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Akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.
Róm- 14:8.

A Sinai-hegyen kiadott parancsolatok között az ötödik: (Ne ölj) 
és a hatodik (Ne paráználkodjál) a test ellen elkövethető bű
nöket tilt. Mind a két bűn elkövetésével vétkezhetünk a magunk 

teste és felebarátunknak teste ellen. De tulajdonképen minden bűn 
egyúttal lelki bűn is, mert hiszen meg van írva: „Nem tudjátok-e, 
hogy a ti testetek a Szentiéleknek temploma, melyet Istentől nyerte
tek és nem a magatokéi vagytok ?“ Még világosabban megértjük ezt, 
ha az Ur Jézus hegyi beszédéből elolvassuk, hogy Ő miként magya
rázza ezt a két parancsolatot Nem csak az öl, aki kioltja az ő fele
barátjának életét, hanem az is, aki haragos, gyűlölködő indulatot 
táplál ellene, aki nem tud megbocsátani (Máté 5 :21—26.) Mert hi
szen minden cselekedeti bűnnek a gyökere a szívben van, mind
egyiknek van valami előzménye, ami a gondolatokban, az érzelmek
ben ment végbe. Vérmérséklet, nevelés, körülmények, alkalmak ját
szanak aztán közbe, hogy a szívben rejtőző gonosz indulatok egyik 
embernél súlyos cselekedeti bűnök mérges gyümölcseit termik, a 
mánknál nem. De a bűn, mint ártalmas gyökér mindegyikünknek a 
szívében benne van, s ha Isten Igéjének világosságában komolyan 
megvizsgáljuk magunkat, akkor egyikünk sem mondhatja azt, hogy 
soha ez ellen a parancsolat ellen: „ne ölj“, nem vétkezett.

Ugyanígy áll a dolog a paráznaság bűnével. Fájdalom, ennek 
a bűnnek a cselekedetekkel való elkövetését is sokkal jobban el 
lehet rejteni, mint amazét, mert ez a bűn szeret a sötétségben buj
kálni, s épen azért sokkal több ember áll miatta Isten Ítélete alatt, 
mint az ölés bűne miatt, és sokkal több ember, mint ahogy azt gon
dolnánk. De még akit Isten kegyelme megőrzött is a házasságtörés, 
vagy a kicsapongó élet bűnétől, az is vizsgálja meg alázatosan a 
maga szívét és ítélje meg a maga gondolatait és érzéseit Jézus sza
vainak a megvilágításában (Máté 5 :27—32.) s rá fog jönni, hogy eb
ben a bűnben sem ártatlan. A hiúság, a kacérság, a másik nemmel 
való túlságosan fesztelen, sokszor kihivó magaviselet, mind szoros 
összefüggésben vannak evvel a bűnnel, s fölhasználják a divatnak,
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ennek a veszedelmes bálványnak a túlkapásait, szertelenségeit, hogy 
kártékony munkát végezzenek a lélekben.

Mivel pedig minden bűn, ha csak a szívben lakozik is, nyil
vánvaló Istennek a lángtekintete előtt, azért hiába rejtegetjük 0  előtte, 
mert egyszer egészen bizonyosan számot kell adnunk róla. Számol
junk el vele itt a földi életben, Krisztus keresztje alatt, fogadjuk el 
hittel az ó  megtisztító vérét, mely bűnbocsánatot szerzett a bűnét 
megbánó embernek. S nem csak bűnbocsánatot, hanem megtisztulást, 
megszenteltetést, győzelmet a bűn felett. S akkor mi, akik „akár élünk, 
akár halunk az Úréi vagyunk“ dicsőíthetjük őt életünkkel és halá
lunkkal. Vargha Gyuláné.

A  Fébé egyesület tagjainak júniusi konferenciáján elmondott egyik előadásá
nak rövid vázlata.

TANÁCS.
Kiket szeretsz s akik szeretnek, Óh, egymást hányszor félreértjük,
Ha bántanak, ha megsebeznek: Szerelteinket hányszor sértjük,
Ne haragudj rájok sokáig! Bár szívünk épen nem akarja.
De öntsd ki szíved, s ha letörlőd Mi is talán vérziink a sebben,
A fájdalom kicsordult könnyét, Nekünk is fáj még élesebben, 
Bocsáss meg! hidd, enyhedre válik. De büszkeségünk be nem vallja.

Ne légy te büszke, légy őszinte,
Híved legott azzá lesz szinte,
Oszlik gyanú, megenyhül bánat;
Oly váratlan jöhet halálunk,
S ha egymástól haraggal válunk,
A sírnál késő a bocsánat!

, > Gyulai Pál.

„Nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket!“ 
(Máté 9:13.) A bűnösök visszás, tévelygő, megkötözött, fárasztó, tü
relmet és áldozatot igénylő emberek — s Jézus az ilyeneket nem
csak pártfogásába vette, hanem egyenesen ezeket kereste. Mert ezek
nek volt legnagyobb szükségük az Ő szolgálatára és szeretetére. 
Ezek neki, a bűntelennek és tökéletesnek, bizonyára ellenszenvesek 
voltak s az így rajtuk végzett szolgálata a szeretet folytonos 
győzedelme volt, mint ahogy minden szó, amit kimondott, minden 
tekintet, minden cselekedet győzedelmet kívánt, mert szentséges lelki 
világán folytonos teher volt az Őt körölvevők alacsony lelki világa ; 
de a szeretet mindezeknél erősebb volt, s lelki eledelévé tette ezt 
a szolgálatot.
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Elhagyottan.

Intézetben, szülők és otthon nél
kül nőtt' fel. Egy öröme volt, ha 
észrevétlenül kiosonhatott a teme
tőbe. Károly ifjú szívét az elhagya- 
tottság fájó érzése járta át és ke
servesen zokogott: »Apám! Édes
anyáin!«

Bárcsak mellettük fekhetnék a 
hideg földben. A halál nem lenne 
olyan vigasztalan, mint az élet, itt 
ebben a rideg világban. Sokáig 
érthetetlen volt számára, hogy ke
rült ki a gondtalan, vidám gyer
mekszobából, Életének legsötétebb 
napja korán elérkezett. Az a nap 
volt ez, amelyiken édesanyja szí
ve utolsót dobbant. Apjával együtt 
álltak a halálos ágynál. Az erős 
férfi ajka vonaglott, az anyja hang
talanul imádkozott. Utoljára szorí
totta meg a fia kezét: »Gyerme
kem!« — visszahanyatlott párná
jára .. .  és halott volt. A gyerme
ket megrázta ennek az Órának a 
komolysága. Vadul, kétségbeeset
ten zokogott. »Édesanyád a Meg
váltónál van« — vigasztalta gyen
géden az apja.

Vájjon a nap örökre aláhanvat- 
lott élete egén? Mi történt a kö
vetkező napon? Mit kerestek há
zukban a ki- és bejárkáló idegen 
emberek? Mi baja az édesapjának, 
hogy olyan nyugtalanul Mzálmok- 
tól gyötörve vergődik az ágyban? 
Az édesanyját hívja újra és újra. 
És az asszonyok miért vannak tal
pig feketében?

Hát nincsen senki, — senki, aki 
ezekre a kérdésekre felelne. Senki 
sem törődött vele. A gyermek le
térdelt a koporsó mellé, forró fe
jét a bűvös virágok közé temette.

Az apa ¡ezalatt a másik szobában 
vívta haláltusáját. A fiú — árva 
volt.

Szegény gyermek! Mi lesz belő
led? Nincsen hozzátartozód, aki tö

rődnék veled? Senkid sincsen! De 
mégis! Ezek a hozzátartozók azon
ban az idegennél is idegenebbek. 
Messze laknak, előkelőek, gazda
gok, téged nem ismernek. Nem is 
akarnak. Most itt állasz egyedül 
a világban, szeretet nélkül, elha
gyottan. Te, akinek olyan szerető 
szívű anyja s olyan hűséges atyja 
volt. A gond és fájdalom majd ösz- 
szeroppantotta. Régen tanítóiba i- 
mádkozni az atyja, de most nem 
volt senki, aki a Megváltóról be
szélt volna neki. Az egyedüllét és 
gyötrő kétségek megdermesztet- 
ték a szívét. — Huszonkét éves 
volt, amikor eldobta magától az 
életet.

Napsugaras nyári reggel volt. A 
habokon ide-oda táncolt az aranyos 
napsugár. Holttestet fogtak ki a 
vízből. »Iszákos volt, züllött volt, 
azért vetett véget az életének« — 
így mondták az emberek — és ez
zel el volt intézve. Óh, ha csak 
barátságos szót, meleg tekintetet, 
együttérző kézszorítást kapott vol
na! Nem bírta így tovább. — A 
temetésen sokan kísérték útjára az 
egyszerű koporsót. Most először 
törődtek vele. Késő, késő! Nem 
hallotta már az örök szeretetről 
szóló örömüzenetet. Óh, ez a szere
tet fényre deríthette volna élete sö
tét éjszakáját.

Vájjon ebben a szomorú élettör
ténetben nincs-e tanulság elrejtve 
számunkra? De igen! Meg akarja 
nyitni szívünket, szemeinket, látni 
és hallani akar tanítani bennün
ket, hogy sok lélek hazataMljon a 
bánat éjszakájából, az elhagyatott- 
ságból, Ahoz, aki ma is azt mond
ja: »örökkévaló szeretettel szeret
telek téged.«

Bármit bízott is rád az Ur, ha 
nem vagy alázatos, nincs értéke a 
munkádnak. PnUer Irma.
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Képek az istentelenség 
országából.*

(Folytatás.)

5. Az utolsó levél.
Dr. Klaassen Miklós és felesége, 

mivel egy alkalommal) kényszerből 
szállást adtak »fehér« katonáknak, 
börtönbe vettettek, majd halálra 
ítéltettek.

Kivégeztetésük előtti este dr. 
Klaassenné búcsúlevelet írt hat é- 
ves fiacskájának, szüleinek és test
véreinek. Azt írja:

»Drága fiacskám, édes szüleim 
és testvéreim!

Ez talán az utolsó üdvözletem... 
Ma ott álltunk a hármas bíróság 
előtt, és ma éjszakára várjuk íté
letünket .. .  Mindenre el vagyunk 
készülve .. .  Ártatlanok vagyunk...

Ha soha többé nem látjuk egy
mást viszont, itt e földön, úgy ez 
a mi mennyei Atyánk akarata. Kol- 
ja (férjének becézőneve) és én hi
szünk jobb, szebb tűlvilági élet
ben, ahol viszontlátjuk egymást.

Micsoda sors! . . .  Holnapután 
drága leánykánk halálának évfor
dulója van!

Ne szomorkodjatok! Kérve-kér- 
lek, szeressétek drága, drága gyer
mekünket ! Szívesen maradtunk vol
na még nála. Neveljetek belőle 
hasznos embert!... Vigasztaljátok 
meg! Egyedüli kívánságunk az, 
hogy vallásos, jó'ember legyen és 
mindig csak Isten útjain járjon!... 
Az utolsó időben elszakítottak fér
jemtől; emiatt nagyon szomorúak 
vagyunk. Szegény, szegény Mik
lósom ! De micsoda ez a földi élet ?
... Semmi ez összehasonlítva a 
mennyei örök élettel, ahol viszont
látjuk majd egymást!

Ne szomorkodjatok, örüljetek,

*Szemeloények Kroeher A -nak  „Bil-
der aus Sowjetmssland" című könyvéből

u g a r “

megtallátuk a mi Urunkat, és 
ennek örülünk... Drága gyerme
künk, az Ur áldjon meg és őriz
zen meg tégedet! Mi ölelünk és 
csókolunk tégedet, ne felejts el 
bennünket, imádkozzál érettünk! 
Mindnyájatokhoz, mi szeretteink- 
hez, utolsó szavunk ez: Bocsássa- 
tok meg nékünk, ha bármivel is 
megbántottunk titeket!

ölelünk titeket, szívbéli hűséges 
szeretetheti. Isten veletek és gon
doljatok reánk!

Utolsó üdvözletünk, utolsó kéz
szorításunk! Az Ur áldjon meg és 
őrizzen meg titeket!. . .  Zsoltár 121, 
103, 91, 92, 90. —

Reád, drága anyám, sokat gon
doltam az utóbbi időben és_ sokat 
imádkoztam érted; légy erős és 
szilárd a hitben! Isten veled!

Az Ur őrizzen meg mindnyája
tokat! ...

Fordította: Z. f i .

Csak a kezed.
Hadd fogjon meg kezed erősen, 
S aztán megyek, hová viszel, 
Csakhogy kezed ne vedd el tőlem, 
S áldásod sem védd tőlem el,

Sem két szemed, melyek vezetnek, 
Hová akarsz, szünetlenül,
S ha szárnyaid még béfedeznek, 
Akkor szívem lecsendesül.

Karbe Anna dalaiból 
fordította: Vargha Gyulámé-

Aki bizonyságtevő eletet akar él
ni, annak szeretnie kell a világos
ságot. A világosság eletet fakaszt. 
Az Ur őrizzen meg bennünket o- 
lyan élettől, amely csak szép, lom
bos fát mutat, de gyümölcsöt nem 
találni rajta. Pauer Irma.
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Árverés.
Tarka embertömeg tolongott a 

hiúság vásárán. Mindenki igyeke
zett előrenyomulni az árverező kö
zelébe, hogy miinél többet nyerhes
sen. Én is így tettem. »Szépség« 
— hangzott a kikiáltó ajkáról, »itt 
a szépség, eladó! Ki ajánl?« Fia
talok, öregek, versenyeztek egy
mással s olyan magasra verték föl 
az árat, hogy nékem semmi sem 
jutott.«

»Gazdagság! Ki mennyit ajánl 
fel a gazdagságért, mit adtok ér
te?« »A becsületemet« — kiáltot
ta az egyik. »Az életem keserves 
munkáját« — szólt a másik. »E- 
gészségemet, barátaimat, jó hírne
vemet adom!« »Én a lelkemet«, — 
így hangzottak a kiáltások össze
vissza. Ismét nem kaptam semmit, 
annak ellenére, hogy sokat aján
lottam. Az árverező egészen el
csábított. Sok minden került 
még [árverésre: Becsület, mu
latság, címek, érdemjelek, hivata
lok, művészet, s mindez rendkívül 
magas áron.

Másik árverező is jött, de ez más 
volt, mint az első. Mindent ingyen 
kínált. Békét, bocsánatot, új szívet. 
Istenben való örömöt, erőt a szen
vedéshez, testvéri hűséget, szerete
ted stb. Azonban alig szólt néhány 
szót, a tömeg már nem hallgatott 
rá. »Ez csupa régiség« —  mon
dották gúnyosan. »Ha nem kerül 
pénzbe, semmit sem ér.« Kevesen 
maradtak, akik az ajándékot elfo
gadták. Te azok közé tartozol-e?«

Az engedetlenségnek sokszor el
maradhatatlan következményéi 
vannak az ember életében. Ha itt 
lent nem is akarjuk meglátni, az 
örökkévalóságban nyilvánvalókká 
lesznek.

AZ IGE FÉNYÉBEN.

Iguzsáykeresönek. Kérdéseire a kö
vetkezőkben adhatok rövid választ:

1. Gyűlölni senkit nem szabad. Még 
a gyilkosokat sem. Tehát »más irányú 
hívőt« sem és azokat sem, akik »nem 
járnak templomba«. Gyűlölni csak a 
bűnt szabad, és azt kell is gyűlölni, de 
a bűnöst az Úrtól vett szeretettel sze
retni ke l, mert különben mi különböz
teti meg a hívöt a hitetlentől?

2. Korcsmába járni semmi körülmé
nyek között nem jó, mert ott a ta
pasztalat szerint nem az Urnák a dol
gait szólják és cselekszik az emberek. 
— Ugyanez áll általában a mozira vo
natkozólag is Egyik sem »üdvös« és 
nem jár lelki »haszonnal«. Szektárius 
összejövetelre eljárni azért nem nelyes, 
mert ezek a mozgalmak alapvető bib
liai igazságokban tévednek, és így az 
összejöveteleiken résztvevő annak a 
veszélynek teszi ki magát, hogy szin
tén eltér az evangéliumi igazságtól, 
hacsak nem áT sziklaszilárdan, ámbár 
»aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék«. 
Megszívlelendő I. Tim. 6:3—5 is, ahol 
az apostol azzal fejezi De intelmeit, 
hogy »azoktól, akik ilyenek (t. i. tév- 
tanítók), el távozzál«. Bár én is nagyon 
fontosnak és szükségesnek tartom a 
testvéri közösséget, mégis ilyennek a 
hiányában az Ige, ennek imádkozó lé
lekkel való olvasása elviselhetővé teszi 
számunkra a testvéri közösség hiányát. 
A legfontosabb mégis csak az, hogy 
magával az Úrral legyünk Közösségben. 
Mindez természetesen nem zárja ki azt, 
¡hogy a imás hitű embereket is ne sze
ressük, hiszen még ellenségünket is 
szeretnünk kell.

3. Lehet Bibliát olvasni és áhítatot 
tartani olyanokkal is, »akikkel nem 
vagyunk egyek«, mert hiszen az Igé
ben nem mi szólunk, hanem az Ur; ő 
pedig mindenkihez akar szólni, és nem 
utolsó sorban azért, hogy létrejöjjön 
az Ige által a lelkek egysége, természe
tesen az Úrral való egység alapján. 
Hiszen különben mivel indokolhatnék 
a széles e világon tartott úgynevezett 
evangélizáló összejöveteleket, amelyek
nek hallgatósága túlnyomórészt nem 
bibliaolvasó emberekből áll? Előfel
tétel természetesen az, hogy az illetők 
akikkel Igét olvasni és áhítatot tarta
ni akarunk, ezt akarják. Vigyázzunk ar
ra, hogy lelki gőgbe és a bírálgatás go
nosz szellemébe ne essünk, amely a
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hívökre nézve mindig nagy veszede- 
met rejt magában!

4. Máté 7:22-ben azokról van szó, 
akik hisznek ugyan Jézusban, és ezen 
hitük által isteni adományokat, isteni 
erőt nyernek, úgyhogy külső és belső 
ördögi hatalmak legyőzésére képesek, 
de nem teljesítik az Atya akaratát. 
Mivei pedig Jézus nem engedi ma
gát az Atyától elválasztani, és nem 
fogadhatja el a maga számára olya
noknak a tiszteletét, akik a mennyei 
Atyát nem tisztelik, mert akaratát nem 
teljesítik, azért nem Ítélheti meg az 
ilyen embereket kedvezően, hanem fcsak 
kárhoztatóan.

5. A Jelenések 11:3—4-ben említett 
két tanú az utolsó idők krisztusvallói, 
akiknek elöfutárjai Aggeus és Zaka
riás próféták. »Olajfának« azért ne
veztetnek, mert telve vannak lélekkel 
és erővel; »fáklyának« pedig azért, 
mert az a rendeltetésük, hogy sötét 
időkben világosságot terjesszenek és 
vigaszt nyújtsanak. A Jelenések 14: 
1-ben említett 144.000 alatt azok ér
tendők, akik a Bárány vére alá áll
tak, a ¡megváltást elfogadták, s így az 
ő tulajdonai.
, 6. A férfinek és nőnek egymáshoz
való viszonyára vonatkozó kérdésével 
kapcsolatban a következőket ajánlom 
figyelmébe: a) Isten kétféle nemet: 
férfit és nőt teremtett, amiben már 
benne rejlik az egymásrautaltság. íía- 
lározottan kifejezésre jut ez azután I. 
Mózes 2:18-ban. — b) Ez az egymásra
utaltság a házasságban nyer Kielégü
lést. A házasság a férfinak és nőnek 
egymással való legszorosabb közössé
ge; szorosabb ez a szülők és gyerme
kek közötti kapcsolatnál is, 1. Mózes 
2:24, Mt. 9:5—ti.— c) A házasélet fő
célja: a 'mennyei haza felé való együt
tes vándorlás, amely vándorlásban a 
férfi parancsol, de szeretetben paran
csol: szeretetével gondozza, hordozza 
és megszenteli a feleségét; viszont a 
feleség az ¡alárendelt, aki az Urra te
kintve, Benne bízva és az ö akara
tának a korlátáin belül férjének min
denben engedelmeskedik. Ef. 5:22—33. 
A házasé.etnek másodrendű célja: a 
fajfenntartás, másodrendű nem abban 
az értelemben, hogy talán nem fontos 
a gyermek, — a gyermek, a sok gyer
mek Isten áldása —, hanem abban az 
értelemben, hogy ez a cél az elsőnek 
alá van rendelve, és annak a szolgálatá
ban áll. d) A nemi élet a házasságon 
belül megengedett, de annak is meg

szenteltnek kell lennie, I. Kor. 7:5. — 
e) A házaséleten kívüli nemi élet bűn, 
I. Kor. 7:1, 8—9. — f) Pál apostol az
ért tartja jobbnak a nőtlen, i tetve a 
hajadon állapotot, mert szerinte rövid 
időn belül visszajön Krisztus, és az e- 
zen visszajövetelt megelőző igen ne
héz időkben a nőtlen, illetve ha
jadon ember könnyebben tud megállni, 
mert kevésbbé van kötve a földi élet
ihez, I. Kor. 7:26.

7. Az újsálemisták mozgalmát illető
leg egészen általánosságban annyit 
mondhatok, hogy ez a mozgalom az 
Evangéliom lényegén túlteszi magát, 
Inkább Isten és a világ megismerése 
érdekli, a keresztyénség központi Kér
dései mellett azonban elhalad. Az új
sálemisták a templomot fölöslegesnek 
tartják. Az ünnepnapoknak nem tulaj
donítanak különös jelentőséget. A tör
ténelmi egyházból nem lépnek Ki, ha
nem az egyházon belül alkotnak gyüle
kezetei,. mégis itt-ott szétválási törek
vés észlelhető, ami nem lephet meg 
bennünket, mert a tanításuk épen a lé
nyeges kérdésekben eltér az evangé
liumi egyházak tanításától, és ez az el
térés természetszerűleg bizonyos szét
válási törekvésekkel jár. — Megalapí
tójuk, Lorbsr Jakab, igen tiszteletre
méltó egyéniség volt, mint ahogyan a 
mozgalomnak ma is vannak tisztelet
reméltó hívei. — Szeretetteljes üd
vözlettel Z. H.

Az én lábamnak szövétneke a te 
igéd és ösvényemnek világa.

119. Zsolt. 105.
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TUDAKOZZÁTOK
Okt. 1. Péld. 23:1-18. Maiak. 2.1 

9. Milyen felséges hivatása volt az ó- 
szövetség népe közt a papoknak. Velők 
külön szövetséget kötött az CJr, hogy 
legyenek közbenjárók ő közötte és né
pe között. S milyen hűtlenekké lettek 
ehez a hivatáshoz! De eljött az igazi 
közbenjáró, az Ur Jézus Krisztus, aki
hez mindnyájain, s aki által az Atyához 
is mindnyájan odajárulhatnak. De a 
papoknak ma is van Külön szent hiva
tásuk. Vezetőkül vannak állítva az Ur 
nyájának egy-egy részéhez, s ajzok közt 
kell az Ige tiszta hirdetésével és meg
szentelt élettel szolgálniok, hogy a ju
hokat odavezethessék a nagy Pásztor
hoz. S iebben a hivatásban tőlük is hű
séget vár az Ur.

Okt. 2. II. János. Maiak. 2:10—17. 
Nem csak a papok bűnösek, a nép 
is ara. S itt különösen egy bűnökre mu
tat reá az Ur, arra, hogy iá házasság; 
szentségét megvetik. Idegen, pogány 
népekből válesztanak maguknak házas
társat, s .Emellett azt a törvényt is, 
mely a házasságot felbonthatatlannak 
mondja, semmibe veszik. Mennyire szól
hatna ez az isteni szemrehányás a mai 
nemzedéknek is! Isten gyermekei is 
házasságot kötnek világi emberekkel, 
s vesznek igy magukra felemás igát. S 
mily ijesztő mértékben szaporodik az 
elválások .száma! Bizony a mai nem
zedék, s köztük a . magyar nép is fá
rasztják az Urat bűneikkel.

Okt. 3. III. János. Maiak. 3:1 12, 
Minden embernek meg kell próbáltat- 
nia és tisztíttatnia az életnek az ol
vasztó kemencéjében, amely mellett ma
ga az Ur ül, hogy a kellő percben ki
emelje a Salaktól megtisztult drága 
ércet. Akinek az élete csupa salak és 
semmi értékes, t. i. bűnbánat, hit, enge
delmesség, nem kerül ki belőle, azt 
megemészti a tűz. De elsősorban meg 
kell t'sztíttatniok azoknak, akik Isten 
szívéhez a legközelebb állanak, áz ő 
hívő gyermekeine’k (ezeket példázzák 
a Levi fiai) hogy teljesen elkészíttesse
nek a dicsőségre. A megtisztulásnak 
egyik jelensége a hűség az Ur ügyére 
vaió adakozásban.

Okt. 4. Jel. 1:1—11• Maiak. 3:13— 
4:6. A Jelenések könyvének próféciája 
az utolsó időkre vonatkozik, s kijelen
tése János apostolra bízatott. Elsősor
ban hét ázsiai keresztyén gyülekezet
hez van intézve a kijelentés, de egy
úttal minden idők minden keresztyén 
gyülekezetének szól. A kijelentés Já-

s u g &  r"

AZ ÍRÁSOKAT!
nos magától az Ur Jézus Krisztustól 
kapta, akinek személyére, mint Meg
váltóra mutat reá, de egyúttal hirdeti, 
hogy az Ur újra el fog jönni, mint a- 
hogy ezt ővele már tudatta, itt Patli- 
mos szigetén.

Okt. 5. Jel. 1.12—20. Jer. 1:1—12, 
János ragyogó színekkel festi le az 
Urnák megjelenését, aki most már nem 
mint az egyszerű igénytelen külsejű Ná
záreti áll szemei elé, hanem a maga 
teljes isteni fenségében, úgy hogy ő meg
döbbenve hull előtte a, porba. Csodála
tos szavakban jellemzi magát az Ur.
Ő az első és utolsó, mindennek a kez
dete és a vége. A hét aranygyertya- 
tartó, amelyek közt megjelenik, az a 
hét gyülekezet, amelyhez elsősorban 
küldeni akarja üzenetét. A gyülekezetek 
angyalait (tulajdonképen vezetőit), mint 
hét csillagot (kezében tartja.

Okt. 6. Jel. 2:1 11. Zsolt 32:1 7.
Az első üzenet az efézusbeli gyüleke
zetnek szól. Sok dicséretreméltót ta
lál benne az Ur s azt örömmel elismeri. 
De talál hibát is, hogy első szeretetét 
elhagyta. Sok mindenből látszik még, 
hogy keresztyénségét komolyan fogja 
föl és aszerint él. de mintha az Ur 
személye iránt való lángoló szeretet 
íankadtabbá vált volna. Nem így va
gyunk-e sokszor mi is, mai keresz
tyének. Megtérésünk első idejében úgy 
érezzük, hogy mindenünk az Ur, de 
később más foglalja el szívünkben az 
első helyet, talán az Űrért való munka. 
Pedig csak az lesz győzedelmes, s az 
nyeri el a koronát, aki mindhalálig hiv 
Őhozzá, az Úrhoz. Ezt írja a második 
levél, a smirnabeliekhez, de mindnyá
junkhoz intézve.

Okt. 7. Máté 9:1—8. Ef. 4:22—32. 
Ján. 9:24—41. Jak. 5:13—20. Ezeknek 
az isteni parancsolatoknak némelyikét, 
elferdített formában ma is követi a ró
mai egyház, egyiket az utolsó kenet
nek a másikat a gyónásnak gyakor
lásában. De ha figyelmesen elolvas
suk az Igét, látjuk, hogy már külső for
májukban is eltérnek ezek a gyakorla
tok az Írástól, mert itt a kenet nem a 
halálra, hanem a gyógyulásra szóló 
kénéit, s a bünvallás nem egy hivata
los személynek, hanem egymd nak 
való bűnvallás. A legnagyobb Daj pe
dig az, hogy a formából kiveszett a 
Lélek, a gyakorlatot nem kiséri hit
ből való imádság, s így nincs is meg 
az áldás. Gyakoroljuk ezeket a paran
csokat úgy, mint Isten Lelke mutatja
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az Igében,, s áldás lesz rajta.
Okt. 8. Péld. 23:19—25• Jer. 1:32—2: 

3. Ez az Ige kiváltképen az ifjúságnak 
szól, mert a tiszta, mértékletes élet, 
folytatása, — amely ellen véteni kü
lönösen az ifjúságnak a kisértése, — 
egybe van kapcsolva a szülők iránt 
való engedelmességgel. Mennyire alá
ássa a mai életfelfogás a szülői tekin
télyt, amelynek következtében aztán a 
gyermekek kivonják magukat a szülői fe
gyelem alól. A 14—15 éves fiúk és 
leányok azt hiszik, hogy nekik már 
nincs szükségük az idősebbek tanácsá
ra, ők szabadok akarnak lenni. S ez a 
képzelt szabadság beleviszi őket a sá
tán hálójába,, a bűn rabságába.

Okt, 9. Jet. 2:12—17. Jer. 2:4—16. 
»Tudom a te dolgaidat.« Jó, ha ezt 
mindig a szemünk előtt tartják, mert 
nekünk is szól. Az Ur tudja a mi dol
gainkat, akár kedvesek azok előtte, 
mint ahogy a pergámumi gyülekezet 
hithűsége, akár megfeddeni valók, mint 
Pergámumban a Nikolaiták tanításának 
a megtartása. (Ezek tévtanokat hirdet
tek.) S Imindaz, amit jónak talál az éle
tünkben, nem mentheti a rosszat, mert 
abból meg kell térnünk, ha győzedel
mesek akarunk lenni.

Okt. 10. lél. 2:18—29■ Jer. 2:18—27, 
Megdöbbentő dolog az, hogy az olyan 
gyülekezetekben is, amelyekben szere- 
tetet, hitet, türelmet, szó gálatot lát az 
Ur, nagy bajokat is tud felfedezni, s 
kénytelen azok ellen a legszigorúbban 
föllépni, épen azoknak az érdekében, la
kik még nincsenek megfertőzve a köz
tük fellépett bűnökkel. A sátán minde
nüvé be tud furakodni, ahol Isten gyer
mekei együtt vannak, s megkísérti a 
jobbakat is. De Isten Dennünket győ
zedelmes életre segít, ha egészen átad
juk magunkat neki, s akkor mindvégig 
megállunk.

Okt. 11. Jel. 3:1—13. Jer. 2:28—3:5. 
A sárdisbeli gyülekezetben fájdalom, 
már annyira elterjedt a visszaesés, 
hogy az egész gyülekezet, bár élőnek 
vallotta magát, halott volt az Ur sze
mei előtt, s csak kevés volt azoknak 
száma, akik nem mocskolták be fehér 
ruhájukat a belopózott bűnökkel. An
nál örvendetesebb az állapot Filadel- 
fiában, amely Smirna mellett az egyet
len gyülekezet, amelyben nem talál az 
Ur gáncsolni valót. S milyen nagy ál
dást Ígér nekik. Mindenkinek még el
lenségeiknek is meg kell majd látniok,

hogy az Ur szerette őket. Megtartja 
tőket a megpróbáltatás idején, s elnye
rik és megtartják a Koronát.

Okt. 12. Jel. 3:14-22■ Jer. 3:6—15, 
A laodiceabeli gyülekezet képe talán 
leggyakrabban feltalálható ma is a 
keresztyén gyülekezetek, közösségek és 
az egyes keresztyének életében is. Re- 
resztyénség, de csak félkeresztyénség, 
egy kicsit az Urnák, egy kicsit a világ
nak való szolgálat, némely dolgokban 
az Ur, másokban az »én« gondolata a 
döntő. S az ilyen keresztyének va
kok, nem látják a magok bajait, azt 
h'szik rendben van a dolguk. Szem
gyógyító írra van szükségük, nogy föl
ismerjék lelkiállapotukat. Az Ur ott áll 
az ajtó előtt, zörget és hozza a gyó
gyulást. Öh, bár kinyitnák előtte az 
ajtót! í

Oki. 13. Jél. 4. Péld. 2:1—8, Miután 
az Ur két gyülekezet életében meg
mutatta Jánosnak a jelenlegi állapotot, 
most már bepillantást enged neki a 
jövő titkaiba, az utolsó, időkbe. Az 
Urat látja teljes dicsőségében, a királyi 
székben, körülvéve a Vénektől, a meg- 
dicsőült Egyház képviselőitől és a 
lelkes állatoktól, királyi trónjának eme 
kísérőitől, akiket már a régi próféta, 
Ezékiel is látott a maga látomásaiban. 
(Ezék. 1:5—11.) S ezek mind az Ur
nák adnak hálát és dicsőséget, mert 
egyedül csak ö méltó arra. így te
szünk-e mi, földi emberek?

Okt. 14. Máté 22:1—14. Ef. 5:15- 21. 
Ján. 15:1—8. Róm. 14:1—9. A mostani 
napok igazán gonoszok, mert az Isten 
ellen való lázadás szelleme terjed. De 
Isten a gonosz napokban is szói a 
Ielkekhez s alkalmat ad nekik, hogy 
Őt megtalálják. S akik már az övéi, 
azoknak alkalmat ad arra, hogy szol
gáljanak, s fmagukat a sötétség csele
kedeteitől megoltalmazzák. Használ
juk ki az alkalmakat olyan módon, a- 
mint azt ezekben a versekben olvassuk.

Okt. 15. Péld. 24:1—18. Jer, 3:16—25, 
Ne irigykedjünk a gonosztevőkre, ha 
jól megy dolguk, mert hiszen előbb- 
utóbb elveszik gonoszságuknak bünte
tését. De ne is örüljünk azon, ha eles
nek, vagy megütköznek. Az egyetlen 
helyes eljárás velük szemben, ha imád
kozunk értük, hogy akár jólétük, akár 
bukásuk, arra szolgáljon, hogy meg
térjenek.
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