
IX. évfolyam, 1. szám. 
1933. január 1.

Felelős szerkesztő: Dr. Farkas Mária diák. főtestvér. — Laptulajdonos: „Fébé" Evang. 
Diakonissza Nőegylet. — Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. — Előfizetési éra : fél
évre 2 P 25 fillér, többes küldésnél 2 P. — Egyes szám 20 fillér. — A kiadásért felelős: 
Trauschenfels Elza, diakonissza főnöknő. Kiadóhivatal: Budapest, 1., Hidegkúti-út 123/a.

i i i i i l t i l t l i l l l i l l l

SZILVESZTER-ESTEN.
Ha bánat ér, ha ér öröm,
Egyet sohsem felejtek léri, 
Megmérni itt futó időm 
Öröklét mérővesszején.
E mérték mellett égi fény 
Ragyog a földi lét fölött,
Tanít, hogy hű maradjak én. 
Keresve azt, ami örök.
Azért, szívem, sohsem feledd,
Míg rád ragyog kegyelmi fény, 
Futó időd jól mérni meg 
Öröklét mérővesszején.

Keck Károly után németből 
Vargha Gyuláné.

ÚJÉV.

Új év lép ma elém. A z arcán fátyol. 
Nem láthatom a fátyolától, 
nevet-e, sír-e, csúf-e, szép e, 
virágot hoz, virágot tép-e. 
Megindulok vele az új utón.
Nem ismerem, de biztosan tudom.

hogy a titokzatos fátyol mögött 
Megváltóm csak, aki elrejtőzött.
Új év, add ide, add a kezedet.
Egy ének tölt el, bárhogy is vezet | 
„Oh, milyen szép vagy élet, életem I f
Tükrödben Megváltóm arcát szem- |

lélhetem 1“ |
Bélák Erzsébet. =
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„Új nevet adnak néked, amelyet az Ur szája határoz 
meg. És leszel dicsőség koronája az Ur kezében és 

királyi fejdisz Istened kezében.“
Ésaiás 62 : 2—3.

Kedves Testvérem, egy év mögöt
ted van, annak minden örömével és 
bánatával, napsütésével és felhőjé
vel, apró-cseprő bajával és nagy 
gondjaival. Most egy uj előtt ál
lasz. Egészen uj év. Szabadon vá
laszthatsz: le akarod-e zárni a régit 
és egészen újat kezdeni, vagy akarod 
úgy folytatni, ahogyan eddig volt. 
Az ó-év utolsó napja komoly ön
vizsgálat elé állít. Nézd meg, mi volt 
ebben az elmúlt évben az életedben, 
aminek a megmaradása lelked szem
pontjából kivánatos volna és mit kel
lene egészen másképen csinálnod, 
egészen élőiről kezdened.

Isten Igéje ma különösen óhajt 
szólni hozzád és hozzám. „Uj nevet 
adnak néked. . .” Hogy hívtak ed
dig téged az emberek ebben az el
múlt évben: kedvesnek, szépnek, jó
nak, szorgalmasnak, ügyesnek, elő
zékenynek, szolgálatkésznek? ! És te 
elhitted? És ez jól esett néked? — 
Nagyon jól. Élvezted a dicséreteket 
és sütkéreztél azoknak fényében. 
Várj egy kicsit, állj meg! Mondd 
meg nékem igazán, őszintén: soha 
nem gondoltad magadban az elmúlt 
évben, hogy vájjon igaz-e ez? Tény
leg olyan szép, olyan kedves, olyan

jó vagy-e, mint amilyennek a világ 
lát? Nem kérdezted meg soha az 
Urat? Vagy egy még közelebb fekvő 
kérdést teszek: nem kérdezted meg 
a hozzátartozóidat, munkatársaidat, 
hogy tényleg olyan alázatos, olyan 
önzetlen vagy-e, mint amilyennek 
mondanak? Hallgatsz? Arcod elbo
rul? Úgy látszik megkérdezted őket, 
vagy talán kérdés nélkül is szóltak? 
Az Ur is szólt, amikor csend volt kö
rülötted, amikor elhallgatott a hizel- 
gők szava és te egyedül voltál Urad
dal, aki mindenkinél jobban Szeret és 
éppen ezért mindenkinél őszintébb 
veled. Nem hallgat el kíméletből, ha
mis szeretedből semmit sem, hanem 
mindent megmond, valódi neveden 
hív. Hogy szólított Ő téged azokban 
a csendes, titkos, meghitt órákban? 
Milyen nevet adott néked? ő  nem 
mondta, hogy szép vagy, hogy jó 
vagy, hogy kedves vagy. . . hanem 
hogy csúnya, önző, irigy, féltékeny 
haszonleső, magadat kereső vagy. Óh, 
hogyan fájt neked az igazság! Hány
szor hullattál fájdalmas könnyeket e 
miatt!. . .

De most az ó-év utolsó napján 
állj meg! Az Ur nem azt akarja, hogy 
igy legyen, csak azt mondja, hogy igy
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volt és hogy így van . .. ! Egy csodá
latos ígéret van itt előtted. „Leszel 
dicsőség koronája az Ur kezében és 
királyi fejdísz Istened kezében.” 
Meg tudod-e érteni, fel tudod-e fogn;, 
hogy mit jelent ez? Az ő kezében 
lenni, Istened kezében lenni.... ő  
tart téged, ő  fogja a kezedet és nem 
engedi, hogy egy hajad szála is lees
sék. És dicsőség koronája, királyi fej
dísz . . .  !

Most tudod, hogy mi vár reád. 
Akarod-e elfogadni? És akkor „új 
nevet adnak néked, amelyet az Ur 
szája határoz meg.” Lehet, hogy em
beri fülek számára kevésbé tetszető
sei; talán nem leszel olyan kedves, 
olyan szép az embereknek. . .  De új 
név lesz. Akarod-e, — választod-e? 
És ez az uj név ez lesz; „Isten gyer
meke!” Dr F. M. d. ft

Hazatérés.
»Pali megjött, Pali megjött!« ki

ált tele torokkal a három piros arcú 
fiúcska, amikor meglátják a behava
zott mezei ösvényen bátyjukat kis 
táskával kezében és diáksapkával 
a fején. Már be is lép az udvaraj
tón. Édesanyja elémegy és szeretet
tel vonja magához legidősebb gyer
mekét. Feléleszti a tüzet és meleg 
kávét ad karácsonyi szünidőre haza
térő fiának. Szeretne beszélgetés
be kezdeni vele. Szándékosan nem 
említi utolsó, nagyon bántó leve
lét, hanem beszél neki édes atyja 
nehéz szolgálatáról és rossz egész
ségi állapotáról. Pali azonban nem

mutat semmi érdeklődést, hanem ú- 
nott arccal kel fel és megy kis szobá
jába. Az édesanyja szivére mázsá- 
nyi súllyal nehezedik fia megválto
zott lénye. Valami megmagyaráz- 
hatatlant, egészen különöset érez.

Nemsokára hazajön az erdész, a 
család apja. Fáradtan roskad az aj
tó melletti székre. Az anya zavar
tan tesz-vesz, végül megszólal: »1- 
gaz, Pali megjött« — mondja lassú, 
vontatott hangon.

Az erdész arca elkomorodik: »Be
széltél már vele az utolsó illet
len leveléről?« Az anya szomorú
an rázza fejét.

»Alaposan meg fogom neki mon
dani az igazat, ilyen elbizakodott 
legyen valaki.« Az erdész hangja 
mindig izgatottabb lesz.

»Igyekezzél megérteni őt,« kéri 
az anya. -»ő a legboldogtalanabb« 
Félve hívja a fiát.

A fiú belép és atyja szigorú te
kintetét látva, keményen hallgat. 
»Nem tudsz köszönni, mint minden 
tisztességes ember? Nem szégyen
led magad? Nem tudod a Bibliá
ból, hogy tiszteld atyádat és anyá
dat?«

»A Biblia már nagyon ósdi, min
den felvilágosodott ember elveti«

»Úgy, innen fúj a szél«. Az er
dész alig tudja türtőztetni magát, 
látva fia magatartását. »Csak ezt 
tanultad a városban, vagy hoztál 
magaddal több bölcsességet is?«

»Nagyon elmaradottak vagytok ti 
itt itthon« — feleli Pál kiegyenesed
ve. »Nem érzem jól magamat ebben 
a nyárspolgári környezetben. Ami
lyen szükek a szobáitok, olyan szűk 
a látókörötök is. A Biblia mesés
könyv, semmi egyéb. Isten pedig 
egy ostobaságban és önállótlanság- 
ban maradt emberi elmének a kép
zelete. Imádkozni az. ..«  »Hall
gass,« — kiált az erdész és leveszi 
a szekrényről a Bibliát, s nehéz 
öklét ráteszi a sok használattól el-
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kopott Biblia fedelére. »Ebben gyö
kerezik a mi atyáink hite. Ez a 
könyv felett kötöttünk szövetséget 
anyáddal egy életre. Ebből a könyv
ből merítettünk vigasztalást, ami
kor súlyos beteg voltam, amikor 
Annuskánk meghalt. Ebből a könyv
ből olvastam nektek gyermekek
nek minden vasárnap. És ebből a 
könyvből fog nekem anyád a halá
los ágyamon olvasni. És te nyomo
rult, ezt ostobaságnak nevezed?«

»Hagyjuk,« — felel Pál röviden, 
»a vallás az privát ügv.« Az erdész 
felugrik és válaszolni akar de a 
fiú megszólal! »Torkig vagyok min
dennel. Holnap reggel bemegyek 
a városba.« Az apa érzi hogy ereje 
fogytán van, elcsukló hangon csak 
ennyit mond. »Menj szobádba, de 
gondolkozzál azon, hogy hogy há
láltad meg szüleid szeretetét és 
gondoskodását, jegyezd meg ma
gadnak, hogy itthon maradsz.«

Két nap telt el. Pál még mindig 
bezárkózva van szobájában. A pet
róleum kiégett a lámpájából, a szo
ba sötét és hideg. Karácsony es
te . .. A dióspatkó szaga felszáll 
hozzá is. A gyermekek ujjonga- 
nak, énekelnek. Lemenni közéjük 
nem bír. Hisz nem hisz semmiben, 
minek a komédiázás. Az öröm — 
üres fogalom az ő számára. Egyik 
cigarettát szívja a másik után, de 
most már.annak is vége van. Meg
unta az életét. El, el, ebből a nyo
masztó környezetből! Az ablakot ki
nyitja. A hold keresztülvilágit a sza
kadozott felhőkön. Kilép az abla
kon, s a felrakott tüzelőfán lesik- 
lik a puha hóba. El, el! Ki a hideg 
éjszakába!. . .  Kabátja sincs, a hó 
az arcába csapódik. Elhagyottan, 
tele világfájdalommal belétekint az 
istennélküli élet legmélyebb fene
kére. A hóba veti magát; nem akar 
gondolkozni, nem akar semmiről 
sem tudni, semmit sem érezni. El
aludni és többé fel nem ébredni,

s u g á r “

ez a célja. Az atyja majd másnap 
megtalálja és keserű szemrehá
nyást tesz magának, ő  meg, mint 
meg nem értett vértanú hagyja itt 
az életet, ügy sajnálja magát. De 
nemsokára rájön, hogy meghalni 
sem olyan könnyű, mint ahogy gon
dolta. Nem elég fáradt ahhoz, hogy 
csendben tudjon maradni. Egyik 
gondolat a másikat űzi. Ruhája át
nedvesedett, s mindig jobban két
ségbeesik. Káromkodva ugrik fel. 
Kutyaugatást hall, egyszerre ott áll 
előtte atyja meggörnyedt alakja. Az 
erdész szólni akar, de elfullad. Te
hetetlenül füttyent a kutyájának és 
hazafelé indul. »Anyád sirat«, mond
ja végre az apa. »Le akart hívni 
a karácsonyi ünnepélyre, igy vet
tük észre hogy megszöktél.« Az a- 
nya sápadtan ül a karosszékben. 
Könnyei Bibliájára folydogálnak. 
Amikor Pál elmegy mellette és jó
éjszakát kíván annyi könyörülettel 
és szeretettel néz rá és ezt mond
ja : »Megjelenik azoknak akik a sötét
ségben és a halál árnyékában ülnek 
és igazgatja a mi lábainkat a békes
ségnek útjára.«

Pálban elnémul a gúny. Fájdal
mában feljajdul. Az Ige szíven ta
lálta. —

Szilveszter este. Az erdész ha
lálra fáradtan ül karosszékében. E- 
zekben a napokban, megint súlyos 
szívgyengesége volt. Tudja, hogy 
többé nem fog meggyógyulni. Pali 
ott térdel mellette és arcát atyja 
takarójába temetve kétségbeeset
ten zokog. »Apám meg tudsz nekem 
még bocsátani?« Az apa szeretettel 
simogatja fiát.

»Könyörülő irgalom, óh milyen jó 
ez,« suttogja a haldokló, s megtörő 
szeme szeretettel tekint legnagyobb 
gyermekére. »Maradj az anyádnál 
Pál, és járj a békesség útján.»

«Igen apám keresni akarom.« 
Megrendülve öleli magához a fiú ha- 

' lőtt atyja lehanyatló fejét.
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Újév napján . . .
M. Kovács következőkép mondja 

el csodálatos megmenekülését a ha
lálból és az örök kárhozatból: »Egy 
évvel ezelőtt történt, újév napja 
volt és halálos betegen feküdtem 
ágyamban. A magas láztól elvesz
tettem az eszméletemet. Bűneim ó- 
lomsullyal nehezedtek rám. Hetven 
éves lettem és még mindig a bűn 
rabja voltam. Fiatal éveimben még 
rosszabb voltam, de most öreg ko
romban is volt sok rossz szokásom. 
Minden ütőér lökéssel ott dörgött a 
fülemben: »Elvégezett dolog, hogy 
az emberek meghaljanak és azután 
az ítélet.« Azután úgy éreztem, mint
ha egy nagy vaskapu előtt állanék, 
amelyre az volt fölirva: »Örökkéva
lóság«. Addig kopogtam az ajtón, 
míg a vér kiserkent az ujjaimból, de a 
kapu nem nyílt meg. Hang hallat
szott, mely az agyvelőmig hatott: 
»Vágd ki — hetven év és gyümölcste- 
len. Hetven év és még mindig rabja 
gonosz szokásoknak. Vágd ki!« Azu
tán úgy éreztem, mintha minden e- 
rőm elhagyna és én holtan esnék 
össze, utolsó sóhajtásom volt: »Kö
nyörülj rajtam!« Azután csend lett — 
nem gondoltam többé semmit sem, 
nem éreztem. Később, mikor úgy é- 
reztem, hogy a lelkem ismét vissza
tért, messziről egy hangot hallottam; 
a hang, olyan volt, mintha az örökké
valóság kapuján túlról jött volna. 
Olyan volt mint a földöntúli zene
szó: »Még egy év! Még egy év!« 
így érezhették magukat a pásztorok 
a mezőn, amikor az angyalhang tud- 
tuladta; »E földön békesség!« Nem
sokára felnyitottam a szememet és 
kis unokámat láttam magam mellett: 
«Nagyapám, ugy-e most meg fogsz 
gyógyulni?« Szólni nem tudtam, csak 
rámosolyogtam a gyermekre. Keze
met megsimogatta és igy szólt: 
»Nagypapám, olyan szép és fiatal

lettél, megyek elmondom a (többiek
nek is.» És gyorsan eltipegett.

Azóta szabad vagyok a bűneimtől 
és bűnbocsánatot nyertem.

Megint eltelt egy év, és én még 
mindig élek. Készen vagyok, ma 
vagy holnap jöjjön el a vég órája, 
tudom, hogy minden jól van úgy, a- 
hogy az Ur akarja.

Vájjon a te életed hozott gyümöl
csöket, vagy neked is azt kell, hogy 
mondja Isten, hogy: »Vágd ki!«

Szentelj időt . . .
Szentelj időt arra, hogy a tieid

nek szeretettel köszönj, mielőtt na
pi munkádba mégy! Megédesíti ez 
munkád terhét és megkönnyíti lel
kedet.

Szentelj időt a reggeli imádságra! 
Pajzsod lesz ez a nap hevében a 
harc és küzdelem között.

Szentelj időt arra, hogy barátsá
gos légy mindenkihez, aki hozzád jön 
Szerezz örömet nekik, nehézségeik
ben, fájdalmaikban légy segítségük, 
bátoritójuk.

Szentelj időt arra, hogy az Urat 
jobban megismerd, mert gyorsan 
közeledik mindannyiunkhoz az az 
óra, amikor az ő  közelsége minden
nél többet jelent számunkra.

Egyszer kell, hogy időd legyen a 
meghalásra. Óh, szentelj most időt 
az élethez, az élethez a Szentirás 
igazi értelmében, az Istenben elrej
tett élethez.

Nyisd fel szemeidet és lásd meg, 
hogy hol van egy megfáradt, meg
keseredett szívű ember. Legyen i- 
dőd arra, hogy meleg együttérzés
sel közeledjél hozzá, igyekezzél se
gíteni rajta. Talán egy betegnek, 
egy aggastyánnak, egy gyermeknek 
jelenthet így sokat az életed.

Az Ur előtt drága és becses min
den szeretetteljes szó, minden bá
torító kézszoritás, minden biztató 
tekintet. Nála mindez fel van je
gyezve és Ö megfizet néked érte!
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K Ü L M I S S Z I Ó

Hogyan hirdetik a kínaiak 
Isten Igéjét?

A kínaiak szemléltető módon és 
élénken hirdetik Isten Igéjét. Né
hány példa: Lo prédikátor megkér
dezte hallgatóit, hogy kinek van 
Bibliája. Sokan hallgattak. »Akinek 
nincs Bibliája,« —mondta,—»olyan 
mint, akinek nincs rizses tálja és 
pálcikája. Akinek van Bibliája és 
nem nyúl hozzá, az olyan, mint az 
az ember, aki éhesen ül a rizses tál 
előtt és még sem nyúl hozzá«.

Nagyon jellemző Lónak egyik 
Tschonglok-ban tartott prédikáció
ja. Igeolvasás helyett két kérdést in
tézett a gyülekezethez. Az egyik: 
Jézus azt kérdezi ma este: »Ismersz 
engem?« A tanítványok és szolgá
lók pontos feleletet adtak. Az egyik 
tanitónő azt gondolta, hogy helyes 
feleletet ad, ha igy válaszol: »Ő 
a Szabadító.« — »Még nem talál
tad el egészen« felelte Lo. »Ő az 
én Szabaditóm, Ő az  én Megváltóm«. 
A második kérdés így hangzik: 
»Szeretsz engem?« »Mit csinál
nál ha valakinek, akit nagyon sze
retsz nem volna cipője, vagy ruhá
ja? Bizonyára adnál neki a saját 
cipődből és ruhádból? Jézus azt 
kérdi tőled: szeretsz engem? Ak
kor add nekem a szájadat! Ho
gyan tehetném azt? Igen, add néki 
a szájadat. Jézus szóljon általad. 
Odaadtad már a szájadat néki és 
beszéltél a tieidnek Jézusról?«

A kínai jelirás nagyon alkalmas 
a dolgok képekben való kifejezé
sére. Itt van például a bűnnek a 
jele. A jel két részből áll: a felső 
része azt jelenti, hogy négy, az 
alsó nem. Négy dologból áll a bűn. 
Hallani amit nem szabad. Monda
ni, amit nem szabad. Látni, amit

nem szabad. Cselekedni, amit nem 
szabad. Lo még mélyebb értel
met adott a jelnek. A jel felső része 
szerinte nem négy-et jelent, ha
nem »hálót«, ilyen értelmezésben 
a jel azt jelenti, minden amit nem 
szabad cselekedni, fogva van a há
lóban, és Isten ítélete alatt áll. Az 
Ö figyelmét nem kerüli el semmi 
sem, senki sem menekülhet el, elő
le.

Paokingból
olvassuk az alábbi’levelet, augusz

tus 23-iki keltezéssel:
„Kínára még mindég alkalmaz

hatók a Szentírás eme szavai: „A 
nép, mely sötétségben jár.“ Ez idő 
szerint a kolera szedi nap-nap mel
lett ezerre menő áldozatait. Paohing- 
ban naponta hetven ember hal meg 
kolerában s a hozzá közel fekvő 
faluban harminc. Egyik komoly 
bennszülött prédikátorunk, Tang is 
megkapta a borzasztó betegséget. 
Fáradhatatlan, pontos munkás volt. 
Felesége s négy gyermeke gyászol
ják, de az egész kis közösség is, 
amely nagyon érzi hiányát. Szavai 
mindig a szív legmélyéhez szóltak,

I élete egészen az Urnák szentelt élet 
: volt. Megtérése után meghalt egyik 
gyermeke, a másik ,pedig megva
kult, de ő várt az Úrra, imádkozó 
hittel s gyermeke ismét visszanyerte 
szemevilágát. Most csendesen, bé
kességben ment haza.

Kínában ismét itt az aratás ideje, 
Isten gazdagon megáldotta az idei 
termést. A misszionáriusok számára 
is új aratás kezdődött. A munka 
sok és a munkás kevés. Kérjétek 

1 az aratásnak Urát, hogy küldjön 
munkásokat az ő  aratásába!“
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához!

Jan. 1. Luk. 2 : 21. Gál. 3 : 23-29. Luk. 
4:16—21. Róm. 8 :24—32. Szereted-e te 
az Istent ? Ha igen, akkor evvel a felséges 
biztatéssal indulhatsz neki az újévnek: 
„Azoknak, akik Istent szeretik, minden 
javokra van." Igen, akármi érjen is ebben 
az előtted álló esztendőben, nemcsak az 
öröm, a siker, az elismerés vagy bármi, 
amit az emberek jónak neveznek, hanem 
a bánat, a szenvedés, a nehéz megpró
báltatás, sőt még a halál is, javadra lesz. 
De igazén kell szeretned Istent, benne bízó, 
hivő, neki mindenben engedelmeskedő 
szívvel.

Jan. 2. Zsolt. 1. I. Móz. 1 : 1—13. A 
világ teremtetésénél első volt a világosság. 
Világosság nélkül semmi más nem jöhe
tett létre, nem lehetett élet. Az emberi lé
lek újjéteremtetésénél, vagyis az újjászüle
tésnél is első a világosság. Onnét felülről 
való világosságra van szükségünk, amelyet 
Isten igéje vet a szívünkbe. Ez a világos
ság hozza meg az életet. Tárd ki a szíve
det ez előtt a világosság előtt, s a te éle
ted is gyümölcsöt fog hozni, mint az Isten 
parancsszavára megvilágosított föld. S Isten 
a te lelkeden is látni fogja, hogy : ez jó.

Jan. 3. Luk. 3: 1—14. I. Móz. 1 : 14— 
26. A teremtés befejezése, a teremtés koro
nája az ember. Isten a maga képére és 
hasonlatosságéra teremtette. Semmi más 
teremtménynek nem adatott az a dicső
séges kiváltság, hogy Istent meg tudja 
ismerni, vele lelki összeköttetésbe tudjon 
jutni, Őt dicsérni és imádni tudja. Isten 
valami csodálatosan szépet gondolt el, 
mikor az embert teremtette, egy lényt, aki 
az Ő lelki szükségeit is kielégítheti, mert 
megérli őt. Óh, ha ez a gyönyörűséges 
gondolat teljesen valóra válhatott volna I 

Jan. 4. Luk. 3: 15—22.1. Móz. 1:27 — 
2:3, Két isteni intézménynek az emberi 
életbe való beállításával találkozunk itt, 
mindjárt a teremtés történetében. Egyik 
a házasság, a férfi és nő különböző, de 
egymást kiegészítő lényének az egymással 

J  való összeköttetése. I. Móz. 2: 18 bán még 
| világosabban ki van ez fejezve. A másik 

a hetedik napnak a megszentelése. Isten 
megáldotta és megszentelte a hetedik na- 

I pót s arra rendelte, hogy az ember is 
megszentelje ezt. Mivé tette az emberi bűn 
ezt a két szent intézményi ? Nem is kell 
a bolsevistákhoz mennünk, kérdezz meg 
csak egy mai modern ifjút vagy leányt, 
hogy mit tart a házasságról és a vasár
napról. S vájjon eléggé szentnek tartod-e 
őket te ?

Jan. 5. Luk. 4 :1 —13. Es. 2 :2 —5. 
„Az utolsó időkben" Sok ember csak a 
vállát vonogatja és gúnyosan mosolyog, 
ha ezt a szót hallja: „Utolsó idők ?! Ki 
tudná, mikor lesz az ? Mit tartozik az én 
reám ?“ Tudni a napját mi sem tudjuk, 
de hogy eljön, az bizonyos, mert a Biblia 
mondja. S hogy közeleg, azt láthatjuk a 
jelekből. Sok pogány fogja akkor meg
szégyeníteni az úgynevezett keresztyéne
ket, a mai gúnyolódókat, mert seregestől 
fognak jönni az Úrhoz. S főikéi a ma még 
megvetett zsidó nép is, s eljön az Ür he
gyére, a Jákób Istenének házához, a vilá
gosságba. S hol maradnak a keresztyének? 
Hol leszel te ?

Jan. 6 Máté 2: 1-12. És. 60: 1 -6 . 
Máté 3 :13—17. II. Kor. 4 :3 -6 .  Isten 
világossága az emberi lélekben a Jézus 
Krisztus ismerete által gyullad ki. Ő az 
Isten „dicsőségének visszatükröződése, az 
Ő valóságának képmása" (Zsid. 1 :3.), 
akinek arcán ott ragyog az Atyának teljes 
dicsősége. Mint ahogy a gyűjtőkamrában 
összegyűjtőit napsugarak forrósága meg
gyújtja az odatartott gyúlékony anyagot, 
úgy gyullad föl az emberi szívben a sze
retet lángja Isten iránt, ha Jézus Krisztus 
által ismeri meg őt. Ne legyünk hét vakok, 
akik meg nem látják ezt a dicsőséges 
arcot, hanem engedjük, hogy az Úr Jézus 
mfega nyissa meg lelki szemeinket, hogy 
megismerhessük ő t s általa az Atyát.

Jan. 7. Luk. 4: 14-30. Zsolt. 122. 
Jeruzsálem minden igazhitű zsidó vágyai
nak a középpontja. Odavágyódott az or
szágban szerteszét élő nép minden tagja, 
s zarándokolt el oda, legalább egyszer egy 
évben, akármilyen messziről is. S oda 
vágyódott vissza, mikor a nehéz babiloni 
fogságban sínylődött. S oda vágyódik 
vissza ma is a fölébredt zsidó nép. De ez 
a földi sóvárgás tulajdonképpen csak ár
nyéka annak a valóságnak, hogy a zsidó 
nép szívében ott szunnyad s ma mór 
sok tagjában ébredez a mennyei Jeruzsá
lem felé való sóvárgás is. Imádkozol-e 
ennek a népnek a megtéréséért ? S vá
gyóké te is a mennyei Jeruzsálembe ?

Jan. 8. Luk. 2: 41—52. Róm. 12: 1—6. 
Ján. 1:35-42. II. Kor. 6 :1 4 -7 :1 . Az 
Ígéret felséges ! Isten a mi Atyánkká lesz. 
mi pedig az Ő fiaivá és leányaivá. De 
ennek feltételei vannak. Meg kell magun
kat tisztítani minden testi és lelki tisztó- 
talansógtól. S hogy megy ez végbe ? Hit 
által, mert csak Krisztus vére tisztithat 
meg bennünket, nem a magunk elhatáro
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zása, igyekezete, vagy cselekedetei. De a 
hitnek következményei, gyümölcsei vannak. 
A hívő ember nem tartozik többé a világ
hoz. Nem lehet rabja a világi szokásoknak 
és erkölcsöknek, ezekkel szakítania kell. 
Testileg a világ gyermekei közt él, nem 
vonul kolostorba, de a lélekben való el
szakadás megnyilatkozik egész életében 
és pedig nem elméletben, hanem gyakor
latban, Így lesz övé az Ígéret.

Jan. 9. Zsolt. 2. I. Móz. 2 : 8—17. Sok
sok drága ajándékkal szemben egyetlen
egy tilalom I Ott van az egész kert, min
den szépségével, gazdagságával, amelyet 
mind élvezhet az ember s csak egyetlen 
fának a gyümölcséből nem szabad ennie 1 
S az unalomnak sem kell reákényszeríteni 
az embert, hogy a tilalmat megszegje, 
mert hiszen munkát is kap. szép, gyönyö
rűséges munkát, hogy az Édenkerlet meg
munkálja és őrizze. Nem lett volna-e ez 
elegendő ?

Jan. 10. Luk. 4 :3 —44. I. Móz. 3: 1— 
19. Az Isten képére teremteti embernek 
talán elég lett volna az Édenkertnek mun
kája és élvezete, de jött a kígyó, vagyis 
kígyó képében a Sátán, a lázadása miatt 
a mennyei seregekből már kivetett angyal, 
s az ember hallgatott reá és bűnbe esett. 
Az ember azóta is hoz magával valamit 
erre a földi életre, abból a régi. eredeti 
lélekből, amelyet Isten lehelt belé. Mint 
az Isten után való titkos vágyakozás van 
ez elrejtve a szívében. De lelke azért már 
a Sátán hatalmában van. s nem tud a 
kisértéseknek ellenállani. Csak ha az, akit 
Isten már az első embernek megígért, s 
aki az idők teljességében, megjelent, az 
Úr Jézus Krisztus lesz Úrrá a lelkén, 
akkor tud visszatérni Isten eredeti gon
dolatához s magához Istenhez. Te ott 
vagy-e már ?

Jan. 11. Luk. 5: 1 — 11. I. Móz. 4 :3 — 
16. A bűn hamar megtermi a maga gyü
mölcseit. Az Istentől elszakadt ember 
gyilkossá lesz. Isten szeme látja a bűnt 
a Kain szívében, mielőtt az tetté válnék, 
s meginti: „a bűn az ajtó előtt leselkedik 
reád, de te uralkodjál rajta.“ Az ember 
azonban már nem tud uralkodni a bűnön, 
így van ez azóta az egész emberi nemmel. 
Jól látta ezt az Úr Jézus, s ezért a bűn 
ostorozását nem a cselekedeteknél kezdi, 
hanem a szív elrejtett gondolatainál és 
érzéseinél. Ismerd meg a szívedet s lásd 
meg benne minden bűn csiráját, még a 
gyilkosságét is, s menekülj az Úr Jézushoz!

Jan. 12. Luk. 5:27—29. I. Móz. 7. 
Milyen szomorú, mikor Istennek meg kell
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bánnia valamit, amit cselekedett. S Isten 
megbánta azt, hogy embert teremtett. 
(I. Móz. 6 :6 —7.) Ez a legrettenetesebb 
gyász, amit csak el lehet képzelni. Isten
nek el kellett pusztítania az egész emberi 
fajt. De a kegyelem még az ítéleten ke
resztül is utat tör magának. Egy embert 
és annak családját megmentheti az Úr. 
Noé kegyelmet talált, mert Istennel járt. 
(I. Móz. 6 :8 —9.) Aki Isten útjait keresi, 
ma is kegyelmet talál. Megtalálja az utat, 
az Úr Jézus Krisztust, s ezen az úton 
Istennel járhat.

Jan. 13. Luk. 6 :1 -1 1 . És. 6 1 :1 -6 . 
Kire ismerünk reá ebben az ótestámentomi 
próféciában ? Az Úr Jézus Krisztusra. Öh, 
milyen jó, hogy mi mór tudjuk, hogy a 
prófécia beteljesedett, megjelent a, szegé
nyek örömhírhozója, azáltal, hogy Ő maga 
is szegénnyé lett, a megtört szívek meg- 
gyógyítója, azáltal, hogy az ő  szíve is 
megtört a mi bűneink fölött, a gyászolók 
megvigasztalója, aki magára vette fájdal
maikat és szenvedéseiket. A prófécia be
teljesült, a földre_ szállt, magát megalázott 
Jézusban. S az Ő újabb eljövetelére vo
natkozó próféciák is be fognak teljesülni 
a megdjcsőült, királyi hatalommal eljö
vendő Úr Jézus Krisztusban.

Jan. 14. Ján. 2 :1 —11. Róm. 12 :7 -16 . 
Jón. 1:43—51. 1. Kor. 2 :6 —16. A világ 
bölcsesége egészen más, mint az Isten 
bölcsesége. Lehet valaki e világ szerint 
bölcs, úgy, hogy még sem ért meg semmit 
Isten bölcseségéből, mert az elrejtett böl- 
cseség, amelyet csak Isten Lelkének ki
jelentése útján ismernek meg az alázatos 
szívvel Őhozzá térők. A világi bölcseség 
csak az emberi érzékek által megfogható, 
vagy az emberi okoskodás által kifürkész
hető dolgokat érti meg, de a legfontosab
bat, a lelki üdvösségre vonatkozó dolgokat 
nem képes megérteni, mert ezekre a Szent- 
Lélek tanít, s a Szent-Lélek csak azokat 
taníthatja, akik hittel megnyitják előtte a 
szívókét.

Jan. 15. Zsolt. 3. I. Móz. 8 :1 —12; 
15 -  22. Isten hatalmas Ura a természetnek. 
Szól és megindul az eső, ismét szól és 
megszűnik. Amint Ő jónak látja. S mi 
sokszor zúgolódunk az időjárás fölött, 
pedig afölött egyedül Isten rendelkezik, 
így hót mi okosabbak akarunk lenni Isten
nél, s nem gondoljuk meg, hogv Istennek 
az esővel és a napfénnyel is céljai vannak, 
és pedig az emberre vonatkozólag is. Int, 
dorgál, büntet, vagy vigasztal, megújít, 
áld vele. Gondolkozzál ezen egyszer-egy- 
szer, mikor az időjárás nincs kedvedre.

Vargha Gyutáné.
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