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VIGYÁZÓ! MEDDIG MÉG AZ ÉJSZAKA? És. 21:11.1931 Hányat ütött az óra a világ óráján? Hányat a te 
• életedben? Meddig tart még az éjszaka, pirkad 

már? Csodálatos megmozdulás vonul át a világon. A föld 
megremeg (Ezékiel 7:5). Örömüzenet az számodra, ha az 
őr így kiált: „íme, Ö jön! Légy készen a találkozásra!“? 
A „Fénysugár“ most az óév végén és az újév kezdetén, 
őrhelyéről felétek akarja kiáltani az örömüzenetet:

Ö r ö m ü z e n e t  az eltik- 
kadtaknak: „Aki akarja,vegye 
az élet vizét ingyen!“

Ö r ö m ü z e n e t  a meg- 
kötözötteknek: „Krisztusment 
be egyszer s mindenkorra a 
szentélybe, örök váltságot 
szerezvén. “

Ö r ö m ü z e n e t  a megtört- 
szívüeknek: „Békességünknek 
büntetése rajta van és az Ő 
sebeivel gyógyulánk meg!“

Ö r ö m ü z e n e t  a tisztá
talanoknak: „Jézus Krisztus
nak vére megtisztít minket 
minden bűntől!“

Ö r ö m ü z e n e t  a haldok
lóknak: „Aki hisz a Fiúban, 
örök élete van!“

Ö r ö m ü z e n e t  Isten gyer
mekeinek: ,,Imé, eljövök ha-

I “mar!
így áldjon meg minket 

1931-ben
AZ ÚR, AKI VAN ÉS AKI VALA ÉS AKI ELJÖVENDŐ.

VII. évfolyam, 1. izém. 
1931. január 1.
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„Én vagyok az Első és az Utolsó.“
Jel. 1 : 17.

Jézus első és utolsó akar lenni a mi életünkben. Mindennek Vele 
kell kezdődnie és Vele kell végződnie. Minden reggel, felébredés
kor, ő  kell, hogy legyen első gondolatod. Minden este lefekvéskor 

Ő legyen az utolsó. Életed tulajdonképen csak akkor kezdődött, 
mikor letetted azt az ő  kezébe s így arra kell számítanod, hogy 
bevégződni is úgy fog, hogy lelkedet leteszed az Ő kezébe. S az 
élet, amelynek Ő a kezdete és Ő a vége, betöltve sem lehet mással, 
csak Ő vele. Munkádban, pihenésedben, csendes óráidban Ő neki 
kell a középpontban állnia. Ó neki szolgálsz, ő  benne pihensz, 
Ő belőle táplálkozol.

így élsz-e? Tudsz-e így élni?
Vizsgáld meg, mikor jelentette ki magát az Úr Jánosnak úgy, 

mint Első és Utolsó. Mikor János úgy esett le az Ő lábaihoz, mint 
egy holt. Mikor tehetetlenségének, semmiségének érzete annyira erőt 
vett rajta, hogy nem tudott egyebet tenni, mint holtraválva leroskadni 
Az előtt, Aki megjelent előtte teljes dicsőségében, olyan szemekkel, 
mint a tűzláng s olyan orcával, amely ragyogott, mint ahogy a nap 
fénylik a maga teljes erejében. A holtravált tanítványhoz intézte 
ezeket a bíztató szavakat: „Ne félj, én vagyok az Első és az Utolsó.“ 

Ha még a magad életét éled, 
ha szereted azt és ragaszkodói 
hozzá, akkor még nem lehetett 
az Úr elsővé az életedben s akkor 
nem lehet az utolsó sem. Ha nem 
akarod a magad életét megtagadni 
s elfogadni egészen azt az új éle
tet, amelyet Ő ad, akkor még nem 
tetted Őt elsővé az életedben s 
akkor nem számíthatsz arra, hogy 
mint utolsó át fog téged vinni a 
halálnak a sötét völgyén. Akkor 
ott magadra léssz hagyatva.

Most, itt a földi életben kell 
meghalnod a bűnnek, a világnak, 
önmagadnak, s mint egy holtnak 
esni le az ő  lábaihoz. Akkor meg
elevenít, fölemel, bíztat, bátorít:
„Ne félj !“ Nem kell többé félned,
Ő Elsővé és Utolsóvá, ő  Mindenné 
lesz az életedben. Vargha Gyuláné.
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Szilveszter.
K omoly szilveszteri prédikációt 
í  hallottak az emberek a falu
ban. Sokaknak közülök különös 
volt, hogy a lelkész azt mondta, 
hogy egyikük sem tudhatja, hogy 
megéri e még az újévet és ezért 
legyenek készen és adják át szí
vüket az Úr Jézusnak, akár élnek, 
akár halnak.

Egy fiatal legény a szomszéd 
faluból, figyelmesen hallgatta a 
beszédet. Mindig lejebb és lejebb 
hanyatlott a feje, mindig szorosab
ban kulcsolódtak össze a kezei. 
Régen nem volt Isten házában, de 
az illendőség úgy hozta magával, 
hogy legalább Szilveszterkor el
menjen az ember a templomba.

Különös, hogy a mai beszéd 
még mindig a fülében cseng. Kü
lönös, hogy valami nyugtalansá
got érez a hazafelé vezető úton a 
szívében. Sietni kezd. Nem tud
hatja, hogy az újév első óráját 
megéri- e még és neki még el kell 
temetni egy régi haragot és meg 
kell békülnie egy felebarátjával. 
Még ma délben nem is gondolt 
erre, de a beszéd megpuhította a 
szivét, úgy érezte, mintha a figyel
meztetés egyenesen Isten trónjáról 
jött volna hozzá.

A falu másik végen lakik a 
bátyja, akivel egy per miatt hóna
pok óta keserű haragban élnek. 
Egyik sem találta meg a másik
hoz vezető utat, egyik sem bocsá
tott meg a másiknak.

A bátyja súlyos betegen fek
szik, a szomszédok azt mondják, 
hogy nem kel fel többet. Kará
csony napján kapott ugyan a báty
jától üzenetet, hogy menjen el 
hozzá, de ő nem ment el. Valami 
kimondhatatlan szorongás fogta el 
most egyszerre a szívét: egyikük 
számára az óév utolsó óráján 
üthet utolsót az óra. Egyikük keze

hideg és merev lehet, mielőtt a 
másikkal békésen kezet szorít. Siet 
tovább a magas hóban, rossz úton. 
Homlokán kiüt a hideg verejték. 
„Isten, könyörülj rajtam az Ür 
Jézuséri!“ — mondja nyögve. ,,Add, 
hogy még idejében odaérjek.“

A háza elé ér. Édesanyja 
és testvérei várnak rá barátságos, 
meleg szobában. De ő megy to
vább, egészen a bátyja házáig. 
Amint a küszöbön keresztüllép, 
hangos sírást hall. Kopogás nél
kül benyit az ajtón. „Hála Isten
nek, él!“ — hagyja el az ajkát, 
mikor bátyját az ágyban meglátja. 
A beteg arca fölragyog, kezét test
vére felé nyújtja, de a fáradt kéz 
a gyengeségtől aláhanyatlik, majd 
alig ( hallhatóan suttog. ,,Még jó
kor“ — mondja egy öregasszony,
— „haldoklik.“ — Még jókor! A 
falusi legény hangja reszketett, 
amikor a betegágyhoz lépve így 
szólt: „Béküljünk ki János, bocsáss 
meg nekem!" — „Igen, békéi“ 
suttogja a haldokló. „Légy jó a 
feleségemhez és gyermekeimhez.“
— Sírva lép oda az asszony és 
így szól: „Mindig hallgatódzott, 
azt hitte, hogy a te lépésedet hallja. 
Érted küldtem és kérettelek, hogy 
gyere el, de azt mondták, hogy 
elmentél. Azt mondta, nem tud 
meghalni, amíg te nem jössz és a 
régi haragot el nem temetitek.“ — 
„Magamtól jöttem," — mondta a 
legény, — „nem volt nyugtom. 
Hála Istennek, hogy még idejében 
jöttem.“ — Egy negyedóra múlva 
meghalt a bátyja és ő lassan, gon
dolkozva hazament a házába. Az 
év utolsó órái komoly órák voltak.



4 F é n y s u g á r
„Rendeld el házadat!“

Utam, írja egy keresztyén bará
tunk, egy földmíves házába 

vezetett. Beszélgettünk egymással 
Isten kegyelméről és csodáiról. 
Közben a kedves háziasszony el
mondta, hogy történt fiának boldog 
hazamenetele. A fiatalembert, aki 
oly erős volt, hogy minden karjá
val 2 métermázsa súlyt tudott vinni, 
hirtelen szíven találta az Úrnak ez 
az Igéje; „Rendeld el házadat, mert 
meghalsz.“ (És. 38, 1.)

Egy életerős, vidám ifjútól mi 
sem áll távolabb, minthogy a ha
lálra gondoljon. Bár nagy küzdel
mei voltak ennek az igének a 
hatása alatt, ifjúi ereje tiltakozott 
a halál gondolata ellen. Azonban 
mi az ember, ha még oly erős is. 
Isten hatalmas kezében ? Meg kel
lett adnia magát, Isten keze földre 
nyomta; éjjel-nappal üldözte az 
ige: „Rendeld el házadat, mert 
meghalsz!“ Kereste a nyugalmat, 
de nem találta meg. Halálos félel
mében végre megalázkodott Isten 
előtt és Hozzá kiáltott nyomorú
ságában. Imádkozás után nyugod- 
tabb lelt, de az az ige: „Meghalsz“, 
egy pillanatra sem hagyta el és 
igazsággá lett. A fiatalember meg
betegedett. Egy ideig gazdájának 
házában ápolták, azután kórházba 
szállították. A betegség mindig sú
lyosabb lett és ő mindinkább érezte, 
hogy „Meghalsz.“ — Tehetetlenül 
mint egy gyermek, feküdt ágyában 
az erős ember és csak az az egy 
kérdés foglalkoztatta lelkét; „Mit 
kell nékem cselekednem, hogy 
idvezüljek?“ (Csel. 16, 30). Félel
mében magához hivatta anyját. 
Ez Jézusról, a bűnösök Megváltó
járól beszélt neki, akinek vére meg
tisztít minket minden bűntől és 
megszabadít a halálfélelemtől. És 
mi történt ? Az Úr megmentette ezt 
a szegény, halálos beteget minden

bajától. Az Úr Jézus szava: „Bíz
zál fiam, megbocsáttattak néked 
a te bűneid“ (Máté 9, 2.), hirtelen 
elhatolt megkínzott szívéhez. Egy 
csapásra eltűnt a halálfélelem és 
mennyei békesség és öröm töltötte 
be őt. Ajka túláradt Megváltójá
nak dicséretétől, aki olyan békes
séget adott néki, amilyent a világ 
nem adhat. Hála-énekeket énekelt 
és boldogan ment haza Urához.

FÖLFELÉ.

Hadd lásson át 
A föld ködén szemem, 
Hadd szálljon át 
Hozzád Uram, szívem,

Hadd rejtsem el 
Véredbe jól magam,
Hadd nyeljen el 
Mindent e szent folyam.

Hadd hagyjam ott 
Mit e világ mutat,
Hadd járjak ott 
Ahol Te nyitsz utat.

Hadd fussak én 
Az Úr elé, Ki vár,
Óh szent remény,
Ö jön, nincs messze már!

Németből: Vargha Gyuláné.
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Visszahozhatatlan.

Egy perzsa monda beszél egy 
emberről, aki a lenger pariján 

sétálva, egy kis zsákot lalált tele 
apró kövecskékkel. Gondolatokba 
merülve hullatta el ujjai között a 
köveket, míg közben a fehér sirá
lyokat nézte, amelyek a fehér hul
lámokon hintáztak. Majd a köve
ket egymásután a madarak után 
hajította, míg a hullámok a köve
ket el nem nyelték. Egy követ a 
kezében tartott és hazavitte ma
gával. Nagy volt az ijedtsége, ami
kor otthon a tűz fényénél meg
látta, hogy az ragyogó gyémánt 
és világos lett előtte, hogy milyen 
kincs volt az, amit elszórt. Vissza
sietett a tengerpartra, hogy az el
veszett köveket megkeresse. De 
minden hiába volt, azok a tenger 
fenekén feküdtek. Hiába volt min
den önvád, hiábavalók voltak a 
könnyek, semmi nem tudta többé 
az elszórt kincset visszahozni. Nem 
játszunk mi éppen ilyen gondatla
nul a nekünk ajándékozott évek
kel, nem dobáljuk el azokat is, 
mint értéktelen kövecskéket, míg 
végre, — gyakran későn — fel
ismerjük. hogy milyen drága kincs 
volt az, ami elveszett. Megint el
múlt egy év. Megint közelebb ju
tottunk egy lépéssel az örökkévaló
sághoz. Ezt az évet is hiába töl
töttük el, vagy kihasználtuk olyan 
értelemben, ahogy az Úr akarja?!

Test és lélek.

Kettőt bízott rá az úrnő a nevelő
nőre : a gyermekét és annak 

ruháit. Mit szólt volna az úr
nő, ha amikor visszatért az uta
zásról, a nevelőnő azzal fogadta 
volna, hogy: „Itt van nagyságos 
asszony a gyermeknek összes ru
hája, tisztán, kimosva és kivasalva, 
de a gyermek elveszett.“ Vagy

milyen intéző volna az, aki urá
nak, aki hosszú útról tért vissza, 
így számolna be a végzett mun
kájáról: ,,A kerítést és a kaput 
rendben tartottam, de a házzal és 
a kerttel nem törődtem.“

Ugyanígy lesz az ítélet napján, 
sokan fogják azt mondani: „Itt 
van az én testem, egész életemen 
át jól gondját viseltem, de a lel- 
kemet elhanyagoltam és elmulasz
tottam, hogy arról is gondoskod
jam, Nem tudtam, hogy az olyan 
értékes és gondot kell rá viselnem 
az örökkévalóság számára. Azt 
mondták nékem, hogy nincsen lé
lek és most elveszett!“

K Ü L M I S S Z I Ó

„Még a vén korban is
gyümölcsöznek.“

Zsolt. 92:15.
v asel Maliid, a magyar nők 

missziói szövetsége által fenn
tartott misszionáriusnő, aki Kíná
ban munkálkodik, a múlt hetekben, 
Magyarországon tett kőrútjában 
Budapesten a Fébé-egyesület két 
összejövetelén is beszélt. Egyik 
előadásából ragadtuk ki a követ
kező két megragadó képet.

I.
N. Klára már 50 éves volt, mi

kor szívében megcsendült az Úr 
hívó szava, amely őt a külmisz- 
sziói szolgálatra szólította föl. 
Jelentkezett egy missziói társa
ságnál, kérve fölvételét. Ott azon
ban visszautasították előre haladt 
kora miatt. Attól féltek, hogy sem 
a rendkívül nehéz kínai nyel
vet megtanulni nem tudja, sem az 
éghajlatot kibírni nem fogja. Isten 
hűséges gyermeke azonban olyan 
bizonyos volt elhívatásában, hogy 
elhatározta, hogy minden emberi
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támogatás nélkül is belemegy a 
munkába. Jómódú nő volt, s így 
a saját költségén ki tudott menni 
Kínába, s ott is maga tartja fönn 
magát, most már 22 év óta, mert 
ma már 72 éves. — Az Úr tehát 
megmutatta, hogy Ő meg tudja 
őrizni az övéit, s a már öregedő 
nőt képessé tette, hogy a szokatlan 
éghajlat alatt is megtartsa testi ere
jét és egészségét. Ez alatt az idő 
alatt sohasem ment haza szabad
ságra német hazájába, azt mondta, 
hogy Kínában akar élni és meg
halni. A kínai nyelvet, igaz hogy 
csak nagyon töredékesen tudta 
megtanulni, s így nagyobb össze
jövetelek tartására, igehirdetésre 
nem alkalmas, de annyit meg
tanult, hogy a nép egyszerű asszo
nyaival meg tudja magát értetni. 
Azok között él, fölvette ruházatu
kat, életmódjukat, szóval teljesen 
azonosította magát velük, így érez
tetve velők Krisztusnak, mindenki
hez lehajló szeretetét. Boldogságtól 
ragyogó arca, megszentelt élete, 
szeretetteljes szolgálata, sok kínai 
nő szívét megnyitotta az Úr előtt.

II.
Amerikában egy jómódú, hívő 

házaspárnak egyetlen fia, miután 
az orvosi tanulmányokat elvégezte, 
a missziói pályára érezte magát 
elhivatva. Közölte óhaját szülei
vel, hogy Kínába szeretne menni. 
Az öregedő házaspárnak nehéz 
volt a gondolat, hogy egyetlen 
gyermeköket olyan messzire el
eresszék, de a Megváltó iránt való 
szeretet győzött szívökben a szülői 
szereteten s odaadták kedves fiu
kat a missziói szolgálatra. A fiatal 
orvos megházasodott, feleségével 
együtt éveken keresztül buzgó és 
megáldott munkát végzett a kínai 
nép közt. Többek közt bibliai isko
lát tartottak fenn, amelyben benn
szülött ifjakat képeztek ki evangé

listáknak. — Egy napon az oivos 
hírt kapott Amerikából, hogy édes
apja súlyos beteg. Feleségével 
együtt hazamentek, apjokat még 
életben találták, de csakhamar el 
kellett temetniök. Az orvos szívé
ben most nagy tusa keletkezett. 
Kínában várt rá a munka, s szíve 
odavonzotta, de hogy hagyja itt 
egyedül, teljesen magára maradt 
80 éves édesanyját. Már-már amel
lett döntött, hogy vele marad. De 
az anya észrevette fia lelki küzdel
mét s így szólt: „Nem, azt nem 
engedhetem meg, hogy fiam én 
értem ilyen áldozatot hozzon, in
kább elmegyek vele én is Kínába.“ 
S az öreg nő, aki évekkel ezelőtt 
odaáldozta fiát a missziónak, most 
meghozta a második áldozatot s 
80 éves létére elment a nagy ten
geri úton az idegen országba. Hét 
évvel később, 87 éves korában 
látta őt Vaséi Matild, amint egy 
evangélista-kurzus végén tartott 
ünnepélyen fennült a pódiumon, 
s ragyogó arccal osztogatott a fia
tal kínai evangélistáknak Bibliát. 
A kínai nyelvet megtanulni nem 
tudta, de azért tudott szolgálni az 
Úrnak Kínában.

Nemsokkal ezután gyermekeivel 
együtt hazament rövid pihenésre 
Amerikába. A szabadság ideje le
járt, készültek visszamenni Kínába. 
Már meg is váltották a három hajó
jegyet s az indulás napja ki volt 
tűzve. Ekkor megbetegedett az öreg 
édesanya s pár nap múlva boldo
gan hazamehetett égi hazájába. 
Gyermekei még éppen kikísérhelték 
csendes nyugvóhelyére, s aztán 
visszamehettek Kínába az arra ki
tűzött napon. Csak az egyik hajó
jegyet kellett visszaadniok, a ked
ves öreg édesanya az örökkévaló
ság hajójára kapta meg a menet
jegyet.
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Jan. 1. Luk. 2 : 2i. Gál. 3 : 23—29. Luk, 
4 :16—21. Rom. 8 :24—32. A régi prófé
ták írésai beteljesedtek: az Úr Jézus el
jött a földre és mindazokat a dolgokat 
cselekedte, amelyeket magéról hirdet itt a 
názáreti zsinagógában. De beteljesedett az 
is, amit az újtestamentomi próféta, János 
apostol mond róla, hogy akik ö t befogad
ták. azoknak hatalmat adott, hogy Isten 
fiaivá legyenek. (Jón 1:12.) Beteljesíthetle-e 
már rajtad ezt a szándékát ? Ha még nem, 
úgy jól vigyázz, mert be fog teljesedni az 
is, hogy 0  újra eljő s megfizet mindenki
nek az ő cselekedete szerint. (Jel. 22 : 12)

Jan. 2. Zsolt. 90. És. 4 0 :1 -1 1 . Mi
lyen szeretetteljes fölszólítós ez 1 Mint bűn
bocsátó Isten lép az Úr a maga népe elé, 
megújulást, örömet, békességet hirdet. ,A 
néptől nem vár mást, mint hogy várja Őt, 
készüljön az ö  eljövetelére. Nem így van-e 
ez most is minden egyes ember életében ? 
Az Úr vár bennünket, elibénk jön, kegyel
met kínál, reá mutat a keresztre, ahová 
bűneinket fölvitte, s bűnbocsónatot és bé
kességet hirdet minden,megtérő bűnösnek. 
Megértelted-e mór az Úr hívó szavát ? ki
jutottál-e mór a keresztig ? Erezted-e mór 
életedben annak hatalmát ? Tapasztaltad é 
már, hogy az Úr fölvesz és ölében hordoz ?

Jan. 3. Zsolt. 91. És. 40: 12—31. Nem 
döbbenlett-e meg még soha Istennek nagy
sága és hatalma ? Ő teremtette ezt a nagy 
mindenséget, amelyet eszeddel fölfogni nem 
birsz, ő  kormányozza azt a legnagyobb 
renddel és pontossággal, ismeri a milliárd 
meg milliárd csillagok minden egyesét s 
nem téveszti szem elől azoknak járását. 
S ha szived megdöbben ilyen nagyságnak, 
ennyi hatalomnak láttára, akkor gondolj 
arra, hogy Ö rólad sem feledkezik meg, 
lehajol hozzád, s ha bízol Ő benne, akkor 
szent Fia érdeméért gyermekévé fogad s 
az élet minden viharával szemben erőt és 
békességet ad.

Jan. 4. Máté 2: 13-23. I. Pét. 4: 12-19 
Máté 16:1—4. Jak. 4:13—17. A hitetle
nek ma is jeleket akarnának látni, hogy 
higyjenek, persze olyan jeleket, amilyene
ket ők gondolnak el. De Istent mi nem 
vezethetjük a magunk bűnös emberi gon
dolatai szerint. Adott ö  jelt eleget a ter
mészetben, a világtörténelemben, a min
dennapi életben, amelyek megmutatják ne
künk az ő  hatalmát, kegyelmét, dicsősé
gét. Legnagyobb jel maga az Úr Jézus

Krisztus, az Ő élete, halála, feltámadása. 
Az ó-testamentom embereinek még csak 
Jónás adatott jelül, aki három napig volt 
a cethal gyomrában s onnan ismét kisza
badult s Isten már erre a jelre is hitet 
várt. Mennyivel inkább várhat tőlünk, akik 
tudunk Jézusról, Aki három napig volt a 
sir gyomrában, s aztán feltámadt. Hiszel-e 
te őbenne ?

Jan. 5. Zsolt. 22. És. 41: 1—16. Amit 
Izraelnek Ígér az Úr, azt újtestamentomi 
népének is ígéri. ígéri minden egyes tag
jának, Ígéri neked is. Bíztat, hogy ne félj, 
ne csüggedj • el, mert ő  veled van, meg
erősít és megsegít. De a hívást meg kell 
hallanod,, kiválasztatósodat el kell fogad
nod, az Úr kezét meg kell fognod s enge
delmesen járnod ővele, mert csak így tel
jesítheti be rajtad Ígéreteit. Ha ő  vele jársz, 
akkor nem árthat neked senki és semmi, 
örömmel és hálával fogsz dicsekedni az 
Úrban.

Jan. 6. Máté 2:1 — 12. É s 6 J : l—6. 
Máté 3: 13—17. II. Kor. 4 :3 —6. Az evan
gélium érthetetlen azoknak, akik szívüket 
elzárják, s nem engedik, hogy Isten vilá
gossága beléhatoljon. Isten a Jézus Krisz
tus arcán mutatta meg legfényesebben az 
ő  világosságát, onnan ragyog az leghatal
masabban reánk gyarló, bűnös emberekre. 
Aki elzárja a szívét Jézus Krisztus előtt, 
az elzárja Isten világossága előtt és sötét
ségben jár egész földi életében és sötét
ségben marad az örökkévalóságban is. Az 
örök sötétség pedig, örök gyötrelem, örök 
kárhozat.

Jan. 7. Máté 1:18—25. És. 41:17—29. 
Az emberi lélek szomjúságát csak Isten 
olthatja el. Emberi bölcseség és tudomány 
nem elégíti ki a lélek legbelsőbb szomjú
ságát, az Istán utón való vágyakozást és 
epedést. De Isten megnyitotta a forrást, 
amely ezt a szomjúságot eloltja s az em
ber vágyakozó lelkét kielégíti. A Golgotán, 
a Jézus Krisztus keresztjénél fakad ez a 
forrás. Ha lelked olthatatlan szomjút érez, 
oda menj, olt hall érted kereszthalóit Isten
nek ama Szentje. Szomjú lelked azért nem 
tud kielégülést találni máshol, mert bűneid 
választanak el Istentől, akinél van a kielé
gülés. L’e Jézus fölvitte bűneidet a kereszt
fára, megnyitotta az utat Istenhez, s Ő 
általa megtalálhatod lelkednek békességét.

Jan. 8. Máté 2 :1 —12. És. 42:1—9. 
Egyike a legvilágosabb próféciáknak az
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ó-testamentomban, amelyek az Úr Jézusra 
vonatkoznak. Ő maga is hivatkozik reá 
(Máté 12:17—20. és Luk. 4: 18.) Őbenne 
mindez beteljesedett és kortársai ráismer
hettek, hogy Ő az, Akiről a régi próféták 
szóltak. S mégis mennyi hitetlenséggel kel
lett az Úrnak találkoznia a farizeusok és 
az írástudók soraiban, s még a nép is, 
amely pedig elálmélkodott kedves beszé
dein, mennyire félre engedte magát vezet
tetni, egészen addig, hogy keresztbe feszí
tette a dicsőség Urát. S nem látunk-e ehez 
hasonlókat ma is? Ki veszi be az írás 
bizonyságléteiét? Ki hisz az Úrban? Ki 
követi Őt ? INincsenek-e ma is sokan, akik 
hitetlenségükkel keresztre feszítik? Óh, ne 
tartozzál ezekhez !

.lan. 9. Máté 2 : 13—23. És. 42 : 10-25. 
Ha lelki vak vagy, ha nem látod még az 
Úr dicsőségét, fordulj hozzá és Ő meg
nyitja lelki szemeidet, s vezet azon az 
úton, amelyet magadtól nem tudsz meg
találni. Csak azoknak nem nyithatja meg 
szemeiket az Úr, akik nem ismerik el lelki 
vakságukat, hanem azt állítják, hogy ők 
látnak. (Jén. 9 :41) Az ilyeneknek szemei 
csak a világi hiábavalóságok számára van
nak nyitva, de a maguk bűneit, meg Isten 
szentségét nem látják. Füleik csak a kí
sértő szavára figyelnek, s az Úr beszédére 
süketek. Boldog, aki idejekorán engedi 
magét vakságából és süketségéből meg
gyógyítani, aki elismeri, hogy vétkezett s 
az Úrhoz tér.

Jan 10. Máté 3. És. 43: 1—13. Aki az 
Úr feddő, dorgáló szavát magára vette s 
bűneit megbánva megtért, az az Úr ígé
reteit is magára veheti. Milyen felséges 
Ígéreteket tér elénk a mai ige. Ke félj, 
megváltottalak, neveden hívtalak, enyém 
vagy, veled vagyok, becses vagy, szeretlek 
— kellenek-e ezeknél drágább, boldogabb 
szavak az emberi lélek számára ? S ki 
mondja ezeket ? Ő, az Úr, Aki volt, van, 
és lesz. Akin kivül nincs Isten, nincs Sza
baditó, de Ő mindenki számára az. aki 
megnyitja előtte a szivét s neki adja át 
magát. Tedd meg. ha még meg nem tetted !

Jan. 11. Luk. 2 : 41—52. Rom. 12:1 — 6. 
Ján. 1:35-42. II. Kor. 6:14, 7 : 1 .  
Isten gyermekei nem tartoznak többé a 
világ gyermekei közé. Ez nem azt jelenti, 
hogy kolostorba kell vonulniok és nem 
érintkezhetnek emberekkel. Hogy ment
hetnének meg akkor másokat, az Úrhoz 
vezetvén őket? Testi és lelki lisztétalan- 
ségaiktól kell elszakadniok s a hitetlenek 
közt élve, nem érteni velük eg,yet semmi
ben, ami nem kedves az Úr előtt. A 
bizonyságtétel épen ebből á ll: a világban 
élni, de nem a világból valónak lenni. Azt 
hiszed, hogy ez lehetetlen ? Gondold meg, 
hogy az Úr Jézus főpapi imájában (Ján. 17.)

épen ezt kérte az övéi száméra. Aki így 
tudott értök imádkozni földi életében, az 
bizonyára erőt is ad nekik az ő akarata 
szerint vájó életre, ha teljesen átadják 
magukat Őneki.

Jan. 12. Máté 4:1—11. És. 43:14—28. 
A megtérés kétfelé osztja az ember életét, 
egyik rész a múlt, amely örökre lezárult, 
a másik a jelen, amely a boldog jövő felé 
siet. Ha megtértél, ne fordulj vissza régi 
életed felé, mint Lóth felesége Sodorna felé, 
hanem tekints előre az új életedre, amelyet 
az Úr kezéből vettél s légy hű Ahoz, Aki 
megváltott és megmentett. Ne fáradj el a 
neki való szolgálatban, hiszen Ő sem 
fáradt el, a te keresésedben, míg meg 
nem talált. Ha bűneidet eltörölte, ne idézd 
azokat újra vissza, ha Ő megfeledkezett 
róluk, ne hozd újból emlékezetébe az által, 
hogy visszaesel beléjük.

Jan. 13. Máté 4:12—25. És. 44:1—20. 
Milyen szomorú a bálványimádók élete! 
Önmaguk készítik el isteneiket, fából, vas
ból, emberi mesterséggel s aztán botorul 
azt hiszik, hogy ezek a bálványok 
segíthetnek rajtuk, s leborulva imádják 
őket. Nem hasonlók-e ezekhez az olyanok, 
akik bár keresztyéneknek neveztetnek, nem 
ismerik az igaz Istent, hanem a saját 
maguk által készített bálványoknak, a 
pénznek, az emberi tudománynak, a világi 
szórakozásoknak, a divatnak, a tisztátalan 
szenvedélyeknek hódolnak? Csoda-e, ha 
az ilyeneknek szíve nem esik meg a 
pogányokon s természetesnek és rendén- 
valónak találják, hogy azok maradjanak 
a maguk lelki sötétségében. Csak aki már 
megmenekült a maga, Isten nélkül való, 
hiábavaló életéből, annak szívében van 
mentő szeretet.

Jan. 14. Máté 5:1-16. És. 44:21-45:17. 
Isten az Ő csodálatos bölcseségében még 
olyanokat is fel tud használni akaraténak 
véghezvitelére, akik Őt nem ismerik. Az 
ilyenek csak vak eszközök az Ő kezeiben, 
de látóvá akarja őket tenni, mert ez az 
Ő akarata, hogy az emberek önként, sze
rétéiből és hitből cselekedjék az ö  akaratát. 
Nem mindegy, hogy belényugszol Isten 
akaratéba, mert nem változtathatsz rajta, 
vagy örömmel és hálával fogadod és 
cselekszed, még ha nehéznek s a te gon
dolataiddal ellenkezőnek látszik is.

Jan 15. Máté 5 :17 -32 . És. 45:18 — 
46: 13. „Térjetek énhozzám, földnek min
den határai 1“ Igen, minden nép, minden 
társadalmi osztály, minden vallásfelekezet, 
minden egyes ember ! Térjelek meg, mert 
elközelített a mennyeknek országa. Isten 
Fia megjelent a földön, lehozta ide a 
a mennyet, beléptél-e mér oda a szoros 
kapun ? A keskeny úton jársz-e már ? 
Jézusé vagy-e ? Vargha Gyu'éné.
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