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Várunk . . .

Újév kezdetén még a legközöm- 
bösebb ember is, ha csak futólag 
is, tekintetét a jövő felé irányítja 
s azt kérdezi: mit hoz az új esz
tendő? Ha körülnézünk hazánk
ban, azt látjuk, hogy sokat vá
runk az 1939. esztendőtől. A le
vegő telített, mint forró nyári na
pokon vihar előtt, érezzük, hogy 
valaminek történnie kell. Körü
löttünk mindenütt várakozó em
berek vannak.

Talán soha nem csalódtak még 
annyit várakozásukban az embe
rek, mint éppen az utolsó húsz esz
tendőben. Csillagok tűntek fel, 
majd újra mélyre buktak, eszmék
ért, célokért lelkesedtek. Amit 
vártak, amitől szebb jövőt remél
tek, amelyre építettek, nem tel
jesedett be.

Ebben a letörtreményű világ
ban, megcsalatkozott emberek kö
zött áll Isten népe és vár. Vár, 
mint Jákob, Simeon és Anna, mint 
az apostolok, tekintetüket az égbe, 
Urukra szegezve. Emberek, akik 
titokzatos, újra és újra megújuló 
erővel bírnak, akik képesek meg
szilárdítani a tántorgó térdeket, 
akik Kánaán, az ígéret földjére 
mennek. Isten népe új földet vár, 
melynek építője és alkotója maga 
az Isten. Várja Isten Fiának di
csőséges megjelenését és vár maga 
Isten Fia is, hogy ellenségei lá
bai alá vettessenek zsámolyul. 
(Zsid. 10:13.)

Isten népének a reménysége bi
zonyos. (II. Péter 1:19.) Mi tud
juk, hogy Jézus Krisztus uralko
dik. Uralkodik az égben és a föl
dön. Tudtán kívül hajunk szála 
sem eshetik le. Ő alá vettettek 
e föld hatalmasságai. Királyok és 
vezérek. Azért, ha nehéz idők szo
rongatnak is, össze nem törhet
nek. A sötétben felragyog Isten

irgalmasságának napja még nyo
morúságokon keresztül is. Min
den az Ő kezében van. Őbenne 
hiszünk, Őbenne bízunk, Őreá vá
runk mi.

Jézusra várunk, hogy Ő elégít- 
gítse meg testünket. Ő, aki a me
zők liliomait felöltöztette, ruház
zon fel bennünket. Csendben va
gyunk és várunk Isten tanácsára. 
Bölcsesége vezet, hogy el ne té- 
velyedjünk. Parancsolatait tudjuk 
s ha megtartjuk azokat, járásunk 
biztos lehet.

Az igaznak várakozása öröm. 
Nem úgy várunk, mint sokan, a 
pályaudvarokon: únottan, türel
metlenül, amíg beérkezik a vonat, 
mely hazaviszi őket. A mi vára
kozásunk szolgálattal és örömmel 
telve. Az Ő országában, az Ő ural
kodása alatt élünk ártatlanságban 
és boldogságban — az örökké
valóság egy darabja. Isten orszá
gában nincs munkanélküliség és 
restség. Istennek van munkája 
számunkra, ha aláállunk a teher 
alá, amelyet váltunkra akar he
lyezni. És hogyha Isten a mi mun
kaadónk, Ő a mi kenyéradónk is, 
aki megadja idejére, ami szüksé
ges.

Dicső és értékes várakozás Is
ten népének várakozása, telve 
szent tevékenységgel: a szegé
nyeknek Isten kegyelmének a gaz
dagságát kínálni fel, az eltikkad- 
taknak az élet vizét ingyen, az 
eltévelyedetteket helyes útra se
gíteni, a csüggedőket bátorítani, 
gyümölcsöztetni a talentumokat, 
amiket Urunktól kaptunk. Fölöt
tünk a nyitott ég, országunk 
mennyekben van, ahonnét a meg
tartó Ur Jézus Krisztust is várjuk.

Minél szomorúbb, vigasztala
nabb, kétségbeejtőbb a helyzet kö
rülöttünk, annál bátrabban emel
hetjük fel a fejünket, mert a mi 
váltságunk elközelget.
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Sötét év van előttünk, de tud
juk, hogy minden nap, amelybe 
lépünk, .világossá lesz. Minden lé
pésünkre fény támad. Ez az új év 
is üdvösség esztendeje lesz.
Isten Fia, óh jöjj közénk,
Várunk, Urunk, epedve,
Tiéd a- trón, tiéd az ég,
S tiéd a hívek serge,
Ki Benned hisz, az tudja is,
Hogy áldásunkra jössz el,
S siet eléd örömmel.
Várunk Reád, s Te jössz hamar, 
Időd elérkezett már,
Meglátjuk azt, mit köd takar, 
Mit még csak a remény vár,
Óh boldog perc, lia megjelensz,
S veled hazánkba térünk,
S örökre ott dicsérünk.

Egyszerre esend lett. . .
Napfényt vártam minduntalan,
S sötétségbe vivéd útarn, 
Nyugalmat óhajtottam én,
S szél és habok zúgtak felém, 
Kerestem sima. víztükört.,
S sziklák közt sajkám összetört, 
Békédre vágytam én egészen,
S csak harc, vihar lett

osztályrészem,
Teneked élni volt a vágyam, —
S útamban a halált találtam.
De lm, mikor már elmerültem, 
Pokol hada zúgott körültem, 
Szélvész s vihar zúgása mellett, 
Akkor kezed Te fölemelted,
A bősz hadat mind szerteszórtad, 
S a nagy parancsot is kimondtad, 
Hogy Űr csupán Te vagy felettem, 
S egyszerre . . .  csend lett 
a szívemben.

•> **  *  * *
Mindannyian harcban, háború 

bán vagyunk. Az Evangélium a. 
zászlócskánk, Krisztus a vezé
rünk ; az Ö uralkodása alatt jó 
harcolunk, és győzelmet nyerünk 
az isteni Ige által. Luther

Amit a hangya prédikált.

Valakinek csodálatos élménye 
volt a parányi hangyával. Olyan 
sokat jelentett néki, hogy le is 
írta. Továbbadom, hadd erősítse 
még sokak hitét. »Sétáltam a sza
badban s tekintetem egy kis han
gyára esett. Figyelni kezdtem. 
Nagy akadállyal küzdött. Fölfelé 
igyekezett súlyos terhével, a bú
zaszemmel, s újra meg újra visz- 
szacsúszott. Érdeklődve léptem kö
zelebb. Minden új kísérlet kudar
cot vallott. Csodálkozni kezdtem 
a. parányi állat energiáján s szám
olgatni a nekifutásokat. Harmin
cat, negyvenet, ötvenet, hatvanat 
számoltam, s a parányi lény még 
mindig nem adta fel a küzdelmet. 
Végre — ki hitte volna még —, 
a hetvenedik próbálkozásnál győ
zött a kis hangya és feljutott a magaslatra. Együtt örültem vele 
a diadalnak. Istenadta jel volt ez 
nekem.«

Legyen mindannyiunknak isten
adta jel. Űj esztendő következik 
reánk. El kell érnünk a célt. Ha 
újra meg újra elbukunk is, ha új 
meg új kísértés, baj, nehézség áll
ja is az utunkat, csak előre!

A finn keresztyénekről hallot
tam, hogy búcsúzáskor mindig el- 
éneklik Bunyannak, a »Zarándok! 
útja« szerzőjének ezt a mélysége
sen szép énekét:

»Bár felhőbe vész 
s fel a meredélyen 
bár az ösvény nehéz, 
mégis el kell érnem 
minden vészen át 
fenn a hegy fokát.«

Induljunk mi is ezzel az ének
kel az ajkunkon. S erősítsen Meg
váltónk neve: Immánuel! Velünk 
az Isten!
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A nagy palatábla.

(Egy tanítónő naplójából.)
Elmúlt már negyedéve annak, 

hogy az iskola kapui megnyíltak 
és jöttek ragyogó szemmel a ki
csinyek. Minden nap új meg új 
megcsodálnivalót hoztak maguk
kal. Ilyénkor összehajoltak a sző
ke, barna fejecskék s nagy áhí
tattal nézegették egymás új hol
miját.

Bözsikének szép, nagy palatáb
lát vettek szülei. A következő reg
gel, mikor megjelent az új táb
lával, valamennyien nagy elisme
réssel állták körül s a nagyobbak 
meg is számlálták, hogy hét sor 
van rajta. Ő eddig nem is tudta, 
hogy milyen kincse van, de most 
egyszerre ráeszmélt a nagy érték
re, s kipirult arccal, féltve szo
rította magához új tábláját. Szom
szédja, egy kis menhelyi leány, 
sóvár szemekkel, vágyón tekint- 
getett a szép nagy táblára, Bözsi
ke pedig öntudatlan fölénnyel társ
nője ötsoros táblájára. De telt- 
mult az idő és a tanulás mindig 
komolyabbra fordúlt. Minden nap 
kellett írni a táblára előbb egy 
sort, majd kettőt, hármat s végül 
egészen tele.

Bözsikének könnyen és szépen 
ment az írás, de mégis — mint
ha valami árnyék homályosította 
volna el örömét! Az ő sorai hosz- 
szabbak voltak, mint a szom
szédjáé — igen, ezt most már biz
tosan tudta —• és . . .  a tele tábla 
néki 7 sort jelentett. Megtörtént 
gyakran, hogy míg társai 3 sorral 
is készen voltak, ő reménytelenül 
nézegette táblája sorait s alig írt 
negyed sort. Közben komor arccal 
érdeklődött, hogy neki mennyit 
kell írnia?

Egy reggel azután jelentette, 
hogy ott járt náluk látogatóban a 
nagymama, és ő kérte, hogy küld

je el majd néki azt a régi kis pa- - 
latáblát, amelyet látott náluk egy
szer.

Meglepődtem a bejelentésén s 
először nem is fogtam fel a jelen
tőségét, de azután hamarosan 
megértettem. Lelkemben az Urra. 
néztem fel ekkor s arra gondol
tam, hogy: »Óh, Bözsike, bár
csak megértenéd, hogy a te kis 
keresztedet neked is föl kell ven
ned naponta s örömmel hordoznod 
s akkor gyönyörűségessé lesz. 
Nem pedig- azon törni kis fejecs
kédet, hogy miképen szabadulj tő
le s hogyan cseréld föl könnyeb
bel. Mennyi szeretet volt abban, 
hogy szüleid éppen egy ilyen szép 
nagy palatáblát vettek neked, 
amelyiken sokat lehet írnod, ta
nulnod! . . .  A sorok világosak, szé
lesek s csak hűség és türelem 
kell hozzá, hogy tele is legyenek.«

S vájjon mi, felnőttek nem ép
pen így teszünk sokszor az »élet« 
iskolájában? Nem véletlen az, 
hogy nagy »palatáblát« kaptunk, 
lehet, hogy talán egy kicsivel na
gyobbat, mint szomszédunk, — 
amelynek sorait hűséggel, kitar
tással napról-napra tele kell ír
nunk.

Mindennél bölcsebb és- szeretőbb 
atyai kéz és szív látta jónak ép
pen ezt adni nekünk. Ne ijedjünk 
meg előre a hosszú soroktól! Az 
Ur jól tudja, hogy melyik gyer
mekétől mennyit várhat. »Nem 
hágy feljebb kísérteni, hogy nem 
elszenvedhetnénk. «»Akinek több 
adatik, attól több kívántatik.« 
»Aki meghátrál, abban nem gyö
nyörködik a lelkem«, s végül: »A 
dicsőségbe kereszten át visz az út.« 
Ezt a tanítást írta akkor számom
ra is ismétlésül Isten Lelke a Bö
zsike szép, nagy palatáblájára.

(Azóta már győzött a kisleány, 
arcáról elvonult a felhő s kitart 
nagy táblája mellett.) B. A. d. t.
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Te tartasz engem.

Keskeny, sikamlós ösvényen 
megy az édesapa két fiával. Jobb
ról is szakadék, balról is szaka
dék. Egyik fia belefogódzik, a 
másik pedig beleteszi a saját ke
zét s édesapja szorosan megfogja. 
Az út nagyon bizonytalan. Az a 
gyermek, amelyik fogódzik az 
édesapa kezében, addig biztos, 
amíg fogódzik; de hirtelen meg
botlik, elengedi s csaknem a- sza
kadékba zuhan. A másik gyer
mek is megcsúszik, elbotlik ép
pen olyan gyakran, talán még 
gyakrabban, de nem zuhanhat alá, 
mert nem ő fogja az édesapja ke
zét, hanem édesapjáé az övét s 
nem a maga kitartó fogódzásától 
függ a sorsa.

Ez a kis hasonlat a mi állapo
tunkat példázza. Lehet a mi 
Krisztust megragadó hitünk na
gyon gyenge, de ha mi a bizal
munkat Őbelé helyezzük, Ő meg
ragad minket. S nem azért mene
külünk meg, jutunk el az üdvösségre, .mert mi szorosan tartjuk 
az Ő kezét, hanem mert ő a mi
enket megragadta.

Ne aggodalmaskodjatok.

Fiatal asszony ült a ház előtt 
szép őszi estén és varrt. Napi 
munkáját bevégezve férje is mel
léje telepedett. '»Mi lesz velünk 
a télen!« — sóhajtott fel az asz- 
szony. — »Nyáron is alig boldo
gulunk. Mit hoz a tél?« »Mit 
varrsz?« — kérdezte felelet he
lyett a férfi. »Téli ruhát Karcsi
nak.« »Gondoltam. — Tud róla a 
kisfiú? »Dehogy!« »Nem volna jó, 
ha megmondanád neki s véget vet
nél nyomasztó aggodalmának a 
téllel kapcsolatban?« »Hova gon
dolsz? Miért aggódnék? Nem hal
lod, olyan egész nap, mint egy

boldog madárka s ha eszébe jut 
is a tél, bízik az édesanyjában, 
akitől eddig is megkapott minden 
szükségest.« »Igen? Akkor a mi 
fiacskánk bölcsebb, mint az édes
anyja.« A fiatal asszony szeme 
könnybe lábadt s a gond sötét 
felhőjét egyszerre elűzte a gyer
meki bizalom.

Aggodalmaskodás — hála.

Nem aggodalmaskodom, Isten 
megtiltotta; nem akarok aggodal
maskodni. Óh, Istenem, őrizd meg 
szívemet és gondolataimat Krisz
tusban, a Te Fiadban! »Magasztal
játok az Urat, mert jó, mert örök
kévaló az Ö kegyelme.« (Zsolt. 
118:1.) A hála a gond, aggodal
maskodás ellenszere. Aki hálát ad 
Istennek, annak békessége van, 
mely minden értelmet felülhalad, 
elűzi a gondot, a holnap s a jövő 
gondját. A. hálás szívűnek ada
tik valami, amivel azelőtt nem 
rendelkezett; új béke, új világos
ság, a belső ember erősödése. Aki 
minden új napját hálával kezdi, 
aki hajlékába nem engedi be az 
aggodalmaskodást, aki újra meg 
újra adósnak érzi magát Istenéve] 
szemben a hálát és magasztalást 
illetőleg, az új meg új békességet, 
örömöt, boldogságot nyer minden 
Istennek elmondott hálaimádság 
után.

Ez a szócska: »Ne aggodalmas
kodjatok«, fal ezer gond ellen. De 
ha csak kevés gondot és hitetlen
séget engedünk is be, akkor az. 
belevegyül minden cselekedetünk
be. Azért ne csüggedj, egyedül Is
ten gondoskodására, hűségére bízd 
magad. Hidd szilárdan, hogy a 
legbonyolultabb dologból is kise
gít, még ha segítő kezét pillanat
nyilag nem ismered is fel.

Bogatzky.
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KÜLMISSZIÓ.

Aranypart.
(A Basel i Misszió évi jelentéséből.)

Legyetek erősek az Urban! Ma 
itt az ideje ennek a figyelmez
tetésnek. Itt az ideje mindig, ha 
magunkban és munkánkban nem 
látunk mást, mint erőtelenséget. 
Itt az ideje, ha az ördög ravasz 
támadásai nagyon erősek, ha a 
gyülekezet ott tart, hogy tehetet
lenségét, kicsiny voltát látva, mint 
kilátástalant, feladja a harcot,

1. Ez az év az Aranyparton a 
gyengeség, elerőtlenedés éve volt. 
Augusztusban búcsút vett Wertz 
misszionárius attól a földtől, mely
re 42 évvel ezelőtt lépett, s tá
vozásával véget ért a Ga-törzs kö
rében folytatott, több mint száz 
éves munkánk.

Asaba második éve van már 
misszionárius nélkül, s a nemrég 
ültetett futónövények csaknem el
födik a missziói ház verandáját.

Az emberi szervezet gyengesé
gét is keservesen sínylette mun
kásaink csapata. Guggenbühl An
negret testvér álomkórt kapott, s 
1 és 14 évi munkásság után ősz
szel kénytelen volt hazatérni. We
ber misszionárius hónapokig fe
küdt, nagybetegen az agogói kór
házban. Raith Erika testvér pedig 
életét fenyegető tífuszon ment ke
resztül.

S még valami. Ha evangélis
táink útja átvezet a falvakon, két. 
egymástól nagyon különböző kiál
tás hangzik feléjük. A jól ismert 
»akvaabax az egyik, a bennszü
löttek szíves »Isten hozott«-ja. A 
másik pedig: »Absinia!«, a növek
vő Európa-gyűlölet kifejezése. 
Nemcsak a Kelet-Afrikában tör
téntek hívták ezt a kiáltást létre, 
még sokkal inkább az európai ke-

reskedelmi alakulatok és a benn
szülött kakaóültetvényesek között 
kitört gazdasági harc. Esküvel kö
telezik a népességet, hogy ne vásá
roljon európai üzletben, s he adjon 
el kakaót. Nem adnak és nem 
vesznek. Megbénult a kereskede
lem. Kölcsönösen nő a keserűség 
és gyűlölet. Ennek a harcnak a 
hatását megérzi a misszió is. Nem 
egyszer mondták nyíltan testvére
ink szemébe, hogy az Aranyparton 
vége felé jár a fehérek ideje.

2. Isten ereje azonban most is 
érezhető. A Lélek kardja, a ránk
bízott Ige, a gyengeségnek ebben 
a nehéz idejében sem pihent. Mon- 
nihger misszionárius, aki most 
egyedül végzi az evangélizáció 
munkáját, 12000 km. útat tett. meg 
ez évben, 151 gyülekezetben hir
dette Isten 'örömüzenetét. 2000 
Biblia, 500 Újszövetség, 4000 éne
keskönyv kelt el csak kumaséi 
könyvkereskedésünkben. Akro- 
pongban a Biblia javított kiadá
sán dolgozik Dr. Rapp misszioná
rius két bennszülött munkatársá
val. Az Újszövetség már elké
szült, s a három munkás közösen 
adott hálát a kegyelem Urának.

Lehet, hogy külsőség, de nein 
egy gyülekezet templomot emelt 
ebben az elmúlt évben. S a külső 
templom Isten fegyvertára, hol föl- 
fegyverkezhetik újra meg újra az 
élő gyülekezet.

Legyetek erősek az Úrban! Vi
gyük ezt az Igét az új év új mun
kájába, magunkkal. S akinek szí
vén van Isten országának az ügye, 
emelje fel imádkozó kezét a misz- 
szió nagy nehézségeiért.
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T U D A K O Z Z Á T O K  A Z  ÍR Á S O K A T !

1939. január 1. Luk. 2:21. Gál. 3: 23—29. Luk. 4:16—121. Rom. 8:24—32. 
Zsolt. 23. Evvel a kedves, szívből jövő és szívbemarkoló zsoltárral indulunk neki az újesztendőnek. Az előttünk álló időnek semmiféle bizonytalansága, ismeretlensége meg nem zavarhatja lelkünk nyugalmát, ha tudjuk azt, hogy van őriző Pásztorunk, akit követhetünk s aki nemcsak megvédelmez bennünket minden veszélyben, hanem a legtökéletesebben meg is elégíti lelkünket igéjének éltető vizével, tápláló erejével.

lan. 2. II. Thes;s. 1. Zsolt. 53. Zsolt. 
46. Nemcsak egyéni életünket vezeti és oltalmazza meg az Ur, hanem mindazoknak a közösségeknek életét is, amelyekhez hozzá tartozunk: egyházunkét, hazánkét, hívő gyermekei közösségének életét. Mindezek körül valóban zúg ma a vihar. Igazán elmondhatjuk, hogy nemzetek zajongnak, országok mozognak, hadak és hadiszekerek zörgése hallik. De mindezek fö lött ott áll mozdíthatatlanul, változatlanul az örökkévaló Isten.

Jan. 3. II. Thess. 2. I. Móz. 15. 
Zsolt. 36. Hová meneküljünk az életnek viharai elől? »Isten szárnyainak árnyékába« — mondja az Ige. Otí tapasztalhatjuk kegyelmének drágaságát, ott áraszt el bennünket bőséges ja vaival és érezteti velünk a Vele való közösségnek minden gyönyörűségét. Azok, akik Isten ellen támadnak, vagy legalább is menekülnek Előle, azok sohasem lehetnek részesei ezeknek az áldásoknak, de az őt ismerők, az Ö világosságában járók boldog örömmel tehetnek róluk bizonyságot. Az élet forrása, amelyhez menekültek, kiapadhatatlan, Isten kegyelme az égig ér, hűsége a felhőkig.

Jan. 4. II. Thess. 3. I. Móz. 17:1—22. 
Máté 1:1—17. Máté evangéliumának az az első 17 verse olyan száraznak tetszik előttünk. Egy hosszú nemzetségi táblázat! De Isten Szentlelke jónak látta ezt is beleíratni a Szentírásba. Ne menjünk el hát mellette érdeklődés nélkül, hanem fedezzük fel benne a drága gyöngyszemeket. Álljunk meg Ábrahámnál, a hívők atyjánál, akinek Isten azt Ígérte, hogy az ő magvábóí fog származni az, akié lesz örökre a föld. (I. Móz. 13:15.) Álljunk meg Dávid királynál, akinek az az Ígéret szólt, hogy trónja mindörökké erős lesz. (II. Sám. 7:16.) Az ige kapcsán vizsgáljuk

meg a többiek életét is, s lássuk meg, hogy a nekik adott Ígéretek mind beteljesedtek, a Jézus Krisztusban.
Jan. 5. Máté 1:18—25. I. Móz. 18: 1—10. Máté 1:18—25. Jézus személye mindjárt legelső alkalommal úgy jelenik meg az Ujtestamentomban, mint az ígéretek beteljesülése. Akit Ésaiás próféta Immánuelnek nevezett, az jelent meg a földön, őbenne teljesedett be a föld népének ez a várakozása és reménysége: Velünk az Isten. S ez az Isten ma is velünk vani, s mindnyájunkat Ő szabadít meg bűneinkből. Csak menjünk őhozzá, s tegyük le Nála minden terhűnket!
Jan. 6. Máté 2:1—12. Ésaiás 60:1—6. Máté 13:17. II. Kor. 4:3—6. Máté 2:

1—12. Nem véletlen az, hanem Isten Lelkének bölcs rendelkezése, hogy míg Lukács az ő evangéliumában azt mutatja be, hogy a zsidó népből származó egyszerű pásztoremberek hogy üdvözlik a gyermek Jézust, addig Máté azt írja le, hogy pogány népekből származó, előkelő, tudós emberek miként hódolnak a jászolban fekvő kisdednek. Igen, Isten választott népe és a pogány világ, s az abból kialakult keresztyén világ is, az egyszerűek és a magas rangúak, a tudósoK és a tudatlanok egyaránt mind meg fognak hajolni egvitor Krisztus előtt.
Jan. 7. Máté 2;13—23. Zsolt. 122. Máté 2:13—18. A gonosz hiába feni fogát Isten gyermekei ellen, Isten megoltalmazza őket támadásaitól. Hogyne oltalmazta volna meg egyszülött Fiát, azt, aki által lehetünk csak mi, bűnös emberek, Isten gyermekeivé. Megoltalmazta, mikor már kis gyermekkorában el akarta pusztítani az ellenség, s megoltalmazta életét mindaddig, míg nagy munkáját itt a földön el nem végezte. De mikor betelt a pohár, s többé nem életére, hanem halálára volt szükség, akkor odaadta — irántunk való szerétéiből. Óh, milyen csodálatosSZGFGÍGt!
Jan. 8. Luk. 2:41—52. Rom. 12:1—6. János 1:35—42. II. Kor. 6:14—7:1. Máté 

2:19—23. A gyermek Jézus csak addig maradhatott Egyiptomban, míg nagy ellensége, Heródes király meg nem halt. Azután vissza kellett jönnie földi hazájába, mert ott, a saját népe közt kellett elsősorban folytatnia nagy misszióját. Sokáig szinte úgy látszott, mintha ezt tartaná egyetlen feladatának. A kannaneai asszonynak azt mondja: »Nem küldettem,, csak az íz-
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ráel házának elveszett juhaihoz.« (Máté 15—24.) Földi életében nem is hagyta el hazája földét, de őt már fölkeresték egyesek a pogányok közül is, mint kis gyermekkorában a napkeleti bölcsek, mintegy előjeleként annak, hogy majd ha felemeltetik a keresztfára, »mindeneket magához vonz«. (Ján. 12:32.)
Jan. 9. Máté 3:1—12. Zsolt. 54. Máté 

3:1—4. A Jézus eljövetelét előre hirdető próféták sorát Keresztelő János zária be. Ő ugyan már kortársa J é zusnak, de hamarább lép a ftyilvá- nosság elé, mint Mestere. Méltán nevezzük őt úttörőnek, aki készíti az utat a Messiásnak. Mi lehetne más a jelszava, mint ez: »Térjetek meg! Készítsétek az Urnák az útját.« Jézus befogadására ma sincs más út, miint a megtérés. A megtérés első állomása a bűnbánat. Ez készíti el az útat, hogy Jézus betérhessen a szívbe.
Jan. 10. Máté 3:13—17. I. Móz. 18: 16—33. Máté 3:5—12. A megtérésnek őszintének, igaznak kell lennie. Vannak ál-megtérések, amelyek mögött félelem, érdek, képmutatós van. Az ilyen megtérések utálatosak az Ur előtt. A megtérés valódiságát gyümölcsei bizony ítyák. Rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt, de a jó fának természete a jó gyümölcs termése. Nem csinált dolog, nem erőszak, hanem a szív mélyéből önként fakadó valóság. A megtérést is s annak gyümölcseit is a Szentlélek munkálja bennünk.
Jan. 11. Máté 4:1—11. I. Móz. 19:1—3; 16—29. Máté 3:13—77. Jézus minden ben engedelmes volt. Abban is, hogy a földi törvényeket betöltötte. János papi nemzetségből származott, Jézus nem. János tisztje volt a keresztelés, s Jézus ennek alávetette magát. Odaállt a bűnösök közé s megkereszteltette magát, mintha Neki is szüksége lett volna arra, hogy a külső jel által bizonyságot tegyen a lélek megtisztulásáról. Neki erre nem volt szüksége, mert bűn nélkül való volt. Azért is hangzik el fölötte az Atya szava: »Ez amaz én szerelmes Fiam, akiben énn gyönyörködöm.« Mibennünk csak úgy gyönyörködik az Atya, ha Jézusban találtatunk, mint a szőlővessző a szőlőtőkén.
Jan. 12. Máté 4:12—25. I. Mőz. 20 l —J5 . Máté 4:1— 11. Isten szent Fia nak megváltói szenvedéseihez az is hozzátartozott, hogy az ördögnek sza bad volt kísértéseivel megközelíteni őt Ha mint Isten győzött is a kísértések fölött, mint ember Fia egészen bizo

nyosan szenvedett, mikor negyven napi böjtölés után visszautasította azt a lehetőséget, hogy isteni hatalmával kenyérré változtassa a köveket. S még nagyobb szenvedést vállalt, mikor Is- tenfiúságának megmutatására nemi az ördög által felajánlott könnyű útat választotta, hanem a keresztet. De Ő vállalta a szenvedést, mert vállalta a bűnös emberiség megváltását.
Jan. 13. Máté 5:1—16. I. Móz,. 21: 1—21. Máté 4:12— 17. Jézus mindig támaszkodott és hivatkozott az ó-testa- m ntomi próféták kijelentéseire, Ésaiás próféta előre látta a nagy világosságot, amely támadni fog Izrael földjén, ahol a nép a tudatlanság és hitetlenség sötétségében ü l . elszakadva, bűnei .miatt az élő Istentől. A világosságnak a .Messiás személyében kellett megjelennie, s [me, most megjelent. A világosság az ige által terjed s Jézus is azzal kezdi működését, hogy prédikál. S a prédikáció első szava: »Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa.«
Jan. 14. Máté 5:17—32. Ésaiás 61: 1—6. Máté 4:18—22. A második lépés Jézus földi munkájában az, hogy tanítványokat választ. Tanítvánnyá akart Ő tenni mindenkit, de ehhez a munkához szüksége volt munkatársakra. Az első tanítványoknak az volt a hivatásuk, hogy munkatársakká legyenek, azokká engedjék neveltetni magokat. Azért gyűjtötte őket Jézus magaköré, kapcsolta őket szorosan magához, hogy folyvást ővele legyenek, s'beszédeiből, példázataiból, életéből tanuljanak. Tanítványokká, munkatársakká csak úgy lehetünk Isten országában, ha Jézus társaságában élünk, s őtőle tanulunk.
Jan. 15. Ján. 2:1—11. Róm. 12:7—16. Jón. 1:43—51. I. Kor. 2:6— 16. Máté 

4:23—25. Az. igehirdetés s a tanítványok elhívása nyomán megkezdődik a nagy munka. Jézus munkája példaszerű minden időkre, Isten országa munkásai számára: széjjeljárni, az evangéliumot hirdetni, a szeretet cselekedeteit gyakorolni erőtelenek, betegek, nyomorultak, szegények között. Jézus mindezt egyforma erővel és hatalommal végezte. A .tanítványok, a nekik adott ta- lentomok szerint különböző mértékben gyakorolhatják csak őket. Van, akinek különösképen az igehirdetői talentum adatott, másiknak az egyes lelkekkel való foglalkozás, harmadiknak a betegek gyógyítása vagy ápolása, stb. »De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi« — mondja Pál apostol, »osztogatván külön mindenkinek, amint akarja.« (I. Kor. 12:11.)
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi nyomda,


