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A D V E N T .
Róm. 13:11—14.

égi feljegyzések bizonyítják, hogy Augustinus egyházi 
atya életében döntő szerepet játszott a Római levél 13. 
fejezetének két utolsó verse. Ezek munkálták benne 
azt, hogy 387-ben a sötétségből keresztül tört a világos
ságra és békességre jutott. És most az 1937. esztendő 
adventiének e küszöbén eléd is oda tárul Isten Igéjé- 
nek a világosságban való járásra szóló intése.

Ideje; már, hogy az álomból felserkenjünk! Aki alszik, lezárt 
szempillai alól nem veszi észre az idők jeleit és nem látja az Úr 
napianak a közelgését. Serkenj fel azért Testvérem és halld, hogy 
az Ur jön, jön feléd, jön hozzád. Várjad ót I Hogyan várjad? Ügy 
hogy elveted a sötétségnek cselekedeteit (Gál. 5: 19—21; Róm. 13: 13.),’ 
T1111*, az éjszakai öltözetedet leveted, amikor reggel új napra kelsz 
es teloltod a világosságnak fegyvereit, az Igét és az imádságot, ame- 
u Bi f j é b e n  J á r h a t  úgy, hogy életed az Úrnak várása lesz. 
reioltozheted az Ur Jézus Krisztust s így mindennapi életed Isten és 
emberek előtt is kedves lesz, halálod napján békességben hunyha
tod le szemeidet s Jézus vérébe és igazságába öltözötten méltóan
jelenik SZ 9 &Őtt* amÍkor 0  és az ö  üdvössége vele meg

írná, jön néked a te királyod ; igaz és szabadító ő. (Zak. 9:9.)

Menjünk elébe hálaadással, vigadozzirtik neki zengedezéssel.
(Zsolt. 95:2.)

Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt. . .  1
(Zsolt. 95:6.)
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Borús,szemű, gondbarázdált j 
íáradtarcú emberek.
Itt is egy és ott_ is egy.
Vége, sincs és száma sincs. 
Mellettem sodródnak el, 
mind az utcaforgatagban.
Várja őket íróasztal, 
akta, gép, katedra, műhely, 
munka terhe, kenyér gondja.
Á nagy város ontja, ontja 
őket végtelen tömegben. 
Gondbarázdált, fáradt arccal 
tovatűnnek, elsietnek.
Itt is egy és ott is egy.
Vége sincs- és száma, sincs.

Valamikor, nem is régen, _ 
csak húsz éve. . .  negyven eve, 
mind ez a  sok fáradt ember 
hivő, boldog gyermekszemmel 
tekintett a nagyvilágba, _ 
Csodákat várt! Szelíd szárnyon 
ha közelgett, szent karácsony, 
gyermekszemük csoda vár ón, 
osodahívőn csillogott.
Jaj, a hajszás nagy robot 
szemük fényét kioltotta!
Sose csillog benne most a 
csodavárás öröme. _
V alarmkor nekik is _ volt 
gyertyafényes fenyőfájuk- 
Évről évre kevesebb lett, 
rajt a gyertya és az ágát 
szelek törték, tördelgettéfc.
Most már nincsen. . .  Minek

várnak
szent karácsony közeledtét?
A mennyország osykva-zárva, 
nem suhog a,z angyal szárnya. 
Á gyermekkor szép világa 
s vele minden — oda rég. _ 
Most ők vesznek karácsonyfát 
alkudozva, olcsó pénzen

és ők mondanak meset.
Zúg az ádventi harangszó.
Gye rmeks zeniek 1 ámp á cskái 
felragyognak — fényiének.
Űk csak mennek fejlehajtva. 
Másé már az üzenet.

Istenem, zúgó, haranggá 
teremtsd most a, szívemet.
Istenem, ha,rángó zolc.
Adventét, harangozok.
Fáradtarcú embereknek 
adventét, harangozok:
Bim-bam! Higyjetek megint! 
Legyen advent bennetek. 
Csodahívő szemetek 
világítson a  világba, 
benne várakozás lángja, 
benne ádventi remény.
Mert eljő a  Messiás.
Szere te te fénylő fáját 
lángra gyújtja, ahol várják.
Fülnemhallott, szemnemlatott 
égi békét, boldogságot, 
elnemmúló szép karácsonyt, 
szent örömet, osztogat.
Önmagát is úgy megosztja 
hű szívét -is ¡szeretettel. 
Rózsásarcú kisgyerekkel, 
fáradtléptű emberekkel 
Úgy megosztja, önmagát.

Jaj, a hajszás nagy robot _ _ 
annyi szemnek Krisztusii 1 vo 
tiszta lángját kioltotta.
Sose csillog bennük most a 
csodavárás öröme . . .
Istenem harangozok, 
adventét harangozok! 
Fáradtarcú embereknek 
adventét harangozok.

B. E. d. p. t.



„ F é n y s u g á r “ 179

A golfáramlat.

»Hogyan örültem az óceáni út
nak és most — ez a lehetetlen 
idő!« — panaszolta egy hölgy. 
Fölemelkedőt! a  helyéről és el
hagyta a hideg, barátságtalan fe
délzetet. »Cudar idő« — mormolta 
félhangosan egy úr és szorosabban 
fogta, össze magán a takarót. 
Rosszkedvűen fordult a másik ol
dalra.

Óriási hullámokon át folytatta 
útját a nagy angol hajó. Amerre 
a szem ellátott, tajtékzó hullámok 
borították a tengert. Az utasok 
fázva, lehangoltan menekültek a 
metsző hideg elől kabinjaikba.

»Meddig fog ez még tartani?« 
— kérdezte haragos utasunk a 
kapitányt. Amaz nevetve vála
szolta : »Holnap a igolfáramlatba é- 
rünk« — és továbbment,

»Golfáramlat, golfáramlat, mi áz 
a golf áramlat?« — töprengett az 
úr.

A következő reggel ő volt ,az 
első a fedélzeten. Csodálkozva 
szemlélte megváltozott környeze
tét. A tegnap szürke, sívár, rideg 
tenger helyén, ma mélykék, csil
logó víztükör.

»A golfáramlat« — tanakodott j 
ismét. S előidézte emlékezetéből 
az iskolában tanultakat. Maga 
előtt látta öreg tanítóját, am int! 
magyarázta:

»Golfáramlatnak' nevezzük azt 
a tengeri meleg áramlatot, amely 
délnek a melegét a hideg északra 
hozza.« ügy van. Még arra is 
emlékszik, amikor mint egészen 
kicsiny fiú aggodalmasan gondol
kodott el Európa sorsán: »... ha 
ay golfáramlat egy napon irányt 
változtatna, vagy teljesen elma
radna, akkor az északi országok 
egyszerre jéggé fagynának. Olyan 
lenne minden, mint Grönlandiban.

| Azonban a golfáramlat virágzást, 
fejlődést, életet és meleget hoz.«

Én egy másik golfáramlatról 
tudok, amely beleömlik ebbe a 
jéghideg világba. Feltárulnak a 
szívek, ahová ez eljut s a  k e 
mény, száraz talaj zsen dűlni kezd. 
Életet és meleget hoz!

Isten szeretető ez a folyam, Is
ten irgalmasságának a folyama, 
»ügy szerette Isten e világot, 
hogy az Ő egyszülött Fiát adta...« 
Karácsony hozza közel számunkra 
Isten szeretetét. Óh, milyen ke
mény és hideg ez a világ! Ka
pónként szórja áldó sugarait a 
nap, bearanyozza a természetet. 
Mégis mennyi bűn, mennyi gyil
kosság történik naponta. Kímélet
lenül érvényesül az erősebb joga: 
a légy elpusztul a pók hálójában; 
a pókot elpusztítja a  veréb; a ve
réb ,a vércse áldozata, lesz; a 
vércsét pedig lelövi a  vadász. 
Nézzük az embereket. Mennyi 
könny! Hány zokogó gyermek
szív! Mennyi szétrombolt házas
ság! Mennyi harc! Mennyi elha- 
gyarottság! Ebbe a hideg, ke
mény, irgalmatlan világba hozza 
el advent és karácsony Isten ir
galmasságát, Jézus Krisztusban, 
az emberiség Megváltójában.

Olvasd el figyelmes szívvel a 
bibliai történeteket! Olvashatsz ott 
emberekről, akiknek ettől a for
rástól meggyógyult a szívük és 
le csendesedett vádoló lelkiismere
tük. Igen, ahová Isten irgalmas
ságának, szeretjeiének e forrása 
eljut, ott a jéghideg szív, a  szá
raz, puszta föld termékennyé lesz. 
Ott a lelkiismeret, mellyet a bűn 
annyiszor megterhelt, tiszta lesz, 
a szív megújul, a  könny elapad, 
a gond, a fájdalom elcsitul; az ir
galmatlan jrgahnassá, az isten
telen kegyessé lesz. A kételkedő 
és csüggedő megvigasztattatik s 
az elhagyott boldoggá lesz.
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Különös kulcs.
»A mi Istenünk nagy irgalmas

ságáért, amellyel meglátogatott

Ez a Eu\cs egy gAáx ncAVamelyik
használatlanul, porosán állt a sa
rokban. »Tudsz gitározni?« — 
kérdeztem az egyik maszatos kis

minket a naptámadat a magasság-1 f^ t. Kedvetlenül mormogta . 
bál, hogy megjelenjék azoknak, a- >>Nenij egy kicsit.« Nincs az az 
kik a sötétségben és a halainak angyalének, amely előttem kedve- 
árnyékában ülnek; hogy igazgas- ,sebb lett volna e mormogasnal; 

— a. KÁkesseiemeik ies.aiább emberi hangok voltak'.Í  S  lábainkat a békességnek 
útjára.« kuk. 2.7 ■

Adventi örömüzenettel a sza-
vemben látogattam a külvárosban 
nőb&ny családot. Zárt ajtókkal, 
de még inkább zárt szívekkel ta 
lálkoztam. Egyik házban, bár be
engedtek, levegőnek néztek. Kö
szöntem, beszélhettem, kérdezhet
tem — feleletet nem kaptam.

Másik ajtón kopogtattam. »Tes
sék!« Amikor beléptem, különös 
látvány tárult elém. A  szoba tele 
volt emberekkel. Az édesanya a 
tűzhely mellett főzött, az apa, a 
család fenntartója, a tűzzel bajló
dott, fia a szoba közepén de
rékig mezítelenül mosakodott. Ott 
volt azután még a sógornő és 
a kis gyerekek is.

»Öh, a kedves testvér!« — szó
lalt meg valamelyikük közönyö
sen, amikor beléptem. S azután 
zavartalanul folytatta tovább a 
munkáját. Az asszony ismét a 
tűzhelyhez fordult. »Jó napot k í
vánok« — szóltam; s kezetnyújtot- 
tam a férfinek. Egykedvűen pisz
kálta tovább a tüzet. »Jó njapot« — 
szóltam az ifjúhoz. Egy pillanatra 
rámnézett, azután szó nélkül to
vább pacskolta a vizet.

Már indulni készültem remény- 
vesztetten. Senki sem marasztalt. 
Halálos csend. Csak a fővő leves 
egyhangú bugyborékolása hal
latszott. — De a szívem nem volt 
csendes. Hangosan kiáltott segít
ségért Isten trónjához: »Uram, 
lásd meg e bezárt szíveket! l í 
rám, adj kulcsot 1 Kulcsot ezek
hez a bezárt szívekhez!«

S az Ur megmutatta a kulcsot.

»Jöjj, megtanítlak valamire!« 
Sokát én se tudtam. Néhány fo
gást mutattam meg. »Látod, így •«
S azután, játszottunk és énekel
tünk. Lassan-lassan sikerült. Hii - 
téten körülnéztem a szobában és 
meglepetten láttam, mit munkált 
keserves próbálkozásunk. Csodál
kozva, sőt érdeklődéssel néztek 
bennünket. Rendben van gon- 

í doltam — most az Evangéliumot, 
amit hallani nem akartok, a szí
vetekbe fogom énekelni. »Uram 
Jézus, segíts!«

S azután énekelni kezdtem: 
»Szépséges Jézus,
Ur a földön s égen,
Mária s Isten gyermeke!
Öh, be csodállak,
Téged imádlak,
A lelkem éke, üdve Te!« 
Halálos csend. Most már nem 

néztem körül, hanem folytattam 
tovább az éneket:

»Halni ha térek,
Hogy romlást ne érjek,
Te vedd magadhoz lelkemet. 
Majd e sóhajban 
Haijon el ajkam:
Te vedd magadhoz lelkemet!«
Letettem a gitárt, »Szép ének 

volt!« — szólt az apa. »Jelentő
ségteljes ének volt!« — szóltam 
én. »Hogyan?« — kérdezte ő. Az
után leültünk s beszélgetni kezd
tünk. Beszéltem arról, milyen re t
tenetes Jézus nélkül, bűnboosánat 
nélkül meghalni, de nemcsak 
meghalni, hanem élni is. — Gyö
nyörű este volt, Maga az élő Ur, 
Jézus Krisztus volt közöttünk.
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Zárva van az ajtó?

Sokat szenvedett, agyonhajszolt, 
a bűn súlya alatt összetört szívű 
nő igyekszik a régen könnyelmű
en, botorul elhagyott szülői ház 
felé. »Otthonom, te vagy utolsó 
'menedékem!« De a hazavezető ú- 
ton lelke tele kétségeikkel: »Mi 
lesz akkor, ha, az ajtó zarva ma
rad? Igen, akkor — hazátlan, el
veszett. ember leszek!«

Hány emberi lélek, akiket a 
bűn tönkretett, megbélyegzett, áll 
utolsó próbálkozásként békesség 
után vágyó lélekkel az Atya szí
vének ajtaja előtt. Számomra, aki 
olyan sokat vétettem, nyitva van-e 
még az ajtó?

Halld meg, te hazavágyó, té
kozló gyermek Isten üzenetét: 
»Térj énhozzám!« Bár csak mind 
meghallanák azok, akik a világ 
sikamlós útjain eltévedtek! Ké
telkedsz, hogy Isten elfogad té
ged? Olvasd el a tékozló fiú tör
ténetét. Milyen szeretettel karolja 
át az atya megtért, ellene olyan 
sokat vétkezett gyermekét! »A- 
tyám, tégy velem s tönkrejutott 
életemmel amit csak akarsz!« S 
az atya válasza: »Én fiam vagy!« 
Az elveszett fiú számolhat Isten 
végnélküli irgalmasságával. Az 
ajtó nincs bezárva, az út szabad! 
Csak ez az út vezet az Atyához! 
A magad képzelt igazságaival, sa
ját igyekezeteddel, jóoselekedeteid 
köveivel kirakott útakon nem jut
hatsz soha az Atya szívéhez.

Hallottam egy négerről, akiire 
ura fontos levelet bízott, hogy jut
tassa el sürgősen rendeltetési he
lyére. De a néger feleútról visz- 
szajött, »Az út járhatatlan« 
mondotta. »Széles, mély vizen kel
lene keresztülgázolni és én nem 
tudok.« »Balga« — felelte hara
gosan ura, »a vizen csónak visz 
át, minden veszély. nélkül a túlsó

partra«. Itt akarjuk hagyni bű
nös, elhibázott, életünket s átjutni 
bűneink örvényes vizén keresz
tül a túlsó partra, át az Atya ke
belére? Balgaság azt gondolnunk, 
hogy kegyességünk, megjavult e- 
létünk által juthatunk oda. Hamai 
elsüllyednénk, vagy pedig re
ménytelenül térnénk vissza. Krisz
tus jött elénk, Krisztus értünk 
jött le. Ö a nyitott, ajtó, de csak 
azok számára, akik csupán ke
gyelmet és irgalmat akarnak. Ne 
számolj azzal, ami vagy, amit 
tudsz, kegyelem, hogy megmene
külhetsz. Az elítéltek, a megvetet
tek,a kicsinyek átjutnak. Az ajtó 
nyitva\

Sötét téli estén, barátságtalan, 
rideg időben járta a körzetét Is
tennek egy szolgája. Az idő zord 
volt s az emberek szeretetlen - 
gége s keménysége miatt testben 
és lélekben elcsüggedve, átfázva 
botorkált a kihalt úton. Betért 
egy házba, hogy kissé megpihen
jen. A félig nyitott ajtón keresz
tül szegény varrónőt pillantott 
meg, aki egy gyöngén pislogó 
gyertya mellett sZtOrgalmasan öl- 
tögetett. Most gyors pillantást ve
tett a már tövig leégett gyertyára 
s azután kettőzött szorgalommal 
varrt tovább. Azt mondta: »Siet
nem kell, hogy elkészüljék, mert 
a gyertyám elalszik s más nin
csen.« — Ez a néhány szó, mint 
felülről jövő, hatalmas intés ha
tolt be Isten szolgájának a leiké
be. Isten beszélt vele ezáltal s 
rázta fel elaléltságából, csüggedt
ségéből. Megértette, hogy néki is 
»munkálkodnia kell, amíg nappal 
van, mert eljő az éjszaka, amikor 
senkisem munkálkodhatik«.
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Bibliahét
Délnyugat-Afrikéban.

»Július 3—8. tudtuk megváló-í 
&iram Utjiwarongóban rég terve- 
zett ̂ bibliahetünket. nők részére« 
~ . MVa Sehütte Lujza, délafrikai 
misszionárius testvérünk. Először 
bejárták a falut. Ha. asszony, va#y 
leány csoportokkal találkoztak út
közben szeretettel meghívták ő- 
ket a bahliahétre. Otjiwarongóhan 
élig otthonülők a bennszülöttek. 
Némelyik pontok előtt hat asszony 
is üldögélt. Betegekhez is vitték a 
testvérekét. Késő este tértek csak 
naza, Julius 3-án, vasárnap, is-
h e t e r  A f i m  lt0í ía  m e~ a  ^M ia-1hetet, A lelkész bemutatta a test-! 
vérekét, a gyülekezetnek. Délután í 
pethg megkezdődtek az előadások.
A napi beosztás ez volt: Heggel 
S l S  Eze.n kívülről is tanultak |
P w r  ’ enekelket A délutáni első 
előadáson az ovamtó és herero 
törzsek tagjai, a másodikon a ná-
“ vm-Íeíe»nfcek T g- A testvérek ígyekezteic az elő Istent és Meg-
val °t az Igében közel vinni az 
asszonyok szivéhez. Érezték saját 
te he tétlenségükét, de felülről kér- 
tek es variak az erőt. S megerősí-
vetett°m u S?®ntJéIek munkájába vetett hitük. Kb. 70 náma és 50
herero vett részt az órákon. Abib-
uteztakeÍ  téTe - Hrootfonsteinha utaztak a testverek s ott kezdték
d é l S an ev a munkát- Már első dcluhu sok asszony gyülekezett
szédo« k,°vetk®zo, nap meg a szóm
o n !  8 farmokról érkeztek asszo
nyok Egyik bennszülött tanító 
^fordította náiha nyelvre a »Jé-
énekpi r yetle !1  JéPés<< kezdetű p ékét. Az asszonyok nagy szere-
fettel es lelkesedéssel tanulták
meg mind a négy versszakák

! ín i. r PPntánonként párhuzamosan
v J t  i a n^ ma' és herero-órák. í Y™ elegendő helyiség. Az egyik 
testver közben egyeseket i s l á -
n o lá w -' ? 18 beriesztyén iskolásfiú pogány édesanyját is. többször fel- 
tereste, »Pogányok voltak az ő-

én is:k< ~ h a j-  *0gáttá az asszony. De azután
l 2 L ? egJ'elent’ rós'zt vett a bib- lia eten .es nagy buzgalommal ta-
is ve 'aS te ' f  klf lat’ h°Sy  otthon
mint P í -'kk- iVe A a ’"innliaka;!, mint a többiek. Milyen nagy ö-
anvS  réirta Ie a kís Saul édes- anyja részére az énekeket, hogy
így segítségére legyen!

egy másik s°ká el- enallo pogány asszony is, An-
BeküldtP érj6f kereszty'én- Külön a. felesegét a  farmról, 
-üogy a.z orakon resztvegyen De
nanon Tű ^ eIIenkezetk Harmadik- napon mégis, győzött az Ür Az
asszony elment az esti összejőve

Xa^ v imameg- haligat’tatas volt ez, Ki segít b
madkozni, hogy valóban “isten 
gyermeke legyen?

Közös összejövetel zárta be a 
bibliahetet. Mindegyik törzs a 
maga nyelvén énekeli.

asszuk , hogy a  Szentlélek el- 
vebzi munkáját ezeknek a fekete- 
ború asszonyoknak a szívében is 
meggyőzvén őket a bűn és ítélet 
ekinteteben s eljuttatván őket a 

megfeszített Krisztus ismeretére 
a benne való hitre.

Ha helyesen értelmezzük a? é-
w h,t Ue t !  a 7 ' lja ™em lehet
Jé~ls f s továbbadása■ ezus jósamnak es szeretetének
amintT* r f Uggor viszonyban vád iu n k  Jézussal,, hogy abban a
percben,^ amikor eltávozunk’az 0

megszűnünk vilé- 
9osság lenm mások számára.
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT
Dec. 1. Jel. 8. Máté 22:1—14. A 

hetedik pecsétet is felnyitotta a Bá
rány, most már a könyv egeszen 
nyitva van. Végbe fog menni Isten 
határozata, hogy a földön megala
kuljon az Ő országa, amelynek Kirá
lya Jézus. De mielőtt ez megvalósul
hatna, a hitetlen, Istentől elfordult 
emberiségen végig kell vonulni az 
ítéletnek. Ennek egyes részleteit trom
bitahangok előzik meg. Ebben a rész
ben négy trombitaszoról s az azok 
nyomában bekövetkező csapásokról ol- 
vasunk. De , bármily rettentőnek ta
láljuk is ezeket, gondoljuk meg, hogy 
mindez a békesség országának eljö
vetelét célozza, s azoknak, akik az 
Űréi, nem árthat.

Dec 2. Jel. 9:1—12. Máté 22 -15—3».
Az ötödik trombita szavára különös, 
ijesztő lények jönnek fel a mélység
ből a földre, amelyeknek hatalmuk 
van, hogy az embereket meggyötörjek, 
de azoknak, kiket Isten, mint a magaiei 
elpecsételt, nem árthatnak. Ezekben 
az utolsó időkben egészen világos es 
határozott kettéválasztás megy vegbe 
az emberek között. Az Isten nélkül 
élőkre, az őellene fordulókra lesúj
tanak a súlyos csapások, a hívők pe
dig különös mértékben tapasztaljak 
Isten megoltalmazol kegyelmét.

Dec. 3. Jel 9:13-21. Máté 22:34-46.
A 20. és 21. versből kitűnik, hogy Is
tennek még ezekkel a szörnyű csa
pásokkal is kegyelmi szándékai van
nak, mert megtérhetnének áltáluk a- 
zok,’ akiket sújtanak. De nem térnek 
meg sem bálványaiktól, sem gonosz 
cselekedeteikből. Ez mutatja, hogy az 
emberi szívet mennyire meg tudja ke
ményíteni a bűn, s nem tarthatjuk ev
vel szemben Isten igazságszolgáltatasat 
túlságosan keménynek, hanem meg 
kell hajolnunk annak teljes jogosult

u l te c^ L 'je l. 10. Mai. 4:1-6. Mindig 
jobban közeledik a vég. János szemei 
előtt egy angyal jelenik meg, aki Isten 
titkának közeli elvégeztetéset, hirdeti. 
S itt olvassuk először, hogy isten 
megtiltja valaminek a leírását, amit 
János megértett. De őt magát viszont 
még jobban beléavatja a rejtett dol
gok megértésébe. A könyvecske el
nyelésének a képe azt jelenti, hogy sok 
olyan dolog, amit János az uto îso 
időkből megért, keserű lesz számara, 
de az, amit "belőlük majd hirdetni 
fog az embereknek, Isten szeretetenek

és kegyelmének édes méze lesz.
Dec. 5. Luk. 21:25—36. Róm. 15: 

4:13. Luk. 17:20—30. II. Pét. 1:3—11, 
Isten országa Jézus Krisztus földrejö- 
vetelével megjelent itt a földön, mint 
ahogy Ő maga több alkalommal hir
dette, s azóta is itt van. De most 
még el van rejtve a hívő emberek szí
vében. Éljö azonban az- idő, s a je
lek szerint közeledik, hogy Isten Szent 
Fia újra megjelenik a földön, hogy 
azt teljesen birtokába vegye s meg
alakítsa itt a maga királyságát. Nap
ját és óráját az Ő eljövetelének nem 
tudjuk, váratlanul fog bekövetkezni, 
azért tartsuk magunkat mindig ké
szén, hittel, imádsággal, szent élettel.

Dec. 6. Zsolt. 116. Máté 23:1 12. A 
zsoltáríró evvel kezdi: »Szeretem az 
Urat« Ezért vannak boldog tapasz
talatai. Szenvedéseket ugyan nem ke
rülhetett el, de mindig tapasztalta, 
hogy az Ur segít, fölemelj megszaba
dít. S szívében fölkel a hála ez iránt 
a kegyelmes, hűséges Isten iránt. Van- 
nak-e ilyen tapasztalataid? Szereted-e 
a/ Urat’

Dec. 7. Jel. 11:1—14. Máté 23:13-26. 
Az utolsó időkben Jeruzsálem, a szent 
város, újra nagy jelentőségre jut. 
Odavezeti az Ur a megtért Izraelt s 
vele együtt többi hűséges gyermeket. 
Ott őrzi őket a körülöttük tombolo 
hitetlenek elől. Ott támaszt két kiváló 
bizonyságtevőt, akik prófétáinak, s a- 
kiknek csodatevő hatalmat ad. Ezekre 
tör elsősorban is a már akkor a föld
re jött Antikrisztus, s meg is öli 
őket. De Isten feltámasztja s égbe ra
gadja őket s a hitetlenek örömujjon
gása, amellyel halálukat fogadták, ré
mületté változik. Hála az Urnák, lesz
nek közöttük olyanok is, akik megter-

nCDec. 8. Jel. 11:15-19. 12:7-12. Máté 
23:27—39. A hetedik trombita is meg
szólal, s elsősorban is azt tudjuk meg, 
hogy ’milyen, nagy dolgok történnek 
erre a mennyben. Nagy hálaadas közt 
hirdetik ki a menny _ lakói Krisztus 
uralkodásának elérkeztét az egesz föl
dön S ugyanakkor levetik az égből a 
Sátánt, akinek eddig még szabad be
járata volt oda, hogy az embereket 
oevádolja. Ez valóban egyik legsúlyo
sabb következménye volt az ember 
bűnbeesésének, de ez most mar ,le- 

I hetetlenné válik. Egyelőre azonban meg 
| csak a menny van teljesen megtisztu
lva a Sátán megjelenesetol, a földön



.184 F é n y s u g á r

azonban még űzheti gonosz játékait, 
annál nagyobb dühhel, mert most imár 
csak ide van szorítva. Ez lesz az a 
legrettenetesebb három és fél esztendő, 
amelyről több helyen is szó van a 
Bibliában.

Dec. 0. Jel. 14:1—12. Máté 24:1-J14. 
János talán el sem bírta volna viselni 
a rettenetes látomások sorozatát, ha 
közbe-közbe a képnek világos oldalát 
is nem mutatta volna az Ur. Milyen 
megnyugvást és örömet meríthetett 
abból a látványból, amely az üdvö- 
zülteknek egy seregét mutatta meg 
neki, közepében magával a Bárány
nyal, az Ur Jézus Krisztussal. De ev
vel a dicső látvánnyal ismét szembe 
van állítva az ítélet hirdetése azok 
ellen, akik Isten helyett a feneva
dat, az Antikrisztust imádják. A ke
gyelem és az ítélet folyvást párhuza
mosan fognak együtt haladni az utol
só időkben, az igazság teljes diadaláig.

Dec. 10. Jel. 14:13—20. Máté 24:15-28. 
A hívő lelkek összegyüjtetését Isten 
mennyei országába az aratás képében 
mutatja be a látomás. Mint ahogy 
az érett gabonát learatják s csűrbe 
takarják, úgy fogják Isten angyalai 
összeszedni az elkészült lelkeket s 
bevinni a mennyei csűrökbe. Az isten
telenek összegyűjtését pedig a szü
ret képében mutatja a látomás. Min* 
ahogy a szőlőgerezdeket a borsajtóba 
teszik, amely összetöri őket, úgy, hogy 
a levők kifoly, úgy töretnek össze a 
hitetlenek Isten haragjának borsajtó
jában s f  olyik ki verők az ő  ítéletének 
csapásai alatt. Mélyen megrendítő ké
pek!

Dec. 11. Jel. 15. Ésaiás 40:1—8. Mi
előtt János az utolsó hét csapást lát
hatná, szívének erősítéséül ismét a dia
dalmasok csapatát mutatja meg az 
Ur. Mózesnek és a Báránynak éne
két éneklik ezek), s ez a két ének egy 
és ugyanaz: Isten nagyságának, igaz
ságának és szentségének dicsőítése. 
Hangozzék ez az ének a mi ajkainkról 
is, már itt a földön, s  majd ama 
nagy napon Isten trónja előtt is!

Dec. 12. Máté 11:2—10. I. Kor. 4: 
1—5. Máté 3:1—11. II. Tim. 4:5—8. 
Általános elterjedt bűnünk az egymás 
fölött való ítélkezés. Pedig igazán 
ítélni csak az tud, aki a szívek bel
sejét vizsgálja, maga az Ur. önma
gunk sem tudjuk magunkat helyesen 
megítélni,, elfogultak vagyunk magunk

kal szemben. Bízzuk tehát az ítéletet 
az Urra, S várjuk ki nyugodtan, hogy 
Ő, majd ha eljő, mindent teljes vilá
gosságra hoz, s mindent igazságban 
fog megítélni,

Dec. 13. Zsolt. 140. Máté 24:29—39. 
Dávid még az ótestamentomi emberek 
szellemében gondolkozik, az ellenség
nek még csak rosszat tud kívánni. Min
ket az Ur Jézus már másra tanít;, 
szerexetre, megbocsátásra, ellensége
inkért való imádkozásra. De azt azért 
megtanulhatjuk Dávidtól, hogy minden 
bajunkban, az ellenségtől való szoron-

tolatásunkban is Istenhez forduljunk, 
csakhogy — a Jézus nevében és szel
lemében.

Dec. 14. Jel. 16:1—11. Máté 24:40—51. 
Az utolsó hét csapás lesz a legször
nyűbb. Bármilyen borzasztó lesz is, Is
ten angyalai igaznak fogják ítélni mind
egyiket. A teljesen megkeményedett 
emberiséget fogják ezek sújtani, akik 
még a legrettenetesebb kínok közt 
sem hajlandók megtérni, hanem ajkuk 
most is csak káromlásra nyílik. Mikor 
megdöbbenve olvassuk ezeket, jusson 
eszünkbe: »Ma, ha az Ő szavát halljá
tok, meg ne keményítsétek a ti szí
veteket.«

Dec. 15. Jel. 16:12—21. Máté 25:1—13. 
A Sátán és két szolgája, a fene vad 
és a hamis próféta mindent megtesz
nek, hogy végül is övék legyen a 
győzelem. Szétküldik követeiket a vi
lág minden tájára, hogy összegyüjtsék 
az istenteleneket a nagy harcra. De 
hiába! Elérkezett megítéltetésök órá
ja. Babilon leomlik s a gonoszokat 
Isten haragja sújtja agyon. Boldog az. 
aki mindezideig vigyázott és ruháját 
tisztán tartotta, mert az megmenekül.

Dec. 16. Jel. 19:1—10. Máté 25: 
14—30. A Sátán seregének pusztulá
sát nagy örvendezés követi a menny
ben. A Bárány győzött, Övé a dicső
ség, övé az ország. S Ő nem akar 
ott egyedül uralkodni, hanem meg
osztja királyságát hívő és diadalmas 
gyülekezetével. Elkészített menyasszo
nyát most már menyegzői ünnepélyben 
kapcsolja egészen magához. Boldogok, 
akik a menyasszonyi gyülekezethez, a 
teljesen diadalmasakhoz tartoznak, de 
boldogok azok is, akik a menyegzőre 
hivatalosak. Hová fogsz te akkor tar
tozni?

___  Vargha Gyuláné.
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