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HOL LAKOZOL?
. a föld és a rajta levő dolgok is megégnek.“ II. Péter 3:10.Csak kevés ember tudja, hogy hol lakik. Izzó tűzgolyón lakói, amely vékony földréteggel borított. A  tudomány ezt a földréteget körülbelül 70 kilométerre becsüli. Ez alatt a mi földrétegünk alatt hozzávetőlegesen 12.570 kilométer átmérőjű tűztenger van. Az izzó parázsnak micsoda megmérhetetlen tömege hömpölyög a lábunk alatt 1 Nem csoda, hogyha ez a vékony földréteg olykor hatalmasan megrázkódik s az izzó láva a tűzhányók kráterén keresztül keres magának kiutat.A  csillagvizsgálók többízben megfigyelték, mint futja meg pályáját egy-egy hatalmas égitest, hogy emelkedik fel megmérhetetlen magasságba, nagyot lobban s azután nyomtalanul hull alá a mélybe. Imé, egy világ semmisült meg tűzben. így fog egyszer a mi földünkön is Isten szava beteljesedni: „Az Űr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek.“ (11. Péter 3: 10.) Isten újra és újra figyelmezteti az emberiséget e világ elmúlására és emlékezteti az ítéletre. Földrengés, vulkanikus kitörések Isten világos intései, amelyek által az emberiséget tanítani akarja s bebizonyítani azt, hogy az Ő Igéje igazság. A természeti világ igazolja és kinyilatkoztatja Istennek megírott Szavát. A  földrengések mindinkább szaporodó száma által Isten beszél. Hívja az emberiséget megtérésre. Hívja magához, hogy kegyelmében részesíthesse. Inti azokat, akik hosszútűrését nem értik meg; hívja a bűnösöket Jézus kitárt karjaiba! Meghallottad-e már Isten szeretetének a hívását? Komolyan vetted-e, amit néked mondott?Valódi keresztyének. Isten megváltott gyermekei nem félnek az ítélettől, hanem Uruk visszajövetelének örülnek, aki az övéit magához veszi e pusztuló világból, hogy az örök atyai hajlékokba vigye. Ok is ítélőszék elé állanak, de nem mint elítéltek, hanem mint megmentettek, akik új eget és új földet várnak, melyekben igazság lakozik. Azért arra igyekeznek, hogy az Űr szent színe előtt bűn nélkülinek, tisztának találtassanak, békességben. Rád Ítélet vagy szabadulás vár? Őrök kárhozat vagy örök dicsőség?

XIV. évfolyam 2. szám. 
1938. január 15.
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A mélységből.
(Folytatás.)

Attól a perctől fogva, mi
kor a lélek a  fenyítést teljesen 
igazságosnak ismeri el, s a bűnt 
egyedül önmagában s nem mások
ban, vagy a körülményekben ke
resi, — kezd előtte felderülni a 
világosság. Mert akkor a iSzív 
meg van törve, s a  töredelmes 
és bűnbánó szív kedves Isten 
előtt.

A bűn bevallása megszabadu
lásra vezet. A föl ébredt lélek!, 
amely nem jut el bűnének nyílt 
megváltására s a bűnnel való ha
tározott szakításra, nem jut el so
ha a teljes szabadságra sem. Dávid 
bűnvalló szavai bizonyítják, hogy 
milyen mélységesen megismerté' 
bűnét, de azt is, hogy milyen tö
kéletesen bízott Istenében.

8 az új-sző vétség gyermekeinek 
még sokkal erősebb vigasztalásuk 
van, mert az ítélet, amelytől fél
niük kellene, végrehajtatott keze
sükön, s Őbenne elrejtve teljesen 
szabadok.

Várni.
»Várja lelkem az Urat, jobban, 

miatt az őrök a reggelt.«. (6. vers.)
Az öreg Arndt János azt mond

ta valahol: »Jól ltudom, hogy bár 
a mi jó Urunk mindenkor meg
hallgatja imádságainkat és könyör
géseinket, azért nem siet vele 
azonnal, ahogy és amikor akarjuk, 
hanem megengedi,, hogy sebeink 
a kereszt alatt jól elmélyüljenek. 
De azért mégis megemlékezik 
imádságainkról és könyörgéseink
ről, s a maga idejében megadja, 
amit kértünk.«

Igen, a kiáltáshoz és a megítél- 
tetéshez hozzátartozik a várakozás.

A mindennapi életben jól meg
értjük a várakozás hasznát. A 
szennyes ruhát soká kell a lúg*-

s u g á r

bán hagyni, hogy a foltok alapo
san eltűnjenek. Az aranynak és 
ezüstnek soká kell az olvasztóté
gelyben lenni, hogy minden sa
laktól megtisztuljanak. így néha 
soká tart, míg a lelkünk hibáit jól 
felismerjük, megutáljuk s Isten 
ereje által letesszük. Azért várj, 
óh lélek, várj a mélységben, aho
vá Isten vezetett!

A várásnak itt valami csodála
tosan szép értelme van. Vágyako
zó, de biztos várakozást jelent. 
»Vártam az Urat«, énekli Dávid 
egy másik zsoltárban »és Ő hoz
zám hajolt és meghallgatta kiáltá
somat.« Ez a várás nem tompa, 
lemondó kivárása valaminek, ha
nem 'erős, sóvárgó vágy. Lelkem 
úgy várja az Urat, mint ahogy 
a hajnalt szokták várni. Ültél-e 
már betegágy mellett, vagy fe
küdtél-e sajátmagad a fájdalmak 
ágyán sötét éjszaka? Óh, hogy rá
nehezedett lelkedre a félelem! Mi
lyen lassan múlt egyik óra a má
sik után! Mégsem akar-é virradni? 
Végre, végre belopódzik az első 
halvány sugár az ablakon. S nem
sokára aranyszínű és kék a keleti 
láthatár. Itt a hajnal s nemsokára 
megjelenik a nap, s az éjszakának 
el kell tűnni a fényes világosság 
elől.

így várakozik az a lélek, ame
lyik már nem tud meglenni Isten 
nélkül. így küzdött egykor Jákob 
az Úrral, s ezekkel a szavakkal 
győzött: »Nem bocsátalak el, míg 
meg nem áldasz engemet!« S mi
kor meggyőzve és mégis győzedel
mesen tovább folytatta útját, ak
kor fölkelt a napi, s így dicseked
hetett: »Látám az Istent színről 
színre és megszabadult a lelkem.« 
(I. Móz. 32:30,31.)

Ha visszatérünk a zsoltárunk
hoz, akkor még egy szó tűnik sze
münkbe, amely az előbbivel szoros 
összefüggésben van. És ez a szó;.
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Bízni.
»Bízzál Izrael, az Tárban.« (7. v.)

1

A várakozás, amelyről az előbb 
beszeltünk, lehetetlen volna, ha 
nem volna összekötve a bizalom
mal. Ez a bizalom nem más, mint 
az a reménység, amelyről már 
egyszer szóltunk. Hozzátartozik ah- 
noz a felséges hármas csillagzat- 
tioz amely a keresztyén előtt vi- 
'agit: »Hit, remény, szeretet«. Ke
resztyenek a reménység emberei, 
kz máskép nem is lehet.

Ök el nem csüggedhetnek, 
Uruk nagy és dicső,
Hordozta vétkeinket 
Segítni is tud Ő.

J ' f Z  fő k b e n  gyönyörködik 
, aklk 'kegyelmében remény-1 
bednek.« _ (Zsolt. 147:11.) Adjunk 
helyet sötét éjszakáinkban aJ re
ménységnek! ü, aki a kövekből is 
ud teremteni fiakat Abrahámnak, 

ü, aki igejeben azt Ígéri, hogy azok
nak akik o t szeretik mindennek
m l ^ l kel\ SZ0lsáMok> 0 ^ azánarra; ll0KY belé vessük re
ménységünkét. Ezt a drága igaz- 
sagot már itt a földön í f  eokfő-

lyen fölfedezések várhatnak még 
reánk odaát?! 8

(Folytatjuk.)

Honvágy.

bán agetvy°S a“ ÜI kicsiny sz°bájá
r i  l-m f Cdef nya- Gyermekei
l l f c Z Í  Vannak a házbóL híind-
S  n ö í  me/ V.™ a maga sok dóiba, nincs idejük arra, hogy az 
édesanyjuknak írjanak.
7i,b° í f  egyedül és gondolko- 
n í Gondolkozik az elmúlt időkről.
chk vnn°í még-,a gyermekek ki
fé rt U k) amik-°r még éIt a mrje, — mennyivel gazdagabb!

j vpH akkor az élete. S amikor vé
giggondolja mindezt, töprengését 

' azzal fejezi be, amit még az isko- 
j lábán tanult:

»...hía ertekes volt, úgy mun- 
1 es fáradtság töltötte be...«  
Most ismét egyedül ül. Nehezé

re esik felállni. Mi tartja fogva? 
A jövő gondja. Mi Következik ez
után az elet után? ~  Igen, mi?
.,. legutóbbi vasárnapi prédiká

ciójában a lelkész éppen erről be
szelt. Beszélt emberekről, akik
nek a szívében honvágy él a 

I mennyei haza után. Isten ezek
nek azt ígéri: »eltöröl minden 
könnyet a szemeikről és a halál 
nem lesz többé; sem gyász, sem ki
áltás, sem fájdalom nem lesz töb- 

| be, mert az elsők elmúltak«.
Néki is ilyen otthonra volna 

szükségé. Elég könnyet hullatott 
egesz eleteben, s a halál is két
szer volt már nagyon közel hoz-
f ’ volt előtte a kiáltás
es a fajdalom is. Szíve megvidá- 
moclott, ha erre az otthonra gon-
colt. De azután jött a gyötrő kér-
1 \ aZ en sz<fmomra nyitva van-e?
Mi lesz az a legyőzhetetlen aka
dály, ami majd az örök kapu előtt 
visszatart? A bűne. Kicsiny bű
nok, amelyek minden ember éle-
amelwíe talf hatÓk’ nagy bűnök, amelyelv csak az övében. Egyszer
átott valahol egy képet. A^Pász- 

tor erős keze lenyúlt a szakadék
ba, a tévelygő bárány után. Ennek 
a Pásztornák a kezén szögek helye 
látszott,; a megfeszített és feltárna-'
néí|t rlP ,SZtUS íepe volt Krisztus nélkül nem juthat el az égi ott-'
¡ionba meg akkor sem, ha a szívé
ben honvágy van. Csöndesen * ösz- 
tezetette a két kezét, és szíve mélyé
ből imadkozta: »A -Te sebeidért 
Iram  emlékezzél meg rólam ' a 
Paradicsomban!« .....
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Mindjárt otthon.

Zsúfolt autóbuszon ültem. Az 
egyik megállónál egy asszony
szállt fel, karján kisgyermekkel.
Félve nézett körül, vájjon kap- 
még helyet s igyekezett te lib b  
nyomulni a kocsiban. Egy idősebb 
úr összehúzva magat, helyet akart 
szorítani néki. »Köszönöm uram«
— szólt az asszony, »de önnek lesz 
kényelmetlen«. »Nem tesz sem m i, 
mindjárt itthon vagyok« -  vála
szolt amaz barátságosan. _ !

»Mindjárt itthon!« ezt a két 
szót hallottam egy oreS a s 
szonytól is. Betegágyon feküdt. 
Gyakran meglátogattam s mind
annyiszor beszélt arról a nagy 
vágyról, amely szívében el az égi 
otthon után. Ismerte a Megvál
tót és tudta, hogy varja fenn az 
éeben. Amikor erről beszelt, meny- 
nyei fény ragyogott a szemeben. 
Milyen jó is lesz, ha a földi szen
vedés, s az oly rövid és gyorsan 
tovatűnő földi örömöt orokkevalo 
boldogság váltja fel. /

Amikor érezte, hogy utolso órá
ja közeleg, elküldte leányát ertem. 
De későn érkeztem. Amikor a .kü
szöböt átléptem, azt kiáltotta gyer
mekeinek: »Mindjárt otthon le
szék!« s mielőtt az ágyához lep 
hettem volna, kilehelte lelket 
Nem felejtem el soha arcanak bol
dog kifejezését. Hazaérkezett,

Vígasztadó jelenlét.

Minden elmúlik; a nagyság és 
a gazdagság te. Minden, ami ne
héz volt és fáradságos- Egy kér
dés marad meg' csupán: van-e az 
élelemnek olyan gyümölcse, amely 
az örökkévalósághoz vezető hídon 
túl te érték marad? Jó annaki aki 
erre a kérdésre igennel felelhet 
és azt Mondhatja: tudom kmek

Mtem- Beszel.

Evangélizáló órát tartottunk. 
Amikor az emelvényről körülnéz
tem, éreztem, hogy ellenséges szi
vekkel, haragos arcokkal vagyok 
körülvéve. Volt, akinek a _ szeme
ben gyűlöletet láttam, gúnyt es 
megvetést. Mások közönyös arc
cal, egykedvűen hallgattak.

S akkor, egészen hátul a  sarok
ban, közel .az ajtóhoz, ismerős ked
ves arc köszöntött. Nem tudom 

I leírni, mit jelentett ez nekem, bzi- 
1 vem megvidámult, nyugalom biz- 
tonságérzés töltött be annak az 
egy fiatalembernek a jelenlététől.

Szívemet most már egy másik 
gondolat járta át, meg at. Van itt 
még Valaki, aki mellettem all, 
erős, hatalmas és nagy, Akinek 
dicsősége előtt a gyűlölet megsem
misül, mint ahogyan a tengerből 
kicsapó hullám elmossa a parti 
fövényt. Ez a Valaki — Jézus. 
Hiszen megígérte az öveinek. 
»Imé, veletek vagyok minden na
pon a világ végezetéig.«

A félelem, gond, nyugtalanság 
tovatűnt. Boldogan tettem bizony
ságot Isten iszabadításárol. Hiszem, 
hogy ezen az estén munkám nem 
volt hiábavaló.

Mindannyian harc, küzdelem, 
nyomorúság között élünk napon
ként, Ismertem olyanokat, »kik 
ezek alatt összetörtek, elfáradtak s 
megkeseredtek. Akik mindig pa
naszkodtak. De milyen jó azoknak, 
akik az ü r  Jézusban hisznek, akik 
az élet minden fordulata, változata 
között az Ö segítő, vigasztado je
lenlétével számolhatnak. Milyen 
boldog, bizakodó lehetne mindnyá
junknak az élete minden időben 
ha mindig és mindenhol Jézussal 
élnénk.
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Az első sürgöny.

&z amerikai kongresszus ülése 
véget ért. Sok előadás hangzott 
cl és sok határozatot hoztak.

A karzat sarkában magányosan 
ül egy férfi. Sovány, okos arcán 
reménytelen gond. Vájjon sor ke
rül-e annak a törvénynek a tár- 

; gyalására, amely az ő most felta
lált villanygépét forgalomba hoz
za?

Morse Sámuel — így hívták a 
| a férfit — sietve elhagyta a ter

met s nyomorúságos lakására sie
tett. Csaknem éhen halt már, hogy 

í kevés pénzét találmányára költhes- 
| se. Letérdelt a szegényes szalma- 
r zsák mellé és ügyét Isten kezébe 

tette le. »Oh, Uram, legyen közel 
; Kozzam a Te segítséged«. Másnap 

kora reggel kopogtak az ajtaján. A 
hivatalfőnök leánya volt.

»Professzor úr« — szólt és ün
nepélyesen kezét nyújtotta, »jövök 
önnek szerencsét kívánni.« Morse 
nem tudott szólni a meghatottság
tól. A leány folytatta: »A törvényt 
minden nehézség nélkül meghoz
ták. A kísérlethez 30.000 dollár' 
szavaztak meg.« Morse tudta, hogy 
kinek köszönheti ezt, s hálatelt 
szívvel emelte fel szavát az Isten
hez, aki meghallgatta.

Egy évvel később, amikor elő
ször használták a távírót, nyilvá
nosan is bizonyságot tett erről. Ő 
maga diktálta le az első sürgönyt, 
amely így hangzott: »Ez Isten, 
műve!«.

Ma csak egy napig.

A főváros egyik nagy kórházá
ban súlyos beteg feküdt, akit kü
lönösen az a gondolat nyugtalaní
tott, hogy most sokáig munka nél
kül, tehetetlenül kell feküdnie 
Amikor az orvos kötését megiga

zította, a beteg türelmetlenül azt 
kérdezte, hogy meddig kell még 
feküdnie. Az idős orvos barátságo
san nézett rá és azt felelte: »Ma 
csak egy napig« — s azután tovább
ment. A testvér, aki látta a be
teg csodálkozó, megütközött arcát, 
mosolyogva adta meg a felvilágosí
tást: »A főorvos úr mindenkinek 
ezt mondja, ezzel meg kell elé
gednie. Ő jól tudja, hogy a beteg
nek elég nehéz elviselni azt, ami 
ma vár reá s éppen ezért nem 
akarja szívét megnehezíteni a hol
nap s a jövő gondjaival. Betegei
nek ma kell csendesen feküdniük 
és a többit Istenre hagyni«.

Vigasz.

Szenvedésben vagy örömben 
gyakran tapasztalhatjuk kézzelfog
ható módon Isten szeretetét és ve
zetését.

»Hogy vigasztaló szavakat nem 
írok, annak oka az, hogy meg va
gyok győződve arról, hogy ön és 
az övéi ismerik, sőt magukban hor
dozzák a vigasztalás forrását, s 
emellett minden emberi vigasz el
törpül és haszontalan. Ha szeren
csétlenség ér, vigasztalódhatunk. 
A halál sem szerencsétlenség, mert 
valami fenségeset, komolyat és 
szentet rejt magában, és Istentől 
való. Az emberi szomorúságnak, 
könnynek megvan a maga ideje, 
s az idő gyógyít, gyógyítja a leg
fájóbb sebeket is. De az, amit a 
szenvedések alatt átéltünk és meg
tapasztaltunk, gyümölcs lesz az 
örökkévalóság számára.«

Richter Lajos leveléből.

Atyám |, ki vagy a szeretet, 
Tőled színem bút, örömet, 
Boldogságot, fájdalmakat. 
Hálával s Kittel elfogad.

Lavater.
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KÜLMISSZIÓ.

Japáni hírek.
Láng misszionárius írja  Kikunából:

Múlt vasárnap fejeztük be sá- | 
torevangélizációnkat a szomszéd 
faluban. Hálával tekintünk vissza j 
mindenre. Olyan sokáig zárkózott 
el munkánk elől ez a falu. Most 
pedig megnyitotta az Ur a ka
put s mi kicsinyeknek és nagyok
nak gazdagon hirdettük az evan
géliumot. 4 órakor gyermekössze
jövetelt tartottunk, 7—8 óráig ve
tített képes előadást az Uj Testa
mentumról. 8—i/a9-ig pedig a fel
nőtteknek ajánlottuk fel az élet 
kenyerét. Első evangélizációnk ez 
a japán-kínai viszály kitörése óta. 
Mérni aggodalommal fogtunk hoz
zá, hisz most senkit se érdekel 
más, mint a háború. De minden 
jól ment. Nemcsak gyermekek jöt
tek szép számmal, hanem felnőt
tek is, s nagy lelki éhséggel fo
gadták az Igét. Egyik este nyu
godtan ültek egész tíz óráig, a  bé
kesség evangéliumára figyelve. 
Hisszük, hogy Isten bizonyságot 
fog tenni Igéje mellett, s bár most 
még mit se látunk, kikéi a mag. 
Éppen a sátorevangélizációval 
kapcsolatban ismételten az a ta
pasztalatunk, hogy ez hosszabb idő 
múlva történik csak meg.

A.z a benyomásom, hogy éppen j 
most hangolta komolyra a lelkeket j 
a háború, s talán most nézünk ! 
olyan időnek elébe, amelyikben 
jobban megnyílnak az evangélium 
előtt a szívek, mint valaha. Kö
nyörögjünk is ezért!

Szinte napról napra látunk ki
vonulni katonákat. Zászlókkal, 
trombitaszóval, hangos üdvrival
gással kísérnek ki az állomásra 
minden egyest. »Nem fontos, hogy 
visszatérj«, — búcsúzott férjétől 
egy kétgyermekes anya — »add 
oda életedet a hazáért!«

tt

S most, mikor a férfi Kínában
harcol, az asszony nem a vissza
tértét várja, hanem a hősi halálról 
szóló értesítést. De e mellett olyan | 
egyedül érzi magát, hogy a húgát 
arra kéri, lakjon náluk. Az óriási j 
lelkesedés sem képes megadni a 
belső vigaszt, azt csak az élő Isten
be vetett hit adhatja meg, s arra 
a japán szíveknek ép úgy szük
sége van, mint más ember szívé- J 
nek. Hányán maradhattak már ma
gukra! A hősi halált haltak név
sora mutatja az újságokban, mi
lyen komolyan folyik odaát Kíná- [ 
bán a harc. De ahol Isten szánt, j 
oda a magvetés ideje is elérkezik, 
ahol vetnek, ott lesz még aratás is. : 
Vagy higyjem azt, hogy Japán fe
lett elmúlt már az evangélium ide- ; 
je, mikor majd az egész népesség j 
előtt ismeretlen még az evangé- f 
lium?! Éppen ebben a vonatko
zásban lehet Japánnak nagy ál
dására a háború.

Egyébként a japánok szívében ' 
nem vehető észre gyűlölet a kínai-: j 
ak ellen. A kormányzat azt mond- j 
ja, hogy ők csak a japán ellen
ség ellen harcolnak Kínában. Te- ;i 
hát Kína barátsága az, amit a c 
japánok drága véren meg akarnak J- 
szerezni.

Vaséi Matild testvér írja ® 
Kínából: c:

»Tegnap nagyon aggodalomteljes b 
napunk volt. Délben hirtelen fel- 
hangzott az ellenséges repülők kö- ír 
zeledését hirdető jel. Egész vak- g; 
családunk az ebédlőbe menekült,ír' 
az mélyebben fekszik s a legbizto- zt 
sabb hely házunkban. De képes-e j. 
bennünket megóvni a veszedelem- zo 
tői? Milyen jó, hogy az Ur a misz 
biztos fedezékünk, Őt hívhatjuk^, 
segítségül és oltalmul! EzuttaljJ, 
csak a tőlünk nem messze, délmer 
fekvő Chinchovot bombázták. Deg_u 
könnyen meglehet, hogy ide is el-g®: 
jönnek. Bár könyörülne s meg-CS£ 
állást parancsolna az Ur!«
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT
7 ;  Zsolt. 3. I. Móz. 8:1—12 * 

. . ,22- 5: 24— 30. Jézus világosan
hirdet: itt a test feltámadását. A sír 
bői fognak kijönni a halottak, a sír- 
■ha pediíg test van eltemetve. De ez 
as7eHnatmandaS nagyon különböző lesz 
df / w ;Kh0gy az emberben már fől-
munkl abfni f?egujult-e :a Szentlélek ™“ kal a folytan az emberi lélek, vagy 

. 1 ^ ze,rf kell Jézus beszédére hall- 
gatnunk es azt elfogadnunk, m ert ez
s c s a k 6 a- le-!ek újjászületésének, 
a ¿ f -  ,u.JJaszuletett lelkek nyernek 
a leltamadaskor dicsőséges testet az 
orokdetre, a h ite tle n e /p e d ig  gya!
(Dán°S12-2S)tet 82 ÖrÖk kárhozatra.

km. 18. Luk. 6:12-19. I. Móz. 9:
Keresztelő 4°: Jézusró1 nemcsak 
zsidók ű  r  t6t. bizonyságot a
j s ’t kg |  S e f t 3/  volna 
lagos volt, mint a fénylő szövetnek
Fiárólyaa?áaitaai t htt bÍZOnyság°t Szent 
diwÚK UaI’ h°gy mindazokban a
Iveket fi1’ am<íIyeket rábízott, s amelyeket Jézus elvégzett, megmutatta a 
maga >steni erejét. De hiábf van min- 
métr hiába van
is Szentirasnak tanulmányozása 
is, ha az ember megkeményíti a szí
vet s nem akar Jézushoz menni

Z-9- t uk' 6 -20—35. I. Móz. l i :  
dálva Jf L ^ 4J^ 47' Le&nagyobb aka- 
foradiák r f ’ ,h°gy az emberek be
keresik k a hogy önmagukat
f  a lk a t ^  Saj,at. gondolataikat, vágyaikat, terveiket akarják metrvaló-
uokn szS' d,lcsoséget keresnek sajltm a-
ísékretet paza'rEgym-ástó1 várják a dicséretet, az elismerést a saját szemé
ben azau ;  s °' ™arf d itt: haIy a szíve l?  az Ur szamara? Pedig ha a zsi-
írákainkakaZnembUhettVult- h0gy a Mózes S ™  nem hittek, mennyivel na-
f f i a k  n S if 'v  h a , a z újtestamentomi
S 5 S  nem S S f f l i  ha m agín ,k  Jé '

X-JT  Ján L6UÍ '  ^ 367 49- L Móz- 12: o. Jan . 6.1—15. Jézus szívét hi-
zonyara meghatotta a sok ember testi
s é f  NfmZt te •*' 3 kenyérre való Ih- ,se.g- ..Kom közönyös ó  az éhező szű
kölködő emberek nyomorúsága iránt
tenninazaZhöl°1SÓ - f ^ o r  S o f f C g ’ 
gunkat Uh m,lkePPen viseltük ma- 
í - 7 i  7 ?  ilyenekkel szemben. (Máté
ezer ° e legfőbb értelme az ÖL
'csík aT hn(7 egVendf ge,ésének mégis .csak az, hogy ez jel volt arranézve,

fe lk e k e f is.Iéget'' meg Jézus az éhezö

1 ,!/■ Lnk- 7:1-17. I. Móz. 13:
r  ni \ S J - 2í' Jézus nem akarta, hogy öt egy olyan csodatételéről,

I tó d  m®íiyb-en .a sokaság elsősorban a
I mee-látZnikSegeid :ek -'? kieIégítését tudta 
f  efő ’c ~  dl?sóftse, hanem elvonul 

I ez elöl a maganyba, hogy ott egye
dül mennyei Atyjával társalkodjékg De 
a tanítványoknak szükségük van aÍ Í a  h íh  né-lkF  mindjárt bajba ke ? m e tie fb0rg0 ,tengeren Jézusnak h°gy lecsendesítse a zajgo hullámokat s a megrémült
j«eke"  S " ket -,É"ostyát T a +sz,° mmden bajt e loszlat. Tapasztaltad-e már ezt?

Jan. 22. Luk. 7:18-35. II. Kir. 5: 
19. Jan. 6:22—27. Jézus látja houv 

nemcsak a sokaság, hanem m ég’a U- 
mtvanyok is főként a testi oldalát 
lattalí az ő  múltkori csodatételének
f  o k i a k é  V3n Szükfégök a tanítványoknak is arra a figyelmeztetésre 
amelye itt ad nekik Jézus: ne a S  
eledel legyen előttetek a legfontosabb
t t r 3 ei'.f e  a körülményekre s azoknak nehezsegeire nézzetek ha 

nem arra, akit Isten pecsételt el hofv 
egyen Megváltótok, Uratok és K,r! 

lyotok. Nem várunk-e mi is Ltezor' 
liulso jeleket, ahelyett, hogy euvszp 
ruen hinnénk? gy egysze'
17-21 23ú  M!Fé 8;1~ 13- Rém. 12:
Ján 6-9S Án4V5r 14' Róm- 1;13—20. Jan. 6.28—40. Isten dolgait az cs°-
lekszi, aki Jézusban hisz. Csak ennek
b é r l i s ta  alaPjan cselekedhetik az em-
mert j l “  • c?elak^ e t e l f

w l í e“ l ,khoö-,;»i“ »=k
tei eijen. S ez az,elet, am elv'a Krkz 
4asban. vtalö életből fakadt, nem visz 
1 a test halalaval, hanem tovább is 

fennmarad s a feltámadáskor erőt
hessen m á g fagy dlCsösé^es *»tet Ölt-

2f; Zsolt. 4. I. Móz. 14-1 2 
H-24. Jan. 6:41-50. A hitetlen keA 
meny szív Jézus beszédeinél mindig
c ak JamUaf t ; Nf m tud ^ e b e t  csak amit a testi szemek látnak- a
földi viszonyokat, a földi életet Az 
r z " L a Ana„ , r nnj,b-51.* * “  ■“ . « in a

Atvak tam-? k 1m*egert?®ere amire azízey a föl rí í’ 7 U e - fl- füIe- A manna ize a toldi kenyer ize csábítja de az
elet kenyere, az Ige, a Kriszti, nem
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vonzza. Hogy lehetne az ilyen leieknek 
örökélete? Hiszen semmi összekötte
tése nincs az örökkévaló világgal Oh, 
keresd meg ezt az összeköttetést, ha 
még meg nem találtad! Jézus az ösz- 
szekötő út a föld és a menny kozott.

Jan. 25. Luk. 7:36-50. I. Móz 15: 
1—6- 18. Ján. 6:51—59. Jézus eletet 
és egyéniségét nem lehet pusztán 
szellemi szempontból felfogni, vagyis 
úgy mint aki csak szép tanításokat 
hagyott reánk. Vannak, akik gyönyör
ködnek a hegyi beszéd szépségéiben, 
de mikor a kereszthalálróll s az ott ki
ontott vérről hallanak, akkor elfor
dulnak. Pedig számunkra a legfonto
sabb éppen az, hogy Jézus teste 
megtöretett és vére kiontatott éret
tünk. Ő volt az áldozati Bárány a 
mi bűneinkért. Ez a hit táplálja a 
mi lelkünket az örökéletre. Bűneinket 
az Ő vére mossa el, ha hiszünk en
nek a vérnek bűntörlő erejében.

Jan. 26. Luk. 8:1-15. I. Móz. 18: 
1—15. Ján. 6:60—66. Ma is tapasz
talhatjuk azt, hogy sokan jönnek az 
Ige hallgatására olyanok, akik eleinte 
szívesen hallgatják, sőt csatlakoznak 
is olyanokhoz, akik már befogadtak 
az Igét. De mikor mélyebbre kellene 
hatolniok, bűneikkel és a világgal 
szakítaniok, egész életűket es való
jukat Krisztusnak adnidk s az O gya
lázatát is magokra venniök, akkor 
megrettennek és meghátrálnak. Ez 
már kemény eledel nekik, amelyet nem 
hajlandók befogadni.

Jan. 21. Luk. 8:16-25. I. Móz. 18: 
16—33. Kicsiny azoknak a serege, akik 
mint Péter, azt mondják: Kihez me
hetnénk? Nálad maradunk. Fájdalom, 
még a kis seregben is akad néha 
egy-egy Júdás. Oh, bár minden ke
resztyén nagyon komolyan megvizsgál
ná magát, hogy azután kiküszöböljön a 
leikéből és életéből mindent, ami meg
akadályozza abban, hogy előre jus
son a cél felé, s aztán, tekintetet 
egyedül Jézusra szegezze, mindig job
ban megismerje Őt, a győzedelmest, 
aki minden hű tanítványát is győze
lemre segíti.

Jan. 28. Luk. 8:26-39. I. Móz. 19: 
1—3; 15—29. Ján. 7:1—13. Mennyire 
kitűnik itt is Jézus feltétlen engedel
messége az Atyával szemben. Az em
berek mondhatnak akármit, még ha 
a legközelebbi hozzátartozói is azok, 
gondolhatnak felőle jót, vagy rosszat, 
akarhatják öt küldeni, vagy vissza
tartani, Ő csak egyre figyel, az Atya

szavára. Minden cselekedeténél az 
Atya idejét várja ki, marad, ha hívjak, 
bármily kívánatosnak tetszenek is, 
hogy menjen, s megy azonnal, ha az 
Atya küldi, még ha nehez is a ki
jelölt út.

Jan 29. Luk. 8:40-56. Zsolt. 93. 
Ján. 7:14-24. Milyen jellemző mon- 
dása Jézusnak az, amit itt a 17. vers
ben olvasunk. »Ha valaki cselekedni 
akarja Isten akaratát.« Ez a legna
gyobb baj az emberek életében, hogy. 
ezt néni akarják. Nem azért nem értik 
meg az isteni tudományt, az evangé
liumot, mintha az olyan nehezen ért
hető volna, hanem azért, mert érzik, 
hogy ha megértik, vagyis befogadjak, 
akkor engedelmeskedni is kell neki. 
De ezt nem akarják, mert ez meg
alázná és a saját dicsőségüktől meg- 
fosztaná őket. így hát inkább kije- 
lentik, hogy az evangélium nem esz 
szerű, okos ember nem fogadhatja 
el. ítéletükben nem őszinték, nen 
igazságosak, hanem hamis útakon jár 
nak.

Jan. 30. Máté 8:23-27. Róm. 13:1-10 
Ján. 4:31—42. Róm. 7:7—16. Jan. ,7 
25—30. Érdekes és tanulságos doloi 
megfigyelni ebben a fejezetben azt 
nagy háborgást, amelyet Jézus megje 
lenése az emberek közt felébresz 
Sokan vannak ott Jeruzsálemben 
nagy ünnepre összegyulekezve, a 
senki sem marad közönyös Jézus szt 
mélyével szemben. Mindenkinek va 
Róla valami kérdezni, vagy mondán 
valója. Döntő idők ezek, amikor e 
válik, ki áll mellé, ki támad ellen 
Jézus maga is döntés elé állítja í 
embereket szavaival. De bármilyen s< 
is az ellenség, még nem tehetni 
semmit, mert a dolgok legfőbb intéz 
jének, az Urnák az, órája meg ne 
érkezett el.

Jan. 31. Zsolt. 5:1-9. 12, 13. I. Mc 
22-1—19. Ján. 7:31—36. A farizeusi 
nem keresik azt, hogy Isten órája n 
mutat, ők már most is keszek r 
vetni kezöket Jézusra s elfogni ( 
De magok, a bűnszerzők, persze cs 
a háttérben maradnak, a cselekvő 1 
zek hadd legyenek szolgák. Öreáj 
nézve így biztonságosabb. De a n 
sem érti meg Jézust. Beszédei c: 
össze-visszavaló kérdezősködést id 
nek elő köztük. Vannak azonban ki 
telek is, akik már hisznek. Menny 
hasonlít ez a jelenet, a ma is végi 
menő eseményekhez!

Varc/ha Gyulám
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