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ADVENT.
Az éjszaka nem múlik-é 1 
Fel hát, ébredni kell t 
Adventnek hajnal fényiben 
Előre I menni kell I

A munka, zaj közepette, öröm és szenvedés között csendesedjünk el az Úr 
Jézusnál az imádságban :

Oh, Jézus tartsd elémbe 
A  fáklyát Tenmagad,
Hogy szívem jól megértse 
Neked gyönyört mi ad.

Milyen fényáradat jönne a szívünkbe, 
milyen elrejtett, szent öröm töltene be 
bennünket ?

„Fény, — öröm — óh, az én életem
ben csak szenvedés és teher van 1“ Meg
értelek téged! Melyik emberi életben nin
csen szenvedés és teher, legyen az be
tegség, vagy a jövőtől való aggodalom, 
vagy nagy csalódás, vagy valamely nagy 
bűnnek a terhe, amelyet senki nem tud, 
csak te és Isten ! — De éppen azért kér
lek : „Kelj fel, világosodjál, mert eljött 
világosságod és az Úr dicsősége rajtad 
feltámadt." (És. 60, 1.)

Menj bátran és hittel ö  hozzá, imád
kozva és elcsendesedve az ö  szent jelen
létében — és világosság és öröm lesz a te 
osztályrészed is.

Azután menj és világíts, mint kis mé
cses — fényesen, melegen, csendesen és 
boldogan ott, ahol a te helyed : a szülői 
házban, üzletben, irodában, gyárban, vagy 
műhelyben, iskolában, vagy kórházban 
menj és világíts testvéreidnek, hogy ahova 
lépsz, örömsugár, szeretetsugar, békesség
sugár köhözzék be azoknak a azívébe, 
akik még sötéten, hidegen, tisztátalanul, 
nyugtalanul járják az élet ösvényeit, — hogy 

az örökkévalóságnak egy sugara költözzék be azok szívébe és vegyen ott lakozást,
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Legszebb ádventi ajándék.
Mily kevéssé ismerik Isten or

szágát I „A z  Isten országa igazság, 
békesség és Szent-Lélek által való 
.öröm.“ Róm. 14:7.

Isten országa igazság ! Krisztus 
nem azért jött, hogy az embereket 
tanításai által az előítéleteiktől 
megszabadítsa, hanem, hogy a 
bűn átkától szabaddá tegye őket. 
Mint Isten báránya magára vette 
bűneinket, hogy mi szabadok le
gyünk a bűn terhétől, az ítélettől, 
kárhozattól és mint Isten engedel
mes gyermekei élhessünk. Tehát 
ez az első, amit Isten országa 
nyújt nékünk: úgy állhatunk Isten 
előtt, mint akiknek Isten megbo
csátott az Úr Jézus Krisztusért. 
Ezt az adományt csak az tudja 
értékelni, aki érezte a bűn terhét, 
aki megtapasztalta Isten haragját 
és ítéletét és megtanulta azt kiál
tani: „Oh, én nyomorult ember! 
Kicsoda szabadít meg engem e 
halálnak testéből ?“ — Ha keresz
tyén akarsz lenni, ismerd meg az 
adományt, amelyet Isten Krisztus
ban ad néked és ítélj mindent 
kárnak és szemétnek érte..

így szólt tovább az apostol: 
Istennek országa békesség! Ez 
megint Istennek adománya, mert 
nékünk magunktól nincsen békes
ségünk, csak rossz lelkiismeretünk, 
nyugtalanságunk.^ Krisztus békes
séget hozott az Ő Vére által és ha 
eljutottunk az igazságra hit által, 
akkor békességünk is lesz Istennél. 
Nincs már semmi Isten között és 
mi közöttünk. A z ö  parancsolata 
nem teher többé a mi számunkra, 
hanem öröm nékünk Isten akaratát 
teljesíteni. Boldog ember az, aki 
ismeri Isten békességét, mely min
den értelmet felülhalad. Aki ezt 
ismeri, az ismeri igazán a keresz
tyén boldogságot. De az másokkal 
is a békesség gondolatai szerint 
cselekszik.

Végül: Isten országa öröm. Ez 
az öröm a békességnek eredménye. 
Jézus születésekor hírül adták: 
„Hirdetek néktek nagy örömet 1“ 
— ez az öröm tér be minden 
házba, ahol ezt az üzenetet hittel 
elfogadják. A z a tudat, hogy bé
kességünk van Istennel, mert van 
Megváltónk, aki minket megbékél
tetett a mi mennyei Atyánkkal és 
nem választhat el már minket 
semmi Istentől, örömmel töltheti 
meg szívünket. Ez Istennek aján
déka. Ezt az örömöt megőrizni és 
nem hagyni, hogy minden kicsiség 
elrontsa, ez a keresztyén feladata. 
Szomorú jelenség az, ha egy ke
resztyén, ha valamiben meg kell 
tagadnia önmagát, ha valamiről le 
kell mondania, boldogtalan lesz. 
Óh, milyen kicsinyesek tudnak 
lenni emberek, akik magukat ke
resztyénnek vallják s ez által 
elárulják azt, hogy ők a valódi 
öröm alapját nem ismerik. Ha az 
igazi örömöt ismernék, lehetetlen 
volna, hogy ne vennének magukra 
keresztet is és ne hoznának áldo
zatot is abban a tudatban, hogy 
van nékik Megváltójuk, aki min
denre elég.

Tehát Isten országa igazság, 
békesség és öröm a Szent-Lélek 
által. Ez azt jelenti, hogy ezeket 
az adományokat nem vehetjük 
magunkhoz, mint ragadományt, 
hanem a Szent Lélek kell, hogy a 
szívünkbe juttassa. És abban kü
lönböznek az emberi igazságtól, 
az emberi békességtől és emberi 
örömtől, hogy a Szent-Lélekben 
gyökereznek Vizsgáld meg maga
dat ma. hogy rendelkezel-e ezekkel 
az adományokkal és ha még nem, 
akkor vedd tudomásul, hogy ezeket 
meg kell szerezned, ha keresztyén 
akarsz lenni.
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JÖN A KIRÁLY.
Jön a Király, a te Királyod!
Ezt hirdeti a szent Ige. [várod, 
S mily boldog vagy te, hogyha 
S örömmel indulsz elibe;
Ha legfőbb kérdés most előtted: 
„Oh, hogy fogadjam a Dicsőt?
Ki bétölt mindent, mennyet, földet, 
Szívembe én hogy rejtsem ö t? “

Ne félj, ha szíved Néki nyitva.
Ha ö  elébe hajt a vágy, —
A szent karácsony drága titka:
A z emberszív a jászolágy;
A  betlehemi csillag fénye 
Tehozzád is küld egy sugárt, 
Betöltve szíved szent reménye,
A Megváltó szívedbe szállt.

S mily jó, ha most eléje tárod 
Szíved minden kérdéseit;
Nehéz a terhed? Nincs barátod? 
Ő megvigasztal s megsegít, [ned, 
Nem kell aggódnod, nem kell fél- 
Megfogja reszkető kezed, [élet, 
Mily könnyű lesz, mily szép az 
Ha Megváltód kézen vezet.

S ha Hozzá hű maradsz halálig, 
Ne félj, ő  mindig hű marad,
Amit Ígért, valóra válik.
Szól erről száz tapasztalat.
S ha már itt lenn a földön járva, 
Oly sok remény valóra vált,
Mi lesz, ha majd a menny kitárva, 
S meglátod Öt, a nagy Királyt!

Vargha Gyuláné.
I$* ►$» l$H$ l l$l »$1 »jn $» l$> ijfr Ijfr íjjl

Karácsonyi kívánság.
A kis padlásszobában ugyan

olyan örömmel üdvözölték a hó
pelyheket, mint kint a földeken 
Sápadt fiúcska állt az ablakban és 
örömében tapsolt: „Itt a hó, jaj be 
jó! Nemsokára karácsony lesz!“ 
A fiatalasszony, aki megszakítás 
nélkül, állandóan hajtotta a varró
gépet, szomorú pillantást vetett a

naptárra : már ádvent közepe van.
„És azután jön a Jézuska, úgy-e 

Anyukám?“ — kérdezte az ágyban 
fekvő, beteg kis lány. Az anya gyors 
mozdulattal törölte meg szemét, 
majd lázas sietséggel folytatta mun
káját.

Estére készen kell lennie, hogy 
új munkát hozhasson. És ez így 
megy napról-napra, hogy a leg
szükségesebbet maga és gyermekei 
számára megkeresse. Erejének már 
immár a végén van.

Férjének súlyos betegsége, ha
lála, a gond a mindennapi kenyér
ért, mély nyomokat hagyott a fiatal 
anya arcán és még valami, amiről 
senki sem tudott, a bűnbánat, amely 
égette a lelkét és a honvágy a sze
rető szülők után és a kis falu után, 
amelyről olyan könnyen lemondott, 
hogy kövesse azt, akit maga szá
mára választott, szülei akarata elle
nére. Óh, be hamar felnyíltak a 
szemei, be hamar vágyódott vissza 
a megszokott, kedves otthonba! 
Késő volt, hordoznia kellett az éle
tet, amelyet maga választott.

Egy este egyedül volt otthon a 
két gyermek.- Anyjuk munkáért 
ment.

Annus hirtelen felült az ágyá
ban :

„Jancsi!“ — „Mit akarsz?“
„Tudod mit kérjünk kará

csonyra? Nagy dolog, de még 
messze van karácsony, még van 
rá idő. Kérjünk a Jézuskától nagy
papát meg nagymamát! Jó ?“

Jancsi gondolkozott:
„Jó, Annus, és én még valamit 

fogok csinálni. írok nagypapáéknak. 
Tudom, hol laknak. Anyus egyszer 
mondta a címüket. Majd meglátod, 
hogy fognak örülni.“ Azután bol
dog örömmel aludt el a két gyer
mek.

Másnap délután, a két gyermek 
legnagyobb örömére, édesanyjuk 
újra elment. Jancsi nagy nehezen
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az ablakhoz tolta a nagy asztalt, 
hogy a téli nap utolsó sugarai még 
megvilágítsák a levélpapírt. Nem 
sokat gondolkozott, hanem nagy 
gyermekbetüivel teleírta a papírost, 
borítékba tette, megcímezte, gyor
san leszaladt vele és bedob'a a 
levélszekrénybe.

Amikor édesanyjuk haza jött, 
a két gyermeket vidáman, ragyogó 
szemekkel találta. Jancsi éppen 
akkor mondta hangosan, örömmel 
a hangjában: „Dicsőség a magas- 
■ságos mennyekben az Istennek, és 
e földön békesség

Két nap múlva bekopog a le
vélhordó egy falusi ház ajtaján: 

„Nem tudom, ide szól-e ez a 
levél, így szól a cím : „Kedves 
Nagyszüleinknek N.-ben.?“ Úgy tu
dom, maguknak vannak unokáik 
valahol a fővárosban? Isten áldja 
meg magukat.“

A  szobában mély csend van. 
Az öreg asszony reszkető k- zében 
tartja a levelet és félő tekintetet vet 
férje felé: „Felnyithatom?!“ Az 
öreg ember szeretne felelni, de 
mintha egy vasmarok szorítaná 
össze a torkát. Az öreg asszony 
csendesen felbontja a levelet és 
áhítatos, remegő hangon olvassa: 

Kedves Nagyszüleink!
Mi nagyon szeretünk bennete

ket. Annus is, én is. Apa meghalt 
és Anyus olyan sokat sír Úgy 
szeretnénk hozzátok menni. Anyus 
azt mondta, hogy ott olyan nagyon 
szép. Ügy szeretnénk, ha nekünk 
is volnának nagyszüleink, mint más 
gyermekeknek. Mindennap arra kér
jük Istent, hogy karácsonyra adjon 
nekünk nagypapát és nagymamát.

Csókoltat benneteket 
Jancsi és Annus. 

A z öreg emberek zokogását csak 
a falióra egyhangú ketyegése sza
kította meg. A z öreg asszony csen
desen, kérő hangon megszólalt: 

„Apa, ezek a mi unokáink és

. . .  és nemsokára karácsony lesz!“
„Igen“ , — az öreg férfi megtö

rölte könnyes szemét — „nem hiába 
beszéltél nekem az Úr Jézus meg
bocsátó szeretetéről. Mindent el 
akarok felejteni és mindent meg- 1 
bocsátók. Ha Isten úgy akarja, 
holnap elutazom és elhozom a' 
lányunkat a két gyerekkel Te az
alatt készíts el mindent nagyon 
szépen és akkor olyan karácso
nyunk lesz, amilyen még nem volt.“

Azután kimentek a kapu elé 
és némán, könnyes, de boldog 
tekintettel néztek az ég felé. Las
san hullott a hó. A  nagyapa le
vette a sapkáját és felesége kezét 
megszorítva hálás szívvel mondta: 
„Dicsőség a magasságos mennyek
ben az Istennek . . .“

A fehér hörcsög.
Egy herceg vadászat alkalmá

val üldözőbe vett az iszapos árok 
parton egy hörcsögöt. Amikor az 
állat az árok partjához érkezett, 
ahelyett, hogy keresztülment volna 
a széles iszaprétegen és ott meg
menekült volna, szűkölve a földre 
vetette magát. Meglepetten nézte 
a herceg a kínlódó állatot és nem 
ölte meg. Kérdésére az öreg va
dász megmagyarázta a hörcsög 
különös viselkedését. Ennek az 
állatnak sajátsága, hogy fehér sző- 
rözetét semmiképpen sem akarja 
beszennyezni, inkább meghal. A 
herceget nagyon meghatotta ez a 
magyarázat. Magával vitte a kis 
állatot, mely egészen szelíd volt. 
Ettől kezdve a cimerén a fehér 
hörcsög volt.

A z oktalan állat nékünk is 
prédikálhat: inkább haljunk meg, 
minthogy fehér ruhánkat beszeny- 
nyezzük.
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Gusztév Adolf hagyatéka.*

Még dúl a harc. de ő, had vezére 
nem küzdhet mór tovább... Kihull a vére . 1 
Szent zászlaja győzelmesen loboghat, 
felette feketét a gyász lobogtat, 
rajta most a halál ül diadalt.
B-lenéz a kialvó fényszemekbe:
„Nem zenged mór a győztes éneket te! 
Nem zenged már a győzedelmi dalt 1

Nézd. úr vagyok feletted. Sírba tesznek. 
Sötét a sír . . . És porló tetemednek 
sorsára jut a cél, a terv, az eszme, 
melyért hullattad meleg véredet te.
Most vége . . .  Látod, ez volt az egész.“ 
Még dúl a harc. de ím a had vezére : 
halál hajol mór hűlő tetemére 
és a kialvó lóngszemekbe néz.

De azok rajta túl a fénybe látnak.
D. baján át rohanó paripáknak 
halk zene hallik, léptek közelednek : 
ő  jön ! És lázas ajkát a betegnek 
boldog igékre nyitja a titok, 
óh, tudja jó l: mellette áll az Élet.
A halál zordon árnya szerteszéled.
Ujjong a lelke: Krisztus gvőzni fog!

Kihull a vére, éj borul szemére.
De a halott vezérnek van Vezére, 
s Az él 1 A harc folyik tovább az ellen 
ármónyos. konok, nagy hatalma ellen.
A teste porlik már a föld alatt.
Megállt szívének gvőzelmes verése.
De fenn tolyik az Élet magvetése 
és Krisztus mégis győzelmes marad.

Századok tűnnek. Hervadó virágok : 
sorra lehullnak eszmék és világok.
Jelenek jönnek. Múltakon tipornak.
Titkos határán vésszel teli kornak 
Krisztus hada, hol vagv, küzdesz-e még ? 
Óh, küzdesz, de roskadva, csüggedezve ! 
Nem érzed-e magadon égni egyre 
a svéd király kialvó lángszemét ? I

Fogyott erődre, elhaló magodra 
nézel. . .  bús. megrepedt templomfalakra. ,. 
s kezed a fegyvert mér elejtni készül . . . 
Pedig reód szólít drága örökrészül 
eleidtől a nagy, a szent titok :
Bér minden, minden ellened szavazna, 
halál tiporna rád. vagy tél havazna, 
emeld a zászlód I Krisztus győzni fog !

Bélák Erzsébet.

•Felolvastatott az Ev. Egyetemes Egyház Üllői-úti 
imatermében nov. 13-én rendezett Gyámintézeti ün
nepélyen, amelyen 200 évvel ezelőtt a lützeni csata
téren elesett Gusztáv Adolf svéd királyról, valamint 
a 100 éve fennálló Gusztáv Adolf egyesületről is meg* 
emlékeztünk.

Ha Krisztus visszajön .
nép beszéli, hogy 

gyakran vegyült el álöltözetben 
á nép közé, hogy jellemüket való
ban megismerje. Egy este koldus 
ruhában ment ki Kfcszkjéá*%ővá- 
rosába, és kopoglatott az ajtókon 
éjjeli szállásért Hiába ment ajtóról- 
ajtóra és már nagyon megneheze
dett a szíve, népe önzése miatt. 
Még utoljára próbálkozott egy ajtón 
és íme az ajtó kinyílott. Örömmel 
osztotta meg egy koldus szegény 
ember a kis kenyérhajat és elné
zést kért, hogy többet nem tehet 
érte, de éppen most adott nékik 
Isten egy kis gyermeket és el kell 
látnia a feleségét. A  Mptf kemCTfy 
fekhelyén boldogan pinent, mert 
végre talált népe közt egy önzetlen 
szívet.

A  szegény ember néhány nap 
múlva már elfelejtette a látogatót. 
Egyszerre esak egy kocsi állt meg 
a háza elölt és£t£i«illtf. lépett be 
hozzá: „Amikor koldus ruhában 
jöttem hozzád, te ételt és éjjeli 
szállást adtál nekem szegénységed 
dacára, most azért jöttem, hogy 
megjutalmazzalak.“

Ha Krisztus visszajön, így fog 
szólni: „Amennyiben megcsele- 
kedtétek eggyel az én legkisebb 
atyámfiai közül, én velem csele- 
kedtétek meg." (Máté 25:40.)

J

Szeretettel felhívjuk kedves Ol
vasóink figyelmét a most már VI. 
évfolyamában megjelenő 1933 évi 
bibliai leszakítós naptárunkra. Kér
jük, hogy aki még nem ismeri, 
vagy a jövő évre még nem ren
delte meg, kiadóhivatalunknál minél 
előbb megrendelni szíveskedjék. 
A  naptár az év minden napjára rö
vid bibliamagyarázatot és .megfe
lelő történeteket tartalmaz Ára vá
szonkötésben, könyvalakban 160, 
leszakítható tömbalakban hátlap
pal 1'40, hátlap nélkül 1 20 P.
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K Ü L M I S S Z I Ó

Tibet.
„Az Evangéliom hirdettetni fog 

minden teremtésnek.“ Csak azután 
jön el az Úr Jézus. Akik Őt sóvá
rogva várják kérdezik: megtörtént 
ez már? Eszünkbe jut ilyenkor 
szomorúan az elzárt Tibet. Szol
gáljanak azonban az alábbiak an
nak a megvilágítására, hogy Tibet 
sem elzárt többé az Evangéliom 
számára. Már régebben dolgoznak 
Tibet határán. Három angolról tu
dunk, akik évek óta nagy veszé
lyek között, saját életük kockáz
tatásával járnak a Gobi-pusztában 
és Evangéliomokat osztogatnak az 
átutazó kereskedőknek. Munkájuk 
bizonyára nem hiábavaló, bár a 
fanatizmus még mindig nagy.

Igen érdekes számunkra az, 
amit egyik újságban olvasunk: „A  
Dalai-Lama menekül a t eresztyén- 
ség elől.“ A  Dalai-Lamának pedig 
pápai hatalma van és ő a lelki 
feje Tibetnek.

A háború kitörése előtt gyak
ran megtörtént, hogy angol kutatók 
Tibetben jártak, néha az ő tudtá
val, néha pedig engedélye nélkül 
és alkalmuk volt látni a Dalai- 
Lamát. Meggyőződtek arról, hogy 
a tibetiek már nem olyan félelme
sek, mint ahogy azt rémregények
ben olvassuk. Világmegvető és 
fanatikus, de különben jóindu
latú nép, mely az európai felfogás 
szerint érthetetlen távolságban tartja 
magát és önelégültségben él.

Nem sokkal ezelőtt a mostani 
Dalai-Lama feltűnő gyorsasággal 
hagyta el tartózkodási helyét és 
az ország belsejébe költözött. A  
tudósítás szerint ezt nem szabad
akaratból tette.

Az utolsó hírek szerint, amelyek 
Tibetből jönnek, egész Tibet lán
gokban van. Látszólag mindenki

harcol mindenki ellen, hogy hol 
van a front és ki a háború meg
indítója, azt nem lehet tudni. A 
kalkuttai angol hatóságok kezében 
egy levél van a Dalai-Lámától, 
amelyet ismeretlen tartózkodási 
helyéről írt. A  levélből kitűnik 
titokzatos menekülésének oka. 
Nemcsak politikai kérdések, vám 
és adó miatt kellett menekülnie a 
tömeg elől, hanem azért is, mert 
megtűrte a keresztyénséget. Ennek 
bizonyítéka levelének a következő 
részlete is :

„Üdvözlet. Az általatok kilen
cedik hónap huszonegyedikén el
küldött követ hozzám érkezett. 
Üzeneteteket is megkaptam, hogy 
az Angliában élő M. Sahib Jézus 
Krisztus tanait tibeti nyelvre fordí
totta, hogy bennünket a tudomány
ban megerősítsen. írjátok meg 
néki, hogy ezt nékünk, akik a 
sárga kalapot hordjuk, (reformált 
szektája a lámái buddhizmusnak) 
nem könnyű elfogadni és aszerint 
élni. Mégis köszönet érte!“

A  Dalai-Láma tehát rejtekhe
lyen tartózkodik. Azt gondolják, 
hogy ezidő szerint Khari-tartomány 
határán kolostorban van, egyszerű 
papi álruhában. Ha ez a hír igaz, 
akkor éppen a legnagyobb veszély
ben forog, mert a polgárháború 
éppen ott van kitörőben.

Kedves Testvéreim, imádkoz
zunk Tibetért! „Készítsétek at  Úr
nak útját, egyengessétek az ő  ös
vényeit!“ _____

Menjetek át, menjetek át a 
kapukon, készítséték a népnek 
útát, töltsétek, töltsétek az ösvényt, 
hányjátok el a köveket, emeljetek 
zászlót a népek fölé.

Imé, az Úr hirdette mind a 
föld határáig: Mondjátok meg Sión 
leányának, imé, eljött szabadulásod, 
imé, jutalma vele jő és megfizetése 
ő  előtte! És. 61:10— 11.
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Tudakozzátok azÍ rásokat!
Dec. 1. És. 58. Dán. 7 : 15 - 28. Dáni

el látomásai olyan csodálatosak, hogy ő 
maga is megretten miattok. Magyaráza
tot kell róluk kérnie. A magyarázatból 
az tűnik ki, hogy nagy országok és hatal
mas királyok fognak hadakozni az Isten
nek szentjei ellen s ideig-óráig győzel
met is aratnak fölöttük, de a végső győ
zelem mégis csak Istené, és az Ö szentje
ié. A sátán és áz ő serege végleglelvész,, 
de Istennek országa örökkévaló és az Ö 
népe örökké uralkodik.

Dec. 2. És. 5 9 :1 -1 0 , 16-21. Dán.
9 : 1 - 24, 1 2 :2 , 3. Az Ur megígérte az 
Ö prófétái által, hogy a babiloni fogság 
70 esztendeig fog tartani s annak eltel
tével visszavezeti Izrael népét a maga 
földére. De az ígéret beteljesülését bűn
bánatnak és bűnvallásnak kell megelőz
nie, mert a fogságba hurcoltatás Izrael 
bűnének volt a következménye. S Dániel 
az, aki odaáll a résre, hogy népe helyett 
alázatos és töredelmes bűnvallást tegyen. 
Nem ítélkezik népének bűne felett, ha
nem azonosítja magát vele, sőt első hely
re teszi (20.v.) mintha ő volna a legbű- 
nősebb. így azonosította magát az Ur 
jézus nemcsak a zsidó néppel, hanem az 
egész emberiséggel. S az ilyen imádság 
nem hiábavaló, már az esedezés kezde
tén meghallgatást nyer, ha ez nem lesz 
is az imádkozó előtt mindjárt nyilván
valóvá. Hit által elfogadhatja, mielőtt 
látná. Sokat, nagyon sokat tanulhatunk 
ebből az imádságból.

Dec. 3. És. 60. Maiak. 4 : 1 - 6 .  Óh 
milyen csodálatos is lesz »az a nap.« 
Rettentésnek és ítéletnek napja a kévé- 
lyek és gonosztévők számára, igazság
nak és gyógyulásnak napja azoknak akik 
félik az Urat s odamenekültek a ¡Krisztus 
keresztje alá. Az ujtestametómi Illés: 
Keresztelő János, az ótestamentomi pró
féta szavai szerint, megérkezett, s nyo
mában megjött az, akiről ő bizonyságot 
tett. Megjött alázatosságban, meghalt a 
kereszten. De el fog jönni dicsőségben, 

y ítéletet tegyen. Az lesz »az a nagy 
[ nap.«

Dec. 4. Luk. 21 :25-  36. Róm. 15 : 4  
17 :2 0 -3 0  //. Pét. 1 : 3-11.

A farizeusoknak elég annyit tudniok, 
hogy az Isten országa, Jézus személyé
ben, egyelőre nem mindenki szemének 
láthatólag jelent meg. Ma is el van még 
rejtve a hitetlenek szemei előtt, de azért 
itt van Isten gyermekeiben, s hit által 
mindenki beléphet abba. Jézusnak előbb 
szenvednie, meghalnia és feltámadnia 
kellett, s most még seregét kell össze
gyűjtenie és magához kapcsolnia, hogy 
aztán velők együtt jelenjék meg dicső
ségben. Vele leszesz-e mikor megjelenik?

Dec. 5. Zsolt. 118 : 1-9;  14-29. Zak. 
1 : 1 - 1 7 .  »Térjetek hozzám és hozzátok 
térek« ezt mondja az Ur. És aztán bizony
ságot tesz: »És megtértek«. Ma is szól az 
Ur! »térjetek meg« és vájjon megtérünk- 
e? Az Ur szeret minket is nagy szeretet
tel, s ezt nekünk nem csak látomásokkal 
és próféciákkal fejezte ki, mint Zakari
ás által a zsidó népnek, hanem, a Golgota 
keresztjének kézzelfogható valóságával. 
Ott függött és ott vérzett a Megváltó, 
akiről János bizonyságot tesz: »mi hal
lottuk, láttuk, szemléltük, kezeinkkel il
lettük«. (I. Ján. 1:1. )  Hiszünk-e ennek a 
bizonyságtételnek?

Dec. 6. És. 61. Zak. 2 : 1.- 13. A régi 
időkben a városok mind kőfallal voltak 
körülvéve, s mikor a próféta látomásá
ban egy férfi jelenik meg, hogy Jeruzsá
lem kőfalait megmérje, avval egyidejű
leg az Ur szavát hallja, amely szerint 
Jeruzsálem olyan naggyá lesz, hogy a 
kőkerítés helyett az Ur maga fogja tűz
fal gyanánt körülvenni. A zsidó nép kö
zött nagy a lelki mozgolódás, sokan 
kezdik várni az Ur ígéreteinek betelje
sülését. S ha megtérnek az Úrhoz, Jeru
zsálem bizonyára ismét naggyá lesz.

Dec. 7. És. 62. Zak. 3. A Josua főpap
ról szóló látomás mélyértelmű kép. így 
ragadja ki az Ur a bűn tűzében levő 
lelket a veszedelemtől, így veszi le róla 
a saját szennyes lelki ruháit és öltözteti 
föl az üdvösség ünnepi ruháiba. így tesz 
a fejére koronát annak, aki győzedelmes 
lesz s megőrzi az ö  parancsolatait. S 
előhozta az Ur a csemetét, a vesszőszá
lat Isai törzsökéből, (És. 11 : 1.) mi- 
m á r ö r e á  tekinthetünk, akiben Istennek



minden ígéretei teljesültek és teljesülni 
fognak.

Dec. 8. És. 6 3 : 7 - 19 .  Zak. 7 : 8 - 1 0 :  
8 : 1 - 8 .  Vájjon a? ujtestamentomi nép, a 
Krisztus népe, teljesíti-e ezeket a paran
csolatokat, amelyeket Isten már az ótes- 
tamentomi néptől is megkívánt? Gyákor- 
lunk-e igazi irgalmasságot és könyörü- 
letességet? S tiszta-e a szívünk az egy
más ellen való minden rossz gondolattól? 
Lakozhatik-e az Úr az Ő népe között, 
vagy inkább haragra kell-e gerjednie el
lene? Ne engedjük ezeket a kérdéseket 
könnyedén elsuhanni a fülünk mellett, ha
nem álljunk meg előttük és aztán aláz
zuk meg magunkat!

Dec. 9. És. 64 : 1 - 12 .  Zak. 8 : 9 - 2 2 .  
»Nem örökké periek és nem mindenha ha
ragszom«, mondja az Ur egy másik pró
féta által is (És, 57 : 16.) Nem, Ö kész 
a megbocsátásra, mihelyt bűnbánatot és 
megalázkodást lát. De ha újra meg újra 
megbocsátott, akkor el is várja, hogy ne 
essünk mindig vissza régi bűneinkbe, ha
nem legyünk hívek, igazak, békességsze
retők. Csak így számíthatunk testi és 
lelki áldásokra.

Dec. 10. És. 65 : 17- 25. És. 40 : 1 - 8. 
Mennyi bűne volt Isten népének, de az 
Ur mégsem a büntetésre gondol, hanem 
a vigasztalásra és a bűnbocsánatra. Ezt 
hirdetted a mélyen lesújtott népnek. S 
az ő  szava örök életnek beszéde. Nem 
hervad és nem múlik el mint az, ami 
földi, hanem örökké megáll, örökre érvé
nyes. örömre van hát oka Isten népének, 
nem kesergésre. Az Ur jön, ezt hirdetik 
az adventi idők is. Megjelent az Ur Jézus 
Krisztusban, megjelenik ma is minden 
vágyakozó szívben, s meg fog jelenni 
szemmelláthatólag is ismét mindenki e- 
lőtt. Az Ur jön, várjátok Őt!

Dec. 11. Máté 11 :2-10.  I. Kor. 4 : 
1-5. Máté 3 : 1 - 1 1 .  11. Tim. 4 : 5- 8 .  
Mint ahogy Jézus kortársai ezt kérdezték 
tőle: »Te vagy-é az aki eljövendő vagy 
mást várjunk?« úgy a mai kor emberei 
is kételkedve kérdik; »Vájjon Ő-e az csak
ugyan, aki eljött, vagy mást várjunk?« 
S még jó, ha valaki így kérdezősködik, 
mert ez már kereső lélek, s azon az 
úton van, hogy találjon. De hány olyan 
van, aki sem azt nem hiszi, hogy Ő az, 
aki eljött, sem azt nem várja, hogy

majd eljön. Nem vár senkit és semmit, 
csak nevet azokon a balgákon, akik hi
szik hogy az Ur már eljött, s hogy újra 
elfog jönni. S nem tudja, hogy ő a vak, 
szegény és mezítelen. (Id 3 : 17.)

Dér. 12 Zsolt. 123:1,2.  125. Zak. 
12 : 1-8;  13 : 1; 14 : 8, 9. Akit az Ur ol
talmaz, annak nem árthat semmiféle el
lenség, mert ő  mindent föl tud használ
ni népének javára. Ahol az Ur jelen van, 
ott el van véve a bűn terhe és tisztátalan- 
sága, mert az Ur Jézus vére olyan kútfő, 
amely örökké buzog, és mindent tisztára 
mos. De ahol az Urat be nem fogadják, 
ott ez a kútfő nem nyílik meg, ott az 
emberek megérnek az ítéletre, mely elkö 
vetkezik reájuk, mikor eljön az Ur, 
mint a földnek egyetlen Királya.

Dec. 13. És. 6 6 : 1 , 2 ,  10-14; 22-24. 
Jak. 1 : 1 - 1 5 .  Különféle kísértések-van
nak. Először olyanok, melyek minden ke
resztyén életében előfordulnak a minden
napi életben, a világgal és annak gyer
mekeivel való érintkezés folytán. Azután 
rendkívüli kísértések, melyekkel Isten a- 
karja próbára tenni hitünket. Ezekbe 
Isten szándékosan visz bele bennünket, 
hogy neveljen és tisztogasson. Ezek tu
lajdonképpen nem is kísértések, hanem 
próbatételek. De vannak kísértések, ame
lyekbe egyenesen az ördög , visz bele, 
azáltal, hogy folytonosan élesztgeti ben
nünk az ó-ember bűneit, szenvedélyeit, 
hogy megrontson bennünket. De ha ezek 
a valódi kísértések nem az Úrtól vannak 
is, az bizonyos, hogy ő  ezt megengedi 
az ördögnek, (mert hiszen az ő  akarata 
nélkül az ördög sem cselekedhetik) s 
várja, hogy mi ezekből a kísértésekből is 
ő-hozzá meneküljünk s a néki való teljes 
átadás által, elzárjuk az útat az ördög 
elől.

Dec. 14. Fii. 1 : 1 - 11. Jak. 1 :16  - 27. 
»Az igének megtartói legyetek, ne csak 
hallgatói« ez fontos tanács, amelyet sokan 
nem tartanak meg. Eljárnak templomba, 
összejövetelekre, talán még olvassák is 
a Bibliát, de nem engedik úgy hatni az 
igét a szívökre, hogy az ujjászülhes- 
se őket és Isten akaratának cselekvőivé 
tehesse. Nézzünk bele az ige tükrébe, lás
suk meg benne bűneink rút foltjait és 
szeplőit és vigyük őket Jézus megtiszti 
tó vére alá.


