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És lennék fénysugár . . .

Most te nem látsz belőlem egyebet, 
csak azt a fénylő kegyelemruhát, 
mely ráborulva sebre, gyöngeségre, 
fehéren, csillogón beföd 
Szövése köd, 
de nem látsz rajta át.
Nem látsz belőlem egyebet, 
csak ezt a fénylő kegyelemruhát!

Én ... én tudom : alatta, rejtve,
fénnyel fedezve, elfelejtve,
én . . .  én tudom, hogy ki vagyok.
Jaj, a fekélyes, bűnnel megvert, 
rab, gyáva, gyönge régi embert 
érzem mozdulni annyiszor még 
hófehér köntösöm alatt.
De kegyelem borít el lágyan.
Járhatok fénnyel szőtt ruhában 
s im szemed mást se lát belőlem, 
csak a rámhulló sugarat.

Bár mindig, mindig így lehetne: 
ne látna engem senki többé, 
voltom, valóm mind teljesebben 
és mindörökre elfödözné 
a kegyelem, mely megmarad ...
Ne látna engem senki már,
csak azt az ég felé vezérlő,
örökre fénylő sugarat ...
és lennék fénysugár 1 Bélák Erzsébet■
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Legyen a ti beszédetek: Úgy 
úgy; nem nem; a mi pedig 

ezeken felül vagyon, a 
gonosztól vagyon.* Máté 5. 37.

Úgy éreztem, hogy a beszédről 
kell szólítanom, mint ami igen fon
tos eszköze az egymással való é- 
rintkezésinek, és amely nagyon sok 
bajt szerez nekünk is, másnak is. 
Legyen a mi beszédünk úgy, úgy 
és nem, nem. Legyen igaz és egy
szerű. »A nyelv is tűz, a gonosz
ságnak összessége,« »ha valaki be
szédben nem vétkezik, az tökéletes 
ember«, — mondja Jakab apostol. 
Ha magunkra vonatkoztatjuk ez 
Igéket, le kell hajtani a fejünket, 
mert nem mondhatjuk el, hogy a 
beszédben nem vétkeztünk volna. 
»A szívnek teljességéből szol a 
száj« és sohasem mond a nyelvünk 
mást, mint ami a szívünkben él. 
Tehát ha egy keresztyén a be
szédben sokat vétkezik, az oda ve
zethető vissza, hogy szívét még 
nem szolgáltatta egészen ki az Úr
nak. Az ember azt gondolná, hogy 
a keresztyénnek a beszéde nem is 
lehet más, mint igaz. Annak kel
lene lennie, feltétlenül igaznak. A 
keresztyénnek világítania kellene 
még a beszédével is. Különböznie 
kell a világ beszédétől és külön- 
lönböznie keli! szívünk gondolatá
nak is. Igaznak kell lennie!

Tudjuk, hogy a világ telve van 
hazugsággal. Keresztyéneknél is 
megtörténik, hogy tudatosan ha
zudnak, különösen amikor megle
petésszerűen éri őket valami. Az 
illető szégyenli magát és mond 
olyat, ami nem igaz. És ezután 
jön a késő fájdalom és küzdelem, 
hogy valld be. Sokszor megtörté
nik, hogy a világ előtt hazudunk, 
azzal jön az ellenség, hogy a vi
lág előtt csak nem fogod meg
mondani, hallgatnod kelll. Viszont

így az ördög fogságában mara
dunk és mindig mélyebbre ju
tunk. Ha hazudunk, akkor nincs 
más mód, minthogy megalázkod
junk. Ember sohasem kénytelen 
hazudni és nem is szabad, mert a 
hazugság az ördög kezére játszik 
bennünket'. Az Úr az igazság és 
ha az igazság ellen vétünk, akkor 
nem vagyunk az Úrral. És ha az 
Úrral vagyunk, akkor kicsoda el
lenünk ?

A hazugságok között igen gya
kori az a két szó, hogy nem tu
dom. Vannak azután féligazságok, 
mikor az emberek kimélni akarnak 
valakit, pld. a betegágyon. Ne
künk; meg kell mondanunk az iga
zat, mert nagyon fontos, hogy a 
beteg szembenézzen az állapotá
val. — Sokszor az ember szemé
lyes benyomásai és érzelmei alap
ján ítéli meg a dolgokat. Ez is 
hazugság. Az ember valamit hall, 
a benyomása az, hogy ezt most va
lamiért mondta az illető és végül 
már úgy is veszi, hogy ez az igaz
ság.

Ha mi keresztyének tényleg úgy 
élnénk, magunktól szabadon, a- 
hogy kellene, akkor bizonyos, hogy 
úgy látnánk a dolgokat, mint 
ahogy vannak. De mivel mi en
gedünk az ellenségnek, nem va
gyunk igazságosak. Ha vannak 
ilyenek, ne egymással tárgyaljunk 
róla, hanem mondjuk el az Úrnak, 
mert a másik majd nem benyo
másnak tartja és harag és félre
értés lesz. Ha üzenetet kell átad
nunk, akkor is legyünk elővigyáza
tosak. Az is napirenden lévő ha
zugság, hogy az üzenetet nem úgy 
adják át, ahogy kellene. Ha az em
ber csak egy kifejezést változtat 
meg, már egészen más értelmű 
lesz.

*A Fébé tagok júniusi konferenciáján 
e hangzott egyik előadás összefoglalása.
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Van azután egy fajtája ,a hazug
ságnak, amikor az ember szinez. 
Nem vagyunk egyforma alapter- 
mészetűek. Van olyan, aki mindent 
rózsaszínben lát, viszont vannak 
olyanok, akik mindent szűrbe sze
müvegen néznek, s egymásról is 
olyan rossz véleménnyel1 vannak. 
Az Úr melyiket szereti? Egyiket 
sem. Ő azt akarja, hogy józanok 
legyünk. Nagyon szeretném min
denkinek a szívére helyezni, hogy 
ne sokat beszéljen és ne másokról. 
Nagyon sokat vétkeznek Isten 
gyermekei azáltal, hogy okvetlen 
beszélni akarnak. Gondoljuk meg 
mindig, hogy mit miért mondunk 
és nagyon sok baj fog elmaradni. 
Szabad-e elmondani egy másik 
dolgait egy harmadiknak? Csak 
egy esetben. Ha azért mondjuk el, 
hogy az is imádkozzék érte. Ebből 
következik, hogy csak olyannak 
mondjuk el, aki elég komoly ahoz, 
hogy a szívére vegye a másik ba
ját. Csak olyant mondjunk el és 
csak annak mondjuk el, akiről 
tudjuk, hogy imádkozik érte.

Ha valaki sokat beszél, az na
gyon sok hazugságot továbbit ön- 
tudatlanul is.

Az ember legyen határozott. 
Sokszor adunk hirtelen elhamar-  
kodott választ. Akkor az a ter
mészetes, hogy utólag megmond
juk. Legyen az igen, igen, amikor 
félülrőí'jövő dolgokról van szó, de 
ami bűn, arra mindig nemet mond- 

•junk. És ne aszerint változtassuk, 
hogy kivel beszélünk. — Az igen 
a pontosságnál is igen legyen. Is
ten gyermekei vagyunk, királyi 
gyermekek, pontosaknak kell len
nünk.

Az Űr azért figyelmeztet mind
ezekre, mert ¡azt akarja, hogy éle
tünkben ezeken a beteg pontokon 
változás álljon be. Legyen beszé
dünk igaz és az Űrtói való.

T. E. d. f. I

Keresztyének, — de csak 
név szerint.

Van Bibliájuk, — de számukra 
a napi hírek és az izgalmas regé
nyek fontosabbak.

Olvasnak és hallanak sokat ön
megtagadásról — de legfőbb gond
juk: mit együnk, mit igyunk, mi
vel ruházkodjunk?

Ke re szty éneknek neveztetnek,
de azt gondolják, hogy a keresz- 
tyénség elavult már, keresztyének
hez tartoznak, de csak azért, mert 
így szokás.

Te ezekhez a keresztyénekhez 
tartozol ?

Krisztus azt mondja: „Nem 
ismerlek titeket.

Hazugságra nevelés.

»Édesanyám, Mária néni jön!« 
— szólt a tíz éves Róza. »Már 
megint? Biztosan itt ül majd 
egész délután, fecseg és nem 
jutok tőle a munkámhoz. Át
megyek a másik szobába s ¡mondd 
hogy elmentem.« — Mária néni 
belépett. — »Édesanyám elment.« 
»Hová ment?« »Nem tudom.« »Ak
kor hamarosan fog jönni, megvá
rom.« Róza rémülten szaladt az 
anyjához: »Édesanyám, mit te
gyek most?« A néni mindent hal
lott, — eltűnt és többet nem jött 
vissza. Vájjon mi lesz Rózából? 
Ilyen vezetés mellett a hazugság 
mintaképévé válhat. Miért nem 
mondta az anya a látogatónak: 
»Ne vedd rossz néven, ma sok dol
gom van, jöjj inkább holnap?« 
Vagy jredig miért nem hagy
ta ott a munkáját és mi
ért nem mondta a leányá
nak: »Szivesebben dolgoztam vol
na, de a barátnőm kedvéért áldó-
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zatot hozok.« így a gyermek meg
tanulta volna anyját tisztáim és 
igazságban őszintén járni. Édes
anyja példakép lehetett volna 
számára.

Hamis b'zonyság . . . 
Isten hallja.

Valaki elgondolkozva ült dolgo
zószobájában, s önkéntelenül fűl- 
tanuja lett egy beszélgetésnek. A 
konyha közvetlen dolgozószobája 
mellett volt. A szakácsnőhöz ven
dég jött, akivel hamarosan élénk, 
beszélgetésbe kezdett. Mindenről 
elfelejtkezve, összes ismerőseiket 
sorra vették, éles nyelvük egyiket 
sem kímélte meg. Mivel a fal vé
kony volt, az ifjú ott benn a szo
bában könnyen feljegyzett min
dent. Este azután így szólt a leány
hoz: »Katalin, várj csak, szeretnék 
valamit felolvasni neked.« S szóról- 
szóra olvasni kezdte a kettőjük közt 
folytatott beszédet. A leány láng- 
vörös lett. Fülét befogva mene
kült ki az ajtón s úgy könyörgött 
az ifjúnak, hogy az írást égesse el, 
különben kétségbeesésében véget 
vet az életének.

£ K H 4 r

A főnyeremény.
Kovács János, az öreg cipőfol

tozó, sötét műhelyében ült. Ami
lyen sötét volt a műhelye, épen 
olyan sötét, háborgó a szive is.

»Hm« — mormogta magában — 
»igazán nem érdemes a foltot ráten
ni. Jobban tenné a Péter is, ha 
újat venne magának. Na, de sze
gény, ő venne is, ha pénze volna.«

Kalapált és foltozott tovább. Fe
jében egymást kergették a gon
dolatok.

»Hm«, — folytatta kis idő múlva, 
»miért is van olyan sok szegény 
ezen a világon ? Csak tengetik nap-

ról-napra nyomorúságos életüket 
és száraz kenyerükért alázatosan 
kell könyörögniük a jó Istenhez. 
De a gazdagok! Azt sem tudják, 
hogyan sétálják el üres napjukat. 
Magamfajta szegény ördög pedig 
örülhet, ha a sok rongyos cipőn 
néhány fillért keres.«

Töprengésében felesége zavarta 
meg, aki újsággal a hóna alatt iz
gatottan lépett be az ajtón. »Ol
vastad már? A törvényszéki bíró 
fia nyerte meg a főnyereményt.«

»Epén annak volt szüksége rá« 
— kiáltotta haragosan a férj. Fel
ugrott a székből, kikapta az asz- 
szony kezéből az újságot. »Mindig 
a gazdagok, miért nem te nyersz, 
vagy én? Hiszen tíz éve játszol 
már.«

Az asszony csitította. »Légy tü
relemmel, meglátod, felderül még 
reánk is a szerencse napja.«

»Menj az örökös vigasztalásod
dal! Most van szükségem a pénzre. 
Most segíthetnék még magamon. 
Most hozhatnám rendbe az üzlete
met .Ha a koporsóban' leszek, ké
ső már.«

Az évek múltak. János mester 
még mindig a háromlábún ült és 
foltozott. De eljött a nap, amit 
olyan nagyon vártak és amit álma
ikban oly sokszor kiszíneztek. Az 
asszony hozta a jó hírt. »Nézz ide 
gyorsan, János! Megnyertük! a fő
nyereményt ! Itt van a szám*. 
17.387!«

»Mit, nyertünk?! Mutasd, az lehe
tetlen! Valóban 100.000 pengő! 
Betért végre a boldogság házunk
ba!«

Nem akart hinni a szemének. Hol 
az újságot nézte, hol a sorsjegyet. 
Megvetéssel dobta a sarokba a ré
gi szerszámokat. Kalapács, ár, fú
ró, mind darabokra törtek.

»Asszony, elő a vasárnapi ru
hát!« S Kovács János feltéve az 
ünnepi kalapot is, sietve vette út-
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ját a bankház felé. Ott hiány nél
kül kifizették a pénzt és ő zse
bében a ioo.ooo pengővel, vidá
man igyekezett haza.

»Asszony, ülj ide melllém, most 
kezdődik az igazi élet és boldog
ság. Ha valaki jönni talál és mun 
kát hoz, mondd, hogy nem nyúlok 
többé piszkos cipőkhöz.«

»Kovács Józsefnek nincs helyén 
az esze« — így mondták a falu
beliek. »Eljön még az idő, hogy 
örül annak, ha munkát kap. A bu
kást elbizakodottság előzi még.«

"Kovács József pedig élt, ahogy 
kedve tartotta. Evett és ivott, sé
tált és szórakozott. Ezenkívül csak 
a minél díszesebb ruha érdekelte. 
A szorgalmas foltoz óból könnyel
mű kártyás lett. Alig telt bele öt év, 
a pénz, amely olyan könnyen, fá 
radság nélkül hullott az ölébe, el
fogyott. Ahogy jött, úgy el is ment. 
Feje fölött össze csaptak a gond 
hullámai, s egy napon gyilkos kéz
zel vetett véget az életének. — Min
den ember boldogság után vágyó
dik, de legtöbben helytelen írta
kon keresik. Boldog az, aki máso
kat boldogít. Másokat boldoggá 
pedig csak az tehet, akinek a szí
vében a boldogság és öröm forrá
sa, Jézus Krisztus lakik.

*  ***❖ *  *■ » » » ' * é

Hivő anyám Van.
Fiatal földműves jelent meg a 

missziói házban, és egy nagyobb 
adományt nyújtott át a pénztáros
nak. »Csak azt kérem, hogy sen
ki se tudja meg, hogy ki adta ezt a 
pénzt«. Megkérdeztem, hogy mi 
indította ilyen nagy pénzösszeg a- 
dására. Habozás után könnyes 
szemmel így válaszolt: »Hívő a- 
nyám van.«

Őh, asszony, nagy a te hatal
mad. Vigyázz, hogy annak a szol
gálatában használd, aki haláltusái
ban is gondolt az anyjára.

Spurgeon.

Képek az istentelenség 
országából.*

(Folytatás.)
Ezer féle úton tud 

megszabadítani.
Valahol egy emberi szív Iste

nének szeretete felől megbizonyo
sodott, ott Istenét mint ama Sza- 
badítót is megismerte, aki na

gyobb minden Ínségnél, és aki szá
mára minden, nehéz helyzetünk 
egy-egy alkalom, amely bepillan
tást enged nékünk az ő atyai szi
vébe. És minél nehezebbek és sö- 
tétebbek azok az írtak, amelyeken 
övéinek jármok kell, annál di
csőbben mutathatja meg szabadí
tó kegyelmét...

Körülbelül négy évvel ezelőtt 
Nyugatszibéria egyik városában a 
bolseviki titkos rendőrség borzal
mas börtönében ült egy német fér
fi. Valamikor a világ gazdagainak 
és előkelőinek a sorába tartozott 
és Szentpétervárott magas ál
lást töltött be. Most börtönben 
várja sorsának eldölését.

Az orosz tschekának, azaz tit
kos rendőrségnek a vizsgálati fog
ságai rettenetesek. Kicsiny, sötét, 
dohos pincében, amely alig felel 
meg egyes cellának, gyakran húsz
nál is több ember van összecsuk
va, levegő és világosság nélkül, 
nedvességben, piszokban, rovarok
tól gyötörve. Együtt vannak itt 
fiatalok és öregek, férfiak és nők, 
gazemberek és olyanok, akiknek 
minden vétkük az, hogy nem tud
tak a bolsevizmusnak behódolni.

A foglyok élelmezéséről nem 
történik gondoskodás. Akinek ro
konai vagy ismerősei vannak 
azt ezek látják el élelem
mel, akinek nincsenek ro
konai, vagy ismerősei, az éhen

*Szemelvények Kroeker A nak „Bilder
aus Sowjelrussland." című könyvéből.
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pusztul. Ez a sors várt volna er
re á német férfira is. Ö azonban 
ismerte Azt, akinek erős karja a 
bolseviki börtönbe is belenyúlok. 
És ö  már ki is választotta a köve
tét. Sajátságos követ volt ez, sem
mivel sem sajátságosabb ama hol
lóknál, amel yek Illés prófétának 
kenyeret és húst vittek ott a Ké- 
rith patak mellé. Mindennap meg
jelent a börtön ajtaja előtt egy 
öreg szibériai cigányasszony és 
rendszeresen hozta a német férfi
nak, ki Istenében bízott, ami élete 
fönntartásához szükséges volt.

A német gróf már néhány hó
napja ült a börtönben. Sikerült 
néki balti rokonait sorsáról érte
síteni, és most nap-nap után várta 
írásait, amelyek külföldi állampol
gárságát igazolják és ezzel szaba
dulását hozzák. Azonban minden 
reménysége hiábavalónak látszott 
és egy napon kihirdette tett előtte 
a halálos ítélete. A kivégzése bol
seviki szokás szerint akkorra ha- 
lasztatott, amikor a halálraítéltek 
száma tizenhatra nőtt. Most még 
csak tizenöt volt. Ezért a kivégzés 
még egy nappal eltolódott. És ép
pen ezen az utolsó napon megér
keztek írásai, és íme ez a férfi 
aki ¡már a halál küszöbén állott, 
visszaadatott az életnek és a szabad 
ságnak.

Mielőtt a fárasztó útra, mely ha
zájába visszavigye, elindult volna, 
fölkereste öreg jóltevőjét rejtett er
dei kunyhójában és megkérdezte, 
hogy mi indította őt arra, hogy a 
teljesen idegen gondját viselje.

»Nézze — szólt az öreg asszony 
— én annyi gonoszát cselekedtem 
életemben, hogy magam is megun
dorodtam önmagámtól, és hatal
mas vágy fogott el, hogy egyszer 
én is valami jót cselekedjem. És 
amikor hallottam, hogy egy idegen 
ül a börtönben, akivel senki sem 
törődik, elmentem önhöz.«

A férfi egészen sajátságosán 
érezte magát, amikor ezt hallotta és 
szívében Dávid dicsérete rezgett 
meg: »Igen, sokat cselekedtél te, 
Uram Istenem, a te csodáiddal és 
terveiddel mi érettünk!« ...  (Zs. 
40:6). Fordította: Z. H.

Hol lakik a jó Isten?
Ezt a kérdést tette fel az első 

osztály tanítója a gyermekeknek. 
»Az égben!« — mondta az egyik. 
»A tiszta szívben!« — felelte a má
sik. A kis Frigyes, mintegy az 
‘egész osztályt túlharsogni akarva 
kiáltotta: »A jó Isten a Rózsa-ut
cában lakik, balra a üegutólsó ház
ban!« Harsogó kacagás követte e 
nem várt feleletet. A tanító meg
kérdezte Frigyestől, hogy érti ezt. 
A kis fiú bátortalanul megszólalt: 
»Édesapám azt mondta, amikor a 
ház előtt elmentünk: »Ez a ház a 
szegény foltozó vargáé. Nyolc 
gyermeke és világtalan édesapja 
van, de mindnyájan szeretetben és 
békességben élnek egymással. Lá
tod, fiú, ezeknél az embereknél la
kik a jó Isten!«

Gondolj erre.
Az ítéletkor nem csupán minden 

haszontalan szóért kell számot ad
nunk. Nem, hanem számot kell 
adnunk gyáva hallgatásainkért is. 
Talán az osztálytársad, vagy a 
munkatársaid közül vádol majd 
egy ama napon és azt mondja: 
»Együtt dolgoztunk éveken át, es
ténként együtt mentünk a munk'á 
ból haza, s én mégis egyre távo
labb jutottam az Istentől. Mi|ért 
beszéltél Olyan sok hiábavalóságot 
és a fődologről miért hallgattál?«
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Tudakozzátok az Írásokat!

Oki. ló. Jel. 5 Jer. 4:1— 14. A  legfel
ségesebb jelenet lesz az. m kor Isten ki
rályi széke ellőtt fe'bontatik a lepecsételt 
könyv s feltárulnak nvndazok a titkok, 
amelyek abba be vannak írva. Az egyet
len, aki méltó rá, hogy fe bontsa, az Ur 
Jézus Krisztus. Ott, ebben a felséges 
órában is. az desz neki a legnagyobb di
csősége, hogy rjiint Bárány a mészárszékre 
ment, hogy bennünket, emberi nemzetsé
get megváltson. Ezért fog neki dicséretet 
zengeni az egész mennyei kar-

Oki. 17. Jel. 6:i — 8. Jer. 4:15— 29 
Még soha olyan, világosan és határozot
tan nem lehetett a világtörténelem ese
ményeiben meglátni mindannak a betelje
sedését. amit ebben a részben elénk tár az 
Ige, mint napjainkban. A  győzedelmes Ige 
terjedése az egész világon hatalmas mé
reteket vett a 19. és 20. században. Aztán 
jött a nagy világháború s utána a gazda
sági élet felbom ása, a  munkanélküliség, 
drágaság, nyomor, éhség. S jön a halál, 
a pokol, a bűnnek, istentelenségnek öl
döklő levegője, amelynek számtalan testi 
élet js áldozatul esik. Isten gyermekei ko
molyan szembe nézn ek a kérdéssel: az 
Ur eljövetele közejeg, legyünk készen!

Okt. 18. Jel. 6:0— 17.■  Jer, 5:1— 13. 
Istennek nem csak a  földön élő gyerme
kei várják a nagy napot, m kor az Ur 
megjelenik, hanem az elköltözött igazak
nak, a mártíroknak lelkei is várják az igaz
ságszolgáltatásnak a napját. De a hívek 
várakozása, úgy az élőké, mint a holtaké 
nem gyötrelmes várakozás, mert Isten 
Lelke nyugalmat és békességet ad a vá
rakozó, szíveknek. Annál rettenetesebb 
lesz a hitetlenek lelkiállapota, m kor majd 
megrázó természeti jelenségek fogják 
hirdetni, hogy közeleg számukra az Ítélet 
napja.

Okt 10. Jel. 7 :i— 8. Jer. 5:18— .41. A  
zsidó nép története, ha jól megfigyeljük 
ezt, világos bizonyságtétel arra. hogy Is
tennek minden Ígérete betelj esedik. A  
cionista mozgalom, amely szerint a zsi
dók tömegestől igyekeznek eredeti hazá
jukba, Palesztinába, a m'ndig sűrűbben 
tapasztalható megtérések a zsidó nép kö
zött, mind biztató jelek annak az ígéret
nek a közelálló beteljesedésére, hogv a 
zsidó nép a maga egészében felébred.

Okt. 20. Jel 7:9— 17. II. Sám. 7:17-20. 
Az Izrael-népéből e’pecsételtek után fel
tűnik a jelenések látója előtt azan agv so
kaság, amely a többi népből, és pedig min
den népből ki van mentve és arra mél
tatva, hogy fehér ruhákban a trón előtt

álljon Ruháikat a Bárány vérével fehé
rítették meg, nem eredetileg voltak azok 
fehérek. Ök is csak bűnös emberek voltak, 
de rábízták magukat arra, aki, bár Isten 
Báránya, nekik pásztoruk volt, s legeltette 
őket földi éetükben is, s legeltetni fogja 
mindörökké: A  földi legelőkön még vol
tak tövisek és göröngyök, amelyek köny- 
nyeket csaltak a szemekbe, de a mennyei 
legelőkön ezek mind eltöröltetnek

Október 21. János 4:46— 5 4 : Ef. 
6:10— 17. Márk 10:13— 16. E f. 6;i— p 
Isten Igéje nem csak általános 
parancsokat ad. amelyek minden 
emberre egyformán kötelezők, hanem az 
emberek különféle helyzete szerint rész
letkérdésekbe is bocsátkozik s így a szo
ciális kérdésekre vonatkozólag is a legtö
kéletesebb útmutatást nyújtja. Szülő és 
gyermek, férfi és nő, úr és szolga, király 
és alattvaló közt való viszony mennyire 
elfajúlt ma. mert mindnyájan eltértek 
Isten parancsolataitól. Nem is fog helyre 
állani a helyes állapot, ha vissza nem tér 
az emberi társadalom az egyetlen igaz 
zsinórmértékhez. Isten Igéjéhez.

Okt. 22. Péld. 24:10— ?4- Jer. 7:1— 15. 
Igazság és szeretet két olyan tulajdonság, 
melyek csak Istenben egyesülnek egész 
tökéletesen, emberben csak tökélet'eniil. 
vagy sehogy sem. De ha az Űréi vagyunk, 
akkor az ö  Lelke munkálja bennünk an
nak a kialakulását, hogy a gonoszt tudjuk 
gyűlölni, de a gonosztevőre ne haragud
junk, hanem szeretettel tudjuk megfed- 
deni. Fe’ebarátunk ellen ne vétk zzünk 
fölösleges, vagy hamis vádaskodással s 
ne akarjunk neki rosszért rosszal fizetni.

Okt. 21. Jel 8• Jer. 7:29—8:3. Az 
uto'só pecsét, a  hetedik is felbontatik. 
Megkezdődnek az utolsó csapások, 
amelyeknek célja az, hogy általok még 
némelyek megtérésre indíttassanak. Hét 
trombitaszó jelzi egy-egy újabb csapás 
bekövetkeztét. Ebben a részben az első 
négy trombita szóról olvasunk- A z ezek 
által bejelentett csapások is szörnyük 
már, de utánuk egy angyal fájdalmas jaj- 
kiá’tások közt jelzi, hogy hátralevő há
rom csapás még rettenetesebb lesz. Oh, 
milyen fájdalmasan visszhangozhatnak 
ezek a jajkiáltások Istennek atva: szí
vébe. mikor majd azt látja, hogv az 
Ötöle elfordu't embereket még a legsú
lyosabb csapások sem tudják őhozzá 
visszatéríteni!

Okt. 24. Jel. 0:1— 11. Jer. 13:1— 11, 
Jód próféta könyvének első fejezetében 
olvasunk erről a nagy csapásról, mikor 
Izrael népének minden gabonáját és gyü
mölcsét elpusztította egy szörnyű sáska
had. Prófécia volt ez az utolsó időkben
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bekövetkezendő nagy csapásról, amikor a 
sáskákhoz liason’ó vad hordák fogják vé
gezni pusztításaikat De míg az előbbi 
sáskahad természetes földi jelenség volt, 
amely a föld termését pusztította, addig 
emez a sáskahad a pokolból előtörő go
nosz szellemek hada, amely az emberben 
és pedig ennek testében és lelkében végzi 
a maga szörnyű pusztítását.

Okt 25. Jel 0:12— 21. Jer. 14:1— 12. 
Az ötödik trombitaszó az e'őbb említett 
angyal három jaj szava közül az elsőnek 
beteljesedését jelezte, a hatodik trombita
szóval teljesedik be a második jaj szava. 
Ez még rettenetesebb gonosz hadat hoz 
az emberekre, úgy, hogy az akkor még élő 
emberek egy harmadrésze esik azoknak 
áldozatul De mindhiába, az emberek nem 
térnek meg gonoszságukból, nem fordul
nak el bálványaiktól, nem szakítanak a 
legszörny.übb bűnökkel sem. Az emberi 
gonoszság, amely ma még részben csak 
rejtve munkálkodik, a maga teljes vadsá
gában kitör.

Okt 26. Jel. 10:1— 11. Jer. 15:15—a i-A  
hetedik trombitaszó elhangzása előtt újabb 
jelenséget lát János apostol. Egy angyal 
nyitott könyvecskét hoz, ame’yet neki 
isteni parancsra, el kell tőle kérnie. S a 
könyv, amelyet testileg magához vesz. 
le'ki tartalmát is közli vele. János még 
egyszer kiküldetik, hogy prófétáljon az 
embereknek Az üzenet, amelyet mondania 
kel! néki, nyilvánvalóan még egyszer az 
isteni szeretetnek az üzenete, azért édes a 
szájában de eredménytelenül hangzik el. 
azért válik keserűvé a belsejében, a szi
vében. Még az utolsó idők rettenetes Íté
letei között is felhangzik hát Istennek 
békességre hívó szava.

Okt. 27. Jel. 11:1— 14. Péld, 24:14— 
20. Az utolsó időkben Isten még külö'ö- 
s;n hatalmas bizonyságtevőket fog e őál- 
lítanij, hogy prófétaijának és csodákkal 
is tegyenek bizonyságot arról, hogy ők 
Istentől küldettek. De ez a kegye'mi idő 
is lejár, megjelenik az Antkrisztus aki 
megöli a hű tanúbizonyságokat. Ekkor 
tűnik ki ismét, hogy mennyire elhatalma
sodott a bűn az emberi szívekben1, mert 
gyász he'yett öröm tör elő belő1 ük a bi
zonyságtevők halála felett Az öröm azon. 
bán n.tm tarthat soká:g. Isten hatalma 
feltámasztja és magához ragadja a bi- 
zonyságtevőket, a gonoszoknak pedig 
pusztulnjok kell. Betelt a második jaj.

Okt 28 Máté 18:21— 35. Fii. 1:3— 11. 
Luk. 9:57—0,2. Zsid. 1.1:1._0. Jézus Krisz

tus tegnap és ma és örökké ugyanaz 
Aki Őbenne bízik, annak szivét meg
erősíti a kegyelem, hogy megtudjon ál .ni 
a földi é etnek minden feladata és kisér
tése között. Az megtanul szeretni, gya
korolja az igazi vendégszeretetet olyano
kon, akiktől viszonzást nem vár, lehajol 
a mé'yre sülyedt bűnösökhöz, megszen
teli a családi életet, szabaddá lesz az 
anyagiaktól, tiszteli a feljebbva’óit. nem 
fél az ellenségektől,

Okt. 2Q_ Féld 25:1— 14 Jer. 16:14— 
21. Különösen megszívlelendő Igék: Ak
kor leszesz alkalmas az Ur munkájára, 
ha kiolvaszthatja lelkedből a bűn salak
ját, (4. v.) Ha alázatos vagy, jól jársz, 
de ha elhízod magad, megszégyenülsz. 
(6. 7. v ) Légy szelíd és türelmes. (8. v.) 
Tudj hallgatni. (9. 10. v )  A  jó gondo
latokat mond el a  kellő időben és a kellő 
módon. (u . v ) Ha ezeket cselekszed, 
boldog leszesz és áldást terjesztesz.

Okt 10. Jel■ 11:1.5— 12:6. Jer. 17 :i— 
2— 16. A  hetedik trombitaszó is elhang
zik s János megnyilatkozott szemei előtt 
feltűnik az Ur Jézus teljes diadala, de 
bár igy a végleges győzelembe vet egy 
pillantást, még végig fognak vonúlni 
előtte olyan események, amelyeknek ezt 
meg kel! előzniük. Ilyen a napba öltözött 
asszonynak az Isten egyházának székéből 
előtörő fiumagzat, a győzedelmesek se
rege, akikre az ősi ellenségnek, a sátán
nak különösen nagy dühe van, akket 
elnyelni igyekszik, de akik elragadtatnak 
előle az Isten trónja elé (I. Thess. 
4:13— 18.)

Okt 11. Jel. 12:7— 17. Jer. i 7 :i,3 —27. 
A győzelmes sereg elragadtatása után 
súlyos idő következik a fö’dön maradot
takra. A z ördög egészen, levettetik a földre 
s nagy erővel fogja támadni a hívőket. 
Első sorban azokat, a k k  bár hozzátar
toznak Isten egyházához, nem voltak 
eléggé elkészülve arra, hogy elragadtas
sanak Isten azonban menedékhelyet ad 
nekjk, ahol nem éri őket utói az ördögnek 
hatalma. —  De az ördög nem nyugszik. 
Összekeresi a  fold szjnént mindazokat, 
akiknek szivében ha nem csatlakoztak is 
egészen a hívő sereghez, elrejtve m ’g s  
meg van a hitnek magva. —  Ezeket 
igyekszik meggyötreni és elveszteni. On, 
drága lélek, aki ezeket olvasod az Isten 
Igéjéből, igyekezzél a győzelmes sereghez 
tartozni, mert csak ott vagy igazán meg
védve a sátán gonosz fondorkodásai elől.
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