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szentségekkel való 
élésről azt tanítják 

(a részünkön levő gyülekezetek), hogy a szent
ségek nem csupán azért rendeltettek, hogy az 
emberek között a hitvallásnak külső jelei legye
nek, hanem inkább, hogy jelei és bizonyságai 
legyenek Isten irántunk való akaratának, hogy 
azokban, akik velünk élnek, a hitet ébresszék és 
erősítsék. A  szentségekkel tehákúgy kell élni, hogy 
velejárjon a hit, mely bízik azokban az Ígéretek
ben, melyeket a szentségek jeleznek és szemünk 
elé állítanak.

Elítélik tehát azokat, akik azt tanítják, hogy a 
szentségek a cselekmény puszta külső elvégzése 
révén megigazítják az embert, de hallgatnak arról, 
hogy a szentségekkel való élésre szükséges köve
telmény a hit, mely bízik a bűnök bocsánatában.

Ágostai hitvallás. XIII. cikk.
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Igazi istentisztelet.
Egy budapesti ref. leánylyceum 

5. osztályának evang. növendéke 
egy igazolványt adott át, mely- 
lyel intézkedésem alapján az előző 
vasárnapi istentiszteleten való rész
vételét igazolni óhajtotta. Ezen 
igazolvány szövege a következő: 
„X. Y. (név) f. hó 2-án vasárnap 
szent-misét hallgatott.“

Tapasztalatom szerint nem egye
dül álló eset ez. Hányszor halljuk 
protestáns felnőtt ajkáról is a szent
mise emlegetését, mikor a saját 
istentiszteletére gondol 1 Azért van 
ez, mert sok protestáns ember nin
csen tisztában sem a mise, sem az 
istentisztelet lényegével.

Az őskeresztyének reggel és 
este gyülekeztek össze Isten tisz
teletére. A reggeli összejövetelnek 
tanítási jellege volt, s középpontjá
ban az igehirdetés állt. Este volt 
a szeretetlakoma és az úrvacsora 
Később az úrvacsorát a reggeli 
istentisztelettel kötötték össze, ami
kor is ez két részből állott: az 
első rész főtartalmát az igehirdetés 
képezte; ezen részt vehettek az 
egyházi fegyelem alatt állók és a 
nem-keresztyének is. Ennek befe
jeztével elhangzott a felszólítás: 
„ite, missa est“ (Távozzatok, az { 
összejövetelnek vége), amikor min
denki eltávozott, kivévén azokat, 
akik mint kifogástalan keresztyé
nek az ezután következő úrvacso
rán, mint az istentisztelet második 
részén is részt vehettek. A missa 
azaz mise szóval, mellyel tehát 
eredetileg a keresztség előtt álló 
katechumenokat (növendékek), a 
botrányos életük miatt kirekesztett 
keresztyéneket, vagy a nem-keresz
tyéneket eltávozásra szólították fel, 
később általában az istentiszteletet, 
majd pedig az úrvacsorát, az ú. n 
eucharisztiát jelölték meg.

A mise a róm. kath. egyházban

s u g á r
az istentisztelet középpontjában áll, 
s ezen egyház tanítása szerint nem
csak Krisztus áldozati halálát jel
képezi, hanem a Krisztus valóságos 
feláldozása az. Amikor a róm. kath. 
pap az úrvacsorái szereztetési igé
ket elmondja, akkor és azáltal a 
kenyér és bor láthatatlanúl átvál
tozik, átlényegül Krisztus testévé 
és vérévé, hogy ez a hús-test 
Istennek naponként feláldoztassék.

Luther, a nagy reformátor, Isten
nek prófétája az úrvacsorának róm. 
katholikus értelmezését, mely sze
rint az a Krisztus feláldozása volna, 
azaz mise-jellegét elvetette, és pedig 
tette ezt az íráshoz kötött Ielkiisme- 
retének kényszere alatt, reá mutat
ván arra, hogy az Úr Jézus Krisz
tus áldozata egyszersmindenkorra 
érvényes, mert „egyetlenegy áldo
zatával örökre tökélétesekké tette 
a megszentelteket“ (Zsid. 10:10-14). 
Az ő meggyőződése szerint az úr
vacsorában a rejtett módon jelen
levő megdicsőült Krisztussal egye
sül az, aki az úrvacsorával él, 
üdvösségére a hívő, kárhozatára 
a hitetlen.

A mise szót Luther is használja, 
de ő ezzel általában az istentisz
teletet, amely az úrvacsorával vég
ződik, jelöli meg és sokszor együtt 
használja a Messe (mise) és a 
Gottesdienst (istentisztelet) kitételeit. 
A lutheri istentisztelet — mi a mise 
szót a fent jelzett róm. kath. jelen
tése folytán tudatosan kerüljük ! — 
lényegét az Ige hirdetése teszi. A 
lutheri egyház es Kálvin egyháza 
egyaránt az Ige egyházai. Az Ige 
ural ezekben mindent.

Luther 1526-ban háromféle isten
tiszteletet különböztetett meg. Az 
első a latin nyelvű „mise“, mely
nek rendjét 1523-ban megállapította. 
A második a német nyelvű isten- 
tisztelet E kettő helye a templom ; 
ezeket mindenki látogathatja, akár 
keresztyén, akár nem az; akár hívő,
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akár olyan „mint a török vagy 
pogány.“ A cél: hitre ösztönzés 
(Reizung zum Glauben und zum 
Christentum). A harmadik az igazi: 
azok, „akik komolyan keresztyé
nek akarnak lenni“, magánházban 
összejönnek istentiszteletre, ott 
imádkoznak, keresztelnek, úrva
csorát vesznek, az Igéből táplál
koznak. Ez az igazán hívők isten
tisztelete. Luther előtt ez lebegett 
ideálként. Ő maga egyelőre meg
elégedett az első kettővel, mert, 
amint ő maga mondja, még nem 
voltak olyan hívő keresztyének, 
kik ált -> 1 az istentiszteleti ideálja 
megvalósulhatott volna. Ha eljön 
az az idő, hogy ilyenek lesznek, 
akkor nem fog visszariadni ideál
jának a megvalósításától.

Ma már itt az idő. Ma már 
vannak olyan keresztyének, kiket 
hitük a lutheri hitközösségi isten- 
tisztelet ideáljának a megvalósítá
sára indít. A lutheri reformáció 
egyháza, de az egész protestantiz
mus is akkor hódolna igazán a 
nagy reformátor emlékének, ha 
ezt a harmadik és legfontosabb 
„istentiszteletet“, a hívő keresztyé
neknek összejöveteleit lutheri szív
vel s meggyőződéssel értékelné és 
elfogadná. Éhhez, tudom, egy szük
séges : az, hogy a reformáció egy
házai vezetőikben és tagjaikban 
megéljék, miként Luther megélte, 
Isten Igéjének erejét, és vallják, 
miként Luther vallotta: „Az igáz 
ember hitből é li“

„Várván vártam az Urat, és 
hozzám hajolt, és meghallgatta 
kérésemet!“ (Zsolt. 40:2). Várom 
az Urat. hogy meghallgassa kéré
semet: a reformáció gyermekei 
legyenek élő hit gyermekei.

Z. H

A keresztyén éppen olyan ke
véssé nélkülözheti a keresztet, mint 
az evést és ivást. Luther.

LUTHER.
A  szent könyvbe belétemetkezett, 
s oszolni kezdett ím a lelke éje. 
A z Igén át fénylő kéz nyúlt feléje, 
s ő megragadta azt a szent kezet.

Megragadta és elindult vele 
királyok elé, ezrek ellenébe, 
beletekintni száz halál szemébe, 
amerre zúg az átkok vad szele.

Ott állani szilaj, nagy áradatban 
sziklakeményen, megingathatatlan, 
mint akit diadalmas cél hevít.

Lenni a jelkürt rianó hívása, 
jeltűz, az útat hogy mindenki lássa 
betölteni az Urnák terveit.

Bélák Erzsébet.— ❖ —
G O N D O L A T O K

Ha Krisztus rózsája vagy, tudd 
meg, hogy tövisek közt kell vándo
rolnod.

, Ha Krisztusé akarsz lenni, akkor 
először alázd meg magadat.

Magamban eleget, nagyon is 
eleget találtam, ami megalázhat és 
megtanít arra, hogy semmi sem 
vagyok. De Istenben büszke lehe
tek. az Ö adományait élvezhetem 
és azokkal dicsekedhetem.

Ha Isten Igéjét megragadom, 
akkor nyert ügyem van. védve 
vagyok az ördöggel szemben és 
mondom: „Én tudom bizonyosan 
Isten Igéjéből, az nem fog nekem 
hazudni, mert azt nem én mon
dom, hanem Istennek Fia.“

A kereszt megérteti velünk az 
Igét, megtanít igazán és komolyan 
imádkozni, édessé teszi számunkra 
Isten Igéjét. Luther.
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Úgy tiszteljük legjobban 
kedves halottainknak az em
lékét, ha vezetők lesznek a 
mi számunkra és közelebb 
visznek minket Istenhez, az 
örökkévalósághoz, ahova ők 
előre mentek.

Schmidt Gotthold.

A szeretet erősebb a 
halálnál.

Néhány évvel ezelőtt rövid pár hét 
alatt öt koporsót vittek ki egy lel
kész házának kapuján, amelyekben 2, 
4, 9 és 11 éves fiai és alig 30 éves 
felesége pihent. A családból csak az 
apa és egy kéthetes kisleánya marad
tak életben. Milyen szívet megrázó 
kép!

Az utolsó temetés után két héttel 
a lelkész újra ott állt a szószékéin. 
Beszédjének alapjául Pál apostol sza
vait választotta: »Örüljetek az Űrban 
mindenkor; ismét mondom örülje
tek! A ti szelidlelkűségtek ismert le
gyen minden ember előtt. Az Úr kö
zel!« Hallgatóin mély részvét és meg- 
indultság vett erőt. Lelkészük a Meg
váltó kegyelméből gazdag győzelmet 
arathatott a halál hatalma felett. »A 
legsötétebb órákban«, — mondta a 
lelkész, »hallottam az Úr hangját, 
amint ezt mondta nékem: Légy bá
tor és erős! Soha nem éreztem any- 
nyira az Úr erejét és a magam erő- 
telenségét, mint abban az órában, ami
kor haldokló fiaim hidegülő kezeiket 
felém nyújtották, vagy amikor édes
anyjuktól kellett búcsút vennem) a föl
di élet számára. Igen, az Úr közel 
volt!«

Az utolsó nap 
bizonyságtétele.

Istennek kedves, hívő gyér- I 
meke feküdt a halálos ágyán. I 
Hosszú, súlyos betegség után I 
utolsó napját élte a földi életben. I 
Egyik testvéremmel meglátogattuk I 
őt és úgy szerettünk volna vala- 
miben segítségére lenni neki.

Pár nap előtt a karomon valami 
kisebb daganatot vágtak föl és 
amiatt felkötve kellett tartanom. 
Amint ágyához közeledtünk, a 
nagy beteg szeme gyöngéden, kér- 
dőleg nézett a kötésre és néhány 
résztvevő, kedves szót mondott. 
Tudta és gondolt arra, hogy a 
másik látogatója lába gyönge. 
Kérte, hogy üljön le és keveset 
mozogjon. Ebéd után intett, hogy 
feküdjem le kicsit pihenni. Köz
ben bejöttek az ápolói, akiknek 
kedves mosollyal köszönte meg a 
legcsekélyebb szolgálatot is. Nem 
tudtuk a könnyeinket visszatartani, 
amikor arra gondoltunk, hogy már 
kevés ideig látjuk őt. Észrevette a 
titkolt könnyeket és vígasztalt min
ket , „Ne sírjatok — mondotta, — 
az Úr megteheti azt, hogy meg
gyógyuljak és ha nem, akkor 
megyek.“ — Igen, éreztük, hogy 
ő készen van egészen az elmene
telre. Minden olyan természetes, 
keresetlen volt lényében. Nem mon
dott hangzatos, szép szavakat és 
mégis minden úgy hatott rám, amit 
e betegágy mellett átéltem, mint a 
legnagyobb, legkomolyabb prédi
káció. — Nagyon fáradt, gyenge 
volt. Időnként elszenderült és va
lami leírhatatlanul kedves mosoly 
ragyogta be az arcát. Ott feküdt 
a betegágyán békés szívvel, gond 
nélkül. Nem volt semmi sötétség, 
homály, vagy elintézetlen kérdés 
súlya a levegőben. Jézus Krisztus
nak a vére mindent-mindent be
boríthatott, elfedezhetett, megtisztít
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hatott. Úgy meglátszott rajia, hogy 
rendezve van minden az életében. 
Jól kihasználta a kegyelmi napo
kat és alkalmakat, míg tartott a 
„ma.“ Itt a halálos ágyon fekve 
arról prédikált a békessége és 
nyugalma, hogy számára valóban 
mindennél drágább és értékesebb 
kincs volt Isten Fiának szent vére, 
amely minden bűnt tisztára, hó
fehérre tud mosni. A remegő bű
nösből Istennek megbékélt, meg
szentelt gyermeke lehet e vér ereje 
által mindenki, aki elfogadja és 
használja a mindennapi életben.

E halálos ágy mellett állva olyan 
kívánatossá lett számomra egészen 
ott élni a vér alatt, amikor már a 
bűn terhe nem nyomja a szívet. 
Megértettem, hogy Jézus Krisztus 
vére megszabadít a halálfélelemtől 
és békességet ad. Segítsen el Isten 
kegyelme téged is, engem is oda, 
hogy a mi utolsó napunk is arról 
beszéljen mindenkinek, hogy en
gedtük magunkat egészen tisztára 
mosatni Isten Fiának vére által

B. A. d. t■

A Z ÚT A  NYUGALOMHOZ.

Ha megtanultam várni csendbe’, 
Hogy majd betöltsd ígéreted,
Ha szívem távol tartom egyre 
Attól, mit széttört szent kezed,
Ha föl, hová szívem sóvárog, 
Repül majd minden gondolat, 
Akkor tudom, hogy rátalálok 
És megnyerem nyugalmamat.

Karbe Anna után 
Vargha Gyuláné.

Elnyeletett a halál diadalra. 
Halál! hol a te fullánkod ? Pokol 1 
hol a te diadalmad?

I. Kor. 15. 54-55.

„Aki a Felségesnek rejte- 
kében lakozik, a Minden
hatónak árnyékában nyu- 
goszik az.“ Zsolt. 91:1.

Egy 15 éves reményteljes ifjú fe
küdt a betegágyon. Operálni kellett. 
Amikor édesanyja megkérdezte tőle, 
hogy melyik Igét választja sírfelira
tul, ezt mondta: »Lássátok milyen 
nagy szeretetet adott nékünk az Atya, 
hogy Isten fiainak neveztetünk!« 
Amikor az ápolónő még vigasztalni 
próbálta, ezt suttogta: »Csend, a Ki
rály jön!« Azután csendesen elaludt.

Pytb
¿V» d

Véletlen?
Néhány évvel ezelőtt hosszabb ten

geri útra ment egy idősebb hölgy. 
Útközben megkérdezte az egyik mat
rózt, hogy mennyi idő alatt éri el 
a hajó a túlsó partot. »Ha Isten is 
úgy akarja, 14 nap alatt O tt leszünk«, 
felelte a kérdezett. 1 la Isten is úgy 
akarja? Milyen ostoba beszéd«, vála
szolta a hitetlen utas, »¡nemi tudja, 
hogy minden a véletlentől függ? — 
Nem sokkal ezután ¡nagy vihar tá
madt a tengeren és a hajó nagy ve
szélybe került. Az utazó hölgy halá
los félelemben ült a hajó fülkéjében 
és nem mert onnan kimozdulni. Mi
kor a szélvihar a leghevesebb volt, 
észrevette, hogy a hajó legénysége 
teljes nyugalommal végezte munkáját. 
»Mit gondolnak, elmúlik ez a vihar 
nemsokára?« — ».A jelekből ítélve 
még hosszú ideig eltarthat — volt 
a felelet. — »Kérem, imádkozzanak, 
hogy el ne pusztuljunk itt a tenge
ren!« — A matróz jelentőségteljes te
kintettel ezt kérdezte: »A véletlenhez 
imádkozzam?«
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A  cigánym isszióból.
Fáradtan, piszkosan az út porá

tól, vándorol már órák óta egy fiatal 
cigány. Zsebében egy könyv, sza
kadozott bár, mégis legdrágább 
kincse. Ebben találta meg Azt, aki 
őt is megszabadítja atyáitól örökölt 
átkos, bűnös életétől. Most megy, 
nem tehet máskép, hogy szegény, 
tudatlan népének is elmondja 
mindezt. Útközben muzsikusokkal 
találkozik. Hozzájuk csatlakozik, 
beszél nékik a Szabadidőről és 
arról hogy hazudni, lopni, csalni 
bűn. Csodálkozással hallgatják. 
Végre megszólal a prímás: „Fiam, 
hetven éves vagyok, miért nem 
mondták ezt akkor nékem, mikor 
tizenhét voltam?“ „Akkor még 
nem éltem“, — hangzott a felelet“ — 
„de Istennek úgy tetszik, hogy most 
megmondjam neked.“ Az öreg fe
jét rázta: „Azt gondolod, hogy a 
szent Isten megbocsáthatja nékem 
egész életemen át elkövetett bű
neimet?“ — S az ifjú cigány ezt 
hallja mindenütt: „Miért nem 
mondták ezt meg előbb?“

Egy összejövetel után egyik 
cigányasszony sírva jö tt: „Éppen 
most loptam egy tyúkot, tudom, 
hogy vissza kell vinnem, de akkor 
agyonütnek!“ Mégis visszavitte. S 
jön egy ifjú cigány. Isten Lelke 
megragadta, új életet akar kezdeni, 
de hogyan tegye? A régi környe
zetben, szülők és rokonok közt nem 
lehet. Elhagyta őket és elszegődött 
szolgának egy falusi gazdához.

Egy öreg cigány, arcán kétségbe
esés tükröződött. Más életet sze
retne kezdeni. „De“ — káltotla, 
„hiszen az egész világ csal és 
hazudik, én is újra beleesem majd, 
jobb lenne inkább meghalni 1“ Isten 
látszólag meghallgatta kérését. Ez 
a cigány súlyosan megbetegedett. 
Magas lázzal került a kórházba. 
Felesége, négy gyermeke hiányos 
öltözetekben, sírva állták körül az

ágyát. Ebben a nehéz órában az 
élet Fejedelme megállt ennél a 
szegény embernél. Lélekben és 
testben egészségesen hagyhatta el 
a kórházat. így fejezte ki azt, amit 
átélt: ..Úgy éreztem, mintha erős 
ketrecbe lennék bezárva, hiába 
igyekeztem kijutni, nem tudtam. S 
akkor egy csodálatos Valaki állt 
az ágyamhoz és kinyitotta a ketre
cet.“ Most már tudta, hogy ki az, 
aki kiszabadítja a bűn rabláncából 
és erőt ad az ár ellen úszni.

Musurka törzsének egy köztisz
teletben álló tagja, szintén hetven 
évig élt, mikor először hallhatta 
az Evangéliumot. Lelkiismerete fel
ébredt. Sok időbe került, míg bé
kességhez juthatott. „Még mindig 
olyan gonosz a szívem“ — panasz
kodott fájdalmasan. Gyakran meg
lepték őt, amint sátrában térden- 
állva hangosan imádkozott. Forrón 
kérte Istent, vegye el tőle ezt a 
megromlott szívet és ajándékozzon 
helyette új, tiszta szívet. És Isten 
könyörülő szeretete betért hozzá is. 
Egészen világosan hallotta Musurka, 
hogy Isten azt mondta néki: „Ké
szülj gyorsan és menj ki az erdőbe!“ 
Musurka engedelmeskedett. Órákig 
az erdőben maradt és ami ott az 
élő Isten és e között az öreg cigány 
között történt, azt senki nem tudta 
meg, de az bizonyos, hogy a cigány 
ettől az időtől kezdve megváltozott, 
nem csalt, nem lopott. Családja he
teken keresztül nyomorgott, de ez 
nem tartott soká, nemsokára sokkal 
jobban ment dolguL mint azelőtt.

Jézus Krisztus örök szeretete 
szertejár a cigány sátrakban is. 
Keres kicsinyeket és nagyokat a 
mennyország számára.

Vigyázzunk, hogy mi, akik olyan 
sokat hallottunk már Isten kegyel
méről, elfogadjuk azt teljesen. Hogy 
be ne teljesedjenek a Megváltónak 
eme szavai: „Sok utolsók lesznek 
elsőkké, és az elsők utolsókká.“
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Nov. 1. És. 35. Jel. 2:12—17. A ke
resztyén még ott is hű maradhat az Úr
hoz, ahol a Sátán királyi széke van, mint 
ahogy azt a pergánum-beli gyülekezet 
példája mutatja. De mutatja ma is sok 
helyen a mártírok élete és halála, pl. 
Oroszországban, ahol a Sátán a valóban fel
állította és elfoglalta a maga királyi-székét 
s ahonnan megragadó példákat hallunk 
hűséges keresztyének szenvedéseiről és 
hitökért' való haláláról. S mi ellenünk, 
akiknek ez idő szerint még sokkal köny- 
nyebb dolgunk van, nem lehet-e egy ke
vés panasza, sőt sok panasza az Urnák ? 
S ha meg nem térünk, meg tudunk-e majd 
állani, ha a Sátán közöttünk is felállítja 
királyi székét ? I

Nov. 2. És. 40 :1 -11 . Jel. 2 :18-29 . 
Mily sok névleges keresztyén van, aki 
inkább hallgat a világ hitető szavára, sőt 
sokszor a,gonosz Jézabelek csábítására, 
mint az Úr Igéjére 1 Emberi szem előtt 
sokszor el van rejtve mások szivének az 
állapota, de az Úr, a szivek és vesék 
vizsgálója mindeneket lát és tud s egykor 
mindenkinek megfizet az ő cselekedetei 
szerint. Nem kell-é ezeknek a szavaknak 
még Isten gyermekeit is komoly gondol
kozásba ejteni a fölött, hogy vájjon az Ő 
szívük elrejtett mélységeiben mit lót az Űr?

Nov. 3. És. 40:12-24. Jel. 3: 1—13. 
„Áz ember, azt nézi, ami a szeme előtt 
van, de az Ür azt nézi, ami a szívben van.“ 
(1. Sám. 16:7.) Nem az a fontos, hogy 
milyen neved van az emberek, előtt, ha
nem. hogy mit lát benned az Úr. Élsz-e 
az ö Lelke által ujjászülve, vagy halott 
vagy a bűneidben ? Törekedjél arra. hogy 
a Fiiadéiba-beli gyülekezetnek szóló izenet 
szólhasson neked is, hogy győzedelmes 
légy és elnyerd a koronát 1

Nov. 4. És. 40: 25-31. Jel. 3:14—22. 
Amilyen vonzó a filadelfiai gyülekezet 

! példája, olyan elrettentő a laodiceaié. És 
mégis mennyivel kevesebb követője van 
az előbbinek, mint az utóbbinak 1 Mily 
sok a lágymeleg keresztvén, aki azt hiszi, 
hogy ha mór nem nyill és határozott ellen- 

I lége Krisztusnak, az elég. Minek a dolgot I túlzásba vinni? Minek határozott ellen- 
I tétbe kerülni a világgal? S mit szól ezek- 
I hez az Űr? „Kivetlek téged az én szám
iból!“ Igen, undorral, megvetéssel. De még 
I tart a kegyelmi idő, van idő a megtérésre. 
I Az Űr az ajtó efőtt vár és zörget. Bebo- 
I csátod-e igazán, egészen ?

Nov. -5. És. 41: 1—10. Zsolt. 39: 5-14. 
A zsoltóriró jól megérti az élet értelmét. 
Hiábavalóság az, ha az ember csak a 
földiekben bízik, ha kincseket gyűjt, ha a 
bűnnek szolgál. Meglátja a maga bűneit 
s az Úrhoz fordul, Őbelé veti bizodalmát, 
így teszünk-e mi is ? S hálót adukn-e 
azért, hogy mi elénk még sokkal világo
sabban oda van allilva a menekülés kő
sziklája. amelyre állnunk kell. hogy hiába
való életünkből megszabadulva, örökéletet 
nyerjünk. Látjuk-e ezt a kősziklát, a Krisz
tust, s rajta óllunk-e ?

Nov. 6. Máté 9: 18-26. Kol. 1 :9 -1 4 . 
Ján. 10:23—30. I. Thess. 5:14—24. Jézus 
tanítványainak legfőbb ismertető jele az, 
hogy ismerik Mesterüknek a szavát és kö
vetik azt. Ha Jézus valamit parancsol, 
azt gondolkozás nélkül megteszik, ha va
lamit tilt, azt szó nélkül elhagyják. így 
írja ezt az Ige, igv várja ezt Jézus. De igy 
van-e ez mindig? Olyan hívek-e a tanít
ványok, mint amilyen hű Jézus, aki nem 
hagyja kiragadni kezeiből az övéit, hanem 
örökéletet ad nekik ? Ha nem vagy hű, 
akkor talán az a neved, hogy Jézus tanít
ványa vagy. de nem vagy igazán az.

Nov 7. Zsolt. 104 : 1—23 Jel. 4. A Lé
lek körülhordozta Jánost a hét gyülekezet
ben, most fölviszi látomásban a mennybe 
s bepillantást enged neki azokba a dol
gokba, amelyeknek ezután kell megtörtén- 
niök. Minden, ami az időknek végén a 
földön történni fog, a mennyből indul ki. 
Isten királyi székétől. Ezt a királyi széket 
látja János, a maga dicsőséges környeze
tével együtt, a 24 vénnel és a 4 lelkes 
állattal. De mindezek leborúlnak és meg
hódolnak Az előtt, Aki a királyi székben 
ül, a mindenható Isten előtt. S Aki előtt 
a menny lakói is meghódolnak, ellenáll
hat-e annak a bűnös földi ember?

Nov. 8. És. 41 : 14—20 Jel. 5 A hét
pecsétes könyv Istennek az utolsó időkre 
vonatkozó akara'át rejti magában, melynek 
nyilvánvalóvá kell lennie, hogy megtörtén
hessék mindaz, amit Isten tervezett. De ki 
bonthatja föl a pecséteket? Senki más, 
csak a megöletett Bárány, aki Isten aka
ratát már egyszer tökéletesen véghezvitte 
a földön, mikor vére arán megváltotta az 
embert, ő  volt az emberi lelkek számára 
az úttörő a mennyek országába, most 0  
általa kell nyilvánvalóvá lenni, hogy mi 
lesz azoknak a sorsa, akik elfogadták a 
váltságot s azoké, akik visszautasították azt.

\
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Nov. 9. És. 42 : 1-12. Jel. 7 :9  -17. A , 
hatodik pecsét felnyitásakor látja meg Já
nos az üdvözültek nagy seregét Isten trónja 
előtt. Bizodalmuk és örömük ott is csak a 
Bárány és az Ö véré. Kedves olvasóm, ha 
még nem vitted bűneidet ez aló a vér alá, 
siess ezt még ma megtenni, ha pedig mór 
bizonyosságod van a felől, hogy Jézus vére 
eltörölte bűneidet, akkor örvendezzél, mert 
te is ott fogsz állni a trón előtt, fehér ruhá
ban és pálmaággal a kezedben. S a földi 
élet minden szenvedését és nyomorúságát 
el fogod felejteni, mert Isten eltöröl sze
meidről minden könnyet.

Nov. 10. És. 43 :1 -11 . Jel. 1 4 :1 -3 . 
5—14. A 144 ezer Izrael népéből való. 
Tehát ez a nép is kegyelmet fog még kapni, 
Isten Ígérete szerint. Kegyelmet csak azok 
nem kapnak, akik mindvégig ellentállnak 
Istennek s inkább szolgálnak a Sátánnak. 
Az utolsó időkben Sátán az Antikrisztus 
alakjában szemmelláthatólag fog uralkodni 
a földön, s a hívők helyzete különösen 
nehéz lesz. de Isten kegyelme akkor is 
fel tudja ruházni békességes tűréssel azo
kat, akik teljesen srakitva a Sátán ural
mával, egyedül csak Ő neki szolgálnak. 
Készüljünk ezekre a nehéz időkre, mert 
közel vannak 1

Nov. 11. És. 43:12-25. Jel. 19:1. 
3 — 10. A Sátán uralkodásának vége van 
vetve, a Bárány menyegzője elérkezett. 
Mindazok, akik készen vannak, begyűjtő
nek a nagy lakodalmas házba. Jusson 
eszünkbe a tíz szűz példázata (Máté 25 :
1—13). Csak azok mehetnek be a lako
dalmas házba, akik égő lámpával várják 
a Vőlegényt. Ég-e a te lámpásodban a 
hitnek és a Szent-Léleknek olaja ? Vagy 
csak üres lámpa az, külső formaság ?

Nov. 12 És. 44:1—8. 21:22. Jób. 
14:1—5. Sok ember úgy él, mintha nem 
tudná, vagy legalább is teljesen elfelejtené 
azt, hogy az emberi élet milyen rövid. 
Úgy élvezi a földnek gyönyörűségeit mintha 
azok örökké tartanának s nem gondol 
arra, hogy egykor mindenről számot kell 
adnia Isten szine előtt. De Isten tudja a 
mi földi éveinknek számát s időt ad és 
figyelmeztet a megtérésre. Ismeri tisztáta- 
lanságainkat. de odaadta érettünk Szent 
Fiát, hogy az Ö vére által megtisztuljunk. 
Elfogadtad-e mór ennek a vérnek meg
tisztító erejét hit által ?

Nov. 13. Máté 24:15-28. I. Thess. 
4 :13-18 . Ján. 5 :19—29. Zsid. 10: 32— 
39. Az Atya és a Fiú teljes egysége tűnik 
ki Jézusnak eme szavaiból. A Fiú semmit 
sem cselekszik az Atya akarata nélkül, de 
az Atya mindeneket a Fiú kezébe tett.

Ne higyje hát senki, hogy Jézust mellőz
heti és hogy Őnála nélkül is odajuthat 
az Atyához. Bűnbocsánat, fiúvá fogadtatás, 
örökélet csak Jézus által van. őnála nél
kül csak pusztulás, kárhozat.

Nov 14. Zsolt. 104:24-35. Jel 20:1-7. 
11 —15. „Boldog és szent, akinek része 
van az első feltámadásban.“ Ezek azok, 
akik győzedelmes életet éltek a földön. 
Ezek fognak Krisztussal együtt uralkodni 
a földön az ezeréves birodalomban. Mi
csoda felséges cél 1 S mily kevéssé hevíti 
ez az Isten gyermekeinek szivét 1 Mily 
sokan megelégesznek ezek közül is olyan 
megalkuvó kereszlyénséggel, amely leg
följebb arra alkalmas, hogy „mintegy tű
zön keresztül megmeneküljenek“, de amely 
nem hozza meg számunkra az igazság 
koronáját. Tűzd magasabbra a célt, ke
resztyén testvérem, vagyis fogadd el azt a 
célt, amelyet az Úr tűzött ki eléd 1

Nov. 15. És. 4 5 :8 -2 5 . 4 6 :3 -4 . 
Dón. 1. Mennyire meglátszik Dániel maga
tartásán már ifjúkorában, hogy ő az Úr
nak választott embere, aki teljes szívvel 
és lélekkel akar szolgálni Istenének. 
Semmi közösséget nem vállal a pogány 
szokásokkal, még ha azok kényelmet, 
jólétet, fényűzést hoznának is számára. 
Nem fél attól sem, hogy a pogány király 
haragját vonhatja magára, bízik az ő Is
tenében, hogy evvel szemben is meg_tudja 
őrizni S nem szégyenül meg. Az Úr hű 
szolgája mellé áll s kövérebbé, élettelje- 
sebbé teszi a zöldségen élők testét, a 
lakomákban dújkólkodókénál. Hű az Úr, 
érdemes hűnek lenni Őhozzá 1

Vargha Gyuléné.

Ha hit által megismerem, hogy 
Isten hogyan szeret engem, akkor 
nem tehetek mást, minthogy én is 
szeressem és mindent, amit tőlem 
kíván, örömmel és szeretettel meg
tegyek. Azután odaadom magamat 
embertársaimnak, szolgálok nékik, 
segítem őket és tanácsokkal látom 
el. Akivel ezt teszem, az sem te
het mást, minthogy ha tévelyegni 
lát valakit, aki hozzá közel áll, a 
helyes útra tereli és odaviszi, ahol 
ő maga vigasztalást és segítséget 
kapott. Hirdeti neki az Evangéliu
mot és segítségére igyekszik lenni, 
hogy bűneitől megszabaduljon. Ha 
mezítelenül látja, felöltözteti, ha 
pedig éhezni látja, táplálja. Luther.
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