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Adventi reménység.

Mit advent sző titokban, 
Karácsony végzi be,
Sok elzárt szív kipattan, 
Megnyitja az Ige.

S míg angyalének hallik, 
Dicsérve, áldva Őt,
Sok szív a porba hajlik 
Az Úr Jézus előtt.

Emelje hát a lelkem 
Dicső hit és remény,
S szívem, maradj te csendben 
Szent advent idején.

Vargha Gyuldné.

A lelkem szárnyakon jár, 
Hordozza szent remény,
S a szívem csöndesen vár 
így advent idején.

, Föl, föl száll a magasba 
Fohászom, hő imám,
S tudom, válasz jön arra, 
Amit szívem kíván.

X. évfolyam, 23. szám. 
1934. december 1.
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Várunk Urunk reád . . .

Régen várt vendég érkezését 
jelezték. Kicsinyek és nagyok! 
örömmel készültek a fogadtatásra. 
Tervezgettek, számolgattak— »Már 
csak néhány órai« »Öh he jó 
lesz!« »Vájjon meddig marad itt?« 
— hangzott a sok kérdés a kicsi
nyek ajkáról. Feleletet egyik sem 
várt, csak jól esett ily módon iz
galmuknak utat engedni. »Gyor
san, gyorsan, készüljetek! Nemso
kára itt lesz.« És szerető kezek 
igazgatták a kis lányok ünneplő 
ruháit, simították le az előtolako
dó hajfürtöket.

Minden szem ragyogott, az ar
cok kipirultak az örömteljes vára
kozásban. — Csak egy szempár 
nem csillogott, egy ajak maradt 
bezárva, egy homlokot borították 
a gond és aggodalom felhői. »An
nus, te nem örülsz?« — hangzik 
fel a kiváncsi kérdés a, gyermek
ajkakról. Csend. A kérdés sürgetőb
ben, fenyegetőbben szól: »Annuís, 
hát te nem örülsz?« »Nem« — 
hangzik a rövid, szomorú válasz és, 
a gyermekarc még jobban beborúl 
és 'sűrű záporként hullanak a 
könnyek a szomorú gyermeksze
mekből. »Annus, miért nem örülsz, 
hát te nem szereted M. nénit?« 
»Nem örülök, mert meg fogja 
nézni a könyvemet, és az rongyos, 
piszkos, rendetlen!«

Kedves Olvasóm, nem ismersz 
magádra ebben a kicsiny gyer
mekben? Az Ur jön, megígérte 
eljövetelét. Övéi örvendezve vár
ják. Itt is, ott is ragyogó szemek 
néznek rád. Készülődnek, tervez
getnek, számolják a napokat, az 
órákat, örvendő dal csendül aj
kukon: »Várunk Urunk reád, Öh: 
jöjj hamar 1« — És te félrevonulsz. 
Minél jobban örvendeznek körü
lötted, annál kedvetlenebb, fásul- 
tabb, szomorúbb vagy. Miért nem

I tudsz velük: örülni? Miért fáj ne- 
! ked, miért izgat téged aiz ő Örö
mük? Miért húzódsz mindig mesz- 

j szebb tőlük, miért szeretnéd szinte 
megállítani az óra berekét, a na
pok járását, . ..  jaj, állj meg, ne 
siess úgy, ráérsz! Miért nehezedik 
rád szinte ólomsúllyal az Evangé- 
liom üzenete: »Az Ur jön!« - 
Miért? Őh miért hull a könnyzá
por szemedből és tör elő szívedből 
a fájdalmas sóhaj: »Az Ür jön!« — 
Mert rongyos, szennyes, rendet
len a te könyved is? Mert ren
detlen a te számadásod, nem tudsz 
beszámolni az Ürnak napjaidról, 
óráidról, mert beszennyezett, ron
gyos a fehér ruhád, amelyet a,z 
Űr Jézus az ö  szent vérével fehér
re mosott! Oh, milyen fájdalmas 
az ilyen várakozás. Öh, mennyi ret
tegés, mennyi gyötrelem kísér! 
Pedig az Ür jön, jön ...  és azután! ?

Tudod (mît tett az a kicsiny 
gyermek? Először sírt, kesergett, 
elbújt, de azután megbánta bűnét 
és bocsánatot kért. És tudod mit 
kell neked tenned? »Ha olyanok 
nem lesztek, mint a kis gyermek.« 
Bánd meg te is bűnödet é|s kérj 
bocsánatot, legyen az akár skar
látpiros .. .  ö  megbocsát és te bol
dogan zengheted: »Halld meg sza
vunk! Öh, jöjj hamar!«

Dr. F. M. d. ft.

ő  jön.
Ha nem akarjuk, hogy az ad- 

ventünk hazugság legyen, akkor 
újjászületést kell, hogy hozzcta a 
mi számunkra. A mi régi szívünk 
nincs készen befogadni Azt, aki 
maga a világosság. Gyökeres 
nagytakarításnak, — amelyben Is
ten kegyelme megöli az ó Ada- 
mot bennünk, — kell történnie, ha 
az Űr be akar költözni szívünkbe. 
Csak az ő halálán keresztül vezet 
az út az újhoz.
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A vándor iparoslegény 
theologiája.

Az S.-i pályaudvarról jöttem. 
Közvetlenül mögöttem egy öreg 
ember jött, vándor iparoslegény- 
nek látszott. Mellém ért. Kérdé
semre hova megy, elmondta, hogy 
má,r több kilométer utat tett meg 
és K.-ba szeretne menni. Néhány 
pe,rc múlva már az egész élettörté
netét tudtam.

»Hány éves barátom« — kérdez
tem. »Hetven múltam.« — »Van 
valami jobbra kilátása?« — »Csak 
az égben« — felelte nagy bizo
nyossággal. — »Honnét tudja azt 
olyan bizonyosan?« — »Sohasem 
csináltam semmi rosszat, mindig 
a jóra igyekeztem, akkor csak bi
zonyárra az égbe jutok.« »Én nem 
tettem annyi jót. Nagyon gonosz 
vagyok.« — »Igaz ez, u,ram? Nem 
is úgy néz ki!« — »Ne a látszat 
szerint ítéljen. Olyan gonosz vol
tam, hogy az Tsten egész tö,rve- 
vényét áthágtam. A legnagyobb 
bűnt is elkövettem, gyilkos va
gyok.«

Ez a vallomás nagyon megijesz
tette az öreg embert, és ajzt kér
dezte: »És ezért ilyen szabadon 
jár-kiel?« — »Öh, nem mindig azt 
kiapjuk, amit érdemelnénk. Ha bű
neink! szerint ítélnének, akkor már 
régen az életemet vették volna. 
Mit tegyek, hogy én is az égbe 
jussak:?«

Őszinte szánalommal a szívében 
tanácstalanéi mondta: »Igazán 
nem tudom uram. Talán azt, hogy 
mostantól kezdve javuljon meg. 
Akkor bizonyára nem fog annyi 
büntetést kapni. A Biblia is azt 
mondja, hogy az egyik többel 
büntettetik meg, a másik keveseb
bel.« (Luk. 12, 47, 48.) — »És 
hol kapja az ember a büntetést?«

. kérdeztem. — »A pokolban« '

— felelte. — »Miután az ember 
megkapta büntetését kijön a po
kolból?« — »Nem, örökre ott ma
rad.« — »De én nem akarok ja 
pokolba jutni, az égbe szeretnék 
ke,rülni. Nem tudná nekem meg
mondani, hogy jutok' oda?« — 
»Nem tudom, de mondja igazán 
olyan rossz, mint amilyennek; 
mondja magát?« Egy pillanatig 
hallgattam, majd komolyan így 
szóltam: »Nagyon gonosz vagyok, 
de maga épen olyan gonosz.«
— »Nem igaz.« — mondta bosszan
kodva. — »Ez így van, me,rt Is
ten Igéje azt mondja, ha valaki az 
összes parancsolatot megtartja és 
csak egyet nem, az az egészben 
vétkes. — Mondja meg nekem 
"őszintén, soha sem volt részeg?«
— »Néha sokat ittam.« — »Fogad
ni mernék, hogy káromkodott is.«
— »Káromkodtam.« »Nem mindig 
mondta a valóságot.« — »Ezt sem 
tagadom.« — »Akkor nem is kell 
íovábbmennünk. Látja, hogy át
hágta a törvényt. Gál. 3, 10-ben 
van megírva: »Átkozott minden, 
aki meg nem marad mindazokban, 
amik megirattak a törvénykönyv
ben, hogy azokat cselekedje.« 
»Lássa átok alatt van, ha csak egy 
.örvényt is áthágott. D,e maga 
minden parancsolatot, az ötödiket 
is áthágta, tehát gyilkos! Az egész
ben vétkes, az annyit jelent, hogy 
gyilkos is!«

»Ezt így kell érteni?« — kérdez
te az öreg. — »Igen«, — feleltem
— »és most vizsgálja meg az éle
tét. Vájjon Istent teljes szívből 
szerette?« — »Igen, néha imád
koztam.« — »Mikor imádkozott?«
— »Ha az úton mentem, azt 
mondtam:: U,ram segíts, és Ö 
megtette.« — »Meg is köszönte 
néki?« »Igen.« — »Gondolja, hogy 
akko,r is imádkozott volna, ha nem 
félt volna, hogy éheznie kell?« —' 
»Valószínűleg nem.« — »Akkor
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nem Isten, hanem önmaga iránti 
sze,retetb<51 imádkozott. Ha Isten 
meghallgatta a kérését, igyekezett 
Istennek tetsző életet élni, vagy el
feledkezett róla. míg magint szük
ségben nem volt?«

Ezek a lelkiismerethez intézett 
kérdések megtették a magük ha
tását. Kezdte a dolgokat más vi
lágításban látni. Abban a bizonyos 
hitben, hogy a Szentlélek elvégez
heti a maga munkáját és meggyőz
heti ezt az embert, beszélni kezd
tem a törvényről, amely teljes en
gedelmességet kíván és arról, 
hogy a törvény által senki sem 
igazul nneg, hanem örök kárhozat 
áldozata lesz.

Mikor ezt megértette, zokogva 
mondta: »Igen, igen, épen olyan 
bűnös vagyok, mint maga. De mit 
tegyek?« — Nekem is könnyek 
tódultak a szemembe. A remény, 
amelyre támaszkodott, olyan volt, 
mint egy korhadt fa, amely össze
tört. Ha az égre nézett, csak az 
ítélet rettenetes képét látftla és tűz
nek lángját »mely megemészti az 
ellenszegülőket.« (Zsid. io, 27.) 
»Legyen nyugodt, tudom mit kell 
»tennünk, hogy az égbe jussunk. 
Jézushoz kell mennünk. Ugy-e hall- 
lőtt róla?«

»Igen, meghalt értünk a keresz
ten!« »Azután eltemették, feltá
madt és az égbe ment, ahol most, 
mint király trónol. Épen az olyan 
bűnösöket szereti, mint maga meg 
én, azoknak kiáltja: »Jöjjetek én- 
hozzám mindnyájan, akik megfá
radtatok és megterheltettetek és 
én megnyugosztlak titeket (Mt. 
11:27-) Usak hinnünk kell a sza
vának, és minden bűnünk m egbo 
csáttatik.' Adja minékünk az Ö 
Szendéikét és végül a mennybe 
visz magához.

Ezt bizonyosan tudom, mert én 
már Jézushoz mentem.« — »Iga
zán ?« — kérdezte csodálkozva.

»Igen, és megtaláltam nála min
dent, amire szükségem van. Nyoi- 
morult bűnös voltam. Ekkor hal
lottam Jézus szeretetéről, amely Őt 
arra indította, hogy értünk a föld
re jöjjön és itt szenvedjen. Ekkor 
így szóltam magamban: »Ez a sze
retet neked is szól, érted is meg
halt az Űr.« Nem tudtam mást, 
mint viszont szeretni, ránéztem és 
azt mondtam: »Hiszek, Uram Jé
zus!« »Ekkor megszabadultam a 
bűnöm terhétől és tudtam, hogy 
megnyílt előttem a menny kapuja.« 
— Feszült figyelemmel hallgatott 
az öreg, és ragyogó arccal 'kér
dezte: »Gondolja, hogy egy ilyen 
nagy bűnöst is, mint én vagyok, 
megment?« — »Bizonyára megte
szi. Az ő  munkája bűnösöket meg
menteni.« — '»Aki kottám jö , sem
miképp! ki nem vetem«. (János 6, 
37.) »Megsebesít te tett bűneinkért. 
. ..  Mindnyájan, mint juhok elté- 
veíyedtiink, kiki az ő út éra tér
tünk; de az Úr mindnyájunknak 
vétkét őreá veié. (Ésáiás 53:6.) 
»Krisztus is szenvedett egyszer at 
bűnökért, mint igaz a nem igazak
ért.« (I. Péter 3, 18.) Mindezt el
magyaráztam neki, mire örömmel 
így kiáltott: »Minden világos lett 
előttem.« Megállt és botjával a, 
földre ütve így kiáltott: »Áldassék 
az Ű.rnak szerit neve!« Majd így 
folytatta: »Őh, be jó, hogy talál
koztunk, tudom, hogy Isten küld
te. — »Valóban!«

Az út hátralevő részén nem tud
tunk másról beszélni ,mint étiről 
a szeretetről. Amikor elbúcsuz- 
turik, így szólt: »A mennyben fo
gunk találkozni!«

Élő hittel kell az Úr Jézushoz 
kapcsolódnunk. Azok a kocsik, 
melyek nincsenek a mozdonyra 
erősítve, állva maradnak, és nem 
teszik meg a hazafelé vezető utat.
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Visszatérésem 
az ó Evangéliumhoz.

Egy berlini lelkész évekkel ez
előtt nagy feltűnést keltő előadást 
tartott. Thémája a következő volt: 
»Visszatérésem az ó Evengélium- 
hoz.« — »Ami engem visszahí
vott,« — mondotta, »az a mo
dern ember honvágya, titkos köny- 
nyeivel, vágyódásával az ismeret
len Isten után. A modern ember 
kérlelhetetlen valóságérzékével azt 
mondja nekem, vagy az egész 
Evangélium, amely előtt tisztelet
tel, csendben megállunk, vagy sem
mi Evangélium, vagy letérdelni Is
ten Fia előtt, minden titkbk titka 
előtt, aki előtt Luther is letérdelt, 
mint egy gyermek'.

Az utolsó haza után vágyódik a 
modern ember. Valóságot, igazsá
got akar. Kifárasztotta 'önmagát, 
addig vándorolt, míg belefáradt. 
Megkérdezte a tudományt, az ő 
büszkeségét, és örült a megerőlte
tő és becsületes munka eredmé
nyének1. De ha az utolsó kérdések
hez ért, akkor a komoly tudomány 
is mindig be kellett, hogy ismerje: 
»Az ésszel érzékelhetők határáig 
viszlek. Amögött emelkedik ama 
végtelen, amelybe a tudomány nem 
tud belevilágítani.«

Szomjazó szívem nem talált ki
elégítést ebben az új Evangéli
umban, az emberré lett Isten nél
kül, az isteni szeretet áldozata nél
kül, az Ür feltámadása nélkül. En
gem, mint lelkészt nemcsak es
küvőkre hívnak, hanem haldoklók
hoz és koporsókhoz is. Ott nem 
akarok szép beszédeket tartani az 
elköltözött erényeiről, amelynői 
magam .sem vagyok meggyőződve. 
Nem, ott arról akarok beszélni, 
hogy Valaki azt kiáltotta a sí
rok fölött: y>£n élek és ti is élni 
fogtok/« Ekkor (megvilágosodott 
előttem és kimondhatatlan öröm

mel töltött el az ó Evangélium, 
amelyben a modern ember min
den kérdésére megkaptam a fele
letet. Itt megszűnik az a félemás 
bizonytalanság, amely Jézusról, 
mint nagy emberről beszél, aki
nek ugyanúgy meg kellett halnia, 
mint mindenki másnak. Itt állok 
az élő Isten Fiú előtt, akit imád
hatok.

Az ó Evangélium, minél inkább 
elmélyed benne az ember, annál 
több kimondhatatlan örömöt ad. 
Az olyan elvitathatatlanul modern, 
-mert mindenkinek megfelel az ő 
mindent megbocsátó, mindent le
győző szeretetével. Azért — visz- 
sza az ó Evangéliumhoz!«

Gondolatok Henhőfer 
írásaibó l

Amilyen kevéssé tud az ember 
inni, ha a száját nem teszi a kiút 
csövére, épen olyan kevéssé áram
lik életerő belénk, ha nem me
gyünk hittel az élet forrásához. 
Nem elég az, hogy elfogadjuk, 
hogy ,a csőből víz jöhet, hanem in
nunk: js kell belőle, ha a szomjúsá
gunkat oltani akarjuk.

A »jó« világ a legveszedelme
sebb, az tér meg a legnehezebben.

A badeni nagyherceg felszólitot 
ta egyszer Henhöfert, hogy a karls- 
nihei vártemplomban hirdesse az 
Igét. Az udvarnál levő urak: gú
nyosan nézték a különös, egyszerű 
(falusi papot. De. nagyon elkomo
lyodtak, amikor Henhőfer egy
szerűen, de nagy nyomatékkai így 

■ kezdte ^prédikációját: »A világko- 
| médiának nemsokára vége lesz, és 
akkor ott fogsz feküdni hat desz- 
ka között és számot kell adnod Is
tenednek;.
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K Ü L M I S S Z I Ó

Keresztelés Kamerunban.
(Schneider W. misszionárius 

tudósításaiból.)
Kit lehet megkeresztelni?

Ünnepélyünk főpontja Simon és 
még néhány benszülött megke- 
resztelése volt. Simon szép bizony
ságtétellel vallotta a gyülekezet 
előtt, hogy immár két éve annak, 
hogy az Evangéliumot először hal
lotta. Most már tudja, hogy Jézus 
Krisztus bűneit megbocsátotta és 
ezért akar keresztyén lenni.

A keresztelés számomra mindig 
felelősséget jelent. Ez alkalommal 
nem akartam egyedül dönteni. Hét 
tanítványomat, akik szorgalmasan 
jártak a keresztelést megelőző ok
tatásra, a gyülekezet elé állítot
tam. Közülük kettő különösen ko
molyan vette a tanulást és buz- 
gósággal mélyedt el a Káté tanu
lásába. Azí egyik épen Simon volt, 
egy 25 éves fiatalember, aki a kö
zeli faluból, feleségével együtt je
lentkezett. Simont ismerte a gyü
lekezet, őt könnyű volt a kereszt- 
ségre ajánlani. De annál nehe- 
hezebb a feleségét. Elhangzott a 
kemény ítélet: várnia kell, amíg 
idősebb lesz. Féltették ugyanis 
pogány anyjától, hogy ráveszi 
majd a lányát arra, hogy férje 
mellett más férfinak is a feleségé
vé legyen. Milyen mélysége a bűn
nek és nyomornak!
A harmadik körülbelül 15 éves fa

lusi gyerek. Amikor a kérdés el
hangzott: »Márk megkeresztelhe- 
tő-e?«, Ábrahám emelkedett fel 
szólásra és határozottan így felelt: 
»Nem, várnia kell még, fiatal.« 
S azután atyailag fordult az ifjú 
felé, kérte, hogy járjon tovább is 
szorgalmasan a hittanórákra, és

később, ha már jobban meg tudja 
gondolni a dolgot, jelentkezzék 
újra.

Örültem ennek az igazságos és 
józan ítéletnek és a többiek is, 
amely még más keresztelésre je
lentkezőket is kizárt. Retten ma
radtak most már csak hátra: Má
té és János. Az előbbit szintén 
fiatalnak találták. Az utóbbi körül
belül 30 éves férfi, áld már évek 
óta járt az óráinkra. Amikor a 
gyülekezetét megkérdeztem, hall
gatás volt a válasz. Világosan lát
tam, hogy van valami akadály^ 
amiről azonban senki sem mer be
szélni. Ismét Ábrahám szólalt meg, 
a gyülekezet véne, hűséges tanács
adóm és segítőm: »János sok éve 
tanulja a Kátét, megkeresztelhet- 
nők, — de a pálmabor miatt gon
dolkoznunk kell.« Ez a néhány szó 
sokat rejtett magában.

Á hét jelentkező közül csak ket
tőt vett fel a gyülekezet. Bármeny
nyire szerettem volna, hogy mind
nyájan részesüljenek a keresztség- 
ben, mégis örültem az Ítéletnek. 
Isten kegyelme kísérje ez ifjú ke
resztyéneket és őrizze, támogassa 
az elmaradtakat.

Az Ür jön.

Indiában egy misszionáriusnő

feketebőrű tanítványainak az Ür 
Jézus visszajöveteléről beszélt »Az 
Ür Jézus marádjon« — jegyezte 
meg az egyik leány. Amikor meg

kérdezték, hogy miért, mutatta a 
karját. »A bőröm rifég nem fe
hér és így nem várhatom Öt.« 
A misszionáriusnő megmagyaráz
ta, hogy az Ür nem a bőrt, hanem 
a szívet nézi. S amikor még hoz
záfűzte, hogy a szívünk hófehér és 
tiszta lehet Jézus vére által, a kis 
néger leány megnyugodott és szív
ből tudott örülni az Ür eljövetelé
nek.
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Tudakozzátok

Dec. i  Zsid. 4:i— n  Jer. 31:31-734- 
Isten nyugodalma —  milyen felséges ígé
rete ez a Szentírásnak, hogy abba beme
hetünk. Legtökéletesebb módon ez akkor 
va'ósul meg, mikor megszabadulva a test 
kötelékétől, odaát leszünk az Űrnál. De 
egy bizonyos értelemben már itt a földön 
is elérhetjük: ha megszűnünk magunk 
cselekedni és engedjük, hogy Isten csele
kedjék, mindent az életünkben Ez nem 
tétlenséget. jelent hanem az Isten Szent 
Lelke által va’ó vezettdtést. Akit Isten 
Lelke vezet, annak lelki békessége van, 
és ez ,a nyugalom.

Dec 2 Máté 21 :i— 9. Rám. 11:11— 14. 
Luk. i :68— 79. Zsid 10:19— 25. Az éb
resztésnek, a szavára nemcsak a világ 
gyermekeinek van szüksége. Szüksége 
van arra Isten gyermekeinek is, mert 
beleesnek abba a kísértésbe, hogy elalud
janak. Az Űr Jézus elé indult tíz szűz és 
elaludt, s ölt közülük későn ébredt fel, 
mert nem volt ideje olajról gondoskodni, 
amit megtenni előbb elmulasztott. Jézus 
újra eljövetelének napja nincs megmondva 
a bibliában, de annyi bizonyos, hogy ez 
minden nappal közeledik, s 'érv mindig 
veszélyesebb az elalvás. Föl vagyunk-e 
öltözve a világosság fegyvereibe? Ég-e 
a hittünk lámpása? Tápláljuk-e azt nap- 
ról-napra a Szent Lélek olajával?

Dec. 1. Péld. 20:11— 27 Ésaiás 30:12 
—21. Szigorúnak és erélyesnek lenni nem 
mindig könnyű, kivált lágyabb természetű 
embereknek, de feltétlenül szükséges. Sem 
gyermeket nevelni, sem alárendelteket 
fegyelmezni nem lehet szigorúság és 
erély nélkül. Ezek né'kül a szeretet nem 
igazi szeretet, mert nem használ, pedig a 
szeretetnek is használni kell, nem pedig, 
mint a lágymeleg szeretet teszi, rontani. 
Azoknak, akiket Isten valamely viszony
latban vezetőkké tett, tekintélyt kell tar- 
taniok. Nem emberileg megcsinált vagy 
kierőszakolt tekintélyt, hanem Istennel 
való helyes összeköttetésükből fakadó te
kintélyt.

Dec. 4. Zsid  4:14— 1 : i ú . Ksaiás 6q : 
1— 10. Krisztusnak megváltói munkája 
azért volt tökéletes, mert Ö egyesítette 
magában a tökéletes embert, és a töké
letes Istent. Mint ember, a bűnt kivéve, 
teljesen eggyé lett velünk, még abban is, 
hogy megkisértetett, —  mint' Isten tudta 
legyőzni a  kisértést a bűnt és halált S 
mint ahogy egyesült velünk földön jár
tában, mint ember, úgy egyesült velünk 
mennyei dicsőségében is, mint Isten, ha 
bizalommal járulunk Hozzá. A  Vele való

az Irásoskat!

egyesülés s a Benne való megmaradás 
tesz bennünket is győzelmesekké.

jDec. 1. Zsid. 6:4_-20. Ésaiás 60:11—
12. A  4~—8, versekben kimondott ítélet a 
legkeményebb szavak közé tartozik a 
Szentírásban, s nyilvánvalóiig csak azokra 
vonatkozik, akik elkövették a Szent Lélek 
ellen való bűnt, vagyis tudatosan és ma- 
kacsúl ellenálltak ,a Szent Léleknek, an
nak dacára, hogy már világosságot nyer
tek, De annál vigasztalóbbak a további 
versekben olvasható igék. Fogadjuk be 
ezeket, mint erős vigasztalást, hogy az 
lelkűnknek bátorságos és erős horgonya 
legyen, amelyhez ragaszkodva megállhas
sunk mindvégig.

Dec 6. Zsid. 8. Ésaiás 61. Az ó-szö
vetség ,a törvényen alapúit, az új-szövet
ség a kegyelmen. Az ó-szövetség közben
járója ember volt, az új-szövetségé Jézus 
Krisztus. Azért ez a szövetség sincs tör
vény nélkül, csakhogy mig az ó-szövetség 
törvénye kőtáblákra volt írva s kívülről 
hatott az emberre, addig az új-szövetség 
törvényét Isten az emberi szívbe írja belé, 
abba a szívbe, amelyik megnyílik előtte. 
Nyissuk meg előtte a szivünket teljesen!

Dec. 7. Zsid. 0:11— 1. Ésaiás 62.
Milyen tökéletes munkát végzett Krisztus 
az Ő váltsághalálával! Nemcsak a hűn 
büntetésétől szabadított meg magára 
véve azt helyettünk, hanem a bűn hatal
mából is. mert az O halálából árad ki az 
az erő, amely bennünket képessé tesz hit 
által győzedelmeskedni a bűn fölött, és 
ellenállni a kisértéseknek. S nemcsak a 
meghatározottan bűnös cselekedetektől 
szabadít meg, hanem a holt cselekedetek
től is, vagyis olyanoktól, amelyeket Isten 
kedve szerint, vagy épen az ö  országá
nak munkájában akarnak cselekedni, de 
a magunk erejéből s igy nincs bennük az 
a győzedelmes élet, amely egyedül Krisz
tusból fakad.

Dec. 8. Zsid 0:10— 28- Maiak 3: 
¡9— 24. A  vérnek rendkívül nagy jelentő
sége van Isten szemeiben. A  vér az, ami 
nélkül embernek és állatnak testi élete 
nem létezhetik. A  vér hivatása tehát egy 
életnek az odaáldozása, amely az ára a 
bünbocsánatnak. De mig a  bakok és tul
kok vérének kiontása csak ideiglenes bűn. 
bocsánatot szerezhetett s azt is csak an
nak, aki azt bemutatta, addig Jézus véré
nek kiontása örök időkre szóló bünbo- 
csánatot szerzett mindenki számára. En
nek az áldozatnak nem kell ismétlődnie, 
ezt csak hittel kell elfogadnia minden
kinek
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Dec. o. Luk. 21 : 25— i6. Róm. 15 :4—  
13. Luk 17-20— 10. 11. Pét 1:3— 11.
Krisztussal lejött a földre az Isten or
szága s ott van mindenkinek a szivében, 
aki ö  benn; hisz. Az Isten országa azon
ban így még nem szemmellátható, hanem 
elrejtett, titkos ország, amelyet a hitetle
nek észre sem vesznek. Az idők végén 
azonban, mikor Krisztus újra eljő. akkor 
nyilvánvalóvá lesz, s meg kell látniok 
azoknak is. akik Krisztus ellenségei, e or
szágának tagadói. Ennek az eljövetelnek 
napja és órája a hívok elől is el van 
rejtve, legyünk tehát készen, hogy az a 
nap váratlanul ne Lpjen meg bennünket.

Dec. 10. Péld-. 11:6_?/. Ésaiás 63:
7— 19. Ilyen az az asszony, aki betölti | 
azt a hivatást, amelyre Isten rendelte. | 
hogy segítőtársa legyen a férjének (I. 
Móz. 2:18.) De ilyen segítőtárs csak az 
az asszony lehet, aki féli az Urat. Nem 
a kedvesség, nem a szépség a nőnek a 
legfőbb ék -ssége, hanem az Istenfélelem. ! 
S nekünk ezt megszerezni könnyebb és j 
tökéletesebb út adatott, mint a Példabe
szédek asszonyának: maga az Űr Jézus 
Krisztus, aki út, igazság és élet.

Dec. 11 Zsid 10:1— 14 Ésaiás 64:1—  
12. „Örökre tökéletesekké tette a meg
szentelteket1’ (14. v.) Ha helytelenül fo
god fel ezt az igét kedves testvérem, ak
kor elbizakodottá tehet, mert azt hihetni, 
hogy te most már olyan tökéletes vagy, 
hogy nincs is tovább szükséged az Űr 
segítségére. De ha helyesen fogod fel, 
akkor megérted, hogy a te tökéletességed 
csak abban állhat, ha hit által az Űr Té- 
zusban maradsz, s ez nem naggyá, ha
nem kicsinnyé _ tesz, mert tapasztalod, 
hogy Nála nélkül semmit sem csehkec- 
hetsz, hanem mindig alább kell szállnod, 
hogy ö  növekedhessek benned.

Dec. 12. Zsid. 10: n — 27. Ésaiás 6 5 :
1— 10 Jézus halálának percében a temp
lom kárpitja fölétől aljáig kettéhasadt. 
(Máté 27:51.) annak jeléül, hogy Ö az 
Isten és ember között levő válaszfalat, 
váltsághalála által, ledöntötte., Nem aláí
rói fölfelé hasadt szét a kárpit, hanem 
felülről lefelé. Nem emberigyekezet ta
lálta meg az utat Istenhez, hanem Isten 
készített utat számunkra Jézus által. Nem 
büszkén léphetünk hát rá erre az útra, 
hanem alázatosan. De egyúttal teljes bi
zalommal is, ha ősznte szívvel és hittel 
megyünk s minden bűnünket letesszük a ; 
keresztnél, hogy így lelkiismeretűnk meg- 
tisztitassék. Ez az út Istenhez, s ez az 
út a testvéri közösséghez is, ahol szeretet j  
és j ócsejekedetek uralkodnak

Dec n . Zsid 10:28— ?o. Ésaiás 64:
13— 25. Isten kegyelmét a megvilágosítta- 
tás után is öntudatosan megvetni, ez a 
Szent-Lélek ellen való bűn, amelyre nincs 
bünbocsánat. De aki ezt a bűnt elkövette, 
az már nem is tud. bünbánatot érezni, 
annak szív; egészen megkeményedett. Aki 
tehát még nyugtalankodni tud azon, hogy 
vájjon ő nem követte-e el a Szent-Lélek 
;llen való bűnt, az még bizonyos, hogy 
nem követte el. Nyitva előtte az út a meg
bánásra s a bünbocsánat elnyerésére.

Dec. 14. Zsid_ 11 :i— 12. Ésaiás 66: 
1— 12. A  felsorolt bibliai példák mind 
külön-külön leckét adnak arról, hogv mi 
a h.t. Bár tanulnánk tőlük, hogy lehet
nénk kedvesek Isten előtt, mint Ábel ö - 
benn; bízók, mint Nóé és engedelmesek, 
mint Ábrahám. Akkor mi is elvehetnénk 
a jutalmat, mint ezek, „kérvén hitünk 
czélját a lélek idvességét.” (I- Pét. 1 :q.)

Dec. is  Zsid'-. 11:is— 27. Ésaiás 40: 
1— 8. A  hitnek célja az örök üdvösség, 

a mennyei haza megtalálása. Efelé ván
doroltak már az ó-test ímentomi kegye
sek is, a maguk világossága szerint S 
nekünk, az új-szövetség gyermekeinek, 
akiknek megadatott a teljes világosság az 
Űr Jézus Krisztusban még teljesebb bi- 
zonyosággal lehet és kell e felé a cél 
felé haladnunk.

Dec. 16. Máté 11:2— 10. I. Kor. 4: 
1— 5. Máté 3:1— 11 II. Tim. 4:5— 8. Sá
fárnak lenni annyit jelent, mint gazdál
kodni valamivel, ami nem a mienk, csak 
ránk bízatott, de épen azért, mert reánk 
bízatott, olyan hűséggel, mintha a mienk 
volna. Ilyen sáfárság tulajdonkénen az 
egész földi ólet, s minden, testi és lelki 
javak, amelyek abban reánk bízattak Is
tentől. Tőle kaptunk mindent: életet, 
egészséget, családot, földi h’vatalt va
gyont, lelki ajánc.ékokat munkát Isten 
országában, —  hogy sáfárkodunk velők? 
Egykor számot kell adnunk minderről.

VARGH A GYULAN É.

H,a szép életet akartok élni, él
jétek a szeretet életét. Az egész 
életetek legyen a szeretet láncola
ta. Kezdjétek el a hozzátok legkö
zelebb állókon, családtagjaitokon 
és folytassátok mindig tágabb kö
rökben.
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