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Miben áll a keresztyénséged?
CSAK LÁTSZAT ?

Elvégzik kegyes szertartásaikat azért, „hogy lássák az 
emberek . . . Bizony mondom néktek, elvették jutal
mukat.“ (Máté 6, 16.)
„Jaj néktek . . . hasonlatosak vagytok a meszelt sírok
hoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belől pe
dig holtaknak csontjaival és minden undoksággal 
rakvák.“ (Máté 23, 27.)

KRISZTUS CSELEKEDETEKET KÍVÁN.

„Ezt cselekedd és é lsz!“ (Luk 10, 28.)
„Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! 
megyen be a mennyeknek országába; hanem aki 
cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.“

(Máté 7, 21.)
CSAK FORMA?

„ . . . bírván a törvényben az ismeret és igazság for
máját . . .  a törvényben dicsekszel, a törvénynek meg
rontása által az Istent gyalázod . . . Mert az Istennek 
neve miattatok káromoltatik a pogányok között.“

(Rom. 2, 2 1 -2 4 )
k r i s z t u s  a z  e l e t e d e t  k í v á n j a  i

„Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és aki el
veszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.“

(Máté 10, 38.)
„Aki szereti a maga életét, elveszti azt; és aki gyűlöli 
a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt.“ 

. (Ján. 12, 25.)
CSAK FELADAT?

Krisztus teljes odaadást kíván!
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Az Úr jö n ... Vigyázzatok!
Sűrű, sötét felhő gomolyog az 

égen, mintha el akarná zárni az 
eget a földtől, hogy ne hatolhas
son fel az Úrhoz az emberi nyor 
morúság és a szenvedés kiáltó 
szava. Szinte hallom a teremtett 
világ sóhaját, nyögését, mely eped- 
ve várja Isten fiainak a megjele
nését, amely annyira várat ma
gára. Az ég sűrű felhője pedig 
egyre jobban betakarja a földet, 
mindég sötétebb, ijesztőbb lesz az 
éjszaka, mely lassan közeleg. Em
berek, akik annyira bíztak a ma
guk erejében, kétségbeesve tekin
tenek szét, honnan jön a segítség 
számukra?! Az Ínség és nyomor 
óriási méreteket ölt, de vele együtt 
az emberi gonoszság módfelett 
megsokasodott. Mintha mindenki 
erezné a közeli véget, nekivetik 
magukat az emberek a »ma« ki
használásának, »együnk, igyunk, 
szórakozzunk, elégítsük ki testi vá
gyainkat, az élet úgyis olyan rö
vid.« Csakugyan rövid. Hányán ra
gadtatnak el ifjak és öregek, a 
halál által, a bűn cselekvése köz
ben. Megrendítő híreket hallunk 
az öngyilkosokról, gyilkosságokról, 
szerencsétlenségekről, mintegy íté
letképen az Úrtól, akiknek nem 
volt idejük a megtérésre. Egy fia
tal férfi jelenik meg emlékezetem
ben, aki az utcán hirtelen össze
esett, behozták kórházunkba, de 
akkor már halott volt. Ruhája zse
bében egy mulatóhelyre szóló be
lépő jegyet találtak. A bűn haj- 
hászása közben ragadtatott; el. De 
akik itt maradnak nem okulnak 
ezekén, nem keresik Isten kegyel
mét, hanem istentelenül káromol
va és megtagadva az ö  szent ne
vét, odaadják magukat a világnak. 
Emberi eszközökben, tudományban 
keresik a menedéket Istennek ha
talmas keze elől. De hiába! Az Ül

jön ítélni elevenek és holtak felett. 
De mert a bűn ennyire megsokaso
dott, sok emberi szív vágyva ke
res menedéket. Sok szívben fel
hangzik a kiáltás: »Fájdalmam
enyhítni, hol van a kéz? Az élet 
üres, a halál nehéz,« Az éjszaka 
sötétjében meglátják felragyogni 
a golgothai kereszt tiszta fényét, 
örömmel ragadják meg a feléjük 
nyújtott kegyelmeit és sokan meg
menekülnek. Egyre jobban kezd 
kialakulni a két tábor: az egyik 
Isten kegyelmének népe, a másik, 
ennek a dühös ellensége, az ördög 
hada, amely minden pillanatban 
kész Isten választott népére törni.

És Istennek népe hogyan ál eb
ben az időben? »A Lélek pedig 
nyilván mondja, hogy az utolsó 
időben sokan elszakadnak a hit
től.« Míg egy része Isten gyer
mekeinek mind égőbb vággyal ke
resi az U rban való élet teljességét, 
egyre sűrűbben kérik a minden 
bűnt felfedő Szentlelkeit, az Ur 
szent vérében keresnek megújulást, 
szívük mindjobban vágyik min
den hamisságból és álnokság
ból megtisztulni; addig vannak 
akik saját testi vágyaikból vonatva 
visszasodortatnak a világnak, a 
bűnnek az árjába, de igyekeznek 
megtartani a kegyesség látszatát. 
Elfoglalják magukat az emberek a 
föld dolgaival, Isten országának 
munkáját valaki másra hagyva. I- 
gen, mert nyilván mondja az Ige: 
»Mert lesznek az emberek magukat 
szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, 
kevélyék,... háládatlanok, tisztáta
lanok, szeretet nélkül valók, kérlell- 
hetetlenek, rágalmazók, mértlék te- 
ienék, kegyetlenek, a jónak nem 
kedvelői, árulók, vakmerők, felfu- 
valkbdottak, inkább a gyönyörnek, 
mint Istennek szeretői. Kiknél meg 
van a kegyességnek látszata, de 
megtagadják annak erejét.« Az idő 
pedig mindig komolyabbra válik,
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intve, figyelmeztetve Isten népét, 
legyetek készen, az Ur jö n ... Vi
gyázzatok! Milyennek kell lenned 
néked óh Isten népe, aki oly köny- 
nyelműen töltőd napjaidat!? Nem 
döbbent-e meg az a nagy felelős
ség, mely rajtad van? Készen ta
lál-e téged az Ur mikor eljön az 
ö  angyalaival), ,vagy akkor akarod 
majd rendbehozni életedet, pótolni 
az elmu lasztottakat? Késő lesz már 
akkor drága testvérem, az első 
feltámadás dicsőségében részed 
nem lehet. Azok közé fogsz tar
tozni, akik elhagyattak. De néked 
testvérem nem kiéli ezek közé tar

toznod. Amikor hallod a figyel- 
! meztető szót, siess, rendezd az"ele- 
j tedet, add oda magádat egészen az 
í  Úrnak, hogy minden áron végezze 
| benned megtisztító, megszenitlelő 
munkáját, hogy az egész életed 
oda kerüljön az Ur megszentelő 
vére alá. így állíthat téged Maga 
elé hibátlanul, szeplő és sömörgö- 
zés nélkül, mint az ö  felkészített) 
menyasszonyát. A menyegző 
napja közel van, élj óráról-órára 
ebben a tudatban, ennek boldog 
várásában, mert az Ur hamar el
jö n ... Vigyázzatok!

Hiábavaló figyelmeztetés.

.«Meneküljetek!» — hangzott a 
sürgető kiáltás. Egy férfi hajtott 
keresztül lovával a mezőn. Sar
kantyúját lova oldalába vágva szá
guldott tova. Mégegyszer hátra
nézve kiáltotta: »Meneküljetek, jön 
az árvíz;!« Többet nem látták1. Két
ségbeesetten, siránkozva futkároz- 
tak a falubeliek. Rémülten néztek 
a rohanva közeledő vízár felé. Már 
keresztül törte a gátat és zúgva 
közeledett a földeken át. Szaba
dulás?! Késő! Lehetetlen! Öh, ha 
előre készültek volna! Ha a gátat 
megvizsgálták volna! Ha házaikat 
magasabbra építették volna! Ha a 
tovaszáguldó férfi sürgető szavára 
azonnal menekültek — volna! Igen, 
— volna!

El fog következni az idő, ami
kor ezt a világot is elborítja az 
ár. Hatalmasabb, gyorsabb a víz
árnál, az Isten ítéletének az árja. 
Azon a napon megítéltetnek ele
venek és holtak. Péter apostol le
velében azt olvassuk: »Az Ur nap
ja pedig úgy jő majd el, 
mint éjjeli tolvaj, amikor az egek 
ropogva elmúlnak, az elemek pe
dig megégve felbomlanak, és a

föld ¡és a rajta lévő dolgok is meg
égnek.« A Jelenések könyvében 
pedig azt mondja Isten Igéje: »És 
iáték egy nagy fehér királyi szé
ket, és a rajta űlő,t, akinek tekin
tete elől eltünék a föld és az ég, 
és helyök nem találtaték. És lá

dám a halottakat, nagyokat és ki
csinyeket, állani az Isten előtt; és 
könyvek nyittatának meg,- majd 
egy más könyv nyittaték meg, a- 
rnely az életnek könyve, és meg- 
ítéltetének a halottak azokból, a- 
mik a könyvekbe voltak írva, az 
ő cselekedeteik szerint.«

Kevesen vannak, akik hallgat
nak rá. A világ bolondságnak, 
gyermekmesének tartja. De Isten 
haragjának az árja közeledik már 
és át fogja törni a gátat. Késő 
lesz akkor menekülői. »Ha tud
tam volna, — elkészültem — vol
na,« »Megérthettem — volna« — ,, 
»bűnömet elhagyhattam — volna.« 
Volna .. ! Késő! Az Ur Jézus Krisz
tus előre megmondta: »Amiképen 
pedig a Noé napjaiban vala, ak- 
kíépen lesz az; ember Fiának el
jövetele is. Mert amiképen az 
özönvíz előtt való napokban esz
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nek és isznak vala, házasodnak és 
fcrjhezmennek vála mind ama na
pig, amelyen Nóé a bárkába mé
né. És nem vesznek vada észre

semmit, mígnem eljőve az özönvíz 
és mindnyájukat elragadd: akké- 
pen lesz az emberfiának eljöve
tele is.« .

Föld, föld, föld, halld meg az Úrnak szavát! Jer. 22,29.

Isten kezében!
Harctér, 1916. május 25.

Forrón szeretett Szüleim!
Amikor ezen tudósításomat meg

kapjátok, nagy szomorúság ér ben
neteket: fiatok nincs 'többé ezen 
a földön. Nyugodtan megyek a 
harc elé, nem félek a halál arcába 
nézni, mert elrejtve érzem ma
gam Isten kezében. Jézus Krisz
tus, akit hosszú tévelygés után 
végre Megváltómnak vallhatok, 
számomra a feltámadás és az1 élet. 
Tudom, hogy fáj a szívetek miat
tam, nehéznek találjátok az utat, 
de azt olvastam egyszier: »Az em
bertől Istenhez sok út vezet.« Még 
egyet: Bocsássatok meg, hogy 
olyan sokszor megbántottalak1 ben
neteket és fájdalmat okoztam, ön
fejű voltam, a magam akaratát ke
restem, megbántam; higyjétek el 
és bocsássatok meg. Most pedig 
nincs más vigaszom, utolsó üzene-

t íem, amit felétek kiáltok: Viszont
látásra!

Zsoltár 43:5, I. Korinthus 13:13.
Jánostok.

Utolsó üdvözlet.
Talán hallottál már arról, hogy 

a matrózok mit neveznek utolsó 
üdvözletnek? Ha a sötét éjszaká
ban egy csónakról segélykiáltás 
hallatszik, a hajós mentőöveket veit 
ki a tengerre abban a reményben, 
hogy az az ember, aki kint a (sö

tét habokkal küzd, belekapaszko
dik az egyik övbe. Tíz perc múlva 
újra visszavonják valamennyit. Ha 
a kivetett mentőövek közül egyiken 
sincs senki, a hajó hátsó részén 
ágyúlövés dördül az éjszakában, 
a matrózok leveszik a sapkájukat 
s csendesen elmondanak egy »Mia
tyánk««!. Ez a matrózok utolsó 
üdvözlete a szerencsétlen baj tár
sukhoz, ami azt jelenti: »Isten ve
led bajtárs, mindent megtettünk, 
amit tehettünk a megmentésed ér
dekében.« Az emberi lélek számá
ra épen így lehet utolsó üdvözlet 
az az alkalom, a mi kon utoljára 
hall ja Isten Igéjét, de nem fogadja 
be azt.

*

Kórtermi képek.
Kopott ruhában,.leromlotltan jött 

egy férfi a kórházba. Sírt, mikor 
elvált az ismerősétől, aki kisérte. 
Nemsokára észrevettük, hogy ideg
beteg. Nagy gyász, sok bánat érte 
s az élet nehézségei tönkretették 
idegzetét. Szegény, sokak számára 
csak gúnynak a tárgya.

Egy másik félrehúzódva várja, 
hogy felvegyék. Sejti, hogy milyen 
rettenetes betegség rombolja szer
vezetét. Szenvedése mindenkiben 
nagy részvétet kelt. Ki-ki igyekszik 
rajta segíteni, ahogy tud. Valaki 

Bibliát ad a kezébe. De az örökké
valóság előtt álló ember visszauta
sítja.
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Szelíd tekintetű, legyöngültfl be
teget hoznak a hordágyon. Nyájas, 
hangon köszön, rögtöfi érezni le
het, hogy nem a ma eldurvult em
bere. A fájdalmaktól alig tud meg
mozdulni. S amint a nagy, nyitott 
ablakon keresztül reáesik a nap 
ragyogó, meleg sugara, arról be
szél, hogy milyen hálás Istennek 
ezért a nagy ajándékáért. De a 
haláltól nagyon fél.

Az egyik ágyon zokogva találok 
egy munkás embert. A  fia kifor
gatta a pénzéből s lépten-nyomon 
csak szégyent hoz reá. Egyik ke
serűség a másik után éri. Elszegé
nyedett egészen, már egy láda elég 
ahhoz, hogy belerakja a ruháit, 
ami a vagyonát képezi. Mikor be
teg let.ti s eljött a szállásáról, nem 
zárta le a ládát, s most még azt 
a kevés holmiját is széthordják.

Máshol kedves, csendes hölgy 
fekszik, aki a  szeretet legkisebb 
megnyilatkozásáért is hálás. Sokat 
foglalkozott a tudományokkal, mű
vészettel, sok szépet látott és hal
lott, mégis szomorúan került' be 
ide. Isten Igéjének a hatására az 
arca mindinkább kiderül, a sze
me ragyogóbb lesz s az ajkát el
hagyjía a vallomás:< »Míg az ember 
egészséges, olyan nagyon büszke, 
de ha beteg lesz, (úgy összetörik, 
m e gc s e n d e se d ik.«

Mennyi fájdalom, mennyi szen
vedés, mennyi testi, de még meny
nyivel több lelki nyomorúság tá
rul a szemeink: elé itt a sok ember 
között. Napról-napra változik a 
kép. Újak jönnek s a régiek1 tá
voznak az ország különböző1 ré
szére, vagy az örökkévalóságba.

Itt állunk köztük, s szívünknek 
a vágya az Urnakí élni, neki szol
gálni. A betegnek, tehetetlennek 
segítőkezet, a kigúnyoltíiak, véd

telennek oltalmat, a bánaltosnak, 
szomorúnak örömet nyújtani. Ven
ni az Ur irántunk való nagy szc- 
retetéből s ezt adni tovább. < )lyan 
hideg, sívár az ember élete, míg 
az Ur ragyogó napja fel nem de
rítheti. Bár sokan lelhetnének egy- 
egy oázisra, ahol Isten szere te tű
nek meleg napsugara felűdíthetné 
őket. J. .1■ d. 11

A NÖVEKVŐ ISTEN.

Gyöngéd gyermekkezek 
simogatták a bágyadt telkemet.
Az arcom, és a fénytelen szemem. 
Te voltál, Istenem.

Szétfoszló ködalak 
gyermekként én már akkor kittalak 
s hajnali harmatcsillogáson át 
láttam a koronád.

Mentem tovább ... alább.
Mély ingoványba tévedett a láb. 
Csak egy erős kéz menthetett ki 
a Tiéd, a Tiéd. } [még:

Akkor lettél nekem 
naggyá túl minden kéklő hegyekei;. 
Láttam, Tied dicsőség, hatalom, 
s magíasztalt a dalom.

Azóta gyermeked,
Rád bíztam mindent: sorsot, életet. 
S- Te nem szűntél meg növekedni, 
Betöltőd a szívem, ' [inem.

be lelkem, életem, 
mindenben mindenné leszel nekem; 
Vezérli ég felé a léptemet 
erős istenkezed.

Mégis tudom, ha majd 
eléri lelkem, mit már úgy óhajt, 
látom meg, hogy miben csodál- 
ruhád foszlánya csak. [falak,

Bclák Erzsébet.
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Képek az istentelenség
országából.*

(Folytatás.)

Mint megholtak, és ím élők.

Egy orosz prédikátor, akit ha
tározott és eredményes evangéli
umi munkálkodása miatt börtönnel 
fenyegettek meg, a következő sza
vakban fordult: munkatársaihoz, 
amely szavak nekünk is sokat 
mondhatnak:

»Csak bátran, testvéreim, báít- 
ran! Nem a mi munkánk az, 
amelyben állunk, hanem az Űré, 
ö  adta a megbízást, és ezért Övé 
az erő, és Övé a diadal is. (Ha 
munkánkban ellenállásra találunk, 
úgy Ö ezt tudja, ez egészen az 
Ö dolga. A mi dolgunk a hűség, 
és pedig hűség mindhalálig, azaz 
nemcsak addig hűség, amig meg
halunk, hanem olyan hűség, amely 
meghalni sem fél. A mi Urunknak 
és Hadvezérünknek, a Jézus Krisz
tusnak nem szónokokra, hanem 
önmegtagadó munkásokra és ál
dozatkész katonákra van szüksége. 
Ha a veszedelmek fokozódnak, alt
kor közel az áldás; ha hullámok 
tornyosulnak, akkor itt a szaba
dulás. A nyomorúság sohse na
gyobb a Szgbadítónál.

Sötét van a munkában, sokszor 
nagyon is sötét. De sötét csak mi- 
nálunk van, öriála mindig csak 
világosság van. Ő bízta reánk a 
munkát ilyen sötét időben. Milyen 
méltóság rejlik ebben a teherben! 
Azért bátorság, testvéreim, bátor
ság a bizonyságtevéshez! Bátor
ság áldozathozatalhoz! Megfelel
tünk néki erőtelenségünkben, mart 
amaz erőtlenséget keresi közöt
tünk, amelyben Ö erős lehet. 
A mi erőtelenségünk az Ö minden
hatóságával együtt, testvéreim, eb-! 
bői dicsőség származik.

A mi időnk áldozatkész szolgá- 
: latra vár. Amire leginkább szük- 
! ség van, a haláltól vissza nem ria- 
| dó odaadása az életnek, a saját ér
dekeknek. Testvéreim, a golgothai 
Ember a legnagyobb önmegtagadó 
volt. Szeretni annyit jelenít, mint 
másokért élni, és a szeretet lelke 
az áldozat.

A golgothai áldozat által lett 
a váltság, és ez csak a megváltot
tak áldozatos élete által nyer iga
zolást és válik hatóvá. Izmaelek 
régtől fogva kiűzétnek. Izsákok 
azonban mindenkor föláldoztatnak. 
Kinek van bátorsága sötét, nehéz 
időkben ahhoz, hogy »bolond le
gyen a Krisztusért«, »szinte a vi
lág szemétje és mindeneknek söp
redéke«! I. Kor. 4, io— 13.

Bettex valahol azt mondja: »Sok 
ember egyedüli életfeladatát ab
ban látja, hogy céltalan exiszten- 
ciáját fönntartsa.« A föld minden 
alacsony kreatúrája is ezt teszi. 
Aki az Evangélium szolgálatában 
áll, az veszítse el az életét a Jé
zusért, és életet fog nyerni. So
hasem ért olyan keveset a világ 
szemében a keresztyén munkás, 
mint ma; van bátorságunk, hogy 
ezt elviseljük? Sohasem volt anyá
nyira szükség keresztyén munkás
ra, mint most; készek vagyunk 
hogy harcok. árán is azok le
gyünk ? A megvetett szegéletkő, Jé
zus Krisztus, ma sokkal inkább, 
mint valaha, vele együtt megve
tett köveket akar az Ö lelki temp
lomába beleépíteni. Azért ti, a 
Krisztussal együtt megvetettek és 
keresztrefeszítetitek, tartsatok ki, 
ha jön a küzdelem órája. És hogy
ha némelyek ellanyhuínak, mások 
pedig elbuknak is, testvérek, »szán- 

1 játok oda a ti testeiteket élő, szent 
és Istennek kedves áldozatul«! Ró
ma 12, 1. Fordította: Z . f i-

*Szemelvények Kroeher A.-nak „Bil- 
der aus Sowjetrussland“ című könyvéből.
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Tudakozzátok az írásokat !
Nov. 16 Jel• 16:1—10. Jer 29:1—14. 

A nagy ítélet után a nagy dicsőséget 
szemlélheti a látnok. Az égbe pillant
hat -belé, hogy tanúja legyen a legna
gyobb örömünnepnek, amelyhez ha
sonló nem volt soha: a Bárány me
nyegzőjének. Boldogok, akik erre hi
vatalosak! És hivatalos erre mindenki, 
aki megkapta a hitnek lámpását, s 
elfogadta a Megváltót. De fájdalom! 
Nem minden hivatalos lesz választottá 
is ("Máté 22:14), mert nem tart ki 
mindvégig, nem táplálja hitének lám
pását folyvást a Szent Lélek olajával, 
s így épen akkor, amikor megérkezik 
a Vőlegény, nem ég a lámpása, s ;nem 
mehet be a lakodalmas házba. (Máté 
25:1—13.) Vigyázz a lámpásodra!

Nov- 17. Jel. 16:11—21. Jób 14:1—5. 
A Bárány lakodalmi vacsoráján kívül 
lesz egy másik vacsora is, egy ször
nyű vacsora, amelyen az égi mada
rak az istentelenek húsából fognak 
lákmározni. De a hívek ekkor már 
mint diadalmas sereg vonulnak végig a 
földön, élükön a Vez'érrel, akire az 
Írásnak itt olvasható leírásából! is 
könnyen ráismerhetünk, a Hű'és Igaz, 
akinek Szemei olyanok, mint a tűz- 
láng, aki Király, mert a fején sok 
koronái, de egyúttal áldozati Bárány 
is, mert ruhája vérrel van behintve. 
A testté lett Ige ez, a Jézus Krisztus, 
diesértesáék az ő  szent neve’! Az 'Ariti- 
krisztus és a hamis próféta pedig 
a kénkovel "égő tüzes tóba vettetnék.

m>v. 18. 'Máté 24:15—28. I. Théss. 
4:70-78. Ján. 5H9-'22. Zsid. 10T3"2̂ 39. 
Az uto'só idők egyik kimagasló esemé
nye a még akkor földön élő, de lel
kileg teljesen elkészült hívőknek, ha
lál nélkül való elragadtatása az Ur elé. 
Ennek az időpontjára nézve a Szent- 
írás magyarázóinak eltérő a vélemé
nye. Némelyek a nagy nyomorúság 
kezdete e-íőtt gondolják, mások úgy 
értelmezik, hogy a leghívebbeknek is 
keresztül kell ‘menniük a nagy nyomo
rúságon s csak azután következik az 
elragadtatás. Akármint legyen is, ma
gának ennek a fontos eseménynek a 
föltárása is arra intsen bennünket, 
hogy mindenkor legyünk készen.

Nov. 19. Péld. 27:1—14. Jer. 31:1—14. 
Kiben dicsekedjünk? Ne önmagunk
ban, hanem az Urban. Ha valakiben 
hibát látsz, inkább dorgáld meg nyil
vánosan, mintsem, hogy áíszeretetből 
ne figyelmeztesd a hibájára. De leg

jobb, ha négyszemközt inted meg. Nem 
csak testi éhség van, hanem lelki éhség 
is, és »boldogok, akik éhezik és szom- 
juhozzák az igazságot, mert azok meg- 
eíégíttetnek.« (Máté 5:6.) Bölcs mon
dások ezek, melyekre az új testamen
tum fénye még nagyobb világosságot 
vet.

Nov. 20. Jel. 20. Jer. 31:15—26. Az 
ezeréves birodalomra már több ótes- 
tamentumi prófécia is rámutat. (És. 
11. rész, 65:20—25.) Az a boldog 
idő lesz ez, mikor Krisztus fog ural
kodni ezen a földön, Sátán pedig meg
kötözve fekszik a mélységben, s nem 
csábíthatja bűnre az embereket és 
nem zavarhatja meg Isten gyermekei
nek boldogságát. De hogy még akkor 
is lesznek emberek, akik ki tudják 
vonni magukat Krisztus uralma alól, 
arra mutat az, hogy mikor Sátán ezer 
év múlva újra szabadon bocsáttatik, 
megint tud közülük sereget gyűjteni. 
De most már elkövetkezik őreá 'is a 
végső ítélet, odavettetik, ahová már 
két munkatársa már élőbb vettetett, 
hogy soha többé onnét ki ne szabadul
jon. S ekkor következik el az utolsó 
ítélet az emberekre is, élőkre és hol
takra.

Nov. 21. Jel. 21:1—14. Jer. 31:27—37. 
Minden újjá lett, az ég és a\föld; ez a 
végcélja a föld és az emberiség tör
ténetének. Nincs bűn, nincs gyász, 
nincs halál, lejött a földre a mennyei 
Jeruzsálem, amelyben Isten dicsősége 
lakozik, s amelyben mindazok, akik 
Krisztussal egyesültek, otthon lesznek. 
Ha ez az emberiség történetének vég
célja .akkor ez a te életedé is kedves 
olvasóm. De csak úgy érheted el, ha 
te is ezt tűzöd ki eéíul magad! elé, 
s engeded magadat a kegyelem által 
odavitetni.

Nov. 22. Jel. 21.15—27. Jer. 32:36-44. 
A szentíró földi hasonlatokkal igyek
ezik a szent város dicsőségét vázolni. 
Drágaköveket használ hasonlatul és 
emberi mértékeket. De éreznünk kell, 
hogy ez csak dadogás, mert emberi 
szavakkal és színekkel nem lehet azt 
a dicsőseget ecsetelni. De így is mily 
sokait mond az, hogy ott éjszaka so
hasem lesz, pedig ott már a nap sem 
fog szolgálatot teljesíteni, mert a nap
nál is ragyogóbb fényt fog árasztani 
Isten dicsősége. Emberi kezekkel épí
tett templomra sem lesz ott szükség, 
mert ott lesz az élő templom, a Bá
rány.



176 F é n y s u g á r

N ov 23. Jet, 22:1—9. Jer. 33:1—11: 
14—16. Jánosnak mindezeket a látomá
sokat egy angyal mutatta és magyaráz
ta meg, s az elragadtatott Jánois le- 
borui az angyal előtt s imádni akarja 
azt. De az angyal visszautasítja ezt. 
Nemcsak ember, de még angyal sem 
imádni varó. Mindegyik csak eszköz 
lehet az egyetlen imádandónak, Isten
nek kezében. De eszköz mindönki le
het, aki ebbe a szent kézbe teljes szív
vel beléhelyezi magát. S épen a szol
gálatnak ez a lelke köti azután egy
mással Is össze Isten gyermekeit. Szol
gatársakká, testvérekké lesznek.

Non. 24. Jel. 22:10—21. Zsolt. 126. 
A Biblia utolsó szavaképen ezt halljuk 
az LTr Jézus ajkáról: »Bizony, hamar 
eljövök..« S ezt a feleletet a hívő se
reg ajakáról: »Bizony, jövel Uram Jé
zus.« Oh milyen fontos minden egyes 
iélekre, hogy hozzá tartozik-e ehhez a 
sereghez, eltudja-e mondani teljes 
szivéből ezt a kérést! Hittel elfogadta-e 
mindazt, ami a Bibliában van, nem 
akar-e valamit elvenni belőle, vagy 
valamit hozzátenni? Felelj ezekre a 
kérdésekre őszintén, Isten szent színe 
előtt.

/Vöm 25. Máté 25:31—46. II- Theiss. 
1:3—10. Luk. 19:11—27, Jel. 2:8-11. 
Itt a földön sok igazságtalanságot lá
tunk s néha abba a kísértésbe esünk, 
hogy nemcsak az emberek eljárásált 
látjuk igazságtalannak, hanem még Is
tenét is. Miért engedi meg, hogy az 
igazak annyit Szenvedjenek a hitetle
nektől? Félre az ilyen bűnös gondola
tokkal! Isten sohasem lehet igazság
talan, s az öl tökéletes igazsága fé
nyesen ki fog tűnni, mikor a szoron
gatok megbűntettetnek, a szorongatot- 
tak pedig megszabadíttatnak. Higyjünk, 
bízzunk, várjunk!

/Vöm 26. Péld. 28:1—14. És. 54:1—13. 
Mily jó azoknak, akik a Jézus vérében 
megmosattak és ezáltal megigazultak. 
Azoknak nincs is okuk a félelemre, 
azok megértik Isten gondolatait, azok 
örökség szerint bírnak minden jót, a- 
zok örvendeznek, mert lelkiismeretűk 
nincs megterhelve, bűneiket nem fe
dezték el, hanem megváltották, s így 
Jézus vére fedezhette ei azokat, s ir
galmasságot nyertek. Ilyen boldog em
ber vagy.e te, vagy, ha nem Vagy, 
vágyol-e ilyenné lenni?

Nov. 27. Zsid. 1- Ésaiás 55. Mennyi
ver nagyobb kegyelemben részesültünk

mi, mint az őtestamentom népe. Azok
hoz csak a próféták által szólott Isten, 
mihozzánk pedig Szent Fia által, aki
nek dicsősége nagyobb, mint az an
gyaloké. őbenne jelent meg maga Is
ten, emberi szemeknek is láthatóan, 
és iszólt, 'földi füleknek is hallhatóan. 
<S ha mi most mar nem láthatjuk lés 
hallhatjuk őt földi szemekkel és fü
lekkel, higyjünk azoknak, akik látták 
és hallották őt, s akik Isten Lelke ál
tal vezetve erről bizonyságot tesznek. 
Cl. Ján. 1:1—4.) '

A ov. 28. Zsid. 2:1—8- Ésaiás 57:14— 
21. Mivel több kegyelmet és világo
sabb kijelentést nyertünk, mint az ó- 
testamentomi emberek, nagyobb fele
lősség is van rajtunk. Ha nemi törő
dünk a számunkra elkészített és fel
ajánlott üdvösséggel, hogy remélhet
nénk, hogy megszabadulunk az ítélet
től és kárhozattól? És mégis hány em
ber van, aki közönyösen halad! el Jé
zus Krisztus keresztje meílett, amely 
pedig üdvösségünknek, egyetlen biztos 
alapja! Ne szűnjünk meg mi, akik már 
megtaláltuk őbenne üdvösségünket, bi
zonyságot tenni erről szóval és csele
kedettel, és imádkozni ezért a ve
szendő világért!

Nov. 29. Zsid. 2:9—18. Ésaiás 58. 
Milyen mélységes bepillantást nyerünk 
itt Jézus Krisztus fényébe! ő, mint Is
ten is, mint ember is, tökéletes volt, 
jl|e, a kettőnek összegyeztétőjéVé, vagy
is tökéletes Megváltóvá csak szenvedé
sek által lehetett. Emberi testben kel
lett szenvednie, hogy testi halálon ke
resztül győzze le feltámadása által a 
halált, s kísértéseken keresztül kel 
lett megtanulnia azt, hogy miként le
gyen segítségünkre kísértéseinkben. Öh, 
milyen dicső Megváltó!

Nov. 30. Zsid. 3- Ésaiás 59:1—11. 
Milyen fontos szó ez: »ma!« S milyen 
szívesen tesszük félre, nem véve fi
gyelembe, épen akkor, mikor valami 
komoly tennivalót állít elénk. Tedd 
meg ma a kötelességedet! Nem, rá
érek holnap. Bánd meg ma a bűnödet! 
Oh, nem olyan sürgős. Kérj ma bo
csánatot! Ez nagyon nehéz, még gon
dolkozom felette. Térj meg ma! Majd 
inkább később. S a szív mindig kemé
nyebb lesz, amig egyik ma múlik a 
másik után. Vigyázz, mert úgy jársz, 
mint azok az engedetlen zsidók a 
pusztában!
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