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Ünnepeljünk Adventét 1

Óh, jö jj, megváltó Jézusom,
A  szívem néked megnyitom, 
Hadd lássam nyájas arcodat, 
vonulj be, szívem béfogad. 
Szentlelked hadd vezessen im 
Örök dicsőség útjain.
A z Ur áldott legyen: 
Megváltó Istenem!

Hála, öröm dalától zeng 
minden táj.
Földre szállt a Megváltó, 
a nagy Király.
Minden ajtód, ablakod tárd 
gyorsan szét:
Bocsásd be az égi fényt.

Kelj fel, világosodjál, mert eljött 
világosságod, és az Úr dicsősége 
rajtad feltámadt. Mert ímé, sötétség 
borítja a földet, és éjszaka a népe
ket, de rajtad feltámad az Úr, és 
dicsősége rajtad megláttatik.

És. 60:1, 2.

Sötétségből ki a világosságra: ez advent.

XII. évfolyam, 23. az 
1936. december 1.
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„Várunk Urunk reád.“ Vájjon te hogyan várod kedve«
O  n l n  / \ l t r o n  o n Á n o T i

Az ablaknál álltam már régóta, kifestetted a lakásodat, kitaka- 
Ivedves vendéget vártam. Öli, be látottad, felékesítetted a minap, 
lassan halad ilyenkor az óra mu- aki olyan szépen felöltöztél egy 
tatója. Milyen szívesen tólnánk j  kedves vendég, egy rég nem látott 
előre. Még mindig nem jön.- Talán rokon fogadására, aki olyan iz- 
a másik ablaknál hamarább m eg- j  galommal vártad hivatali főnökö- 
látnám. Onnét végig tudom tekin-1 elet, —  Te hogyan várod az Urat? 
teni az utat. Ott jön valaki? —  ! öh, be nagyon ráérsz még minden- 
Nem az, mégsem az. Ide még egy re —  gondolod. Majd, ha a sür- 
terítőcskét teszek, oda egy kis gős munkádat elvégezted, majd, 
virágot. így szebb, vagy úgy, —  ha nyugalomba vonulsz, majd, ha 
nézem. Még egy-két utolsó simít- a leányodat férjhez adtad, vagy 
gatás és minden szép rendes. Ami talán, ha letetted a vizsgádat... 
kincsem csak volt, mind kiraktam, | Akkor, akkor várod a Királyt. —  
hogy minél szebb legyen a szoba. És vájjon a szívedet jnegüresítet- 
Minden várakozással volt tele. fed-e, kitakarítottad-e mindentől, 
Vájjon hogyan lesz, mint lesz?'ami megterheli, elékteleníti? 
Jön-e már? Fog-e örülni? Még ráérsz, gondolod, —  hi-

És miközben vártam, egy másik j szén annyian mások is elkövetik 
vendégre gondoltam. Egy másik' ugyanezeket és nem csinálnak o- 
vendégre, Aki szintén útban van. I lyan nagy dolgot belőle. Utóvégre 
Egy másik vendégre, Aki készül egy kis hazugság, egy kis szeretet- 
hozzád és hozzám. Aki jő, —  az|lenség, egy kis képmutatás, irigy- 
adventi Királyra. Vájjon Öt is j  ség, féltékenység még nem nem o- 
így várom-e, ilyen nyugtalan, j lyan nagy bűn. Vigyázz, az Ur 
szinte türelmetlen, örömteli vá- ‘ az ajtó előtt áll és zörget és be- 
rakozással? Vájjon Őt is így le- bocsáttatásra vár. Vigyázz, mert 
sem-e órával a kezemben, lesve a z1 elkéshetek Az Ur nálad, veled a- 
órák múlását, számolva a perce- j kar vacsorázni. Az Ur nálad, ve
ket? Vájjon így takarítom-e az led akar ünnepelni. Készülj, várd! 
Ő lakóhelyét is, így díszítgetem-e,! Készülj sürgősen, várd epedve! 
rendezgetem-e? Vájjon számára is Nyisd meg a szíved kapuját Ő 
előhozom-e minden kincsemet és j előtte és akkor valódi advented 
kirakom elé? —  Vájjon arra is | lesz.
annyit gondolok-e, hogy fog-e ö- Akarod-e? Mert az Ur akarja! 
rülm? És vájjon Öt is ilyen ke- j
szén várom-e, az adventi Királyt? Z)r. F. M. d.ft.

Hány lélek van, aki még élni se tud, j Csodálatos ám ez az égi virág, 
Cd énből ha semmit itt nem lát, \ Fényessé lesz tőle az élet,

Virágot a kertből, mely ime, égi, Tenni, amit most a földön kell tennünk;

Testvérem? Te, aki olyan szépen

**S zen t vá ra ko zá s .“

Isten keze néki égi vigaszt nyújt, 
Míg járja a földön az útját,

»Szent várakozás« ez a neve néki. » Szent várakozás« óh, jöjj, virulj
bennünk!

Feesche M. Ford.: Vargha Gyuláné.
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TUDAKOZZÁTOK
Dec. /• Jdn■ 12:20—36. Jel. 4. Jézus 

j  dicsősége nem földi dicsőség. Az em
beri szemek elől el volt rejtve sze
génységben, alázatosságban, szenvedés
ben. De épen ezekben volt az ő  di
csősége. Az Atya ruházta föl evvel 

1 a dicsőséggel, s akinek, a szemeit Jézus 
megnyithatta, azok megláthatták ezt 
a dicsőséget. Akiket ő  magához von-1 
hatott, azok megtanultak világosságban 

( járni, világosság fiaivá lenni. Már éle
tében is így kétfelé oszoltak az em
berek, sötétség fiaivá, világosság fiaivá, 
mennyivel inkább azóta, mióta ke
resztje hirdeti ezt a dicsőséget, mely 

J  ma is csak az alázatosak, a megtérök 
r előtt lesz érthetővé.

Dec. 2■ Jdn. 12:37—50. Jel. 5. Jézus
ban nem csak hinni kell, titkon, a szí
vünk mélyén, hanem erről vallást is 
kell tenni az emberek előtt. Akit az 
emberektől való félelem ettől vissza
tart, az nem lehet Jézus tanítványa. 
Aki az emberek dícséretét keresi, az 
talán megkapja azt, de ezzel el is 
vette a maga jutalmát (Máté 6:2.) s 
nem számíthat arra a jutalomra, ame
lyet az Ur ad hű szolgáinak. (Máté 25: 
20—22.) Az ilyen ember elásta a 
maga talentumait, s csak azt kap
hatja, amit a gonosz és rest szolga 

I kapott. (Máté 25:26—29.) Jézus be- 
) szádét bevenni s azt továbbadni szóval 

és élettel, ez az igazi keresztyénség.
Dec. 3- Jdn. 13:1—20. Jel. 7:9—17. 

j Jézus utolsó cselekedete is földi éle
tében, alázatos szolgálat volt. Erre az 
alázatos szolgálatra hívja fel tanítvá
nyait is. S evvel a testi szolgálattal 
rámutat arra is, hogy lelkünket is 
csak ő  moshatja tisztára. Az újjászü
letés fürdőjét kell mindenkinek elfo
gadnia őtőie, s ha megfürdött, a na- 

, ponként való lábmosást a földi élet
j porában való járás után. Aki ettől

vonakodik, annak »semmi köze sincs 
Őhozzá«.

Dec. 4- Jdn. 13:21—30. Jel. 14:1—3; 
13—19. Milyen kevés világosságuk volt 

§ ,  még a tanítványoknak, hogy nem 
f  tudták észrevenni, hogy egy közülük 
| milyen gonosz gondolatokat forgat az

I agyában. Nem volt elég érzékük a 
bűn iránt. Még nem kapták meg a 
pünkösdi Lelket. Csak Jézus látta meg 

l Júdásbán a sötétség folytonos terje
di ' dését. De ő  szeretettel hordozta mind

végig az árulót. Annak a leleplezésével, 
hogy belelát a szívébe, még egyszer 
alkalmat adott Júdásnak, hogy meg-

AZ ÍRÁSOKAT!
bánja szándékát. De Júdás nem akarta, 
hanem kiment az éjszakába. Öh, mi
lyen fontos, hogy a világosságban ma
radjunk!

Dec. 5- Jdn. 13:31—38. Mai. 4:1—6, 
Ami Júdás számára kárhozatot hozott, 
az az Ur Jézus dicsőségét tette tel
jessé. Az ő  dicsősége a kereszt volt, 
s ehez készítette el az utat Júdás 
árulása. S a kereszt felé induló Mes
ter végrendeletet hagy tanítványaira: a 
szeretet parancsolatát. Ebből a szent 
örökségből mindnyájunknak ki kell 
vennünk a magunk részét, akik az ö 
tanítványainak valljuk magunkat. Aláz
zuk meg magunkat mélyen ez alatt 
a kérdés alatt: elfogadtuk-e s használ
juk-e teljes mértékben ezt az öröksé
get? Vagy úgy teszünk, mint Péter?

Dec. 6- Luk. 21:25—36. Róm. 15:4—13. 
Luk. 17:20—30- II. Pét. 1:3—11. Isten 
országa már most is itt van a föl
dön, de nem szemmel láthatólag, ha
nem Isten hívő gyermekeinek szívé
ben elrejtve. De eljő az idő, az Ur 
Jézus újraeljövetelével, amikor teljes 
világossággal, erővel és hatalommal 
megjelenik Isten országa a földön. 
Tévtanokat hirdetők megpróbálták már 
eláltatni az embereket avval, hogy ez 
az idő már eljött, megjelent a Krisztus. 
De akik a teljes Biblia alapján állanak, 
azokat az ilyen beszédek nem té
veszthetik meg, mert azok tudják, hogy 
mikor az igazi Krisztus megjelenik, 
annak világossága olyan félreismerhe
tetlen lesz, hogy senki sem kételked- 
hetik benne, hogy ez ő. Akkor min
den egyes ember tapasztalni fogja, 
hogy ez ajzj ő számára vagy üdvösséget, 
vagy kárhozatot jelent.

Dec. 7- Zsolt. 146. Jel. 19:1, 4-9, 
Ne bízzunk emberekben, akik gyarlók, 
bűnösek, megbízhatatlanok! Bízzunk az 
Urban, akinek hűsége örökké tart s 
aki mindent megadhat testünknek és 
lelkűnknek. A zsoltáríró mindezt hitte, 
s mert hitte, tapasztalta is. Ha hited 
van, neked is lesznek tapasztalataid!

Dec. 8■ I. Jdn. 1. Jel. 20:1—6. János 
nem hiába említi annak a szükségessé
gét, hogy aki Jézus Krisztussal kö
zösségben akar lenni, annak velők, az 
apostolokkal is közösségben kell len- 
lenie. Isten az ő  igéjét, beleértve 
ebbe nem csak tanításait, parancsola
tait, Ígéreteit, hanem Jézus Krisztus 
életének és halálának leírását is, csak 
emberi közvetítők, próféták és aposto
lok által tudathatta velünk. Ha pedig

I
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mi nem hisszük, hogy ezeket Isten 
Lelke ihlette, mikor a Bibliát megírták, 
akkor nem hiszünk a Bibliában s nem 
juthatunk közösségre Jézussal sem. 
Lépjünk tehát közösségbe a Szent
írás íróival, vagyis higyjünk az ő be
szédüknek, amely elvezet bennünket a 
Jézussal való közösségre, s az ő  vére 
áltai megtisztulhatunk bűneinkből.

Dec. 9■ I. Ján. 2:1—11. Jel. 20:7—15. 
Isten iránt való szeretet és engedel
messég együvé tartoznak. Senki se 
mondja, hogy ő szereti Istent, ha pa
rancsolatait meg nem tartja. A pa
rancsolatok megtartása tölti meg a 
szívünket szeretettel s tesz képessé 
arra, hogy egymást is szeressük. S a 
szeretet munkálja szívünkben azt, hogy 
világosságban járunk. így fűződik Isten 
országában egyik láncszem: a másikhoz. 
Boldog, akit ez a lánc tart fogva, nem 
pedig a Sátán bilincsei: a bűn és a 
sötétség.

Dec. 10- 1. Jón. 2:12—17. Jel. 21: 
1—8. A világ szeretete nem fér össze 
Isten szeretetével. De nehogy világ 
alatt az embereket értsük s azokat ne 
szeressük, mert: »Isten úgy szerette 
a világot, hogy az ő  egyszülött Fiát 
adta érette«, hanem ne szeressük az 
emberekben azt, amit a világ fe je
delme, a Sátán visz bele az életükbe. 
Ne szeressük a testi kívánságokat, az 
élet kérkedését, a szemek kívánságát, 
ezekkel ne legyen semmi közösségünk, 
szakadjunk el tőlük, még ha ezért 
elítélnek is bennünket az emberek, sze- 
retetlenségnek, gőgnek, ítélkezésnek 
mondva azt, ami szeretet, alázatosság 
és Istenhez való hűség.

Dec. 11- I. Ján. 2:18—29. Jel. 21. 
9—12; 21—27. Az igazi Antikrisztus, 
akiről János a Jelenések könyvében 
ír, még nem jött el, ezt János is jól 
tudja, azért mondja róla, hogy eljő. 
De sok, az Antikrisztus szellemét ter
jesztő emberi lélek már akkor is volt, 
s most is van. Ezeknek legfőbb ismer
tetőjele, hogy tagadják az Atyát és a 
Fiút. De elég a Fiút tagadni, hogy 
az Atya se legyen meg abban a Jézus
tagadóban. Fájdalom, ilyen nagyon sok 
van, Szentleiket kell vennünk (ez az 
isteni kenet), hogy higyjünk Jézus 
Krisztusban és megmaradjunk őbenne.

Dec. 12. 1. Ján. 3:1—12. Ésaiás 40: 
1—8. »Még nem lett nyilvánvalóvá, 
hogy mivé leszünk.« Azt a dicsőséget, 
amellyel az Atya meg fog bennünket 
dicsőíteni az örökkévalóságban, most 
még el sem tudjuk képzelni. Nem tud-

I nánk elviselni, míg a földi testben 
| járunk. De valaminek már most is 
meg kell látszani rajtunk ebből a di- 

| csőségből. Gyűlölnünk kell a bűnt s 
az igazságot kell cselekednünk. Sze- 

! retnünk kell embertársainkat, s türe
lemmel kell hordoznunk, ha azok gyű
lölnek bennünket. Ezek már isteni bé
lyegek mostani, gyarló földi életün
kön is, s ezekről fog bennünket meg- 

| ismerni az Ur, majd ha eljön ítéletre. 
Rajtad vannak-e ezek a bélyegek?

Dec. 13- Máté 11:2—10. 1. Kor. 4:1—5. 
Máté 3:1—11. II. Tim- 4:5-8. Sáfárok 

! vagyunk mindnyájan, akik tudatosan 
Isten szolgálatába állottunk. A sáfá
roknak nem tulajdona az, amivel fog
lalkoznak, amit őriznek, amit forgat
nak. Megbízatásból kapták s felelniük 
kell róla annak, akitől kapták. Isten 
gyermeke, egészen bizonyos, hogy te 
is kaptál valami megbízatást, valami 
talentumot. Hű vagy-é annak kezelésé
ben? Nem emberi ítélet szerint, hanem 
az Ur ítélete szerint. Ne engedd ma
gadat emberek ítélete által elkapatni, 
vagy elcsüggeszteni, s te se ítélkezzél 
mások fölött. De Isteneddel tarts na
ponként számadást s engedd, hogy Ő 
megmutassa, hű voltál-e ma, vagy sem, 
s aszerint menj tovább bünbánattal, 
megalázkodással, vagy örömmel, hála
adással.

Dec. 14. Zsolt. 147. Jel. 22:1—12. 
Az Urnák minden cselekedete bölcs, 
szent és igaz, méltó a dicséretre. De 
dicsérjük őt különösképpen azért, hogy 
közli velünk igéit és törvényeit 
s azok által kormányozza életünket. 
Régente Izrael népével cselekedte ezt, 
ma az ujtestamentomi Izraellel, azok
kal, akik őt Jézusban ismerték meg 
és fogadták el.

Dec. 15. I. Ján. 3:13—24. Jel. 22: 
13—21. Miért van az, hogy az emberek 
nem szeretnek a Bibliával foglalkozni? 
Azért, mert a Bibliában Istennel kell 
találkozniok, s akaratlanul is érzik, 
hogy nem állhatnak meg előtte, mert 
vádolja őket a szívük. Ezt a vádat 
csak úgy lehet elhallgatni, ha meg
ismerjük azt, aki bűneinket magára 
vette s elszenvedte az értők járó bün
tetést. Jézus Krisztus elfogadása veszi 
le rólunk a vádat s akkor bizalommal 
tudunk Istenhez fordulni. Ez a meg
térés, amelytől sok ember borzad, 
amely pedig az egyetlen út a boldog
sághoz.

Vargha Gyuláné.
Dsm^tmlch-u. 2»-H l'febíi Ev. makonl&s/.o \nynhfrzV Nyomdfl, Budanes! V\\ 
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mi nem hisszük, hogy ezeket Isten j 
Lelke ihlette, mikor a Bibliát megírták, j 
akkor nem hiszünk a Bibliában s nem ! 
juthatunk közösségre Jézussal sem.. 
Lépjünk tehát közösségbe a Szent
írás íróival, vagyis higyjünk az ő be- J 
szédöknek, amely elvezet bennünket a 
Jézussal való közösségre, s az ő  vére 
áltai megtisztulhatunk bűneinkből.

Dec. 9■ 1. Ján. 2:1—11. Jel. 20:7—15. 
Isten iránt való szeretet és engedel
messég együvé tartoznak. Senki se 
mondja, hogy ő szereti Istent, ha pa
rancsolatait meg nem tartja. A pa- j  
rancsolatok megtartása tölti meg a ! 
szívünket szeretettel s tesz képessé 
arra, hogy egymást is szeressük. S a { 
szeretet munkálja szívünkben azt, hogy 
világosságban járunk. így fűződik Isten 
országában egyik láncszem; a másikhoz. 
Boldog, akit ez a lánc tart fogva, nem! 
pedig a Sátán bilincsei: a bűn és a 
sötétség.

Dec. 10- I- Ján. 2:12—17. Jel. 21:1 
1—8. A világ szeretete nem fér össze! 
Isten szeretetével. De nehogy világ j  
alatt az embereket értsük s azokat ne 
szeressük, mert: »Isten úgy szerette 
a világot, hogy az ő  egyszülött Fiát] 
adta érette«, hanem ne szeressük az 
emberekben azt, amit á világ feje
delme, a Sátán visz bele az életökbe. 
Ne szeressük a testi kívánságokat, az 
élet kérkedését, a szemek kívánságát, 
ezekkel ne legyen semmi közösségünk, 
szakadjunk el tőlük, még ha ezért 
elítélnek is bennünket az emberek, sze- 
retetlenségnek, gőgnek, ítélkezésnek 
mondva azt, ami szeretet, alázatosság 
és Istenhez való hűség.

Dec. 11- I. Ján. 2:18—29. Jel. 21. 
9—12; 21—27. Az igazi Antikrisztus, 
akiről János a Jelenések könyvében 
ír, még nem jött el, ezt János is jól 
tudja, azért mondja róla, hogy eljő. 
De sok, az Antikrisztus szellemét ter
jesztő emberi lélek már akkor is volt, 
s most is van. Ezeknek legfőbb ismer
tetőjele, hogy tagadják az Atyát és a 
Fiút. De elég a Fiút tagadni, hogy 
az Atya se legyen meg abban a Jézus
tagadóban. Fájdalom, ilyen nagyon sok 
van, Szentlelket kell vennünk (ez az 
isteni kenet), hogy higyjünk Jézus 
Krisztusban és megmaradjunk őbenne.

Dec. 12. /. Ján. 3:1—12. Ésaiás 40:
1—8. »Még nem lett nyilvánvalóvá, 
hogy mivé leszünk.« Azt a dicsőséget, 
amellyel az Atya meg fog bennünket 
dicsőíteni az örökkévalóságban, most 
még el sem tudjuk képzelni. Nem tud

nánk elviselni, míg a földi testben 
járunk. De valaminek már most is 
meg kell látszani rajtunk ebből a di
csőségből. Gyűlölnünk kell a bűnt s 
az igazságot kell cselekednünk. Sze
retnünk kell embertársainkat, s türe
lemmel kell hordoznunk, ha azok gyű
lölnek bennünket. Ezek már isteni bé
lyegek mostani, gyarló földi életün
kön is, s ezekről fog bennünket meg
ismerni az Ur, majd ha eljön ítéletre. 
Rajtad vannak-e ezek a bélyegek?

Dec. 13- Máté 11:2—10. l.Kor. 4:1—5. 
Máté 3:1—11. II. Tim. 4:5—8. Sáfárok 
vagyunk mindnyájan, akik tudatosan 
Isten szolgálatába állottunk. A sáfá
roknak nem tulajdona az, amivel fog
lalkoznak, amit őriznek, amit forgat
nak. Megbízatásból kapták s felelniök 
kell róla annak, akitől kapták. Isten 
gyermeke, egészen bizonyos, hogy te 
is kaptál valami megbízatást, valami 
talentumot. Hű vagy-é annak kezelésé
ben? Nem emberi ítélet szerint, hanem 
az Ur ítélete szerint. Ne engedd ma
gadat emberek ítélete által elkapatni, 
vagy elcsüggeszteni, s te se ítélkezzél 
mások fölött. De Isteneddel tarts na
ponként számadást s engedd, hogy Ő 
megmutassa, hű voltál-e ma, vagy sem, 
s aszerint menj tovább bünbánattal, 
megalázkodással, vagy örömmel, hála
adással.

Dec. 14. Zsolt. 147. Jel. 22:1—12. 
Az Urnák minden cselekedete bölcs, 
szent és igaz, méltó a dicséretre. De 
dicsérjük őt különösképpen azért, hogy 
közli velünk igéit és törvényeit 
s azok által kormányozza életünket. 
Régente Izráel népével cselekedte ezt, 
ma az ujtestamentomi Izraellel, azok
kal, akik őt Jézusban ismerték meg 
és fogadták el.

Dec. 15. I- Ján. 3:13—24. Jel. 22: 
13—21. Miért van az, hogy az emberek 
nem szeretnek a Bibliával foglalkozni? 
Azért, mert a Bibliában Istennel kell 
találkozniok, s akaratlanul is érzik, 
hogy nem állhatnak meg előtte, mert 
vádolja őket a szívük. Ezt a vádat 
csak úgy lehet elhallgatni, ha meg
ismerjük azt, aki bűneinket magára 
vette s elszenvedte az értők járó bün
tetést. Jézus Krisztus elfogadása veszi 
le rólunk a vádat s akkor bizalommal 
tudunk Istenhez fordulni. Ez a meg
térés, amelytől sok ember borzad, 
amely pedig az egyetlen út a boldog
sághoz.
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