
A keresztelkedésre jelentkezőkkel 
való foglalkozás mindig nagy öröm. 
Milyen figyelemmel ülnek ott az 
öregek is és hallgatják a bibliai 
történeteket! Az az érzése a misz- 
szionáriusnak, hogy ezek a po
gányságban nevelkedett emberek 
nem tudnak betelni a keresztyén- 
ség kincseivel. A legutóbb meg- 
keresztelkedtek között öt idősebb 
ember volt. Ök is, mint a többiek, 
pálcájukat ketté törték, jeléül an
nak, hogy a pogánysággal szakí
tani akarnak. Mindent, ami a ré
giből való, mindenki szemeláttára 
elégettek. „Az Úrtól lett ez és cso
dálatos a mi szemeink előtti“

A kereszteléskor a kis kápolna 
nem lévén elég. az emberek kint 
gyülekeztek az udvaron. Többszáz 
pogány és a keresztyének közül 
is sokan vettek részt az ünnepsé
gen. Ekongo ünnepélyesen előlé
pett a többiek közül és így tett 
bizonyságot: „Megláttam, hogy 
minden, amit szerettem, minden, 
amit cselekedtem, hiábavalóság 
volt. Testvérem és én látni akarjuk 
a Jézust, aki érettünk lejött a földre. 
Éppen ezért elvetünk mindent, ami 
ebben megakadályozna Ezt a 
rövid életet, amit még itt töltünk, 
erre akarjuk felhasználni. Senki

minket erre rá nem beszélt, maga 
Jézus hívott el bennünket Szent 
Lelke által. S most itt állunk bű
neink bocsánatát keresve és bizva 
az Ö kegyelmében.“

Majd mégegyszer utoljára pál
cáját magasra emelve így kiáltott: 
„Látjátok e varázsvesszőt? Ti ma
gatok vagytok a tanúim, hogy én 
ma elvetem magamtól és átadom 
a misszionáriusnak!“

Azután feleségéhez fordult, (az 
egyetlen, akit megtartott). „Ö az 
egyetlen, akivel együttélni akarok, 
vele együtt keresztelkedem is meg. 
Keresztyén akarok maradni öröm
ben, szenvedésben. Élet és halál 
nem választhat el engem Krisztus
tól. Íme itt a varázsvessző, az én 
házamnak más őrizője van.“

Azóta a sötétség és világosság 
harca még nagyobb Nkikokban. A 
varázslók még jobban igyekeznek 
elriasztani mindenkit a keresztyén- 
ségtől, azokat pedig, akik már 
megkeresztelkedtek, ismét a bűnbe 
vinni, de így csak annál jobban 
kidomborodik a keresztyénség győ
zelme. Az Úr közel van! Imád
kozzunk érettük!

Gyávaság.
Takarja a kifogás. A gyáva 

tudja a helyes utat, azt is, hogy 
reá kell lépnie, de minden kifogást 
előszed, hogy gyávaságát eltitkolja. 
Nehézségek vannak, de az Ür azt 
akarja, hogy érette legyőzzük azo
kat. Az embernek csak Istenre 
kell tekintettel lennie. A gyávák 
agyon akarják ütni lelkiismeretüket. 
Az elveszettek sötét névsorában a 
gyávák az elsők. (Jel. 21, 8.) Az 
arany középútat választották. A 
Biblia nem ismeri az arany közép
útat. Istenhez tartozókat ismer és 
Istentől távollevőket. A jelenések 
könyvében két népről olvasunk: 
7,14 és 6,15-16. Melyikhez tartozol?
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Nov. 16. És 48 : 1— 11. Dán. 2 : 1 -2 6 . 
Milyen nagy a különbség a babiloni böl
csek bölcsesége és a Dániel bölcsesége 
közt 1 Amazok tehetetlenek, mert csak 
„istenek“-ről tudnak, akikkel nem lehet 
lelki összeköttetésbe lépni és tőlük bölcse- 
séget venni a titkok megfejtésére. Az ő 
saját bölcseségük pedig nem elegendő 
arra, Dánielnek sem volna elegendő a sa
ját bölcsesége, de ő ismeri az egy igaz 
„Istent“, aki bölcseséget ad mindazoknak, 
akik ezt tőle kérik. Ebben a bizodalom- 
ban vállalkozik Dániel nemcsak az álom 
megfejtésére, hanem magénak, a király 
által el nem mondott álomnak a kila-
m l á e á r o  10

Nov. Í7. És. 48 :12-22. Dón. 2 : 27-49. 
Dániel a király előtt sem dicsekszik a 
maga bőlcseségével, hanem egyenesen az 
égben lakó Istenre mutat reá, aki a titkokat 
megjelenti s akitől vette ő is ezt a meg
fejtést, nem a maga hasznára, hanem a 
királynak és országának javéra. Az álmot 
is elmondja a mega teljes valóságában s 
annak jelentését is a király elé tárja. 
S ez a magyarázat a világtörténelem fo
lyamán csakugyan valóra vált. Országok 
lámadtak és múltak el egymás után; a 
nagy kő, amely minden földi országot 
összezúz maga az Úr és az Ö országa, a 
kié a végső diadal s az Ő országa meg
áll mindörökké.

Nov. 18. És. 4 9 :1 - 7 .  Dán. 3 :1 — 13. 
Mennyire nem lehet bízni egy olyan szív
nek a pillanatnyi lelkesülésében, aki nem 
állította még oda magát az igaz Isten 
szolgálatába. Nabukodonozort nagyon meg
hatotta és fellelkesílelte, mikor Dániel 
álommagyarázatát meghallotta s kész volt 
Dánielt is, meg annak Istenét is imádni s 
nem sok idő múlva megint csak kitör 
belőle a pogány lelKület. Nagy bálványt 
állít fel s kész mindenkit elveszteni, aki 

1 nem imádja azt a bélvényt. S aknamun
kások mindig akadnak, akik a feljebbvalók
nak ilyen hangulatét felhasználva, ássák 
a vermet azok alatt, akik útjukban állnak.

' Nem ilyen-e az emberi szív ma is ?
! Nov. 19. És 4 9 :8 - 1 8 ;  2 2 -2 5 .
| Zsolt. 126. Milyen öröm volt Zsidóorszég- 

ban, mikor a hosszú babiloni fogságból 
visszakerültek a népek fiai I Milyen öröm 
volt Magyarországon, mikor a nagy háború 
ulán hazakerültek a fogságból a mi fiaink ! 
Milyen öröm lesz, ha felszabadulnak 
Magyarország elfoglalt részei s ismét a 
magyar haza polgárainak vallhatják ma

gukat azok, akik most idegen uralom 
alatt sóhajtoznak I De mennyivel nagyobb 
és dicsőségesebb öröm lesz mindezeknél, 
ha majd Istennek gyermekei, bűntől, kísér
téstől, szenvedéstől, halóitól szabadon, 
visszajönnek Urukkal és Királyukkal a 
felszabadított földre 1

Nov. 20. Máté 2 5 :3 1 —46. II. Thess. 
1 :3 - 1 0 .  Luk. 1 9 :1 1 -2 7 . Jel. 2 : 8 - 1 1 .  
Szenvedések nélkül nem lehet végigélni 
a földi életet. A szenvedésekre minden
kinek szüksége van. S Isten gyermekeinek 
azokra a szenvedésekre is szükségük van, 
amelyek hitük következtében érik őket. 
Az üldöztetések és szorongattalások arra 
valók, hogy hitök erősbödjön és mélyüljön. 
S milyen vigasztaló Ígéret, hogy az eljö
vendő Úr az Ő szentjeiben fog megdicsőít- 
tetni. Nem ér-e föl ez a dicsőség minden 
szenvedéssel ?

Nov. 21. Zsolt. 113. Dán. 3 :1 4 —30. 
Isten megőrző szeretetének és felséges 
hatalmának egyik legcsodálatosabb meg
nyilvánulása a három zsidó ifjú megtar
tása a tüzes kemencében. Felelet ez a 
hitre: „Ki tud minket szabadítani“ — és 
a hűségre: „ha nem tenné is, akkor sem 
imádjuk a bálványt.“ Ilyen hit és ilyen 
hűség megkoronóztalik. Az égő tüzes ke
mence lángja semmi sérelmet nem okoz
hatott az ifjaknak, mást nem égetett el 
rajtok, csak a köteleket, mert megkötözve 
dobattak a kemencébe és szabadon látta 
őket járni a király. S mellettük, volt a 
negyedik, az őket megoltalmazó Úr.

Nov. 22. És. 50. Dán. 3 :3 » —4 :1 6 . 
Nabukodonozor király újra meg van hatva, 
újra látja, hogy Isten az egyetlen Úr, akit 
imádni kellene s mikor újra álmot lát, 
megint Dániel az, akiben bízik, hogy ezt 
megfejti. Eszünkbe juthat itt Jób mondása : 
„Hiszen szól az Isten egyszer, vagy két
szer is, de nem ügyelnek rá 1 Álomban, 
éjjeli látomásban . . . akkor nyitja meg az 
emberek fülét . . . hogy eltérítse az embert 
a rossz cselekedettől és elrejtse a kevély
séget a férfi elől.“ (Jób 33 : 14—17.) Igen, 
Nabukodonozorhoz is szólt, nem egyszer, 
sem kétszer, hanem többször is, ébrenlét
ben is, álomban is, vájjon ügyelt-e rá?

Nov. 23. És. 51 : 1— 11. Dán. 4 : 16-34. 
Ez az utolsó intés a legerőteljesebb, a 
legkeményebb. Dániel nem titkolja, amit 
az Úr mond, bár ő maga is megrémül, 
mikor az ólom értelme világossá lesz 
előtte. Föltárja a király előtt a veszedel
met, amely reá vár, ha el nem fordul
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vétkeitől s dicsőséget nem ad az Úrnak. 
De Nabukodonozor lelkét mér megejtette 
a kevélység s a komoly intés dacára ismét 
csak a maga hatalmában és dicsőségében 
büszkélkedik, s a büntetés el nem marad
hat. Isten hosszútűrő kegyelme azonban 
nem hagyja elveszni a bűnöst, időt és 
lehetőséget ad neki, hogy megalázza ma
gát és megtérjen. Ez a kegyelem engedte 
meg a golgothai kereszt felállítását, hogy 
általa sokan vezettessenek bűnbánatra és 
megtérésre.

Nov. 24. És. 5 2 :1 —12. Dán. 5 : 1— 12. 
A legnagyobb foka a emberi szív megrom- 
loltsógának, mikor Isten szentségéből gúnyt 
űz. Ezt a teljes megromlottságot látjuk 
Belsazárban. Atyja példáján nem okulva, 
kevélyen és merészen emeli föl fejét Isten 
ellen s szentségtelenít meg mindent, ami 
Istennek szentségét hirdeti. Az ilyen bűn 
már nem bírhat ki mást, csak az ítéletet, 
s ez a sorsa Belsazárnak is. S mily gyáva 
tud lenni az ilyen merész ember I Még 
nem is tudja a titkos írás értelmét, s már is 
megretten s arcán a rémület tükröződik. 
A későn felriadt lelkiismeret rettenetes 
gyötrelmeket okoz.

Nov. 25. És. 5 2 :1 3 - 5 3 :1 - 1 2 .  Dán 
5 : 13—30. Amire a király bűnös tobzódá
sában gondolni sem akart, arra figyelmez
teti most őt Dániel: apja kevélységének, 
felfuvalkodoltságának büntetésére, amely
ből neki okulnia kelleti volna, mert azt 
tudva, őrajta nagyobb a felelősség, mint 
atyján volt. Belsazér számára már nincs 
visszatérés, nincs kegyelem, bűnének bün
tetését el kell vennie. Hiába öltözteti most 
már Dánielt bíborba, talán ettől várva 
engesztelést, saját alattvalói keze által 
kell elpusztulnia. Bűne égbe kiáltott, s az 
ég ítélete lesújtott reá.

Nov. 26. És. 54:1,  4 -1 5 . Jer. 31:31-  
34. Az Egyiptomból való kiszabadulás 
még nem volt az igazi, végleges szaba
dulás, az akkor kötött szövetség még nem 
volt az igazi, örökkévaló szövetség. Még 
valami jobbnak kellett következnie. Ezt a 
jobbat az Ür mór régebben is megígérte 
és újra meg újra megígérte, s most itt 
ismét megpecsételi az Ígéretet. S amit az 
Űr Ígér, azt meg is tartja. Elérkezett az 
új szövetségnek, a jobb és tökéletesebb 
szövetségnek a közbenjárója, az Úr Jézus 
Krisztus, s ez a szövetség nemcsak Izrael 
népével köttetett meg, hanem az egész 
emberiséggel. De ennek a szövetségnek a 
törvényét minden egyes , emberi szívbe 
külön akarja beléírni az Úr, bűnbocsánat

által a bűnbánat és megtérés következ
ményeként.

Nov. 27. Máté 21 : 1—9. Rám. 13 : I l 
id. Luk. 1 :6 8 -7 9 .  Zsid. 1 0 :1 9 -2 5 . Az 
emberi lélek megtérése még csak a virra
dat a lelki életben. De a világosságban 
előre kell haladni, az Istennek tetsző szent 
életben mindig jobban növekedni. Sok 
keresztyén életében van folyvást félho
mály, mert nem rakta le egészen az éj
szakai öltözetet, nem szakadt el minden 
bűnétől, nem tagadta meg igazán önma
gát. Az ilyen élet sohasem jut teljes dia
dalra s nemcsak önmaga sincs igazán 
kielégítve, hanem másoknak sem tudja 
megmutatni a világosságra vezető utat. 
Meg tudsz elégedni ilyen keresztyénséggel?

Nov. 28. Zsolt. 116. Ddn 6 : 1— 15. Az 
irigység a legrútabb bűnök egyike, s mily 
nagy helyet foglal el az ember szívében 1 
Ahelyett, hogy örülne annak, hogy a má
sik ember fontos és nehéz feladatot jól 
el tud végezni s valamely felelősségteljes 
állást jól betölt, irigység fogja el a szívét, 
s mindenkép azon igyekezik, hogy abban 
a másikban valami bűnt födözzön föl, s 
ha nem talál, akkor rágalmakkal igyekszik 
helyéről elmozdítani s másokban bizal
matlanságot kelteni ellene. Nem tapasz
taljuk-e ezt ma is ? Nem vagy-e te is 
valami ilyenben bűnös ?

Nov. 29. És. 55. Dán. 6 : 1 6  28. Mi 
volt a Dániel megszabadulósónak az elő
idézője? Az, hogy ő .hitt az ő Istenében.“ 
Ő maga nem zárhatta volna be az orosz
lánok szóját, de mivel ügyét az Ür kezébe 
tette le, s föltétlenül bízott abban, hogy 
Isten meg tudja és meg fogja szabadítani, 
ez a hit alóhozta számára Isten segítségét. 
Mert Isten megígérte, hogy aki Őbenne hisz, 
az meg nem szégyenül, s Isten hű a maga 
Ígéretéhez. Amekkora a hited, akkora 
szabadítást fogsz tapasztalni.

Nov. 30. És. 57 :1 5 —21. Ddn. 7 : 1— 
14. Dániel álmában lát elkövetkezendő 
dolgokat. A világtörténelem igazolta, hogy 
látomásai valósággá változtak az idők 
folyamán a különböző országok hatalomra 
jutásában és bukásában. S valóra vált az 
Ember Fiáról megjelent látomás is, akinek 
az örökkévaló Isten hatalmat, dicsőséget 
és országot adott, amely örökkévaló és 
soha el nem múlik. Az úr Jézus Krisztus 
ez, akinek teljes hatalom adatott mennyen 
és földön, s akinek dicsősége még ezután 
lesz teljesen nyilvánvalóvá mindeneknek 
szeme előtt, az ő  újraeljövetelekor.

Vargha Gyuláné.
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