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

A BÉKESSÉG TITKA. 
A szívem itt, olyan kicsiny lakás, 
de néha annyi árnyék fér bele,
fájdalommal van telisdetele. 
Nem tudja más, sokszor nem tudja más.

A szívem itt alig ver egy kicsit, 
mégis . . . néha mindegyik dobbanás 
megannyi kérdés . .. és nem tudja más.
Kérdést és kínt ki az, ki elcsitít?

A szívem itt ujjong, mert tudja jól : 
van Valaki! Milyen nagy kegyelem!
Ismer engem, törődik is velem, 
szeretete áldón fölémhajol.

S mert minden árnnyal felé szárnyalok 
és minden kérdésemre Ő felel: 
a szívem itt szent békességre lel, 
boldogságról zendülnek benn dalok, 
mert minden árnnyal felé szárnyalok.

Belák Erzsébet.

IX. évfolyam, 22. szám. 
1933. november 15.
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Az egyenes út.
1. Légy hű elsősorban a minden

napi dolgaidban. Isten nem hasz
nál fel senkit nagy dolgokra, aki 
a kicsinyen nem volt hű.

2. Figyelj Isten vezetésére, hogy 
megértsd! — Istennek mindéi élet
tel megvan a maga terve, éljünk 
aszerint. Az Úr Jézus Atyja pa
rancsa szerint élt. Miérc? Mert Ne
ki az volt a legfontosabb, hogy 
Atyjának akaratát teljesítse. Kö
vessük az ő  példáját!

3. Figyelj Isten intésére minden 
esetben. A 32-ik Zsoltárban olvas
suk: »Megtanítlak téged az - útra, 
amelyen járj; szemeimmel taná
csollak téged.« Isten a szemeivel 
tanácsol minket és az ő  szent Lei
kével irányít bennünket. De hogy 
ezt megértsük, ehhez belső közös
ség kell Istennel és szívbeli csen
desség. Isten s.ént Lelkének csen
des műhelyre van szüksége.

4. Járj biztosan az útadón. E gye
nesen járj! (Zsid. 12 13.) Azokra
az emberekre, akik távol vannak 
Istentől, érvényes, hogy változók 
az ösvényeik. (Péld. 5, 6 ) Minél 
inkább figyelünk Isten vezetésére, 
annál világosabb lesz előttünk, 
hogy mit akar tőlünk. Boldogító 
tudat az, hogy Isten akaratából 
állunk az őrhelyünkön. Ez örven
dező reménységet ad és a nehéz
ségek közt vigasztalást. Ha egy 
élet nincs a helyes vágányon, Is
ten oda állíthatja. És ez megtör
ténik, ahogy átengedjük a ve
zetést.

5. Minél inkább vezethet a lé
lek, annál több a gyümölcster
més.

,6. Használd föl a kínálkozó al
kalmat s munkálkodjál Isten or
szágában. Hány alkalmat mulasz
tunk el, amelyek soha többé visz- 
sza nem térnek. Járj nyitott szem
mel.

7. Keressük először a lélek csen- fl 
| des összeköttetését Istennel, ak- I  
kor minden egyéb vele együtt ■  
megvan. »Az imádkozás« — .mond- ■  
ja H-eiler — »a legszentebb a val- I  
lásban, amelynek minden egyéb I  
vallásos gondolat, cselekedet csak! 
az előszobája-« Ezért van olyan I 
nagy jelentősége a csendes órák- I 
nak az egészséges, erőteljes ke- 1 
resztyén élet kifejlődésére. Ez ad I 
bizonyságtévő erőt az életnek és I 
gyümölcstermést. A keresztyén 1 
életnek a gyökérszálai oda nyúl 1 
nak.

»Meg lehet állapítani«, mondja 
Pelaz, »hogy a mi vallásos életünk | 
jelentőségét mathematlkai'.agkile- ] 
hét számítani abból, hogy milyen 
fontosságot tulajdonítunk az Isten- 
tennel való találkozásnak és az ál
landó Biblia olvasásnak. Aki ezt 
hűségesen végzi, annak az életét 
Isten gyümölcstermővé teszi.« Az 
ellenség épen azért minden ravasz
ságát felhasználja, hogy minket 
megakadályozzon ebben a szemé
lyes érintkezésben. Ezen a pon
ton tudja, hogy eredményesen har
colhat, ha ezen az egy ponton 
győz, akkor már minden sikerül 
neki. Ebből az következik, hogy 
mindennél fontosabb az, hogy a 
csendesóráink, az Istennel és az 
Úr Jézussal való személyes kapcso
latunk kárt ne szenvedjen. Ha ezen 
a ponton győzünk, akkor minde
nütt győzni fogunk.

»Ne tartsuk természetesnek azf, 
hogy üdvözölünk, de azt igen, 
hogy Isten senkit sem hagy hiá
ba küzdeni, aki üdvözülni akar!«

Ih mais.

Életünkben tartsuk mindig sze
münk előtt a halál, bűn és pokol 
képét: Halálunkkor csak az éle- 

I tét, kegyelemét és az üdvösségét.
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Szemelvények 
Oravala Ágoston 

„A parasztpróféta“ című 
művéből.

Az első megtérés után sok lé
lek veszedelembe és bajba jut. Ha 
a lelkiismeret nyugtalan, és a po
kol tüze lobog a kebelben, az em
ber tudja, hogy nyomorult bűnös, 
imádkozik, szorgalmaskodik, fut, 
igyekszik a. megtérés útja felé, 
amikor azonban hite által meg- 
igazul, elnyeri bűnei bocsánatát, 
egyszeribe megszakad vágyakozá
sa s a megigazult bűnös úgy meg
áll egy áltó helyben, mintha már 
elérkezett volna céljához és min
den harcát megharcolta volna. S 
amint így álldogál és csodálja a 
maga állapotját, egyszeriben csak 
elfogyatkozik előle Isten gyerme
kének kenyere és elveszti az élő 
kegyelemnek már megízlelt előízét. 
Némelyek ilyenkor a maguk ere
jében indulnak tovább s adás.-ve- 
vés módjára hisznek és tesznek 
bünbánatot. így jön létre az a 
talmi-keresztyériség, amely a maga 
cselekedeteiben bizakodik, s amely 
mind jobban növekszik anélkül 
hogy a bűnös maga észrevenné. 
Még azt hiszi, hogy a kegyelem 
karjaiban pihen, az igaz élet út
ját járja, pedig már mindenben a 
maga erejére támaszkodik. Mert 

; az igaz, a komoly keresztyén nem 
| magában bízik, nem sötétségben 
[ tapogatódzik. Ha elfogyatkozik 
I előle Isten gyermekének kenyere, 
I lelkének vágyódásával', nyomorú- 
I ságával a mindent látó elé lép 
I és így szól: Hol vagy, hol késel 
I én segítségem ? S így indul tovább,
■  ismerve a maga erőtlenségét, de 
1  tudva azt is, hogy az Úr oltalma
■  körülveszi. Noha tudja, hogy ne- 
I  ki le kellett raknia minden fegy-
■  verét, mégis bizodalma és erős vá- 
I  ra az Űr. A veszedelem helyeit

így kerüli el és így tanulja meg, 
milyen az igaz hitben való élet, 
amelyet az élet Ura titokzatos 
megismerés útján kínál nekünk, 
amint meg van írva: Az igaz em
ber hitből él-

* * *

Az Úrban való békesség a .lel
kiismeret békessége, amikor az Űr 
a maga kegyelmében rátekint a 
bűnösre és az Ő ismert módján 
megadja ezt a békességet a lélek
nek. Ez a békesség az Úrral való 
szövetségnek a, békessége, amely 
akkor jő létre, ha a bűnös lerakja 
fegyverét és az Úr oldalára áll. 
Ezt kell megértenetek!. Az érzel
meinkben mutatkozó békesség jön, 
megy, mint ahogy váltakoznak ál
talában az érzéseink, mind, ,a bé
kességnek szövetsége ellenben 
megmarad mindaddig, amíg a bű
nös az Űr barátjaként akar élni. 
S ez a békesség a drágább, az ér
tékesebb. A békességnek édes ér
zéke csak amolyan ráakasztott 
sallang.

* * *

A veszedelem ott leskelődik a 
lélekre, ahol a bűnös ember a leg- 
kevésbbé gondolná: a kegyelem 
magasságaiban épen úgy, mint a 
kételkedések mélységeiben , és a 
kísértések sötétségeiben- Ezeket a 
veszedelmeket elkerülhetjük azon
ban, ha nap-nap mellett kitartunk 
a vigyázásban.

*  *  *

A lelki embernek épen úgy vesz
tére lehet, a kegyelemben, meg- 
váltottságban való gondtalan élet 
íze, mint a testi embernek a földi 
javakban való dusáikodás. Ne 
ijedjünk meg hát, ne lázadozzunk, 
ha elkövetkeznek reánk a sötét 'na
pok, nehéz idők, hanem hitben jár
juk tovább vándorútunk a' puszta
ságon át • Kanaán felé.

COQ
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Mihály megtérése.

Wittenbergben élt egy egyszerű 
gazda ember, akit mindenki csak 
Mihály néven ismert. Falujában 
nem sokat tartottak felőle. Egyik 
nap azonban nagy változás állott 
be az életében, Isten beszélt vele. 
Mihály megalázkodott az Űr előtt, 
beismerte, hogy haragos, indulatos 
természetű s hogy falujának, egy
házának csak ¡szégyenére van. Ezen 
a napon térdre hullott az Űr előtt 
és így szólt: »Óh, Uram, mosta
náig mindig azért imádkoztam 
hozzád, hogy mások változzanak 
meg, de most látom, hogy én ben
nem van a hiba. Kérlek, könyö
rülj rajtam!« Azután csendesen ha
zament. Nehéz éjszakája volt, sze
mét kerülte az álom, küzdött és 
imádkozott újra, meg újra. Hét
főn, korán reggel amint az ud
varra kilépett, tekintete a szerte 
hagyott szerszámokra esett, amit 
a szolga rendetlenül ott felej
tett. Érezte, hogy melege lesz, he
ves indulat fűti, de erőt vett ma
gán. Végigment az udvaron és a 
szolgához érve nyugodtan és csen
desen csak ¡ennyit mondott: »Jobb 
lenne, ha a szerszám lent a szer
számkamrában függne.« A szolga 
nem ia»kart hinni füleinek. »Elfe
lejtettem«, — szólt — »többet nem 
fog előfordulni.« Máskor, ha mu
lasztás fordult elő, káromkodott. 
Haragos viselkedése a másik fél
ből is ,csak ellentmondást, ¡kemény
séget tudott kiváltani. De így ... 
A gazda épen akkor lépett be a 
konyhába, amikor a szolgáló az 
edényt törölgetve egy értékes csé
szét leejtett. Mi fog következni 
most? Védekezésre készen tartot
ta fel a megijedt lányka a kezét . 
»Ugy-e fájlalod, hogy eltörött az 
edény, igen nagy kár érte« — szó
lalt meg Mihály. A védelemre fel
emelt kéz lehanyatlott, a leányka 
könybelábadt szemmel f elelt .' »Szí

vemből sajnálom.« Este látogató
ba jött a szomszéd kovács. »Hol 
volt a gazda egész nap ?« — kér
dezte a szolgálótól. »Itthon volt, 
hol lett volna?« — hangzott a fe
lelet. »Itthon? Hiszen ma egész 
nap n-em hallottam sem zsörtölőd
ni, sem veszekedni.« »Nem, nem 
is teszi többé, azt mondta-« A 
szomszéd fejét csóválta. »Ez nincs 
rendjén.« S amikor Mihály szer
dáig még mindig nem káromko
dott, akkor a falu népe gondol
kodóba esett.

Mintha minden összeesküdött 
volna ellene. Ablakait betörték, 
termését jég verte el. Azonban Mi
hályt senki és semmi nem hoz
hatta ki nyugalmából, továbbra is 
csendes és nyugodt maradt.

Vasárnap este volt. Ismét a ko- ! 
vács jött. »Mihály« — kezdte a 
beszédet — »gyermekkorod óta is- ! 
merlek, együtt ültünk az iskola,- 
padban, tudom, hogy heves termé
szetű ember vagy. Nem birom ezt 
így tovább. Inkább zsörtölődj, ve
szekedj, mint azelőtt. De ha mégis 
így igaz, ahogyan- most mondod, 
akkor nékem is meg kell változ
nom.« Együtt olvastak Isten Igé
jéből, imádkoztak és amikor a vé
gén az ament kimondták, egy har
madik hang pecsételte azt be. Mi
hály felesége volt, aki a nyitott aj
tónál állott. »Mihály,« — szólalt 
meg az asszony — »amióta együtt 
vagyunk sokat szenvedtem miat
tad, de most az utolsó héten úgy 
tetszett nékem, mintha a menny
ben lettünk. volna.«

S azután jött a szolgáló, jött a 
szolga és jöttek a falubeliek is. 
Mindazok, akiknek a szívében 
vágy élt az új élet után. Nem hiá
ba jöttek. Az Űrnál erőt és bé
kességet nyertek a mindennapi 
harcokkal és küzdelmekkel szem
ben. Mihály életéből pedig min
denki megláthatta: »Istennél sem
mi sem lehetetlen,«.
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A híres asszony.
Észak Olaszországban felnyitot

tak egy régi. Krisztus előtti idő
ből származó sírt. Csak egy ma
rék hamut, egy szarufésűt, hajszal- 
lagot és aranyláncot találtak 
benne.

A. felírás így szólt: A híres asz- 
jszony. Olyan híres volt, hogy fö
löslegesnek tartották a nevét oda 
írni. Mindenki ismerte. Csak egy 
ilyen híres asszony volt. Úgy sem 
fogják soha elfelejteni. »A híres 
asszony.« És most nincs senki, aki 
meg tudná mondani, ki volt ez a 
híres asszony. Nem maradt meg 
semmi, ami emlékeztetne reá. Csak 
egy fésű, egy kis hamu és egy 
aranylánc. Mosolygunk a felírá
son: »A híres asszony.« Vagy ta
lán egy titkos borzongás fut raj
tunk keresztül: Engem is így fog
nak egyszer elfelejteni. Mi ma
rad belőled? Ha teneked is csak

Í
kincseid vannak, földi dicső- 
, akkor az is csak hamu lesz, 
ik hamu. Az aranyláncod, az 
írended, a vagyonod, csak 
, — az odafelvalókkal törőd-

Tévedett?
gyón gazdag és nagy tudású 
r feküdt a betegágyán. Ami- 
írezte, hogy a halála közé- 

magához hívatta a lelkészt 
r szólt: »Olyan sokszor mond- 
ogy nem halhat meg senki 
>dtan, ha nem békéit előbb 
Istennel. Minthogy én sem 

ben, sem az örökéletben nem 
k, így meggyőződhetik halá- 
óráján arról, hogy tévedett, 
olyan nyugodtan halok meg 
nélkül, mint amilyen nyű

in éltem nélküle.« A lelkészt 
on szomorúan érintette ez a 
len beszéd. — De mi történt? 
néhány napig küzdött a be- 

a halállal. Egyszerre magá-

| hoz hívatta hívő gazdasszonyát, és 
így szólt: »Igazán hiszel te Isten- 

| ben és azt gondolod, hogy Isten 
nekem is meg tudna bocsátani és 
tudna segíteni rajtam?« Amikor 
a gazdasszony boldog és hálás 
szívvel igennel válaszolt, így szólt 
a haldokló: »Kérlek imádkozzál ve
lem hangosan.«

És az egyszerű szolgáló hűséges 
imái közt, az istentagadó bűnbánó 
latorrá lett.

Biztonságban.
Évekkel ezelőtt hosszabb utazást 

tett egy hitetlen ifjú a nagybáty
jával. Egy alkalommal kénytele
nek voltak szállást kérni egy félre
eső házikóban. A házigazdát nem 
találták nagyon bizalomgerjesztő
nek úgy, hogy aggódtak életük 
és vagyonuk miatt. Elhatározták, 
hogy az éjszaka első felében ¡az 
ifjú, a másik felében a nagybácsi 
fog virrasztani. Alig hogy az idő
sebb lefeküdt, látja, hogy a fia
tal is vetkőzik. »Nem virrasztasz?« 
— kérdezte. »Itt nincs rá szükség« 
felelte az ifjú. Az ajtóhasadékon 
keresztül meglátta, hogy a gya
nús Iftilsejű házigazda Bibliát ol
vasott, majd térdelve imádkozott. 
Az Isten-tagadó ifjú tudta, hogy  
itt biztonságban van.

Mi teszi boldoggá?
Egy zsidó festőművész egv idős 

úrnak az arcképét festette. Ami
kor a szeméhez ért, így szólt: »Bo
csásson meg uram, ugy-e ön na
gyon boldog?« — »Igen, válaszol
ta mosolyogva a másik, valóban az 
vagyok.« »A szemén láttam. Sze
retném tudni mi teszi olyan bol
doggá?« — »Ezt egy szóval meg
mondhatom: Jézus«. A zsidó el
sápadt, de hagyta magát meggyőz
ni az Űr bizonyságteyője által- Ké
sőbb ő maga is keresztyén lett és 
az Evangélium hirdetője.
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Hasonlatos a mennyeknek 
országa a kovászhoz, melyei 
vévén az asszony, három 
mérce lisztbe elegyíte, míg

nem az egész megkele.
Máté 13:33.

Egy misszionáriusnő megérke
zett Japánba. Szíve, így mondta 
el Kimura evangélista, égett a sze
retettől és a Szentlélek tüzétől. A 
nyelvet nem ismerte, de az embe
reket szerette. Ügy vágyott arra, 
hogy a kis japán fiúkat, akik Is
ten nélkül éltek az í  r Jézushoz 
vezesse. De hogy ? —• Beszélni nem 
tudott velük. Összegyűjtött 24 fiút 
és mindegyiknek a kezébe japán 
Bibliát adott, hogy olvassanak be
lőle. ő  előtte nyitva volt a saját 
Bibliája s a fiúk újra és újra men
tek hozzá, mert, mint Kimura 
mondta, ebben a nőben Szentlélek 
volt. Egy napon a keresztrefeszí- 
tés történetét ¡olvasták a fiúk. E gy
szerre csak azt látták, hogy a*misz- 
szionáriusnő könnyei folynak, 
majd térdre rogyott —- és forró 
imában könyörgött Ahhoz, aki 
meghalt és mégis él, hogy mentse 
meg a fiúkat. A huszonnégy fiú 
ve lesírt és átadták szívüket a Meg
váltónak. Ezekből a fiúkból hívő 
emberek lettek. Kimura is egy 
azok közül. »Amikor ezután haza
mentem,« mondta Kimura »s meg
mondtam az apámnak, hogy ke
resztyén vagyok, először nagyon 
megvert és megöléssel fenyegetett, 
de ehelyett nemsokára több csa
ládtagom megtért. Később Moody- 
hoz kerültem Amerikába és most 
hirdetem Japánban a keresztről 
szóló Igét.« *

Még mindig kevés?!

Egy misszionárius mondja el a 
következőket. Egy napon egy réz
bőrű jött hozzám és egy hadikön
töst hozott győzelmi jelvényekkel. 
»Ezt a Megváltónak hoztam, aki 
úgy szeretett engem, hogy az éle
tét adta én érettem.« — »Ez túl
ságosan kevés,« válaszolt a misz- 
szionárius. Az indián szomorúan 
távozott. Néhány nap múlva újra 
megjelent és egy ezüst tarsolyt ho
zott, ami neki különösen kedves 
volt. »Ez még mindig kevés Jé
zusnak,« mondta a misszionárius. 
A napok múltak. Az indiánus, mint 
gondolta, most már eltalálta a he
lyes ajándékot. Legkedvesebb ku
tyáját vitte a misszionáriushoz, 
amely már egyszer az életét men
tette meg. Könnyekkel a szemé
ben állt ott, miközben odaadta t> 
misszionáriusnak a hűséges álla
tot. A misszionáriusnak nagyon ¡ne
hezére esett megszomorítani az in- 
cliánust, de mégis így szólt: »Még 
mindig nem elég.« Ekkor az in
diánus fájdalmasan így kiáltott: 
»Akkor már igazán semmim sincs, 
csak magam!« — »Ez az kedves 
barátom,« kiáltod a misszionárius. 
A Megváltó azt akarja, hogy ma
gunkat adjuk oda.

Mit adtál a Megváltónak? Né
hány szabad órádat, egy kevés 
aranyat vagy ezüstöt? Ez nagyon 
kevés. Adcl oda magadat és élni 
fogsz.

Engedelmesség nélkül célt ér
ni, nyugalomhoz, békességhez jut
ni nem lehet.

Könnyen száll le a magas polc
ról az, aki látja a maga elveszett 
állapotát.



Tudakozzátok az írásokat!

Nov. 16. Jón. 19:17-30: Péld: 15: 
13—33. Jézus keresztrefeszítésénél 
mindennek úgy ke'lett történnie, amint 
meg volt írva, »hogy beteljesedjék az 
írás.« Ez a halál nem valami véletlen 
esemény volt, nem is az emberek go
nosz tervének a keresztülvitele — bár
mennyire kicsúcsosodik is benne az 
emberi bűn rettenetessége, — hanem Is
ten tanácsa és terve volt ez, az em
beri lelkek megváltására. S Jézus ma
ga is, mint engedelmes Fiú, mindent 
úgy cselekszik, amint azt az Atyja 
eleve elhatározta. így kellett minden
nek elvégeztetnie.

Nőt:. 17. Ján. '19:31 37. Péld. 16: 
1—17. Ismét két prófétai szóval és 
azoknak beteljesedésével találkozunk 
itt Jézus csontjait nem kellett meg
törni, mert az oldalsebéből kiömlő víz 
mutatta, hogy már meghalt; az Atya 
megrövidítette szenvedéseit. S »az a 
víz, s a drága vér« mély jelentősé
gű. A vér az engesztelő, a víz a meg
tisztító. Aki hittel Jézushoz járul, an
nak bűnei megbocsáttatnak, mert ál- 

Idozati vér hullott érettük, s annak 
I lelkét megtisztítja az Isten Igéjének 

tiszta, élő forrásvize.
Nov. 18■ Ján. 19:38—42. Zsolt. 85: 

9—14. A farizeusokról, s általában vé
ve a nagy Tanács tagjairól olyan rossz 

¡véleményünk van, pedig ime, azok 
közt is akadnak, akik szeretik Jézust 
s kiteszik ¡magukat az üldöztetés ve
szélyének az által, hogy tisztességes 
eltemetéséről gondoskodjanak. A Jézus 

Iiránt való ¡szeretet vagy gyűlölet nem 
legy-egy társadalmi osztályhoz, vagy 
lielekezethez, vagy nemzetiséghez van 
Ikötve. Az ¡mindig egyéni, s minden 
■nemzetben, minden egyházban, előke
lők és alacsonyszármazásúak, művel
itek és műveletlenek közt vannak Jé- 
liusnak barátai és ellenségei. Embe- 
|rek iránt való tekintetből nem lehet 
■dönteni mellette, vagy ellene, mert az 
■ilyen döntés úgysem érvényes. De itt 
jtz a mondás felel meg: »Aki nincs 
Itnelhttem, az e'lenem van.«
■  Nov. 19. Máté 22:15—22. Fii. 3:17—  
■(.Máté 10:24—33.1.Tim. 4:4—11. Aki 
Imindig a földiekkel törődik, az Krisz- 

ís keresztjének ellensége, mert a ke- 
eszt a ¡mi ó-emberünk megfeszítte- 
ísét is jelenti. Az ó-embernek egyik 
¡»jellemzőbb tulajdonsága az, hogy 
¡földiekkel ¡törődik, s aki ezektől nem 
tó elszakadni, az a maga ó-embe- 
tétől sem szakad el. Az ó-ember pe- 

Jig mindig ellensége a Krisztus ke- 
■esztjének. De aki itt a földi életben 

 ̂ ■em adja keresztre a maga testi éle

Nuv. 20 Zsolt. 65. Péld. 16:18—33. 
isten a jmaga szeretetét a természetben 
is megmutatja. Tudunk-e mi úgy há
lát adni Isten szeretetének eme meg
nyilvánulásáért, mint a zsoltáiíró?Tu
dod-e kedves olvasóm, kinek van há- 
ládatos szíve, ki tudja mindenben jneg- 
látni Isten szeretetét? Az, aki már 
átment azon a boldog tapasztalaton, 
hogy Isten megbocsátotta a bűneit és 
magához fogadta, aki Istent, mint id- 
vességének Istenét ismeri. Az ilyen em
ber más szemmel lát, mint az, aki 
még nem jutott Istennel ilyen lelki
összeköttetésbe. Az ilyen embernek 
minden Isten ¡szeretetéről beszél. Ar
ról beszél-e neked is?

Nov. 21. Ján. 20:1—10. Péld. 17: 
1—15. Az első tanítványok rnindazál- 
tal, hogy szerették és követték Jé
zust, még sokat nem tudtak és nem 
értettek, mert hiszen Jézus még nem 
ment föl a mennybe és nem küldte 
el a Szent-Leiket. Ne csodálkozzunk 
hát azon, hogy előbb látniok kellett 
az üres sírt, mielőtt hitték volna,.hogy 
Jézusnak csakugyan föl kell támadnia 
a halálból. Hányán vannak ma is, akik 
még az üres sírnak sem hisznek, 
amelyről pedig Isten Igéje világos bi
zonyságot tesz. De mert ők azt testi 
szemeikkel nem látják, nem hisznek, 
pedig lelki szemeik megnyitására min
dent elkövet Istennek szent Lelke. Bol
dog, aki hittel áll meg lélekben Jézus 
nyitott sírja mellett, fölfelé tud te
kinteni oda, ahol a Feltámadott az 
Atya jobbján ül dicsőségben.

Nov. 22- Ján■ 20:11—18. Péld. 17: 
16—28. Mária sem tudja mindjárt meg
ismerni Jézust. Az ő lelki szémeit is 
e'homályosítják még könnybeborult tes
ti szemei. De mikor meghallja az Úr
nak a hangját, amellyel nevén szó
lítja őt, azonnal ráismer a Mesterre. 
Látásunk lehet még homályos, lehetsé
ges, hogy még nem értünk meg min
dent, amit Isten megmutat a Benne 
hívőknek, de ha meghallottuk már egy
szer a Pásztor hangját és megismer
tük azt, akkor az Ö nyájának a ju
hai vagyunk, akiket kies mezőkre és 
friss forrásvizekre terelget. Csak vi
gyázzunk mindig erre a hangra és en
gedelmeskedjünk neki.

Nov. 23■ Ján. 20:19 31. Péld, 18: 
1—12. Tamás a legjellegzetesebb meg
testesülése az olyan tanítványnak, aki
nek a szíve és az esze még harcban 
van egymással. A szíve ott csüng Jé
zuson, fáj neki, hogy a Mester el
hagyta őket, de okoskodó esze szem- 
mellátható bizonyítékot kiván feltárna-

tét, az hogy számíthat egykor a di
csőséges testre?



dásáról. Az Űr, nagy irgalmasságában, 
megadja néki ezeket a bizonyítékokat, 
de hozzáteszi az azóta minden két- 
ségeskedőnek szóló, örökérvényű sza
vakat: »Boldogok, akik nem látnak 
és hisznek.« Annak az ideje, hogy az 
Urat testben láthassuk, elmúlt, de csak 
ha lelki szemeinkkel, hit által látjuk, 
akkor fogjuk majd boldog örömmel 
meglátni Őt, mikor újra eljön dicső
ségben/ Ez ,a látvány a hitetlenek szá
mára nem ¿esz öröm, hanem ítélet és 
kétségbeesés.

Nov. 24. Jón. 21:1—14. Péld. 18: 
13—24. Mikor Pétert először döbbenti 
meg Jézus csodalátos hatalma a Gene- 
záret-tavi nagy halászatnál (Luk. 5: 
1—11.), akkor ott azt olvassuk, hogy 
szakadozott a háló a halak nagy soka
sága miatt. Itt még nagyobb csoda 
történik: még nagyobb eredmény a ha
lászatban és mégsem szakadozik a háló. 
Jézus mindig mélyebbre viszi tanít
ványait, mindig többet és többet mu
tat meg nekik csodatevő hatalmából. 
Itt különösen a mély bukáson, de azu
tán mély bünbánaton keresztül Péter
hez akart szólni a csoda. Hadd lássa 
meg még jobban Urának szeretetét és 
hatalmát!

Nov. 25■ Jón. 21:15—25. Zsolt. 39: 
5—14. Nem csak Jézus tesz bizony
ságot a maga szeretetéről, Péternek is 
vallást kell tennie az övéről. Ha há
romszor megtagadta az Urat, tegyen 
róla háromszor vallást, hogy szereti 
és pedig ne csak a szavával, hanem 
majd cselekedeteivel is. Jézus felada
tot bíz reá, amelyet el kell végeznie, 
így tesz ő mindnyájunkkal, ő  előbb 
szeretett minket, mint mi Öt és ezt 
be is bizonyította. De most már tő
lünk várja szeretetünk bizonyítását aj
kunk vallástételével és életünk csele
kedeteivel. Hogy állunk ezekkel?

Nov. 26. Máté 9:18—26. Kol. 1:9— 
14. Ján. 10:23—30. I. Thess. 5:14— 24. 
Mennyi drága tanácsot ad itt Pál a 
Thessalonikabelieknek! De tudjuk-e, 
hogy nekünk ¡is adja? S megfogadjukne 
őket? Jó volna a mai keresztyének
nek nagyon pontosan áttanulmányozni 
az ilyen tanácsokat s ¡nagyon őszintén 
és lelkiismeretesen átvizsgálni a saját 
életűket, hogy mennyire egyezik ez 
meg ezekkel. S ha sokban néni égyez- 
zik, hol'a hiba? Bizonnyára ott, hogy 
nem elég igaz, nem elég mély a hit. 
A magunk (erejéből akarunk sok min
dent cselekedni, s nem támaszkodunk 
hittel arra, aki hű, aki elhívott ben
nünket, s ¡aki mindezt megcselekszi. 
Legyen életünkben az Űr minden, mi 
pedig semmik s akkor minden jól lesz.

Nov. 27. Zsolt. 66. Péld. 19:1-17. 
Isten nem elégszik meg ajkunknak be
szédeivel, Ö a szíveket vizsgálja. Meg
tanulhatja valaki nagyon szépen a ka- 
naáni nyelvet, tudhat könyv nélkül sok 
bibliai mondást és alkalmazhatja ;azt 
lépten-nyomon, imádkozhatik ¡kegyesen 
és ékesszólóan a gyülekezetben, de ha 
szívében hamisság van, akkor mindez 
nem javára, hanem kárára szolgál. Is
ten csak >az őszinték imádságát hall
gatja meg, csak azoknak a bizonyság- 
tétele kedves ö  előtte. De az őszinté
ket maga is őrzi s a legnehezebb na
pokban is '(érezteti velők kegyelmes je
lenlétét és segítségét. A próbatételek 
csak arra Valók, hogy az Űr az őszinte 
szívűeket közelebb vonja magához.

Nov. 28■ Jónás 1■ Péld. 19:18-29. 
Jónás története mennyire mutatja azt, 
hogy egy ¡embernek a bűne egész kö
zösségeket bajba és veszedelembe so
dorhat. Jónás engedetlen volt az fit 
szavának, futott előle s ellenkező 
irányba indult, mint amerre Isten kül
dötte. Isten ezt nem engedhette, vi
hart bocsátott ¡a tengerre s a vihar 
erejét a (hajó egész népének meg kel
lett éreznie. Nem volt más menekü
lés, mint hogy Jónást kivessék a ha
jóból. Ez Isten akarata volt s nem tu- 
lajdoníttathatik nekik bűnül. De Jónás 
számára sem ¡jelentett ez pusztulást, 
csak dorgálást, mert hiszen ő nem tit
kolta el a bűnét, hanem bevallotta, 
s így nyitva állt előtte a szabadulás 
útja. De <a bűnöst az Űr tűzön vág)’ 
vízen viszi keresztül, hogy bűnbánatát 
mélyebbé és állandóbbá tegye.

Nov. 2Q- Jónás 2. Péld. 20:1—15. Jó
nás számára nem volt hiábavaló a 
próbatétel. Bűnbánó imádsága valóban 
példaképe egy igazán megalázott és 
összetört lélek mélyéből feífakadó se
gélykiáltásnak. Nem csak bűnbánat és 
megalázkodás van benne, hanem hála
adás és dicséret is, abban a bizonyos
ságban, hogy az Űr segít. S az Úr 
csakugyan segített.
/  Nov. 30. Jónás 3. Péld. 20:16—30. 
Most már fölhasználhatja Isten Jónást 
a maga céljára, hogy Ninivében hir
desse ki a bűnbánatra szóló felhívást 
S meg ¡is áldja ezt a szolgálatot, Ni- 
nive népe megtér. Ahol igazán Isten 
jelöli ki a feladatot, s ahol engedelmes 
szívre talál ennek a feladatnak az el
végzésében, ott nem maradhat el az 
áldás. Nem volna-e a mi munkánkon is 
több áldás, ha jobban megfigyelnék 
az Űr utasításait s jobban engedelmes
kednénk nekik?

Vargha Gyuláné.
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