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ENGEDJ A SZENTLÉLEKNEK!

Mikor a Szentlélek munkálkodik bennünk, megmutatja nékünk 
Krisztust és megnyitja a szemünket annak a meglátására, amit Benne 
nyerlünk. Megnyitja előttünk Krisztus kincstárát.

Félelemmel és rettegéssel kell véghezvinnünk a mi üdvösségünket. 
Lépésről-lépésre kell követnünk Istennek Szentlelkét, amikor felfedi 
előttünk egymásután a kincseket, amelyeket magában foglal az átok
tól való szabadulásunk. Bármilyen káros hajlamaink volnának is, 
amelyek ellen eddig hiában küzdöttünk, a Szentlélek azt kiáltja felénk: 
„Tekintsd meg Megváltódat közelebbről és ragadd meg azt, amit ér
ted cselekedett! Megszabadított a halálfélelemtől, mindent újjá tett. 
Nincs semmi a véredben, idegeidben, lelki és testi adottságodban, 
hajlamaidban, amitől Krisztus vére meg ne tudna szabadítani! Jézus 
vérében nemcsak bűnbocsánatot találsz, hanem megtisztulást, szaba
dulást, ha nem szomorítod meg többé Istennek Szentleikét engedet
lenség által és nem szállítod le munkáját eddigi tapasztalataiddal, 
vagy más keresztyéneknek, — akik szintén nem jutottak többre, mint 
te, — tapasztalataival egyenlő értékűre.

Engedd, hogy a Szentlélek Bibliád alapján végigvezethessen az 
egész igazságon. Ha majd meglátod, hogyan egészíti ki egyik bibliai 
hely a másikat, csodálkozó szemeid előtt egy új, csodálatos látókör 
fog megnyílni, amelyről eddig fogalmad sem volt.

Ha Isten munkálta bennünk az előrehaladás vágyát, nyu
godtan reátámaszkodhatunk ígéretére, hogy be is fogja fejezni azt, 
amit elkezdett. Meg fog szabadítani mindentől, ami atyai szívét még 
szomorítja és át fog alakítani a Krisztus hasonlatosságára.

Csak engedj a Szentléleknek!

XI. évfolyam, 22. szám. 
1935. november 15.
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Gondolatok idegenvezetés 
közben.

Felhőtlen egű, meleg őszi nap 
volt. Idegen országból érkezett 
testvéreimmel bejártuk a szép Bu
dapestet. Valóban szép volt. E l
ragadtatástól ragyogó szemükben 
ott tükröződött a képe. Magam 
már megszoktam a szépségeit, de 
most nekem is megint újak vol
tak.

A Halászbástyán álltunk és 
fényittas szemmel tekintettünk kö
rül: Gyönyörű város! Jóleső ér
zés töltött el. Valami igazán szé
pet mutathattam másnak, s át
szállt rám is az öröm. Igyekeztem 
megmutatni minden szépet, s úgy 
láttam, sikerült. Úgy látták ők és 
úgy láttam én: Gyönyörű város!

De — Pál apostol jutott az es
szémbe. Ő is járt ilyen gyönyörű 
városban, még gyönyörűbben, 
mint a mi Budapestünk. Athén! 
Aeropagus! Márványpaloták, re
mekbe készült szobrok. Látott ott 
szépséget szépség után. Aziaz, hogy 
— láthatott volna. Mert nem lá
tott. Mást keresett, másra irányult 
a tekintete. S körüljárván az ókor 
legcsodálatosabb városában, há
borgott a lelke, mert az telve 
volt bálványokkal.

Budapest látszólag nincs bál
ványokkal tele. Templomtornyok 
keresztje, csillaga mutat azi égre. 
De látnánk csak a házak belsejét, 
keresnénk csak fel a bűnök fész
keit . ..  vagy nem is: elég volna 
néhány ember leikébe látni, s ijed
ten szólnánk: Rettenetes város! 
Mint maga az ember, olyan a lak
helye. Kívül csupa szépség, be
lül csupa bűn. Kívül fény, belül 
sötétség. Budapest, te is képmu
tató vagy!

* * *
A királyi palota üresen pom

pázó termein is végighaladtunk.

Kicsiny porszem emberek, szür
ke, hétköznapi emberek, jártunk 
ragyogó királyi csarnokokban. 
Minden hatalmat, gazdagságot, 
pazar kincsüzönt hirdetett. Mégis 
arra kellett gondolnom ott, a ki
rályi fényben, hogy az én szürke, 
porszem életem erősebb alapon 
nyugszik, mint a hatalmas palota. 
Aiz minden kincsével, földi érté
kével, tündöklő szépségével — az 
elmúlásé. S én, a kicsiny, isme
retlen, szürke ember, nem vagyok 
az elmúlásé. Mert Krisztusra épí
tettem fel az életem. Mindezek 
nem lesznek és én leszek'. Mél
tatlan vagyok rá. Kegyelem. Bár 
sokan elfogadnák ezt a kegyelmet, 
s vallanák együtt velem, velünk: 
Krisztusra építeni jó. Bár sokan 
hívogatnának azután ezer mást 
együtt velem, velünk. Jertek, épít
sünk Krisztusra.^ Egyedül Ő ö- 
rökkévaló alap- Ha nem akarunk 
az elmúlásnak építeni, Reá kell 
építenünk. Mindent. Jelent és jö
vendőt. A magunkét, a másét, a 
hazánkét. Mindenekét. Építsünk 
Krisztusra.

* *. *
Kedves vendégeink egyikének 

nagyon megtetszfett Anonymus 
szobra. Nem csodálkoztam rajta, 
hisz .azokon sem csodálkoztam, a- 
kik‘ ezt a lélekkel, gondolattal teli, 
művészi alkotást Budapest leg
szebb szobrának vallották.

Ott ül az ismeretlen barát, ke
zében toll, arcát elfedi a mélyen 
szemére húzott csuklya. Hálás 
nemzete szobrot emelt néki, de 
nem tudja; a nevét. Odavéste hát a 
talapzatra: Anonymus. Névtelen.

Korának, a keresztyén közép
kornak neim ő az egyetlen Anony- 
imisa. Himnuszok maradtak fenn 
és nem tudjuk, kinek a  lantján 
zendültek meg. Könyvek készül
tek fáradságod gonddal, ékes, s(zép 
betűkkel. Kinek a keze munkál-
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kodott rajtuk? Nem tudjuk. Ano
nymus.

Azóta ismét fontos lett a név, 
eltűnt az alázatos, csendes névte
lenség. Pedig, de jó volna, ha 
megint lennének anonymusok. Iga
zi anonymusok: csendes, Krisz
tus nevében élő, Lelkét hordozó 
emberek1, névtelenül elégő, mégis 
messzire világító életek.

Jó volna? Hát legyen jó! En
gedjük Krisztust munkálkodni, él
ni, hatni bennünk és általunk, s 
legyünk mind az ö  névtelenjei.

B. E.

TALÁLKOZÁS.
Szomorú novemberi ködben 
rovom az utcák megszokott sorát. 
Szomorú novemberi ködben 
várok vialami égi szép csodát. 
Legyen, mi szívem lángra; szítsa, 
ittam igazzá igazítsa!
Ejiedek újult erőér’, hitér’ ! — — 
Szomorú novemberi ködben 
a rendőr rongyos kisfiút kísér.

Szegény! Halad közömbös arccal. 
Szegény! Milyen kis utcasöpredék! 
Szegény! Talán nem simogatta 
szerető kézzel ember egy se még. 
Szegény nem érzi, nem is tudja, 
milyen posványos, bús az útja, 
s hogy élni, járni máskép is lehet! 
Csupa rongy a ruhája, lelke! — — 
Rabszíjon vezetnek egy gyermeket.

Engem simogattak, szerettek. 
Mentő, meleg fény hullt már

annyi rám!
Belőle egy kicsiny sugár is 
segített volna az utcák fián. 
Tudok erőről és csodáról, 
fényről, keresztről, Golgotáról, 
mindenről, ami megment, én

tudok! —
Szomorú novemberi ködben 
egy gyönge csuklón úgy vág a

jhuiíok!

Még többre várok? Mire várok? 
Mosolygó kék ég minek még

nekem ?
Hiszen enyém a boldog mindem! 
Szétosztogathatnám az életem! 
Szánó szeretet úgy elkelne. 
Mosoly falatja mennyi telne! 
Hány kéz nyúlna egy morzsalék

hitérM —
... Szomorú novemberi ködben 
a rendőr rongyos kisfiút kisér.

Béták Erzsébet.

Mit mondanak a tudósok 
Haeckelről ?

A szabadgondolkozók és olya
nok, ¡akik nem hisznek Istenben, 
azt állítják, hogy az ember a ma
jomtól származik. Mindezek Hae- 
ckelre hivatkoznak!. Haeckelnek 
legismertebb könyve »A világrej
tély«. '*

De mit mondanak a tudósok 
H aeckelről ? Negyven évvel ez
előtt Rütimeyer és His tudósok 
bebizonyították a  Haeckel mű
veiben megjelent képeiről, hogy 
hamisítványok. Hogy bebizonyít
sa Haeckel, hogy az ember, a 
majomi és a kutya a fejlődés bizo
nyos fokán egyforma, a »Termé
szetes teremtés« történetében há
romszor egymásután ugyanazt a 
lenyomatot használta. Később 
kénytelen volt a  csalást elismerni. 
Tehát Haeckel csaló volt.

»Engem csúfosan rászedett«, 
mondja Haaman természettudós, 
Haeckelnek tanítványa. Nagy fel
tűnést keltett, hogy Pláta Lajos 
egyetemi tanár, aki utódjául Hae- 
ckélt ajánlotta, később elszakadt 
Haeckeltől és bizonyságot tett Is
tenbe vetett hitéről.

Paulzen Frigyes, az éleseszű és 
nagytekintélyű berlini tanár így 
szólt: »Szégyentől égve olvastam 
el Haeckel »Világrejtély« című
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könyvét. Szégyellem, hogy lehet
séges volt, hogy egy ilyen köny
vet megírtak, kinyomtak, megvet
tek, elolvastak, csodáltak ...«■

Reinke kiéli tanár mondja: »A 
tudomány elleni n a gy  merénylet
nek kell tekinteni, ha valaki azt 
mondja, hogy Haeckel tanítása 
értéket jelent a természetbúvárlás 
számára. Haeckel és Darwin szár
mazástana, hogy az ember a ma
jomtól származik, nem tudomá
nyos megállapítás, hanem mese.«

Ami Darwint illeti, határozot
tan védekezik az ellen, hogy őt 
hitetlennek tartsák. Azt mondja: 
»A kérdést, hogy a világnak van-e 
teremtője és kormányzója, a leg
nagyobb elmék is igennel vála
szolják meg.« Egy más alkalom
mal így szól: »Lehetetlen elkép
zelni, hogy ez az egész csodála
tos világmindenség, velünk öntu
datos lényekkel együtt, csupán 
véletlenül jött volna létre.« Más 
helyen így ír: »Megérdemlőm, 
hogy theistának (istenhívőnek) ne
vezzenek.« Tehát még Darwin Is 
elismerte bizonyos fokig az Isten
be vetett hitet. Ha mégis tanít
ványai és követői közül sokan ajzt 
mondják, hogy modern ember nem 
hihet, akkor önkénytelenül is azt 
kérdezem, vájjon az ő mesterük, 
akiben olyan feltétlenül hisznek, 
épen ezen az egy fontos ponton 
nem mondott igazat?

Istenkeresők.
Az emberek által kigondolt val

lások akadályok Isten megtalá
lásában, de bizonyítékai annak, 
hogy az ember valami mást keres, 
mint a földi munkát és gondokat, 
mint a gyorsan tovaröppenő élet 
sok küzdelmét, az életet, tele gyor
san elszálló örömökkel, sok csa
lódással és tört reményekkel. A 
vallás a küzködő, nyomorgó ember

kiáltása: kell, hogy valami szebb 
és jobb is legyen, mint ez a sze
gény földi élet a maga múlandósá
gával, kell isteni hatalomnak len
nie, amely a  sóhajtozó, nyögő 
embert kisegíti nyomorúságából 
és bűnéből.

Erre a kiáltásra közeledik Is
ten az emberhez; Isten keresi az 
embert, hogy megszabadítsa a 
szolgaságból és a bűn átkából; 
mert »úgy szerette Isten e világot, 
hogy az Ö egyszülött Fiát adta, 
hogy valaki hiszen Őbenne, el ne 
vesszen, hanem, örök élete legyen.« 
János 3:16.

Az élő keresztyénség nem. em
beri vallás, hanem új, örök élet; 
Isten kegyelme ajándékozza ezt a 
békéden bűnösnek, ha a megmen
tő szeretet örömüzenetének hisz 
és az Ur Jézushoz kiált, hogy reá 
bízza magát.

Istenkereső emberek szemé
lyes bizonyságtétele.

Pasteur, a híres orvos és, ter
mészetbúvár azt mondta Párisbap: 
»A tudomány nevében hirdetem 
Jézus Krisztust, mint Istennek 
Fiát. Az én tudományos elmém, 
amely mindig keresi az ok és oko
zati összefüggést, kötelez engem 
ennek elismerésére, mert, ha Ö 
nem Isten Fia volna, nem tud
nám, hogy ki Ő. De Ő Istennek 
Fia. Az ö  szava isteni és az 'Ő 
élete isteni. Én szükségét érzem, 
hogy imádjam őt, és kielégülést 
nyerjek őbenne.«

Reger, a nagy zeneszerző kény
telen volt 1914 áprilisában a mei- 
ningeni udvari kápolna karának 
vezetéséről lemondani, mert nagy 
munkája között idegei felőrlődtek. 
Néhány héttel halála előtt, így 
írt: »Egyetlen és legforróbb vá
gyain, hogy még addig éljek, míg
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a Miatyánkot megzenésítem. Ezt a 
kegyelmet kérem még a Te rém te
tői a magam számára. Azt. szeret
ném, hogy az ámen legyen az utol
só akkord, amelyet szerzek. E b
be szeretném beléhelyezni mindazt, 
ami a lelkemet betölti.«

Hebel költő egy alkalommal 
együtt volt barátaival. Mindegyik 
kimondta, amit gondolt; mind
egyiknek megvolt a maga egyéni 
nézete és felfogása. És mindegyik 
védte a maga filozófiai felfogá
sát. Ekkor megszólalt Hebel egy
szerűen és alázatosan: »Urak, sze
retnék nektek valamit mondani: az 
utolsó órában a halál előtt mégis 
csak az Ur Jézus vérére bízhatjuk 
magunkat. Én ezt. teszem.«

Bátor bizonyságtétel.
R.-né beszélte el: »Nagyon ked

ves ismerősöm volt Stein kisasz« 
szony. Szépsége és nagy művelt
sége folytán udvarhölgy volt IV. 
Vilmos király udvarában, jólle
het keresztyénsége miatt sokan 
áskálódtak ellene. E gy napon a, 
király megfeledkezve magáról, az 
asztalnál tréfálkozni és gúnyolód
ni kezdett. »Steini (így nevezte 
tréfásan Stein kisasszonyt), mit 
szól ön éhez?« Stein kisasszony 
nem felélt egy szót. sem. A király 
mégegyszer megkérdezte, de Stein 
kisasszony most sem válaszolt. 
— Feszült izgalom és várakozás 
ült minden arcon. Ellenségei ö- 
riiltek, barátai pedig nem tud
ták mire vélni hallgatását. A ki
rály harmadszor is megkérdezte: 
»Azt gondolom, érdemes vagyok 
arra, hogy kérdésemre választ ad
jon?« —- Stein kisasszony csen
desen maga elé nézett és nagyon 
komolyan csak ennyit mondott: 
»Isten Igéje azt mondja: »A csú
folódókra büntetés vár.«

A király felugrott helyéről, az 
étkezés abbamaradt., s a vendégek

kínos csendben várták a következ
ményeket. A király magához in
tette az egyik szolgát s halkan 
utasítást adott néki. A szolga rö
vid idő múlva visszatért, s ezüst 
tálcán gyönyörű aranyláncot ho
zott. A király Stein kisasszony elé 
lépett, s e szavak keretében át
nyújtotta a láncot: »Steini, -ma va
lamit mondott nékem, amit eddig 
még senki sem mert megmondani. 
De hogy meglássa, hogy én megbe
csülöm1 az olyan embert, aki rneny- 
nyei királyát feljebb becsüli a föl
dinél, azért fogadja el ezt aj lán
cot, s hordja ennek az órának em
lékére. Tegyen mindig olyan bát
ran vallást Uráról, -mint ahogy eb
ben az órában tette.«

A  legjobb társaság.
Egy hívő, kegyes pásztornak az 

volt a szokása, hogy munkába 
menet, mindig két csomagot vitt 
magával: az egyik csomiajg a 
mindennapi kenyerét tartalmazta, 
a másik a Bibliáját. »Mert nem csu
pán a testnek, hanem a léleknek is 
paponként szüksége van1 rendsze
res táplálékra« — vélekedett na
gyon helyesen. Egyszer egy utazó 
csatlakozott, mellé, egy idegen vá
rosi úr, aki mikor az egyszerű 
pásztort Bibliájába elmélyülve 
látta, gúnyosan megkérdezte tő
le, nem únta-e még meg a sok 
régi történetet? »Öh, nem« — fe
lelte a pásztor, — »hiszen így a 
legjobb társaságban, az apostolok 
és- próféták között lehetek.«

Az írás azt tanítja: »Amik csak 
igazak, amik csak tisztességesek, 
amik csak kedvesek, amik csak 
jóhírűek, ha van valami erény és 
ha van valami dicséret, ezekről 
gondolkodjatok.« így a legegysze
rűbb, tanulatlan ember is az Ige 
által olyan finomságot, tapinta
tosságot nyer, amilyent, sajnos 
sokszor e világ úgynevezett kép
zett embereinél sem találunk.
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Töredék egy a pogány 
világból érkezett levélből.
»... Mikor hozzánk jött, kezén 

és mellén még ott volt az a 'bar
nás,árga hamucsík, amit a temp
lomban szerzett magának. Miután 
házunkban igen sok volt a javítani 
való, hamarosan gyakori látoga
tónk lett. Kezdettől fogva kitün
tette magát nagy szorgalmával, 
kitartásával. Férjemet nagyon a 
szívébe zárta. Nemsokára fény
képet kért tőlünk, hogy azt La
kásában felakaszthassa. Férjem 
felhasználta az alkalmat és fi
gyelmeztette, hogy egy másik ké
pet kellene megszereznie, és azt 
állandóan a szívében hordania. De 
ahhoz, hogy ez meg legyen, ke
resztyénné kell lennie.

Rövid idő múlva részt vett a 
mindennapi áhítaton és elmond
ta, hogy szívesen lenne keresz
tyénné, de édesanyja ebbe soha
sem egyezne bele. Egyik nap vá
ratlanul eljött az édesanyja is. Lát
ni akart engem és egy csokor 
gyönyörű virágot hozott. Az <S 
teste is meg volt kenve hamuval, 
s ahogy néztem, arra kellett gon
dolnom, hogy ez az asszony so
hasem lesz keresztyénné. Néhány 
nappal később eljött a férfi, fele
sége és két gyermeke, — csak 
kíváncsiságból, — hogy lássák 
egyszer a fehér embereket. Fér
jemnek gyakran volt alkalma As- 
harival — így hívták 'a férfit, - 
vallásos dolgokról beszélgetni, — 
szorgalmasan olvasta a Bibliát is. 
De keresztyénné nem akart lenni, 
—• ez igen nagy dolog, nagyon 
meg kell gondolni, —- mondta. 
Egyszer meghívott bennün
ket házába,,, miért az édes 
(anyja beteg volt és látni sze
retett volna. — Elmentünk, és 
szinte áhítattal hallgatta, amikor 
arról beszéltünk néki, hogy mielőtt 
meghal, gondoljon a lelkére. A

közelben lakó családok is eljöt
tek, s figyeltek az örömhírre. Az 
öregasszony alig akart elengedni 
bennünket. Nekem nagyon nehéz 
volt a verandájukon felhalmozott 
sok bálványkép és kértem Asha- 
rit, hogy távolítsa el azokat, 
Megígérte, de eddig még nem 
ftette meg, vár, hogy a hazát 
meszeljék.

Az öregasszonyt meghívtam 
magamhoz. Azt mondtam, jöjjön 
vasárnap, mert akkor mindjárt el
mehetünk együtt a templomba. 
Milyen nagy volt a csodálkozásom 
és az örömöm, mikor a következő 
vasárnap csakugyan beállított, -  1 
külsőleg t— a hamúcsíkokkal, • 
ugyanaz volt, mint eddig, de lel
kében már égett a vágy, kapni 
szeretett volna. Istentisztelet után 
tnég eljött hozzám és elmondta 
szomorú élettörténetét. Négy gyer
mekét veszítette el egymásután, 
s hiába volt minden templomja- 
rása, nem talált békességei. De 
ez a Jézus, akit ma is annyit pm- 
legettek, ez mégis csak szerethette 
az embereket, s a szíve telve volt 
reménnyel.

Imádkozzunk, hogy ez a szív 
is megtalálja az igazi békességet, 
s az egész család kövesse az Urat.

U jguineában, egy össze
jövetelen az egyik bennszülött 
szónok dárdát vett a kezébe és 
így szólt: »Ez volt a mi állandó 
kísérőnk. A kertünkbe nem mer
tünk kimenni elméikül; magunkkal 
vittük a csónakunkba; magunkkal 
vittük az utazásainkra, csak úgy 
feküdtünk le, ha a dárda mel
lettünk volt, s az étkezéseinknél 
is ott kellett lennie közvetlen kö
zelünkben.« De, — s ekkor egy 
Ujtestanientomot vett a kezébe, 
— »most már nyugodtan alhatunk, 
ez a könyv meghozta nekünk a bé
kességet, a védelmet, nincs többé 
szükségünk a dárdára!«

a
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Nov. 16. És. 55. Péld. 24:14—20. 

Milyen szeretetteljes hang szólal még 
itt! Ugyanaz a hang, amelyen Jézus 
szói Máté 11:28—30. versekben. Mi
előtt Isten Fia testet öltött volna, 
már felajánlotta Isten az ö megvál
tó szeretetét, örök szövetségét az em
bereknek. A föltétel csak az, hogy 
mint ahogy Ő elébe jön az embernek, 
úgy annak is elébe kell mennie Is
tennek, keresnie kell Őt, figyelnie Is
ten beszédére, megismerkednie Isten 
gyondolatával és útaival, amelyek má
sok mint a mieink, jobbak, magasab
bak, tökéletesebbek. így keressük-e Is
tent, mi. Jézus Krisztus megváltott 
népe? i

Nov. 17. Máté 18:21-35. Fii. 1:3—11. , 
Luk. 9:57—62. Zsid. 13:1—9. Milyen 
fontos dolog az, hogy a hívő keresz
tyének imádkozzanak azokért, akik 
testben távol vannak tőlük, s akik
nek ennélfogva másképen nem szolgál
hatnak. A test helyhez van kötve, de 
a lélek nincs, az bejárhatja az egész vi
lágot s fölemelkedhetik Isten trón
jához, fölvivén oda imádságban Is
ten országának minden ügyét, nagyban 
és egészben úgy, mint részletekben. 
Pál apostoltól nagyon sokat tanul
hatunk az imádság terén. Hogy tu
dott ö imádkozni egyesekért, gyüle
kezetekért, Isten országának eljövete
léért! Tanuljunk tőle.

Nov. 18- Zsolt- 46■ Jak. 1:1 — 15. Nap
jainkban is elmondhatjuk, hogy nem
zetek zajongnak, országok mozognak. 
A háború réme ismét fenyegetőleg lép 
föl a láthatáron, s ha eljön, hová 
meneküljünk előle? Istenhez, aki a 
mi oltalmunk és erősségünk, öelötte 
kell elcsendesednünk, ha minden zúg 
és zajong is körülöttünk, s akkor ta
pasztalni fogjuk, hogy Ö nem csak 
meg tudja őrizni az övéit a vesze
delmek között, hanem) békességben 
tartja őket, lelki békességben.

Nov. 19. És. 57:15—21. Jak. 1:16—27. 
Jak. 1:16—27. Isten a bűn előtt nem 
huny szemet az övéinek életében sémi. 
A bűnért haragszik, dorgálja és fed- 
di azt. De nem haragszik mindörök
ké. Mihelyt bünbánatot lát, mihelyt 
alázatos és megtört szívek jönnek ele
ibe, azonnal kész a bűnbocsánattal, 
a vigasztalással, a gyógyítással. S szí
vének legnagyobb öröme, ha a meggyó
gyított telkeknek ajkán megterem a 
hála gyümölcse. Ha téged már meg
gyógyíthatott, megvigasztalhatott, meg

örvendezteted-e Őt minden napon az 
ajkaidról felhangzó hálaadással? Van 
reá okod.

Nov. 20. És- 59:1—10; 15—21. Jak. 
2:1—13. Mennyit panaszkodnak az em
berek afölött, hogy milyen nehéz az 
élet, nfilyen sanyarúak a gazdasági 
viszonyok, mennyi csapás sújtja az 
embereket. S mindez odajuttatja őket, 
hogy kételkednek Isten igazságában, 
jóságában, sőt gyakran még létezésé
ben is. Miért nem gondolnak inkább 
arra, hogy Isten bűneinkért sújt min
ket, s tulajdonképen a sok baj és 
nyomorúság a bűnöknek természetes 
következménye? A Megváltó eljött, mi
ért nem fordulnak Őhozzá? Miért nem 
lépnek szövetségbe Istennel, ahelyett, 
hogy magukhoz hasonló bűnös emberek 
szövetségét keresik? Miért, óh, miért?
S vájjon azok, akik ismerik az Istennel 
való szövetségnek az áldásait, elég 
határozottan oda állítják-e a hitetle
nek elé ezt a miértet?

Nov. 21. És- 60:1—12. Jak. 2:14-26. 
Mikor majd a földet a legnagyobb 
sötétség borítja, mikor a bűn a leg
jobban elhatalmasodik, s az Antikrisz- 
tus kiterjeszti a maga uralmát az 
Urtói elszakadt népekre, akkor lesz 
nyilvánvalóvá az Urnák dicsősége az 
Őhozzá híveknek maradt emberi lel
kekben. Aki Őneki nem szolgál, az 
elvész, de aki őt várja hűséggel és 
alázatossággal, az megtartatik és ré
sze lesz a dicsőségben. Melyiket vá
lasztod, a sötétséget vagy a világos
ságot, a pusztulást, vagy a dicsőséget? 
De a világosságot és dicsőséget csak 
akkor választod, ha a kereszt gya
lázatát is elfogadod.

Nov. 22. És- 60:13—22- Jak. 3. Nagy 
vígasztalás és dicsőség van ígérve a- 
zoknak, akik most elhagyottak és gyű
löltek az Ur névéért. Úgy látszik, mint
ha kevesen volnának azok, akik ezt a 
teljes átadást vállalnák, mert ez szen
vedéssel jár, de az Ur azt Ígéri, hogy 
a legkisebb ezerre nő és a legkeve
sebb hatalmas néppé. Bizalommal kér
hetünk tehát Istentől nagy lelki ébre
déseket a földnek minden pontján, — 
a mi magyar hazánkban is — amelyek 
által még sok nép gyűjtethetik egy
be Isten országába.

Nov. 23. És. 61. Zsolt. 85:9—14. Az 
Ur jókedvének az az esztendeje, a- 
melyröl itt szó van, az Ur Jézus 
Krisztusban érkezett ide a földre, ő 
volt az, akiben mindaz a prófécia, 
amelyről itt olvasunk, beteljesült. S
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akik az övéi, azokkal Ö megosztja 
a jutalmat és a dicsőséget. Ezt azon
ban ők is csak úgy érhetik el, ha 
Uruk nyomában járnak, azon az úton, 
amelyen ott van a szenvedés, a ke
reszt, de amelynek vége győzelem és 
dicsőség. Mert el fog érkezni az Ur 
jókedvének egy újabb ideje, amelyben 
az ö országa tökéletes beteljesedésre 
jut.

Nov. 24- Máté 22: 15—22. Fii. 3:17-21. 
Máté 10:24 32. I- Tim. 4:4—11. Meg 
van írva, hogy: »A  teljes szeretet ki
űzi a félelmet.« (I- Ján. 4:18.) Aki tehát 
teljes szívbői szereti Istent, az nem 
félhet semmitől. Sem az életnek min
dennapi gondjaitól, mert az Atya gon
doskodik az ő gyermekeiről, sem sem
mi veszedelemtől, mert még egy haj
szál sem eshetik le a fejéről, Atyjá
nak akarata nélkül. S nem félhet a 
hitetlen világtól sem, hanem bátran 
vallást tehet előtte, tudván, hogy az 
Ur Jézus is vallást tesz őróla a meny,- 
nyei Atya előtt. Nincs-e még a te szí
vedben félelem?

Nov. 25- Zsolt- 51. Jak. 4. Ha ösz- 
szehasonlítod magadat Dáviddal, akkor 
talán csak azt látod meg, hogy te nem 
követtél el olyan nagy bűnt, mint ő, 
házasságtörést és gyilkosságot. De 
gondolsz-é arra, hogy Isten előtt nin
csen kis bűn és nagy bűn, hanem 
minden bűn — bűn, az is, amely nem 
jutott el a cselekedetig, de a szívben 
benne van, és ott tápláltatik. Olvasd 
el Máté 5:21—29. S akkor aztán, ha 
bármily csekély mértékben is (szerin
ted csekély!) vádol a lelkiismereted, 
vagy ezekben, vagy másokban, légy 
hasonló Dávidhoz a bűnbánatban, a 
megalázkodásban!

Nov. 26- És- 62. Jak. 5:1—11 Isten 
országának eljövetele meg van Ígérve, 
s mi, az újtestamentom gyermekei tud
juk, hogy nem csak a földi Jeruzsálem 
helyreállításáról van szó, hanem a 
mennyei Jeruzsálemnek a földre ér
kezéséről. De, ha Isten a földi Je
ruzsálem kőfalaira is őrizőket állí
tott, hogy azok éjjel és nappal könyö
rögjenek a város dicsőségének hely
reállításáért, mennyivel inkább elvárja 
tőlünk, hogy szüntelenül könyörögjünk 
az Ö országának eljöveteléért, s hogy 
készítsük az útat mindazok számára, 
akik még kívül vannak Isten orszá
gán, hogy beléphessenek abba, elfo
gadva a Megváltót, akiről szavaink
nak és életünknek bizonyságot kell 
tennie.

Nov. 27. fis. 63:1—10. Jak. 5:12-20. 
Ha a kegyelmi időnek s az Ur hosszú- 
tűrésének vége lesz, eljön a bosszú- 
állás napja mindazok számára, akik 
r<z ö  szeretetének mindvégig ellen
állottak. De ugyanakkor felragyog a 
kegyelem napja is, a maga teljes fé
nyességében mindazoknak, akik hívek 
maradtak az utolsó idők súlyos kí
sértései és szenvedései közt is. Ekkor 
telik be rajtok az, hogy: »ujjongás közt 
Sionba jönnek és örök öröm fejü
kön, vigasságot és örömöt találnak, 
és eltűnik fájdalom és sóhaj!« (És 35: 
10.; S ugyanerről tesz bizonyságot a 
Bibiia utolsó könyvében János apos
tol is. (Jel. 7:13—17.)

Nov. 28. Es. 63:11—19. Kol. 1:1-14 
Megszégyenítőleg hat reánk az ótes- 
tamentomi próféta beszéde. Tudunk-e 
mi ilyen hálával megemlékezni az 
Urnák rajtunk végzett jótéteményeiről? 
El tudjuk-e ismerni, hogy eltévelyed- 
tünk az útról, és megkeményítettük 
a szivünket? S fölismerjük-e az Úr
ban Megváltónkat, aki csakugyan alá- 
szállt, hogy bennünket megszabadít
son? Vagy most is úgy élünk, mint 
akik fölött nem ő uralkodik?

Nov. 29. Es. 64. Kol. 1:15—23. A bűn 
miatt kesergő, az Isten után vágya
kozó lélekből fölszakad a kiáltás: »Óh, 
vajha megszakasztanád az egeket és 
ieszállnál!« S a vágyakozó szívek 
kiáltását meghallotta az Ur — csak
ugyan! alászállt! De, ha ma újra el
jönne, szemmelláthatólag. dicsőségben, 
vájjon találna-e hitet a földön? (Luk. 
18:8.) Vájjon hányán vannak azok, akik 
Ésaiás prófétának ezt a megragadó 
könyörgését teljes szívünkből el tud
ják imádkozni? Óh, testvéreim, tartoz
zunk mi ezekhez! Könyörögjünk és bíz
zunk a meghallgattatásban!

Nov. 30. Es. 65:13—25. Jer. 31:31-34. 
Ma még nem lehet az emberiséget 
külsőleg kettéválasztani, s azt mon
dani: imé, az egyik csoport, amelyik 
hitetlen, s amelyiket azért csupa nyo
morúsággal súlyt az Ur, s imé, a má
sik csoport, a hívők csoportja, ame
lyiknek az élete csupa gyönyörűség, 
csupa örvendezés. Ma még a hitetle
nek megtérését várja az Ur türelme
sen, kegyelmesen, a hívőket pedig ne
veli, tisztogatja. De eljön az idő amikor 
mindkét részen betelik a mérték, s be
teljesednek Istennek mindazok az ígé
retei, amelyeket az utolsó időkre vo
natkozólag mond. Melyik csoportban 
fogsz találtatni?
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