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Vártam.

Egy heti távoliét után hazajöttem. Sok szeretettel vártak. Elmondták 
mi történt az elmúlt héten.

Este lett, bementem az egyik gyermekhálóba és egy 5 éves 
fiúcska fölé hajoltam. „Mit csináltál kicsikém, amíg nem voltam itthon?“ 
— Ágyán ott volt a sok ajándék, amit az elmúlt napokban kapott. 
Beszédes szemével rám nézett, olyan sok volt azokban a gyermek
szemekben. Vájjon azt mondja el, hogy jól viselte magát, szépen 
evett, szót fogadott, vagy talán azt, hogy közben pajkos is volt? 
Vagy a játékról, amely úgy foglalkoztatja képzeletét és látszólag úgy 
betölti ezt a gyermekéletet? „Mit csináltál kicsikém?“ Kis karját 
nyakam köré fonta, ragyogó, tiszta szemével a szemembe nézett és 
halkan ezt súgta: „Vártam.“

Kimentem a szobámból és végeztem tovább dolgomat. De va
lami olyan különös érzés járta át a szívemet. „Vártam, vártam“ — 
hangzott újra meg újra szívemben.

Egyszerre olyan kicsi, olyan jelentéktelen lett körülöttem minden. 
Az előbb még olyan nagy dolgok, amelyek foglalkoztattak, megriasz- 
ottak, vagy örömmel töltöttek el, úgy eltörpültek. Az emberi szeretet, 
amely még előbb nagy örömöt jelentett és a szeretetlenség, amely 
olyan nagy fájdalmat okozott, úgy eltűnt. Mit mondott az a kicsiny 
gyermek? „Vártam.“ Nem az volt fontos neki, hogy játszott, hogy 
tanult, hogy evett-ivott, hogy szeretett és viszont szerették, hanem, 
hogy „várt“ .

És egyszerre, amint úgy eltörpült körülöttem minden, amint ho
mály és félhő borított be minden kicsinyes földi gondot, törekvést, 
akarást, indulatot és érzelmet, amint a ködbe oszlott az emberi sze
retet, az emberi féltékenység, irigység ..  . egyszerre olyan nagy lett 
előttem az Ur és különös, mély, sajgó öröm és fájdalom járta át a 
szivemet . . . és „vártam.“ Vártam az Urat. — „Várjad az Urat.“ 

„Imé eljövök hamar.“
Dr. F. M. d. Ft.
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Nincs karácsony?

»Nálunk ebben az évben nem 
lesz karácsony,« — mondta egy 
könnyes szemű fiatal anya. »A fér
jem már régen munka nélkül van, 
a gyermekeknek nincs mit ma
gukra vemniök. Nem vehetünk ka
rácsonyfát, nem lesz karácso
nyunk.« Vájjon hány lakásban nem 
fog meggyulladni a karácsonyfa 
gyertyája és nem lesznek aján
dékok ebben az évben? A szürke 
Gond és a keserű Szükség lesz 
csak a vendég az ünnepek alatt.

Nem sokkal ezelőtt egy megra
gadó képet láttam: Egy nagy, szép 
város házakkal, utcákkal, tornyok
kal és fölötte felhőkbe burkolva 
egy óriási kalapács, amely min
den pillanatban lecsaphat a vá
rosra.

Ilyen ma is a helyzet. A  szük
ség, a gond, a nyomorúság, mint 
az ítélet súlyos kalapácsa lebeg 
népünk felett, elnyelni, összetör
ni, elpusztítani készül mindent.

És a karácsony!? Valóban nem 
lesz idén karácsony? »Nem lesz«
— hallom minden oldalról. Ebben 
az évben nem lesz karácsony. 
»Csakugyan nem lesz ?«

Az igaz, hogy a szükség sok he
lyen azt hozza magával, hogy nem 
lesz karácsonyfa, nem lesznek ka
rácsonyi ajándékok, de nem lesz 
az a sok munka sem, amely a 
karácsonyi előkészületekkel jár. 
De vájjon ez jelenti karácsonyt?
— Nem!

Éppen ez a baj, hogy sokak szá
mára nem volt egyéb a karácsony, 
mint ezek a dolgok. Isten most el
vett tőlünk sok külsőséget és azt 
gondolják sokan, hogy akkor a 
karácsonynak is vége van.

Ne legyetek olyan vakok!
Svédországban volt egy nagyon 

szegény fáin. Egyetlen vagyonúk 
egy meredek hegyoldalon fekvő

szegényes kis erdő volt. Egyik éj
jel nagy dübörgés és recsegés
ropogás hallatszott. A megrémült 
emberek kisiettek a hegyoldalba I 
és megilletődve látták, hogy az j 
erdőt egy nagy hegycsuszamlás ki
döntötte. Nagy volt a riadalom. — ] 
»Egyetlen vagyonunk oda!« — De 
amikor a hegyoldalt a csuszamlás 
helyén megvizsgálták, akkor ki
tűnt, hogy alatta van egy fémér, 
amelyről eddig nem tudtak. Ez
által a falu népe; olyan értékhez 
jutott, amely sokkal többet jelen
tett számukra, mint az erdő. — Ez 
a karácsony képét tárja elénk.

A szükség hegycsuszamlása által 
a külsőségek, melyek eddig szá
munkra a karácsonyt jelentették, 
leomlottak. Általános a jajveszé
kelés : »A karácsonynak vége van!« 
Óh, nem, sőt ellenkezőleg: most 
találtuk meg az aranyat, a valódi 
karácsonyt.

»Született nektek ma a Meg
tartó.«

Te szegény, meggyötört magyar 
nép! Ne mondd: »Nincs kará
csony!« Hidd el, fogd fel, tapasz
tald meg, hogy van neked Meg
váltód, aki így kiált feléd: »Jöj
jetek énhozzám mindnyájan, akik 
megterheltettetek és én megnyu- 
gosztlak titeket.«

A szomjúhozóknak azt mond
ja: »Aki szomjúhozik, jöjjön én- 
hozzám és igyék.«

A haldoklónak kiáltja: »Aki 
csak él és hisz énbennem, soha 
meg nem hal.« ő  az, aki bűnöket 
megbocsát békességet ad, megold 
minden kötelet.

»Aki szegénnyé lett érettünk, 
hogy mi az ő  szegénysége által 
meggazdagodjunk.« — »Született 
néktek a Megtartó!« Azért min
den nyomorúság dacára: »Keresz
tyének, örvendjen a szívetek,«
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MINDENBEN MEGGAZDAGODTOK Ő BENNE.
I. Kor. 1:5.
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Láttad-e már Jézust?

Ezt a kérdést vetette fel egy 
idős lelkész bibliaóra alkalmával. 
Mélységes csend volt a felelet. 
Egyszerre csak megszólal egy fia
tal, a külvárosban működő segéd- 
lelkész: »Igen, láttam. Esti isten
tiszteletünk volt. A perselypénzt 
számoltam és készültem hazafelé. 
Az egyházfi leoltotta a lámpát lés 
csak egy kis világosságot hagyott 
a kijárat közelében, hogy lássak 
kimenni. Lépéseket hallottam s 
egy öreg, szegényesen öltözött asz- 
szony állt előttem. Takarékköny
vet adott át a következő szavak
kal: »Istentisztelet után hazamen
tem érte, azért jövök csak most. 
Tessék ezt a pénzt arra használni, 
hogy a. pogányoknak az Evangé
liumot hirdessék. 40 év alatt gyűj
töttem össze azt, ami ebben a 
könyvben van. Öreg napjaimra tet
tem el, de az Úr gondoskodni fog 
rólam.« — Ott álltam a könyv
vel a kezemben, de nem tudtam 
mit kezdjek vele. Tízezer pengő 
volt, egy egész élet megtakarított 
pénze. Elfogadhatom ezt az áldo
zatot ?

Mialatt tekintetem az öreg asz- 
| szonyon nyugodott, — a szószék 

árnyékában, félhomályban állt,
| úgy láttam, mintha csodás változá- 
, són ment volna keresztül. A sö

tét, kifakult ruha a szószék árnyé- 
f kában eltűnt és helyette fehér csil

logó ruhát láttam. Arca sűgárzott.
■ A. barázdák kisimultak és az öreg 
| fénytelen szemek ragyogni kezd- 
, tek. — Az arc olyan ismerősnek 
i tűnt fel nekem. Kezemet szemem 
í fölé tartottam, hogy jobban lás-

r ™

Az egész csak egy pillanatig tar
tott, azután megint az öreg asz- 
sz'ony állt előttem szegényes ruhái
ban. Elbúcsúzott és lassan kifelé 
ment a templomból. — Aznap ¡es
te Jézust láttam. — Megjelent az 
ő szolgálójában. Hasonlított Mes
teréhez, aki gazdag volt és sze
génnyé lett.

Jézus jön.

Jézus jön! Tán hajnal táján, 
mikor pirkad már az ég.
Szebb, mint az aranyló reggel 
az Ő dicsősége még.

Várva várom. Kész a szívem 
tárni ajtót és kapút.
Kész a lábam nyomdokában 
járni, bár nehéz az út.

Jézus jön! Tán délidőben, 
munkazajban, nap hevén.
Bár találna készenlétben,, 
csendben, hogyha int felém.

Várva várom. Kész a szívem 
tárni ajtót és kapút.
Kész a lábam nyomdokában 
járni, bár nehéz az út.

Jézus jön! Lehet, hogy este... 
Sötétlő hegyek felett 
felragyog, mint fényes csillag 
szebb hazába elvezet.

Várva várom. Kész a szívem 
tárni ajtót és kapút.
Kész a lábam nyomdokában 
járni, bár nehéz az út.

Bélák Erzsébet.
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Tiéd vagyok.

K. tanár „úr tudós orvos volt. 
Büszke is volt erre. Nagyon bán
totta, hogy művelt körökben is 
még sokan voltak, akik elzárták 
magukat a tudomány világossága 
elől é,s körülvették magukat olyan 
dolgokkal, amelyeket a tudás ta
nár gyermekmesének, babonának, 
balgaságnak tartott. Megvetette és 
sajnálta ezeket az embereket.

A klinikára menet keresztül kel
lett mennie a belváros utcáin és 
meg-megállt a  karácsony köze
ledését jelentő fényes kirakatok 
előtt. Mosolyogva lépett be a mű
tőterembe. A fiatal orvosok már 
ott álltak és tiszteletteljes csend
ben várták. A terem sarkában ha
lálsápadt, 12 éves fiúcska feküdt 
egy hordágyon. Nagy szemei el
fogultan tekintettek a belépőre. 
Volt valami a kisfiú tekintetében, 
ami érintette a tanár szívét. Vé
gig simította a fiú haját és így 
szólt: »Félsz fiacskám?« A gyer
mek ajka megmozdul. — »Mit 
mond a fiú?« — »Tied vagyok! 
Uram segíts!«

A tanár nem szólt többet. In
tett, hogy fektessék fel a fiút a 
műtőasztalra. »Kezdhetitek az al
tatást.« — szólt az orvosokhoz. A 
fiatal orvos rátette az altatókosa
rat és így szólt: »Számolj fiacs
kám egy, kettő, három és így to
vább.« De Jancsi nem számolt, 
szeme a messze ’ távolba tekintett: 
»Tiéd vagyok! — Uram segíts!« 
— A fiatal orvos ajka körül gúny- 
mosoly jelent meg. A tanár az aj
kába harapott. Mi történt vele? 
Valami, ami máskor nem szokott: 
reszketett a keze. Mindegy, hogy 
sikerűbe az operáció;, hiába min
den, Jancsi úgysem maradhat élet
ben.

Jancsi már ott fekszik fehér kli
nikai ágyán és a tanár úr haza

siet a lakására. A téli égboltozaton 
ragyognák a csillagok. A tanárt 
valami húzza, vonzza egy kirakat 
felé. Ügy szeretne venni valamit 
ennek a halálosan beteg gyermek
nek. Megáll a játéküzlet előtt és j 
figyelmesen szemléli a kirakatot, j 
Bohócot vegyen, vagy lovat?Nem, 
ez nem Jancsinak való. Tekintete i 
egv képein akad meg: Egy fehérj 
ruhás, arány szárnyas angyal gyer
meket visz a karján, és alá van I 
írva: »Istenhez.« Ez Jancsinak] 
való. Egy gyermek hihet mesék
ben. Miért ne ? Bemegy az üzletbe, I 
megveszi a képet és valami olyan 
különös érzés fogja el, amelyet 
bizonyosan nem érezne, ha mese-] 
könyvet vásárolna. Mi volt ez ? Ha
rag? Megvetés? Vagy — fájó hon-] 
vágy?

A tanár bemegy a klinikára, mo
solyogva lép be a kórterembe 
Olyan ritkán látták ezt a komol) 
embert mosolyogni. A  fiú m: 
nyerte a szívét. Mivel? — Ügy 
szeretné mégegyszer ragyogni lát
ni azokat a barna szemeket, mié" 
lőtt jön a halál. Odamegy Jancsi 
ágyához. A fiú rámosolyog, 
olyan kedves az a keskeny fehér 
arcocska. »No Jancsikám, úgy lá
tom jobban vagy. Talán nemso
kára fel is fogsz kelni!«« Jancsi 
nem mozdult, de szemei nem ra
gyognak. Lassan felemeli kezét, el
takarja arcát és keservesen kezd 
zokogni. »Jancsikám, te sírsz? 
»Azt gondoltam, hogy karácsonyt 
odafenn a mennyben ünnepelek 
A tanár látszólag ingerülten el
fordul és az ablakhoz lép. Zsebé
be nyúl és kiveszi a képet. A fiú 
zokogását nem birja. »Tessék Jan 
esi.« — szól. »Mi ez?« — kérdezi 
félve a kisfiú. »Angyal.« »Kit 
visz ?« — »Egy gyermeket, — téged 
visz!« — »Hová visz engem?« — 
»Istenhez!« — A zokogás meg
szűnt. Jancsi ott fekszik csendesen,
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¡ápadtan. »Csakugyan jön, hamar 
ön? — még ma?« — »Talán, csak 
,árjái!«

A tanár úr siet hazafelé, szívé
ren újra és újra ott hangzik: »Ti- 
■ d vagyok. Uram segíts!« — »Nem, 
íem vagyok az övé!« Talán volt 
egyszer, — és az lesz. E gy gyeú- 
nekszív az Űrhoz vezette.

A csodaszelence.
Messze az erdőben, — így be

széli a monda, — élt egy földmű
ves, akinek a veteményei semmi
képen nem növekedtek. Bármeny
nyit fáradt velük, bármilyen sokat 
dolgozott, a föld mégsem hozta 
meg a kívánt eredményt. Jó tanács
adók nem hiányoztak. Az egyik azt 
tanácsolta, hogy másutt kell vásá
rolni a magvakat, a másik úgy 
vélekedett, hogy jobb ekét kellene 
csináltatni. A harmadik azt mond
ta: gondosabban kell vetni. Ismét 
másik: »Légy türelemmel s vári 
jobb esztendőt.« Egyik nap azon
ban különös idegen érkezett a 
házhoz. Egész lénye komoly, tekin
tete szelíd volt. »Én tudom, mi 
hiányzik néked,« — mondta,
»és tudok segíteni is rajtad. Föl
ded nem kap napsugarat, itt van 
a baj. I'mé hagyok itt számodra 
egy csoda-szelencét, amely tele van 
napsugárral, ezt senki ki nem üre- 
sítheti. Nyisd ki, amilyen gyakran 
csak akarod, bocsáss belőle su- 

, garat a földedre, és minden rend
ben lesz.« Ettől az órától kezdve a 
föld százszorosán termett.

| Sokan vannak ma is, akiknek 
nem lehet jobb tanácsot adni: 
Gondoskodjál napsugárról! Meny
nyi elepedt lélek, szomjúhozó szív!

: Hány ember van, akinek élete, 
munkája öröm és eredmény nél
küli, aki úgy érzi, hiányzik vala
mi az életéből. Tanácsadókban 
nincs hiány, de segíteni nem tud
nak.

Valaki van, aki tud segíte

ni, aki számunkra is napsuga
rat hozott. «. . .  Meglátogatott min
ket a naptámadat a magasságból.« 
A csodaszelence az Evangélium, 
Isten örömüzenete. Állítsd szíved 
és életed ez elé a napsugár elé, 
s akkor bár sötét helyen terül is 
el a szántófölded, mégis minden 
rendben és jól lesz. Gondoskodjál 
naponként napsugárról, s Isten ál
dása fog megnyugodni rajtad.

Szeretlek.
Amikor poroszországi F rigyes 

Vilmos trónörökös, aki később 
harmadik Frigyes császár lett, Je
ruzsálembe ment, meglátogatta az 
ottani kaiserswerthi intézménye
ket. Szeretettel simogatott meg a 
kórházban egy kis feketeszemű 
beteg leánykát. A kislány újra és 
újra egy szót mondogatott, ame
lyet a trónörökös nem értett meg. 
A gyermek szemének ragyogása 
mutatta, hogy az csak jó lehet. 
»Mit mond a kicsi?« — Kérdezte 
a trónörökös az őt kisérő testvér
től. »Fenséges Uram, azt mondja, 
szeretlek!« Ez mélyen meghatotta 
a trónörökös szívét és ezt a gyer
meki szót többet nem felejtette el. 
— Tehozzád is lehajol a Királynak 
a Fia és szerető kezével rnegsí- 
mogat. Az Úr Jézus az, aki szeret 
téged. Mondd te is néki, szeret
lek!

Szeretettel felhívjuk kedves Ol
vasóink figyelmét a most már VII. 
évfolyamában megjelenő 1934. évi 
bibliai leszakítós naptárunkra. Kér
jük, hogy aki még nem ismeri, 
vagy a jövő évre még nem rendel
te 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 V40, hátlap nélkül 120 P.
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Kínából.

Wien inger kínai misszionárius ír
ja Sinningből: Az Úr csodálatos 
munkáiból szeretnék ma valamit 
elbeszélni. Helységünktől körülbe
lül ioo km. távolságra, Kivangsi- 
ben egy egész család minden kül
ső emberi segítség és befolyás nél
kül megtért.

Reggel korán indultunk Kivang- 
sibe. Útunk igen nehéz volt. E l
utazásunk előtt két nappal sötét 
felhők tornyosultak az égen. Az 
esővíz méter magasságig ért. Az 
utat nem lehetett látni s csak iaz 
Úr kegyelme volt, hogy az első 
napon már 40 kilométert te
hettünk meg. Megérkezésünk után 
következő nap vasárnap volt. Az 
összejövetelünkön körülbelül 40 
résztvevő volt, akik közül egyesek 
20 km. távolságról jöttek. Ezen 
a napon két benszülöttet keresz
telhettünk meg, közöttük a 38 éves 
Chiang ta-t, akit azután Isten cso
dálatosan felhasznált egy lelki éb
redésben. Isten különös úton je
lentette ki magát néki. Az elmúlt 
év egyik november éjszakáján tör
tént. Tisztán és világosan hallott 
egv hangot: »Chiang ta song, 
hagyd abba az ópiumszívást, ed
digi bűnös életedet és térj meg 
az élő Istenhez, mert ha nem te
szed, hamarosan meghalsz és a 
kárhozatba kerülsz. Menj el az 
evangéliumi összejövetelre, ott 
megmondják néked, amit tenned 
kell.«

Mit tegyen most? Hol van az 
evangéliumi összejövetel ? Erről 
még sohasem hallott. Azt tudta

nedk Chiang úgy szeretett vol
na hálát adni az élő Istennek, ke
resni az Ő tetszését. De hogyan:
40 nap telt el. Ekkor megtudta 
valakitől, hogy Taputeó-ban tar
tanak evangéliumi összejövetelt 
Következő nap útnak indult. Pénzt 
vitt magával és olajat az örök 
lámpásba hálaáldozatul. A mist 
szionárius megkérdezte: »San a 
bálványoknak akarsz áldozni, élté 
vesztetted az útat. Itt keresztyén 
összejövetel van.« »Nem,« felelt 
Chiang, »én az élő Istenben hi
szek.« Elbeszélte a történetét, be
vallotta bűneit, -meghallgatta a; 
igehirdetést és abban a boldog bi
zonyosságban távozott, hogy bű
nei megbocsáttattak.

Legközelebbi szomszédja és ba
rátja, Ián, tiszteletben álló varázsló 
volt. Először erősen ellenállt az 
új tannak. Azonban látva barátja 
életét, a  nagy fordulatot, állandó 
örömét, így szólt: »Ha tudnám, 
hogy olyan boldog leszek, mint 
te, szívesen feláldoznám az istene ] 
két és kenyérkeresetemet.« S meg 
is tette. Hat bálványistent és kü
lönböző bűvészszerszámokat tört 
össze, vaskos köteteket égetett el 
A mennyben bizonyára öröm volt, 
de öröm, fény, világosság és ál
dás szállt a földön is a megmen
tett bűnös szívébe. Most nehéz 
munkával kell megkeresnie kenye
rét, mégis boldog az Úrban. Fe
lesége, gyermekei vele együtt tér
tek meg. A varázsló szoba falait 
bibliamondások díszítik. Amit en 
n'él a háznál átéltem, missziói ta
pasztalataim legszebbjei közé tar 

j tozik.
Chiang áldott magvetése másutt

bizonyosan, hogy az élő Isten ma - ] is gyümölcsöt hozott. Általa tért
ga beszélt vele. Nyolc év óta az 
ópium rabszolgája, ki szabadítja 
meg tőle? Szíve mélyéből kiáltot
ta: »Isten, aki kijelentetted magad 
nékem, ha csakugyan élő Isten

meg egy másik család is.
Felüdülést f jelentett szamom

ra közöttük az Evangéliumot 
hirdetni. Szívükben az első szere
tet tüze ég. Kérem, imádkozzanak

vagy, tégy szabaddá a bűn rab- j  érettük, hogy meg tudjanak áll-
szolgaságából! Én hiszek Teben- | ni mindvégig a hitben 1
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Tudakozzátok az írásokat!

Dec. 1. Jónás 4. Péld. 21:1—15. Jó
nás életében szomorú visszaesés mu
tatkozik. Fájdalom, gyakori eset ez ma 
is Isten gyermekei között. Az ó-em- 
ber még nincsen igazán megfeszítve. 
Volt megindulás, felbuzdulás, engedel
messég volt ennek nyomón áldás is. 
de most föltámad az ó-ember s azt 
szeretné, hogy a dolgok ne úgy ala
kuljanak mint Isten elgondolta, ha
nem úgy, ahogy ő. S Isten sokszor 
egész kicsiny, jelentéktelennek látszó 
példákkal tárja fel az ember előtt, 
hogy mennyi önzés, mennyi hiúság, 
mennyi makacsság lakozik még benne. 
Figyeljük meg ebben az értelemben a . 
saját mindennapi életünket. Ne azt néz- j

I
bizonyságot tenni, hanem, XSoi| hogy 

hogy hogyan viseltük magunkat, 
>r alkalmunk volt a közösségben 
jük magunkat otthon, vagy földi 
tálunkban.

ec. 2. /. Théss■ 1. Jer. 31:31—34. 
lóg thessalonikai gyülekezet, 
lyről ilyen bizonyítványt állíthatott 
’ál apostol. Hit, remény, szeretet 
kodik közöttük , isteni erők müköd- 
bennök, példaképpé lettek mások 

nára, az Ige messze kihatott álta- 
s engedelmességük következmé- 

íépen örömmel tudták várni az új- 
eljövendő Jézus Krisztust. Hány 
[ékezetről vagy közösségről lehet 
ezeket elmondani? El lehet-e mon- 
i a miénkről?
léc. 3. Máté 21:1—9. Rám. 13:11 -  
Luk. 1:68—79. Zsid. 10:19—25. A 

) embernek nem szabad megáll- 
azon az úton, amelyen megtéré- 

or elindult. Előbbre kell haladnia, 
rt a megállás visszaesésre vezet. Az 
egészen meg akar bennünket tisz

ai, egészen meg akar szabadítani 
idén megkötözöttségünkből, egészen 
akar vetkőztetni ó-emberünkből, s 
öltöztetni az új ember ékes ruhá- 
la. De nekünk csendesen és enge- 
Imesen kell magunkat viselnünk, 
gy mindezt véghez vihesse rajtunk, 
nem tennünk úgy, mint a lusta 
engedetlen gyermek, aki mikor föl- 
It is a nap, tovább akart aludni, s 
m engedi, hogy édesanyja felöltöz- 
sse szép, tiszta ruhába.
Dec. 4. Zsolt. 67. Péld. 21:16—31. 
i Űr az ő  szabadítását minden nép
ei meg akarja ismertetni, a pogó- 
yok is bele vannak számítva üdvter
ébe. De hogiy a (pogányok közé csak- 
iem kétezer esztendő alatt még nem 
udott mindenütt eljutni az evangé

lium, annak bizonyára az az oka, hogy 
Isten nem világosíthatta meg eléggé 
a maga orcáját azokon, akik már az 
övéi. Ha a keresztyének arcát jobban 
megvilágosíthatná a leikökben élő tűz, 
akkor ez a tűz jobban indítaná őket 
arra is, hogy elvigyék Isten szaba
dító erőit a lelki rabságban .sínylődő 
pogányok közé. Óh, milyen hátra van 
ebben a tekintetben épen a mi ma
gyar népünk!

Dec. 5. I. Thess. 2:1—12. Péld. 22.
1—16. Felséges példa Pál apostol ma
gatartása azok között, akik közé Is
ten munkába állította. Nem hizeleg ne
kik, nem kedvez a bűnöknek, de nem 
is kemény vagy Ítélkező, hanem szí
vélyes, mint a jó daika a gondjára 
bízott gyermekekhez. Nem vár tőlük 
a maga személyére semmit, de ö kész 
mindig adni mindent, a maga egész 
szeretetét, egész életét. Óh, bár sok 
ilyen munkása lenne Isten országának 
s bár azokat, akik ilyenek, jobban 
megbecsülnénk!

Dec. 6. 1. Thess■ 2:13-20. Péld. 
22:17—29. Pál előtt a legnagyobb «cél 
lebeg: feddhetetlenül állítani oda az 
eljövendő Jézus Krisztus elé azokat,

I akiket Isten reá bízott. Tudja, hogy 
ezt csak úgy érheti el, ha azok nem 
az ő személyéhez ragaszkodnak, ha
nem] az Űrhöz, nem úgy veszik az 
ő beszédét, mint ember beszédét, ha
nem, mint magáét Istenét, örvend,

| mikor ezt az eredményt látja s boldo
gan folytatja tovább a munkát.

Dec. 7. 1. Thess■ 3. Péld. 23:1—14. 
Pál tudja, hogy Isten hűséges gyer
mekei mindig ki vannak téve szoron- 
gattatásoknak és üldöztetéseknek, mert 
a hitnek épen ezek által kell kipró- 
báltatnia. Szivének vágya, és imádsá
gainak tárgya tehát nem az, hogy a 
thsssalonikaiak ilyen szorongattatások- 
tól megkiméltessenek, hanem, hogy ab
ban is megálljának és hitök psorbát 
ne szenvedjen. Milyen örömmel ve- 
jszi a jó híreket a thessalonikaiak hű
ségéről és kitartásából, s hogy meg
elevenedik ő maga is e jó hírek hal
latára ! Milyen öröm ma is lelki mun
kásoknak, ha ilyen hirek által meg
elevenedhetnek !

Dec. 8. /■ Thess. 4:1—12. Péld. 23. 
15—26. Istennek az az akarata, hogy 
mi szentekké legyünk, vagyis elfoglal
va a magunk helyét, mint megfeszí
tettek és új életre támadottak a Krisz
tusban, úgy is éljünk, mint ahogy az 
ilyenekhez illik. Tiszta élet, szeretet, 
békesség, csendes, szorgalmas munkás
ság, ezek az ismertető jelei a szén-
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teknek. Ezekben kell mindig jobban 
gyarapodniok, s evvel bizonyítaniok, 
hogy igazán Istennek Szent Lelke tölti 
be és kormányozza az életöket.

Dec. 9. /• Thess. 4:13—18. Mai. 3: 
19—24. Azt a felséges titkot, amelyet 
itt Pál a thessalonikaiak elé tár, Is
tennek csak azok a gyermekei fogják 
megérteni és elfogadni, akik örömmel 
tudnak az Ür Jézus újra való eljöve
telére gondolni. Éhez pedig az szük
séges, hogy lelki állapotuk rendben 
legyen; vagyis teljes hittel és bizalom
mal csüggjenek Megváltójukon, és 
engedelmesen kövessék Öt. Mert ha 
ez a hit és az engedelmesség hiány
zik akkor az ember visszariad attól 
a gondolattól, . hogy az Űr bármely 
órában megjelenhetik mert ez azt je
lentené, hogy öt, mint el pem ké
szültet itt hagyná.Jobb tehát evvel a 
gondolattal nem is Foglalkozni! Hogy 
állsz te evviel a kérdéssel?

Dec. 10. Luk. 21:25—36. Rám. 15. 
1-13. Luk. 17:20—30. II. Pét. 1:3— 
11. A reménység csak a hiten alapul
hat. Aki nem hiszi azt, ami »elvé
geztetett,« aki nem fogadta el hit
tel a Megváltót, annak nem lehet re
ménysége az eljövendő dolgokra néz
ve. De aki hisz, az örömmel remény- 
kedhetik abban, hogy Isten minden 
Ígéretét beváltja, azokat is, amelye
ket itt a földi életben meg nem érhe
tünk. A reménység a legdicsőségesebb 
koronája a hitnek, és mindenkinek föl 
van ajánlva, azoknak is, akik ma még 
a pogányság sötétségében élnek. Ha 
megtérnek és hisznek, övék a remény
ség is.

Dec. 11. Zsolt. 71. Péld. 24:1—22. 
Egy hosszú emberi életnek minden bol
dog tapasztalata benne van ebben a 
zsoltárban. Gyermekségétől fogva vén- 
ségéig tapasztalta a zsoltáríró Isten
nek kegyelmét és hűségét. Hozzá tud 
fordulni bizalommal minden bajában 
és szükségében. Őt dicséri minden se
gítségért és szabaditásáért. Nem le
hetne-e ma is ilyen az Isten gyer
mekeinek élete? Bizonyára igen, mert 
Isten tegnap és ma és mindörökké 
ugyanaz. Bár fordulnának Őhozzá már 
a gyermekek is, hogy késő öregsé- 
gökben egy hosszú élet boldog ta
pasztalatairól számolhatnának be ők is!

Dec. 12. /• Thess- 5:1—11. Péld. 
24:23—34. Istennek bölcs és szeretet
teljes rendelkezése az, hogy mint 
ahogy elrejtette előttünk halálunknak 
idejét is, úgy elrejtette az Űr Jé

zus eljövetelének idejét is. Mennyire 
ártalmunkra volna az, ha ezeket ez 
időpontokat biztosan tudnánk! Milyen 
alkalom volna ez a megtérésnek é 
elkészülésnek a halogatására! De így 
mindenkor készen kell lennünk, hogy 
az az óra váratlanul ne lepjen meg 
bennünket. Engedjük elkészíttetni ma
gunkat!
Dec. 13. I. Thess. 5:12—28. Péld. 25. 
1—12. A keresztyén életnek milyen 
gazdagsága tárul itt elénk Pál apos
tol intéséből! Vagy nem gazdag pm- 
ber-é az, aki mindazt meg tudja va
lósítani a maga életében? És pedig 
megvalósíthatja, ha meg nem feled
kezik arról, hogy »hü az,- aki öt el
hívta s aki mindezeket megcselekszi.« 
Igen, Jézus kivívta számunkra a tel
jes győzelmet s azt hit által a ma
gunkévá tehetjük. De szükséges, hogy 
egymásért is imádkozzunk.

Dec. 14. II- Thess. 1. Péld. 25. 
13—28. Milyen éles ellentétbe állítja a 
Szentírás a jövőt, mely a hívőkre és 
a hitetlenekre vár! A hívőkre a nyuga
lom, a dicsőség, a hitetlenekre, a bosz- 
szúállás, az ítélet. Isten gyermekei 
hittel és kitartással várják a küzdel
mek és szenvedések közt is a maguk 
életcéljának boldog beteljesülését, a 
hitetlenek vakon rohannak a veszede
lembe, mely váratlanul fogja utolérni 
őket. S nem mentegethetik magukat, 
mert Isten az Ő szent Igéje által min
denkit figyelmeztet.

Dec. 15. II- Thess. 2. Péld. 28:1-13, 
Isten Lelke és a gonoszságnak Lelke 
folyvást harcban vannak egymással, de 
elz a harc akkor fog a maga teljes ere
jében kiélesedni, ha majd megje
lenik a földön maga a személyes Anti- 
krisztus, s azután maga a személyes 
Ür Jézus Krisztus. Sok jel mutat arra, 
hogy ez az idő közel van, s minden 
jel egy-egy felhívás mindenkihez, hogy 
álljon az Úr mellé —  még ma.

Dec. 16. II■ Thess. 3. És. 40:1—8, 
Az Űr hű s mi az ő  hűségét avval 
hálálhatjuk meg, hogy mi is hívek 
vagyunk őhozzá. Pál apostol hű volt 
mindenben, a szeretetben, a munká
ban, a szigorúságban, a megbocsátás
ban. Ezért inthette mindezekre az 
atyafiakat is. Mi is úgy építhetünk 
másokat, ha magunk is jó példával já
runk elől, akkor azután jogunk s, kö- 
kötelességünk, hogy keresztyén test
véreinket a jóra intsük. így jön létre 
és áll fönn az egészséges keresztyén 
közösség.

Vargha Gyuláné.
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