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incs más dolog sem égen, sem földön, amely 
a léleknek életet adna, a mely őt kegyessé, 
szabaddá és keresztyénné tenné, csak egy ; 
t. i. a szent evangéliom, Istennek Krisztusról 

Év szóló igéje, miként ő maga mondja, (Ján. 11, 
25.): „Én vagyok az élet és a feltámadás; 

aki hisz én bennem, él örökké“ ; szintúgy (14, 6.): „Én va
gyok az út, az igazság és az élet“ ; szintúgy (Máté 4, 4.): „Az 
ember nem csupán kenyérrel él, hanem minden isten szájá
ból eredő igével.“ Jegyezze hát meg minden ember, hogy 
a lélek minden nélkül ellehet, csak Isten igéje nélkül nem 
és hogy Isten igéjén kívül semmi sem segít ő rajta. Míg ha 
igéje, akkor mindene van ; van az igében eledele, öröme, 
békessége, világossága, igazságossága, igazsága, bölcsesége, 
szabadsága, van minden java fölös bőséggel. így olvassuk 
a Zsoltárban, különösen a CXV11I. Zsoltárban, hogy a pró
féta semmi más után nem kiált, hanem csak az Isten igéje 
után. És az Írás szerint az Istennek legnagyobb csapása és 
legeslegnagyobb haragja, a mikor igéjét vonja meg az em
berektől ; viszont nincs nagyobb kegyelme, mint mikor igé
jét közli, miként ezt a CVI. Zsoltárban olvassuk: „Kibocsá
totta igéjét, hogy segítsen rajtuk.“ Krisztus is egyedül azért 
jött a világra, hogy hirdesse az Istennek igéjét.

Annakokáért valójában minden keresztyénnek egye
dül abban kellene foglalatosnak lennie, hogy az igét és 
Krisztust mélyen szívükbe vésnék, ezt a hitet szüntelenül 
ápolnák és erősítenék.

Luther „A keresztyén ember szabadságáról" című munkájából.

X. évfolyam, 21. szám. 
1934. november I.
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Férfiak a Bibliáról.

Goethe:

»A Biblia azt a tiszteletet, 
amellyel annyi nép és nem
zet körülveszi, sajátságos értéké
nek köszönheti. A Biblia nem nem
zeti könyv, hanem a nemzetek 
könyve, mert a benne foglalt él
mények1, bár egyes nép élményei, 
mégis mint hasonlat és üdvös ta
nítás mindenki számára alkalmaz
hatók. A Biblia örökké élő könyv«.

Kant:
A hetvenkét éves filozófus, Kant 

írja 1796-ban: »A Biblia maga tesz 
bizonyságot isteni erejéről. Felfe- 
di előttünk vétkeink nagyságát, 
bukásunk mélységeit. A  Biblia leg
drágább kincsem, nélküle nyomo
rult és szegény volnék.«

Scott Walther:
Amikor a nagy angol író Scott 

Walther (1771 — 1832) halálos
ágyán feküdt, így szólt a fiához- 
»Add ide, kérlek a könyvet!« »Me
lyik könyvet édesapám?« A hal
dokló felemelkedett. »Fiam, csak 
egy könyv van, ia Biblia!« Ezek 
voltak az utolsó szavai ennek az 
Istentől olyan gazdagon megáldott 
híres férfinek.

Humboldt VF..- (1761 1835)
»A Biblia végtelen és biztos for

rása a vigasztalásnak. Semmi nem 
hasonlítható hozzá. A Biblia viga
sza egyforma bőséggel és erővel 
árad napjainkban épen úgy, mint 
az Ó- és Uj-Testamentumban.«

Ranke Leó pótd:
Kőgel udvari lelkész látogatá

sa alkalmával Ranke Leopoldot 
C1795— 1886), a nagy tudóst és 
történetírót, Renans írásaiba mér 
lvedve találta. »Micsoda elme! Mi

csoda szellem!« — kiáltotta Ranke 
csodálattal, de rögtön hozzá tette: 
»Azonban János apostol evangé
liumából egy sor Renant a leve
gőbe • röpíti.«

Akiket Isten Igéje 
Krisztushoz vezetett.

Egyetemi professzor volt, de a 
szíve üres, békéden. A filozófiai 
írások, amelyekben éjjel, nappal 
kutatott, nem segítették. Erőt ke
resett. — Vajjo!n nincsen.-e igaza 
az édesanyjának, aki olyan sokat 
imádkozott érte? Bibliát kezdett 
olvasni, szíve nyugtalanná lett. Ró
ma 13:13— 14 jutott eszébe. Üj éle
tet kezdett, és Augusztinusz az élő 
Krisztus egyik legmegáldottabb 
bizonyságtevője lett.

Kicsiny gyermekkora óta kínzó 
félelem gyötörte. »Isten láng-tekin
tete keresztül lát rajtam«. Gyak
ran kutatott a Szentírásban, imád
kozott, küzdött. Egyszerre megvi
lágosodott előtte Róma 1:17. 
Elveszett, elkárhozott embereket 
Krisztus igazzá tehet. Luther bol
dog hirdetője lett az Evangéliumi
nak.

Fiatal lelkészjelölt János 20:31- 
ről készült beszélni. Évek óta egy 
bibliakörhöz tartozott már. De 
most, amikor Krisztusról kell szó
lania, lelkiismeretét megérintette 
a kérdés, nem tudott tőle szabadul
ni: ujjászülettem-e ? Nehéz küzde
lem után Krisztus lába elé vetette 
magát és boldogan tapasztalta: ö  
elfogadott engem! Francke Ágos
ton Hermann, később a híres hal
lei árvaház megalapítója lett.

Aki az Úr Jézus nyomdokában 
akar járni, az nem lehet kétarcú. 
Életében nem lehet kétféle idő, 
szentséges és szentségtelen óra.
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JELIGE.

Kínálhatták arannyal és ezüsttel, 
biborpaiásttal, hiú tömjénfüsttel.
Barát volt, egyszerű, igénytelen.
Megállt s keményen azt felelte; Nem 
Mert nem tehetett máskép.

Ezért lett nagy, ezért lett Isten hőse, 
diadalmas, véres tusák erőse.
Endékihez, min nem győz a pokol, 
új nemzedék ezért zarándokol:
Mert nem tehetett máskép.

Bár így állhatnék, kősziklakeményen, 
gyönyör ne vonna, ne riasztna szégyen 
és lenne úr az életem felett 
egy akarat, egyetlen felelet:
Én nem tehetek máskép.

Akarja Isten? így akarja? Akkor 
nem tudok másról, vágyról akaratról,
— vérezzen bár a lázadó szívem — 
nekem mennem kell. Indulok. Igen.
Én nem tehetek máskép.

Gúny megnemértés, rágalom ha hull rám 
de akkor is, ha szeretet borul rám 
s lepergő könny áztatja lábnyomom: 
had égjen ott vonagló ajkamon :
Én nem tehetek máskép.

Lutheri lélek, légy úrrá felettem 1 
Homályba födve bár és megvetetten, 
de bélyege díszítse homlokom, 
s valljam, áttörve minden poklokon;
Én nem tehetek máskép.

Belük Erzsébet

Isten mindent megtehet.

»Hiszünk egy Istenben, akinél 
semmi sem lehetetlen« — ezt val
lotta Luther. Nagy a mi Istenünk, 
aki teremtette a mennyet és a 
földet. Nem hasonlítható hozzánk. 
Mindenható. Aid nem akar csodát 
látni, az ne vegye kezébe a Bib
liát, mert a Biblia telve van csor 
dákkal, azért, mert telve van Is
tennel. Hiszünk egy Istenben, nem 
a véletlenben, hanem az LTrban, aki 
életünket bölcsen igazgatja. Mini
den az Ő tudtával és akaratával 
történik. i

Hiszünk Jézus Krisztusban, aki 
bűneinkért áldozatul adta magát, 
feltámadott, felment a mennybe, 
ahonnét újra el fog jönni.

Hiszünk a Szehtlélekben, aki lar 
hozást vett szíveinkben, aki megr 
cselekedheti azt is, amire ember 
nem képes: szívekét tör össze, bű
nösöket térít, gyenge, esendő em
bereket megszentel.

Ez az Isten a mi oltalmunk. Hi
tünknek tartalma és'ereje. Őbenne 
bízott Luther, őreá támaszkodott. 
Ebbe az Istenbe vetve reménysé
güket szenvedtek vértanúhalált a 
martiról. Gazdag Atyánk van, gazi- 
dag gyermekei vagyunk? Erős Is
tenünk van, erőteljesre az életünk? 
Dicsőséges Urunk van, s hány
szor, mint nyomorult koldusok 
szűkölködünk. Nem hiszünk ebben 
a mi Istenünkben és nem számor 
lunk az Ö erejével.

Van Krisztusunk, hígyjünk ben
ne! Ő a győztes a világtörténelem
ben. Higyjünk az ima hatalmában. 
Isten hívő gyermeke résztvesz 
Krisztus világkormányzásában.

Teljünk meg Szentlélekkél. En
gedjük, hogy felkészíthessen vilá
gosság hordozóiul a sötét világr 
bán. Luther azt mondja: »Ne en
ged elrabolni hitedet, hogy Isten 
teáltalad nagy dolgokat akar vég
hezvinni.«

»Az én Istenemmel kőfalon is 
átugrom« — énekli Dávid. »Min
denre van erőm a Krisztusban, 
aki engem megerősít« — így szól 
Pál. Tekintsünk el hát magunkról, 
hiányainkról és nyomorúságunk
ról, és nézzünk fel Arra, akinél 
minden lehetséges. Próbáljuk meg 
Istent, nem nyitja-e meg drága kin
csesházát, az eget? Legyünk a re
formáció gyermekei. Isten min
dent megtehet és vele együtt mi is !
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Vigasz?
El. Fayum-ban Egyiptom egyik 

tartományában az ásatások alkal
mával régi időkből fentmaradt le
velekre, naplójegyzetekre bukkan
tak. A száraz pusztahomok az 
írást jól megőrizte úgy, hogy tisz
tán olvasható volt. Többek közt 
egy levelet találtak, amelyet vaftS- 
szinüleg valaki mély gyásszal súj
tott ismerősének ír. Leírja mennyi
re osztOízik szomorúságukban és 
vígasztalhatatlan az elhunyt miatt, 
hiszen rettenetes a veszteség, amely 
érte őket. Végül levelét — . mint
hogy vigasztalásul szánta — ezzel 
fejezi be: »Természetesen a halál 
ellen semmit nem tehetünk. Vír 
gasztalódjatok!«

V igasz!
Körülbelül ugyanebben az idő

ben, amikor az egyiptomi asszony 
vigasztalan vigasztaló levelét ír
ta, így szólt Pál apostol a gyüleke
zethez: »Nem akarom atyámfiai, 
hogy tudatlanságban legyetek 
azok felől, akik elaludtak, hogy ne 
bánkódjatok, mint a többiek, akik
nek nincsen reménységök.« Azután 
tekintetüket a Föltámadottra irá
nyítja: »Mert ha hisszük, hogy 
Jézus meghalt és feltámadott, 
azonfcépen az Isten is előhozza azo
kat, akik elaludtak a Jézus által 
ő vele együtt. . ..  cképen minden
kor az Úrral leszünk«. Végül ezzel 
fejezi be: »Annakokáért vigasztal
játok egymást e beszédekkel!«
«

Vár ott a hely . . .
Kis növendékeimmel kirándul

tunk egyik délután. Szemükben ott 
ragyogott az életöröm. Ifjúság, 
élet. . .  olyan összetartozók. — E l
ső utunk a kis falusi temetőbe 
vitt. Felkerestük az ismerős síror 
kát és hallgattuk a sírok és sírkö
vek hangtalan beszédét. Sokat le
het tanulnia temetőben!... Gondo
zott, virágos sírok, bemohosodott, 
régi sírkövek, gazzal benőtt hal
mok és frissen hántolt sírok, 
mind-mind az élet nagy tanulsá
gait mondják el.

Egy új sír mellett, gondosan 
tisztára gereblyézett hely vonta 
magára figyelmemet. Egy, tábla 
volt reátűzve ezzel a felirattal: »Ezt 
a helyet kérjük kihagyni, elfoglal
va«. Mintha metsző hideg szél fújt 
volna át a temetőn, — belülről 
így éreztem. Ki lehet eZ a halálra
ítélt, akinek könyörtelenül, kérlel
hetetlenül fönn van tartva ez a 
hely? öreg-e már, vagy még fia

tal talán? Szívesen megy el, vagy 
kétségbeesett, keserű szívvel nézi 
azt a darab helyet, amelyet előre 
elkészített, és kijelölt számára az 
élők »gondossága«? Talán nem is 
akar menni, de kell! Hiába min
den tiltakozás, lázadozás ellene, 
mégis mennie kell. Készen' Js vár 
már a hely! — Egy darab hideg, 
fekete föld, s egy sötét, szomorú 
üreg. — Ezt a halálraítéltet isme
rem jól. Te vagy az, és én vagyok 
az Testvérem. De nem, én csak 
valtam az, máj már az Élet Uráq 
vagyok. Én tudom, hogy nekem 
örök életem van. Én más elkészí
tett helyről tudok a magam számá
ra, amely vár reám odafenn. »Jé
zus él, én is vele, hol van óh (halál 
hatalmad?« Hallom az Ur szavát: 
»Az én Atyámnak házában sok la
kóhely van. Elmegyek, hogy he
lyet készítsek nektek.«

Az Urnák sok drága életet, ke
gyelmet hirdető Igéje ott cseng a 
szí vemben és mély hála tölt el, 
hogy én már ismerem a helyet is,
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amelyet Jézus Krisztus szerzett 
meg számomra a mennyben. Testi- 
vérem, te milyen elkészített helyről 
tudsz a magad számára? Ha csak 
ezt a sötét, hideg sírgödröt tudod, 
akkor mindennél vigasztalanabb a 
jelened és a jövőd. Az életed fára
dozásainak úgy semmi értelme 
sincs. De engedd, hogy a Feltá- 
t ámad ás és Élet dicső Ura meg
nyithassa szemeidet, hogy láss' és 
megláthasd mennyei örökségedet, 
amely ott fenn vár reád.

R. A . éJ.t,

Képek az istentelenség 
országából.* 

(Folytatás.)

A vértanú.
Szorokin már évek óta, mint 

lelkes prédikátor állt az evangé
lium szolgálatában. Minden ere
jét, lelkiét és testét Isten országá
nak szentelte. Gyakran megesett, 
hogy amikor elment, hogy az em
bereknek az örömizenetet vigye, 
családját egy darab kenyér nélkül 
hagyta vissza. Otthonában a hosz- 
szú téli esték éhségben és hidegség
ben teltek el. De ő maga is nagy 
nélkülözések közepette teljesítette 
szolgálatát. Gyakran teljesen átáz
va, szegényesen öltözve, éhezve és 
nélkülözve végezte munkáját. 
Azonban Urában való erős hite és 
nagy szeretete nem engedték, hogy 
bármilyen akadálytól is visszariad
jon.  ̂ I

Az utolsó esztendőkben Szibé
riában működött, fölkeresett sok 
várost és falvai, és az Isten meg
áldotta. Gyülekezetek növekedtek, 
ifjúsági körök megelevenedtek: 
ínjég a kommunista ifjúság köréből

*Szemelvények Kroeker A-nak „Bil 
dér aus Sowjeírussiand“ cimü könyvéből, j

is akadtak, akik összejövetelein 
resztvettek1 és megtalálták az Urat.

De az ellenség sem aludt. Min
dig több oldalról fenyegették meg; 
egyszer a szemébe is mondták, hogy
ha azon a vidéken be nem: szün
teti evangélizáló munkáját, kény
telen lesz a következményeket vi
selni.

«Mennyei Atyám nélkül egyet
len hajszál sem esik le a fejemről!« 
volt a felelete.

Midőn a testvérek egy alkalom
mal a szomszéd faluba hívták, a 
búcsuzásnál a felesége keserves sí
rásra fakadt. »Az utóbbi napokban 
— így szólt a felesége — sokat 
szenvedek. Gyötör a sejtelem, hogy 
ott valami bajod lesz. Oh maradj 
itthon! Ez egyszer ne menj el!«

»Lehetetlen. Ma mennem kell. 
Várnak reám, mert megígértem, 
hogy jövök. Ne légy olyan szomo
rú! Mindent el kell fogadnunk Is
tentől, amit reánkbocsát«. így szólt, 
azután egész házával együtt imád
kozott és útnak indult.

Szegény gyermekek! Nem is sej
tették1, hogy utoljára látták édes
atyjukat.

Hideg téli na]) volt. A hó csi
korgóit Szorokin lába alaltt, és 
bárhová nézett, mindenfelé mint 
ezer gyöngy csillogott a fehér me
ző. Megérkezett a faluba.

Az emberek várták. Alig volt 
ideje, hogy egy falatot magához ve
gyen, és már megkezdődött az ősz- 
sze jőve tel.

A szoba zsúfolva volt. Sokan 
kint maradtak az udvaron. Áhí
tattal hallgatták az éneket, a fel
olvasott és a hirdetett Igét. So
kan sírtak és megváltották bűnei
ket. Csak éjféltájt volt vége az ösz- 
szejövetelnek, és az emberek kezd
tek szétszéledni.

Szorokin hirtelen arcokat vett 
észre, amelyek csodálkozásra indí-
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tották1. Ezek az arcok furcsán nézi
tek reá. Összerezzent és egész test
iében reszketett. Gondolatokba 
merülve ment néhány testvérrel 
szállására.

Megvacsoráztak.
Az ima után mindenki hazament 

Amikor belépett hálószobájába, 
így szólt a hivő háziasszonyhoz:: 
»Oly különösen érzem magamat. 
Még valaminek történnie kell vp- 
lem. Feleségem nem akart elen
gedni. Könnyek között hagytam 
otthon«.. ..  A háziasszony próbálta 
vigasztalni.

Átszellemült mosoly ült az arr 
cán, amikor pihenőre tért. A lám
pát már eloltotta, amikor kopog
tak: az ablakon. A gyermekek fő t 
riadtak álmukból. A háziasszony 
odament az ablakhoz és kérdezősi- 
ködött.

»Ezek az életemet akarják« — 
mondta magában Szorokin. És 
rögtön felöltözött.

»Itt van Szorokin a házban?« 
hallatszottak hangok. És aligr 
hogy választ kaptak, már be is; jöt
tek. »A hatóság keresi. Hol van? 
Azonnal öltözzék fel!«

»Készen vagyok már.« Elbúcsú
zott. Szemében könnyek csillogtak. 
Elmentek.. .

Künn sötét éjszaka. Hózivatar. 
A házakban kísérteties sóhajtozás.

A háziasszony valakit értesíteni 
akart a történtekről, azonban eszé
be jutott, hogy a betörők megtil
tották neki, hogy a házat elhagyja, 
így hát térdreesett és imádkozott... 

***

Kora reggel; van...  Ismét zör-

eféjük. Félig ülve, félig fekve ta
lálták a megfagyott holttestet a 
hóban, amelyet a fejsebből szivár
gó vér pirosra festett. . . .  Kezei 
össze voltak kulcsolva; látni lehe
tett, hogy térdenállva várta a ha
lált. Imádság közben gyilkolták 
meg.

A gyilkosság mindenkit felizga
tott; könnyek folytak, s általános 
vol't a részvét. És jött a katona
ság, amely megígérte az eset ki
vizsgálását. Értesítették a családot, 
nagy részvét mellett temették el

Ezen a helyen ettől az időtől 
kezdve sokkal jobban látogatták 
az összejöveteleket. A gyülekezetek 
sokkal bátrabban dolgoztak. San- 
rokin testvér vértanú halála pél- 
dakép gyanánt vésődött nem egy 
embernek a leikébe . . .

***
A szegény gyermekek, a szegény 

hitves, — ime most egyedül ma
radtak. Az édesapa egész életében 
önmegtagadóan szolgálta az Urat, 
s most halállal pecsételte meg hű
ségét.

Künn süvít a hóförgeteg. A 
szomszéd házakban meleg a szo
ba, és vidám gyermekek nevetése 
hallatszik. Csak a meggyilkolt 
testvér házában van hideg és hoj- 
nol síri csend. Négy kicsiny gyer
mek dermedten a hidegtől és az 
éhségtől, ott ül a hideg kályha 
mellett és egymást melegíti.

És az édesanya? Az édesanya 
munkában van valahol, mert gyer
mekeit meg akarja menteni az éh- 
haláltól. Fordította: Z. //.

getnek az ablakon. »Itt kint az út 
mentén fekszik a, prédikátortok 
holtan!« jelenti reszkető hangon 
a szomszéd.

Szorokin halálának híre hamar 
elterjedt az egész faluban. A nép j 
összefutott. Borzalmas kép tárult 1

A  mi országunk mennyekben 
van, honnét a megtartó Úr Jézus 
Krisztust várjuk; ki elváltoztatja 
a mi nyomorúságos testünket, 
hogy hasonló legyen az 0  dicső
séges testéhez. Fii 3 :20— 21.
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Tudakozzátok az Írásokat!

Nov. 1. Jel. 13:1 10. Jer. 18:1- 16. 
János látomásaiban megjelenik most, 
az Isten igéjében régóta előre jelzett 
Antikrisztus. ő  íaŝ  a fenevad, akit a Sá
tán, ez az emberi szemek előtt lát
hatatlanul munkálkodó nagy ellenség 
a maga képviseletében emberi 
alakban állít be a földön, a a világtör
ténelembe. Minden jel arra mutat, hogy 
poíítikai nagyhatalom gyanánt lép föl 
az Antikrisztus, mint egy minden eddi
gieknél hatalmasabb uralkodó, vagy ál
lamférfi, aki Istent szidalmazva, teljes 
érövéi pusztítani fogja azokat, akik 
Isten mellett foglalnak állást. Nagy 
szenvedéseket jelent majd abban az 
időben ez az ige: »Itt van a szentek 
békességes tűrése és hite«.

Nov. 2. Jeli. 13:11—18. Jer. 19:1—13. 
Az Antikrisztus segítőtársa a másik 
fenevad, nyifvánvalólag egy egyházi 
hatalmasság, ő  szabja meg az utolsó 
időknek a vallását; az első fenevadat,j 
az Antikrisztust kefl imádni. S nemcsak 
őt magát, hanem még szobrokalt is, 
amelyet a másik fenevad felállít, s 
amelybe ördögi mesterséggel még éle
tet is lehel. S mindenkinek az Anti 
krisztus bélyegét kell magán hordania, 
mert máskép lehetetlenné van téve szá
mára a földi élet, Semmit meg nem 
vehet, semmit el nem adhat. Nem volt-e 
ezeknek az állapotoknak már némi elő
képe a kommunizmus ideje S nem 
közelgenek-e ezek az állapotok ismét 
mindenfelől, hogy majd elérjék tető
pontjukat, ha megjelenik az Antikrisz
tus?

Nov. 3. Jel. 14:1—12. Zsolt. 85:9—14. 
A borzalmas földi képek után dicsősé
ges mennyei képet mutat Isten a lát
noknak. Látja Istennek Bárányát, s 
vele a már előbb is említett 144,000-et, 
akik már elragadtattak a mennybe. S 
látja és hallja, hogy a földön most 
is hírdettetik az örökkévaló evangé
lium, hogy mindenkinek üt nyit
tassák a megtérésbe s az Antikrisztus 
hatalmából való megszabadulásra. S 
hallja János a hirt a bűnös Babilon 
pusztulásáról is, amely szintén intő jel 
a még a földön élők számára, hogy 
azok közé sorakozhassanak, akikről a 
12. vers szói.

Nov. 4. Máté 22:15—22. Fii- 3:17—>21. 
Máté 10:24—33. I. Tim. 4:4—11. Isten 
gyermekeinek egyik legnagyobb vesze
delme az, ha mindig a földiekkel tö
rődnek. S erre ma nagy a kisértés. Az 
idők nehezek, a gazdasági helyzet sú
lyos, a társadalmi rend fel van for
gatva, s az embert szinte kénysze

rítő erővei húzza le mindez a földi 
aggodalmakba, töprengésekbe, elcsüg- 
gedésekbe. Istennek gyermeke, neked 
fölfelé kell nézned! Tudnod kell azt, 
hogy itt csak jövevény és vándor vagy, 
s hazád a menny, amely felé vándo
rolsz. Szabadulj meg minden tehertől, 
amely gátol az előhaladásban, légy 
szabad a test kívánságaitól-, hogy így 
ha elérkezik az idő, megnyerhesd a 
dicsőséges testet.

Nov. 5. Péld. 25:15—28. Jer. 20:1 13.
Különösen figyelemreméltók a szelíd 
ségrői fl5 c. ) az evésben és a barát- 
kozásban való mértékletességről (16. 
17. v.) az irgalmasságról (21. 22. v.) 
a háborúskodásról (23. 24. v.) a dicső
ségkeresésről (27. Vf.j)' (szóló igék. Gon
dolkozzál felettük.

Növi 0 . Jél. 14:13—20. Jer. 21. Az 
utolsó időket több más kép között 
aratáshoz is hasonlítja az Isten igéje. 
Megérett a földön) a jő és a rossz is, 
a búza is, a konkoly is. Mindennek le 
kell arattatnia s a maga helyére jut 
nia. A szüretnek a képét is felhasználja 
az írás. De itt nem arról az igazi sző- 
íőjtőről van szó, amelybe ha valaki 
beoltatik, az jó gyümölcsöt terem, ha
nem azokról a gonosz szőlőtövekről, 
amelyeket Sátán ültetett el az embe
rek szívébe, s amelynek gyümölcsei 
Isten haragjának, a borsejtjébe valók. 
Melyik szőlőtőkével van neked össze
köttetésed?

flöv, /.  jel. IS- Jer. 22:1—9 .'Milyen 
ellentétes két kép! Az egyik, az üveg
tenger mellett álló csapat a győzedel
mesek serege, akik a Bárány diadalmi 
énekét éneklik), s a másik a hét angyal, 
akiknek arra kell készülődniök, hogy 
kiöntsék az Istennek ellenálló bűnös 
viíágra az örökkön-örökkéi élő Isten 
haragjának poharait. Az a kettősség, 
amely végigvonul az emberiség egész 
történetén, az Isten mellett s az ő 
ellene állást foglaló két seregben, min 
dig jobban kiélesedik, amint Isten min
dig jobban megmutatja az egyiknek 
a maga kegyelmét, a másiknak a ma
ga haragját.

Nov. 8. Jel. I0:1—11. Jer. 23:1—8. 
Még az angyalok is elismerik, hogy 
a nehéz csapások, amelyekkel Isten 
a gonoszokat sújtja, igazságosak, s az
ért mégis van ezekben a csapásokban 
kegyelem is Utolsó kísérlet az Isten 
részéről, hogy az ellene lázadókat meg
térésre bírja. Mert hogy ez még le
hetséges lett volna, arra mutat az írás
nak ez a szava: „És nem térének meg. 
hogy neki dicsőséget adjanak.« (9. v.) 
Megtérhettek volna, de nem akartak
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megtérni. Ilyen a bűnében meg 
keménye dett emberi szív.

Nov. 9. Jel. 16:12—21■ Jer. 24. 'A  
Sátán az ő két szolgájával, a fene- 
vaddal* és a hamis prófétával teljes 
erővel Igyekszik összegyűjteni a ma 
ga seregét, mert érzi, hogy közeledik 
a nagy harc utolsó napja. De Jézus 
is figyelmezteti az övéit, hogy ne fél
jenek, hanem vigyázzanak és legye
nek készen, mert ő  jön. S mikor a 
hetedik angyal is kiönti a maga po
harát, akkor bekövetkezik a nagy íté* 
let. a bűnös Babilon összeomlik, s 
mindazoknak, akik lélekben egyek vol
tak ezzei a várossal, ki kell üríteniük 
isten búsult haragjának poharát. De 
bűnbánat helyett iti is csak káromlás 
haüattszik ajkaikról.

Nov. 10. Jel. 17:l—o. Zsolt. 39:5 -14. 
A pusztulásra ítélt Babilon itt egy 
asszony képében Tép a látnok szeme 
elé: Külsőleg föl van ékesítve drága 
öltözetekkel és ékszerekkel, de belső 
romlottságát mutatja az, hogy a fe
nevadon űi, azzal van szoros össze
köttetésben. Ez a fenevad, ellentétben az 
örökkévaló Istennel, aki önmagának ezt 
a. nevet adhatta: »Vagyok« (II. Móz. 
3:14.), olyan valaki, aki bár vala és 
van, mégis olyan, aki nincs, mert csak 
ideig-őráig adatott neki hatalom, az
után pedig elvétetik ez tőle; s ő a ve
szedelemre megy. Akiknek neve be 
van írva az élet könyvébe, azok nyi
tott szemmel látják ezt a veszedelmet, 
s nem követik abba a fenevadat, de 
akik nem engedték magukat beíratni, 
azok csudáiják a fenevadat, követik őt 
a pusztulásba.

Nov. 11. Máté 9:18—26. R'oi. 1:9— 14. 
Jön. 10:25—30. I. Thess. 5:14—24. 
Mennyire megláthatjuk Pál apostol 
imádságából mi is, hogy mire van egy 
keresztyénnek szüksége. Isten akaratá
nak mindig teljesebb megismerésére, 
s ennek az akaratnak minél teljesebb 
betöltésére. Aki így él, annak élete jó 
gyümölcsöket hoz, türelmet, szeretetet, 
szentséget. Az már itt megkapja a zá
logát annak a nagy örökségnek, mely 
odaát vár rá, mert már itt tagja Jézus 
Krisztus országának, az ő  váltsághalá- 
íába vetett hit által.

Nov. 12. Péld. 26:13—28- Jer. 25:1-12 
Milyen sok a világon ;a rest ember! 
S a restség más bűnbe is beléviszi az 
embert. Hogy restségét eipalástolja, 
ürügyeket keres, s ezáltal hazuggá lesz. 
De a restnél is több veszedelmet okoz, 
aki mindenbe beleártja magát, perpat- 
varkodik, s tréfálkozás címe alatt má

sokat sérteget, vagy megcsal. De leg
rosszabb a képmutató ember, aki szép 
szavakat mond, szívében pedig haragot 
és gyűlöletet táplál. Mindennapi bű
nök ezek, nem kerülnek a földi bíróság 
elé, de a mennyei Bíró látja őket, s 
várja, hogy a bűnös szív megalázkod
jék, s bübocsánatot keressen a Jézus 
vérében.

Nov. h. Jel. 13:9—18• Jer. 26:1—15. 
A történelmi eseményekre vonatkozó 
próféciák, melyeket itt olvasunk, ré
szint beteíjesediek már a világtörténe
lemben, részint ezután kell beteljesed
niük. Annyi bizonyos, hogy minden 
időben voltak olyanok, akik Isten Bá 
ránya ellen harcoltak és sokan közöt
tük épen a világa nagyjai közűi, akik 
egész nemzeteket vittek bele ebbe a 
harcba. De űjra, meg újra bizonyossá 
vált, hogy az Isten ellen küzdő né
peknek ei kellett pusztülniok, mert a 
Bárány meggyőzte őket. S még telje
sebb mértékben így lesz ez, mivel kö
zeledik a végső harc, amely a Bárány 
teljes győzelmével fog végződni.

Nov. 14. Jeí. 18-.1—10. Jer. ‘26:16—24 
Isten gyermekei ma még, bár elsza
kadtak a világ szellemétől, s látják a 
hitetlen emberek bűneit és nyomorú
ságát, nincsenek arra felhatalmazva 
hogy felettök ítéletet mondjanak. Csak 
mint bizonyságtevők és érettök imád
kozok állhatnak közöttük. De ha szem- 
melláthatólag eljő a végső, visszavon
hatatlan ítélet, akkor Isten az övéit 
is felfogja használni arra, hogy a hi
tetleneket ugyanazokkal a szenvedések
kel illessék, amelyekkel azok őket egy
kor gyötörték. Isten gyermekei osto
rokká lesznek az ő  kezében a hitetle
nek megbüntetésére. De most még tűr
jünk és várjunk az Ur még sok hi
tetlent tehet hívővé, mig tart a ke
gyelmi idő.

Nov. 15. Jel. 18:11—24- Jer. 28. Mi
lyen megrázó Szavakkal festi itt a 

Szentírás azoknak a rettenetes Ielkiál- 
iapotát, akik Babilon szellemében él
ték le földi életöket. Bálványuk volt 
a pénz, a föld drágaságai, a világi 
élvezetek, s most mindezt összeomlani, 
megsemmisülni látják. S ott állanak 
a romok fölött, jajgatva és kétségbe
esve, mert nincs, amire támaszkodja
nak. Lelki kincseket nem gyűjtöttek, 
s itt állnak kifosztva mezítelenül, avval 
a kínzó Mánkkal á lelkiismeretűkben, 
hogy ezt a borzasztó állapotot ők ma
guk szerezték maguknak. Óh, imádkoz
zunk ezért a veszendő világért!

Vargha Gguldné.

Fébé Evang. Diakonissza Anyaházi Nyomda Budapest, Vll. Damjanich-utca 28b, 
Felelős Farkas László. Telefon : 412=30


