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„Világ világossága.“

Az autóbusz nagy fénykorongja bevilágítja korán reggel a sötét 
országutat. Az útjába kerülő ember sietve tér ki. A libák, kacsák 
riadtan futnak szét és ijedt madárkák repdesnek a levegőben. 

Egy nyúl szalad keresztül az úton, ide-oda fordulva a nagy fényben, 
majd riadt tekintettel szembefordul és mintegy a földhöz szegezve 
állva marad. A tülkölő autó keresztülrobog a szegény kis állaton és 
csak a hóban pirosló vér jelzi nekünk szomorú végét.

Fiatal leány kerül fel Pestre és látja maga felé ragyogni a sok 
fényességet, csillogást, a könnyű élettel járó élvezeteket, örömöket- 
Először igyekszik kimenekülni a bűn fényéből, igyekszik kitérni előle* 
de egyszerre csak szembefordul vele, már nem látja a veszedelmet, 
nem látja a kisértés rettenetes következményeit és rabja lesz a fény
nek, csillogásnak. Tehetetlenül vergődik, míg teljesen megbénítva 
esik áldozatul a felé robogó rettenetes szörnynek. Abban a pillanat
ban nem lát mást, csak fényességet és vége van. „A bűn zsoldja 
halál“ mondja Isten Igéje. A csillogás és ragyogás után az örök 
kárhozat következik.

Oh hány élet jelenik meg előttünk ebben a két képben?! Ha 
nem is ilyen gyors egymásutánban követik az események egymást, 
ha nem is követi rögtön a bünhődés, az ítélet a bűnt, mégis hány 
élet rövid összefoglalása e z : műkáprázat, műcsillogás, műfény, röpke 
álom, melyet nagy bünhődés, rettenetes ébredés, örök sötétség követ.

Világosodik. Utam hómezőkön visz keresztül. A fehér hó min
dent befed. Alatta a barna rög, a zöld fű és a téli álmát alvó fagyott 
virágocska egyforma: f ehé r .

A sok hamis fény, lidércfény és talmi csillogás között van egy 
fény, egy világosság, amelynek ha rabja leszel, akkor az örök vilá
gosság, örök boldogság vár rád. „Én vagyok a, világ világossága“ 
mondja Isten Igéje. De hogy találod meg?! „Én vagyok ez út“, 
szól hozzád újra az Ige. Indulj el az úton, a valódi úton és akkor 
el fogsz jutni a világ Világosságához: „Ha bűneitek skarlátpirosak, 
hófehérek le sz n e k ...“ Láttál már a hónál is fehérebbet? Az Úr 
fehérebbre mos. Dr. F. M. d. fi-



10 F é n y s u g á r “

Lépések a győzelem felé 
vezető úton.

L. Thimme könyvéből*

M inden bibliaolvasó előtt isme- 
 retes, hogy a megtérés magá

ban még nem elég. hanem a meg
tért embernek a győzelemre kell 
eljutnia. Gondoljunk a Jelenések 
könyve leveleinek befejezésére: 
„Aki győz . . — „A győzelme
seknek . . stb.

Amilyen fontos a győzedelmes 
élet, olyan ritkán lehet azt meg
találni megtérteknél is. Aki csak 
egy kicsit is járatos a lelki mun
kában, az tudja ezt. A megtértek 
élete legtöbbször nem dicsőséges 
élet, hanem azt lehetne mondani 
nyomorúság. Ahelyett, hogy győz
nének, legyőzetnek a nyelvük, a 
szemük, az idegrendszerük, a tem
peramentumuk által. Nem akarnak 
vétkezni és mégis vétkeznek. így 
nyomorognak évről-évre és nem 
látnak kivezető utat. Egy példát 
hozok egy levélből, amelyet egy 
megtért keresztyén írt:

......Bocsásson meg, hogy drága
idejét elrabolom. De szükségét ér
zem, hogy írjak és megkérjem, 
hogy ha az Úr Jézus is úgy akarja, 
feleljen az én kérdéseimre és se
gítsen rajtam. Személyesen nem 
ismerem ugyan, de a lapokban 
többször olvastam beszédeit és ez 
bátorít fel. arra, hogy írjak.

. . .  Összetört szívvel megyek 
Önhöz. Nem szépítem a dolgot, 
hanem kimondom, hogy a testem 
rabja vagyok. Ha tud, segítsen 
rajtam. Újra és újra a Megváltó
hoz menekülök kegyelemért és 
bocsánatért és kérem az erőt a 
győzelemhez. Mégis néha úgy ér
zem, hogy semmi sem segít raj
tam. Ahelyett, hogy az Úr valódi

*L. Thimme: „Auf dem Wege zum 
Überwinden“ cimű könyvéből közlünk foly
tatólagosan szemelvényeket.

tanítványa lennék, a bűn szolgája 
vagyok és megszentségtelenítem 
Istennek templomát . . .“

Nem megrázó az ilyen levél? 
És mégis az abban foglalt kép 
hűséges képe sok keresztyénnek, 
aki megragadta az Úr kegyel
mét és újra a bűn rabjai lett.

Mit lehet ellene tenni? — A 
bűn hatalma ellen nincs semmi
féle varázsszer.

Vannak, akik azt mondják: A 
földön nincs is győzedelmes élet. 
Elégedj meg a bűneid bocsánatá
val és higyj az örökéletben.

Igazuk van ezeknek?
Nem, hála az Úrnak, nincs 

igazuk.
Ha nincs is varázsszer, amely- 

lyel el lehetne érni a győzedelmes 
életet, ismerjük mégis az odavezető 
útat.

Ez az út az Úr Jézus és a Vele 
való közösség.

Akit az Úr megszabadít, való
sággal szabad.

Élj Isten jelenlétében.

Egy tábornokot figyelmeztetett a 
tábori lelkész, hogy ne károm

kodjék. „Nem tudom abbahagyni“, 
volt a válasz. „Tábornok úr“, szólt 
a lelkész, „ha a fenség itt volna, 
akkor is káromkodnék?“ „Akkor 
nem tehetném“, felelte. „Isten je
lenléte nem nagyobb, mint a kirá
lyé“ ? szólt a lelkész. Mit mond 
nekünk ez a példa? Nem azt 
mondja-e, hogy a bűn kérdése, 
ami nekünk olyan sok nehéz órát 
szerez, a legkönnyebben úgy ol
dódnék meg, ha mindazok, akik 
megtértek, valóban Isten jelenlété
ben élnének?

Ha nem akarsz vétkezni és a 
bűn elleni harcban győztes akarsz 
lenni, élj Isten jelenlétében.

Talán túlságosan általános ne 
ked ez az utasítás és egy ilyei
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általános utasítással nem sokra 
fogsz menni. Akkor megmondom 
neked egyszerűbben is : Gondolj 
állandóan arra, hogy a szent Isten 
jelen van. Isten Igéje ezt mondja: 
A testnek cselekedetei pedig nyil
vánvalók, melyek ezek: házasság- 
törés, paráznaság, tisztátalanság, 
bujálkodás, bálványimádás, varázs
lás. Akarsz ezekkel szemben, mint 
győzedelmes szemben állni, akkor 
töltse be szívedet Isten jelenlété
nek a tudata.

Megelégedés.
Én megtanultam, hogy azok
ban amelyekben vagyok, meg
elégedett legyek. Fii. 4, 11.

Pál apostol megtanulta azt, amit 
oly kevés ember tanul meg 

ezen a világon: a megelégedést.
Ezt csakugyan tanulni kell. 

Egy ismeret elsajátítása szükséges 
hozzá: az önismereté.

Mi emberek Isten ellen — Aki
től életünket és mindent, ami ahhoz 
tartozik kapunk — annyit vétkezünk, 
hogy csak , büntetést várhatnánk 
Tőle. Az Ur Jézus váltsághalála 
is azt mutatja, mit érdemeltünk 
mi. Kereszthalált. Ő ezt elviselte 
helyettünk. Az volna a természetes, 
hogy boldog, hálás, megelégedett 
emberiség éljen azóta ezen a föl
dön. Csupa olyan ember, aki 
halálra van ítélve, de kegyelmet 
kapott és ezért hálás, megelégedett. 
De mi a valóság ? Az, hogy csupa 
elégedetlen ember lakja ezt a 
földet most is. Mindenki azt hiszi 
magáról, hogy jobb sorsot érde
melne, mint amiben része van. 
És elfeledték az emberek, hogy 
semmire sincs joguk, érdemük.

Ezért kevés a boldog ember, 
mert csak a megelégedett ember 
boldog. Sokszor hallottunk arról, 
milyen boldog az istenfélő a kuny
hóban a száraz kenyér mellett is.

s u g á r

És milyen elégedetlen a gazdag, 
palotája fényes termeiben is, mert 
még többre vágyik, mint amije van.

Aki elégedetlen, embertársai
ban is csak ezt az érzést ébreszti 
és növeli. Ha együtt panaszkodunk 
az emberekkel, azzal nem segítünk 
rajtuk, nem könnyítünk bajukon. 
De ha azt tudjuk mondani meg
győző erővel szavainkban: Kegye
lem, hogy így is élhetünk, talán 
megállapíthatják rólunk, hogy nincs 
bennünk együttérzés és megértés, 
de Isten felhasználhatja szavainkat, 
annak nyomán gondolkozóba ejt
heti és arra indíthatja őket, hogy 
más szemmel nézzék életüket és 
meglássák, hogy csak hálára van 
okuk.

A földi, testi életünkre nézve 
nem lehetnek kívánságaink, mert 
nem érdemiünk semmit. De a 
lelki életünkben jó, ha mindig 
többet kívánunk, mint amink már 
van. Isten is ezt várja tőlünk, 
ennek örül és ki is elégíti ezeket 
a mi vágyainkat. így nem marad 
meg itt sem az elégedetlenségünk 
és boldogságunk teljes lehet.

G. A.-né.

A. vonalon túl.

Ha a hajók keresztülmennek az 
Egyenlítőn, akkor ünnepélyt 

szoktak rendezni. Aki először tesz 
meg egy ilyen utat és nem ismeri 
ezt a szokást, meg szokta kérdezni, 
hogy miért ünnepelnek. „Nem tudja? 
Mindjárt keresztülmegyünk a vona
lon.“ „A vonal? Mi az?“ — „Az 
Egyenlítő, ami a földet két ,részre 
osztja.“ — »Csakugyan? És lát
szik abból valami?“ — „Az Egyen
lítőt nem lehet látni, de átjutunk 
a föld másik felére.“ — „Miről 
látszik a különbség?“ — Közben 
besötétedett és az öreg matróz fel
mutat a csillagos égre. „Most egy 
ismerős csillagképet sem láthat az
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égen“ — mondja. ,,A sark-csillag 
is eltűnt és a helyén ott van a 
déli kereszt. Ehhez igazodunk. Uj 
ég alatt vagyunk 1“ A világban is 
van egy láthatatlan vonal, amely 
az embereket két részre osztja, 
ugyanúgy, mint az Egyenlítő a 
földgömböt. Azok, akik keresztül
léptek ezen a vonalon, boldogok. 
De a balgák és kételkedők gúnyol
ják őkel. „Miért örültök?" — 
„Miért? Mert keresztülléptünk a 
vonalon 1" — „Milyen vonalon?“ 
— „Azon a vonalon, mely a ha
lált az élettől, a poklot a menny
országtól elválasztja és amelyet 
úgy hívnak, hogy megtérés.“ — 
„De hol van ez a vonal, én nem 
látom?“ — És mégis itt van. Mi 
egy új világban vagyunk, új ég 
alatt, új csillagok világítanak a mi 
számunkra és a sötét éjszakában 
a Kereszt jelzi az úlunkat. Minden 
újjá lett. Békétlenek voltunk és 
most üdvösségünk van, vádolt 
minket a lelkiismeretünk és most 
bűnbocsánatot nyertünk; erőtelen- 
ségünkben nem tudtunk a bűn fe
lett győzedelmeskedni és most győ- 
zelemről-győzelemre jutunk. Gon
dok gyötörtek bennünket és most 
megvígasztaltattunk. Elveszettek 
voltunk és most megmenttettünk. 
Keresztülmentünk a vonalon és 
most új ég alatt, új reménységgel, 
új örömmel megyünk új cél felé 
és énekelünk új énekeket.

A világ ezt nem. érti meg. Itt 
a vonalon túl az üdvösségnek 
olyan gazdagsága van, amit em
beri szóval ki nem lehet fejezni, 
ami az emberi szív legnagyobb 
vágyódását is kielégíti, ami min
dig jobban és mélységesebben át
hatja egész lényünket. Aki az Ur 
Jézus keresztjéhez jön, aki leborúl 
a Megfeszített és Feltámadott lá
baihoz és Tőle kéri bűneinek bo
csánatát és új életet, az csodála
tos változáson megy keresztül. Új

életre ébred. Az ő számára van 
„múlt“ és „jelen“ és ezt egy hatá
rozott vonal választja ketté:

Múlt:
Ellenségei Istennek (Róma 5, 10.). 
Haragnak fiai. (Efezus 2, 3.)
Isten nélkül, Krisztus nélkül valók. 
Reménység nélkül valók, 
Elkárhozott. (János 3, 18) 
Elveszett. (Luk. 15, 32.) 
Engedetlenek, tévelygők, különböző 

kívánságoknak és gyönyöröknek 
szolgái, gonoszságban és irigy
ségben élők. (Tilus 3, 30.)

Jelen:
Megváltottak az Ő Fiának halála 

által.
Isten gyermekei. (Galata 3, 26.) 
Megtartásra való nép. (I. Pét. 2, 9.) 
„Meg vagyok győződve“. (Róma 

8, 38.)
Megigazult. (Róma 5, 1.) 
Megmentett. (Efez. 2, 8.)
A Szentiéleknek temploma. (I. Kor. 

6, 19.)
Átléptél már a vonalon ?

— ❖ —

Az ének, mint eszköz.

Bocsánatot kérek uram, hogy 
megszólítom, de nem laktak 

önök évekkel ezelőtt V-ben?“ kér
dezte egy levélhordó az utcán vele 
szembe jövő úrtól. „De igen“ volt 
a válasz.

„Levélhordó voltam ott abban 
az időben. Szabad még valamit 
kérdeznem? Volt akkor egy gyenge, 
beteges leánya is Önnek, él még?“ 

„Igen, hála Istennek él és erős, 
egészséges. De miért érdeklődik 
iránta?“

„Isten után néki köszönhetem 
a megmentetésemet. Elmondhatom, 
hogy hogyan történt. Vasárnapon
ként, amikor az önök háza mellett 
mentem el, hallottam a kislányt
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énekelni. Bár hitetlen voltam és 
templomba nem jártam, az ének 
hangjai mindig örömöt szereztek 
nékem. Néha a szomszéd ház 
falánál leültem és gyakran minden 
szót megértettem. Úgy látszott, 
hogy egy éneket különösen nagyon 
kedvelt: „Jézus hív nyájasan, te 
elveszett“. Egy idő múlva meg
tanultam a dallamát és részben a 
szövegét is. Feleségemnek is szok
tam beszélni a kis leányról s ha 
hazaértem, mindig megkérdezte, 
hogy énekelt-e ma is? És mit 
énekelt? És nagyon gyakran kellett 
mondanom, hogy „Jézus hív nyá
jasan, te elveszett.“ S akkor a mi 
kislányunk is kérte, hogy énekeljem 
el neki azt az éneket. Amennyit 
tudtam belőle, elénekeltem:

„Jézus hív nyájasan, te elveszett, 
Jézus hív ma. Jézus hív ma.
Őnála békédet meglelheted, 
Kegyelmét feléd nyújtja.
Jézus hív ma, Jézus hív ma, 
Hallod-e téged hív, nyájasan 
Téged hív ma.“
A feleségem nagyon szerette 

volna az egész szöveget megta
nulni. Egyszer egy összejöveteli 
terem mellett mentünk el, ahol ezt 
a mi énekünket énekelték. Be
mentünk, s az Ige, amit ott hallot
tam, megmutaita nékem, hogy el
veszett bűnös vagyok, megértettem, 
hogy Jézus Krisztus engem hív 
magához, s mégis találtam nála lel
kemnek békességét. De legelőször 
az az ének ragadta meg szí
vemet, amit az Ön kisleánya 
énekelt.“

Hol van a te helyed?
N agy Frigyes császár asztaltár- 

'  saságához tartozott soká Vol
taire filozófus, akit sokan nem 
szerettek azért, mert szent dolgok
ból gúnyt űzött. Egy napon a más
világról volt szó és Voltaire ne
vetve így szólt: „Uraim, oly keve

set adok a helyemre odaát, hogy 
egy tallérért hajlandó vagyok el
adni.“ Erre egy idős tábornok így 
válaszolt: „Poroszországban meg 
nem engedett dolog, valamit el
adni, ami nem a mienk. Ha be 
tudjá bizonyítani uram, hogy tény
leg van helye az örökkévalóság
ban, akkor azonnal megveszem.“

— <>—

Aki beteg, az éljen gyógy
szerrel.

Dr. Karlstadt egyszer arról be
szélt egy nyilvános összejövetelen 
Wittenbergben, hogy aki beteg, 
az ne éljen gyógyszerrel, hanem 
bízza.. Istenre sorsát és kérje, hogy 
az Ő akarata teljesüljön. Ami
kor ezt Luther Márton hallotta, így 
szólt: „Vájjon szabad-e enni annak, 
aki éhezik? Ha szabad enni, ami
kor éhezik valaki, akkor szabad 
gyógyszerrel is élni, ha beteg az 
illető.“ Luther.

Szeretettel kérjük kedves olva
sóinkat, akik előfizetésüket eddig 
nem újították meg, hogy azt minél 
előbb megtegyék, mert a legköze
lebbi számot már csak azoknak 
küldhetjük meg, akik 1931-re is 
előfizettek.

A z 1931. évre szóló leszakítós 
naptárra is szeretettel felhívjuk ked
ves olvasóink figyelmét. Kérjük, 
hogy aki a naptárt még nem sze
rezte be magának, azt könyvkeres
kedésünknél: Budapest, VII., Dam- 
janich-utca 25/a. megrendelni szí
veskedjék. A  naptár ára P 1'80. 
Csomagolást és postaköltséget kü
lön számítjuk fel.
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A liebenzelli misszióról 
kiadott jelentésből.

Mégis előrehaladt. Örvendetes 
áttekintést nyújt a liebenzelli 

misszió 1929. évi jelentése a kínai 
(Hunan) munkáról. Amikor 25 év
vel ezelőtt Coerper lelkész egy kis 
térképet nyomatott Hunanról, ami 
a mi akkori új munkaterületünk 
volt, a tartomány felett ez a meg
jegyzés állt: ,,A mi feladatunk.“ 
Most ősszel jelent meg az új nagy 
térkép Hunanról. Most 14 állomás 
húzódik végig rajta, 100 külállo- 
másával és 70 összejöveteli helyé
vel, kb. 200 piros pont ugyanazon 
a területen, amely felett ezek a 
szavak állottak: „A mi feladatunk." 
A keresztyének száma (4191) az 
év végéig a megkereszteltekkel 
595-el szaporodott. Az éhínség 
következtében szokatlanul nagy a 
halálesetek száma és az év végéig 
csak 4489-en maradtak. A gyüle
kezeteknek 60°/o-al több volt a 
bevétele és így a jövedelem egy 
év alatt 4900 Dollárról 8000-re 
emelkedett. Ez az örvendetes szám
emelkedés a nagy drágaság és 
éhínség idején a megnövekedett 
felelősségérzetet mutatja. A fizetett 
kínai bennszülött munkások száma 
224-ről 230-ra emelkedett, az ön
kéntes munkásoké pedig 87-ről 
130-ra. Az utolsó 3 év alatt a 
kínai munkások száma 55°/o-al, 
a testvérek száma 30%-al, a / szer
vezett gyülekezetek száma pedig 
37°/o-al gyarapodott. Az iskolai 
munka kevesebb lett, a kormány 
által okozott nehézségek miatt. 
Most már csak 3 napközi otthon 
van, a korábbi 9-el szemben, 8 
iskola, a korábbi 9-el szemben, 
de ezek között van 3 árvaház, 2 
gyógyszerésziskola és a vakok is
kolája. A 2 kórház és a 19 gyógy
szertár önmagukat tartják fenn. — 
E felett az áldott munka felett, 
melynek Changsa a központja,

ismét a kommunista vihar vonul 
végig. A misszionáriusok legna
gyobb részének el kellett hagy- 
niok állomásaikat. Közülök időn
ként 64 en, 16 gyermekkel teljesen 
el voltak zárva. Changsha állo
mást teljesen kifosztották és fel
dúlták. Bizonytalan, hogy az első 
vihar után beállott nyugalom 
állandó lesz-e.

Dacára ezeknek a nehéz körül
ményeknek mégis remélhetünk.

Az alliánce imahét
missziói napjának programmjából.

L_Jálátadunk Istennek, hogy sem 
rohamosan haladó elvilágiaso- 

dott kultúra, sem a bolsevizmus nem 
tudták a misszió munkáját hatás
talanná tenni, hogy a misszió 
előtt újabb kapuk tárultak fe! 
Délafrikában, Indiában, Kínábar 
és Új-Guineában.

A hálaadás mellett komoly ön
vizsgálatot is kell tartanunk 
hogy nekünk, mint missziói gyüle 
kezetnek, állandóan a szívünkéi 
volt-e Isten országénak az eljőve 
tele ? Kiterjedt-e a mi imánk nem 
csak a pogányság sötétségére 
hanem arra a romboló munkán 
is, amit a modern hitetlenség , 
a színes népek közölt végez?

Kérjük Istent, hogy mindnya 
junk szívében! gyújtsa lángra a 
Úr Jézus iránti szeretetet. Legyün 
áldozatkészek, kitartóak az imába 
és erősek a hitben. Imádkozzun 
a missziói házakért, a misszionáriu 
jelöltekért, hogy Isten, vezethess 
őket és felruházza az Ő Szentlelk« 
vei. Imádkozzunk a missziói műnk 
különböző ágaiért, hogy el n 
laposodjanak és ne csak küls< 
ségekre szorítkozzanak. Hogy a 
iskolai munka ne csak kultúrál 
célokat szolgáljon, a nők köze 
folytatott munka necsak szociál 
tevékenység és az orvosi munl 
necsak humanitárius szolgál 
legyen.
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Jan. 16. Máté 5: 33-48. És. 48. „Meg- 
bánhatatlanok az Istennek ajándékai és az 
Ö elhívása“ mondja Pál apostol (Rom. 11 : 
29). Izraelt elhívta a maga népévé s bér 
ez a nép oly sokszor megbántotta Őt en
gedetlenségével és hirtelenségével, az Ür 
hű maradt a maga ígéreteihez. Látta en
nek a népnek keménységét, de nem vesz
tette el türelmét, hogy folyvást nevelje, 
tisztogassa, megpróbálja. így tesz az Űr az 
új-testamentomí néppel is, amely, fájda
lom, szintén próbára teszi türelmét és sok
szor nem figyel Urának parancsolataira. 
Pedig aki arra figyel, annek békessége van.

Jan. 17. Máté 6 : 1—18. És, 49. Milyen 
felséges elhivatás az Izraelé, amelynek 
eleget tehetett volna, ha engedelmeskedik 
az Úrnak I Az ő bizonyságtétele nyomán 
ismerhette volna meg a földnek minden 
népe az egy igaz Istent s hozzá jöttek 
volna a népek és királyok hálaadással. De 
Izrael elvetette magától ezt a szent felada
tot s igy ő is elvettetett. De mégis Izrael
ből támadt Az, Aki életével, haláléval és 
feltámadásával mindeneket magához vonz 
s aki végül a hűtlenné vélt népet is meg 
fogja menteni, mert Izraelnek is Megtartója 
és Megváltója Ő.

Jan 18. Ján. 2 :1—11. Róm. 12 : 7—16. 
Ján. 1:43—51. I. Kor. 2 :6 —16. Isten el
rejtett bölcseségét, amellyel a mi üdvössé
günk és abból fakadó dicsőségünk véghez
vitelét elgondolta, csak azok tudják meg
érteni, akiknek lelki szemeit a Szent-Lélek 
már megnyithatta. A Lélek pedig első
sorban bűnös, elveszett voltunkat mutatja 
meg, hogy ezt fölismerve megtudjuk ragad
ni a szabaditó Jézust. Aki a Léleknek bűnt 
feltáró és megfeddő munkája elöl elzárja 
a szivét, aki nem a Szent-Lélek tanítására, 
csak emberi bölcseségre hallgat, az nem 
ismerheti föl Istennek gondolatait s nem 
nyeri meg azt a kibeszélhetetlen _ boldog
ságot, amelyet Isten készített az Őt szere
tőknek. Nem botor-é az ilyen ember ?

Jan. 19. Máté 6: 19—34. És. 5'J. Az 
Ür Jézusra mutató próféciát olvasunk ki 
ezekből a versekből. Ő volt az, aki bán- 
talmakat, meggyaláztatást szenvedett el, 
pedig az Ő bölcsesége és szeretete erősí
tette meg a fáradtakat és gyöngéket. A 
bűnös ember mindig hálátlan volt az iránt, 
akinek mindent köszönhetett s bűnéből 
csak Annak a szenvedése szabadíthatta 
ki, Akit hálátlanságával halálosan meg
bántott. Ezt a csoda-szeretetet emberi elme

föl nem foghatja, ez Isten szeretete, amely 
előtt csak leborulhatunk a porba.

Jan. 20. Máté 7 :1—14. És. 51. Az Ür 
megsebez, de meg is gyógyit, megszomo- 
rit, de meg is vigasztal. Ha haragjával 
megalázhatott és porba sújthatott, akkor 
föl is emel. Megszomoritottad az Urat ? 
Elfordultál Tőle? Bánd meg hűtlensége
det, fordulj vissza ismét Őhozzá s szive
det öröm és ujjongás töltheti el, mert Ő 
kész mindent elfeledni s téged újra ke
gyelmébe fogadni. Sokan tapasztalták már 
az Úrnak ezt a helyreállító kegyelmét, te 
is megtapasztalhatod I

Jan. 21. Máté 7 :15-29 . És. 52. Nagy 
volt az örömujjongás, mikor az Ür haza
hozta népét a babiloni fogságból. De 
mennyivel, nagyobb lesz még az öröm, 
mikor az Ür Izrael népét abból a borzasztó 
lelki rabságból hozza majd haza, amelybe 
önmaga ejtette magát, mikor nem ismerte 
föl Megváltóját, hanem kereszrte feszitette I 
Ennek a Megváltónak alakja mór itt fel
tűnik az Istentől ihletett próféta lelki sze
mei előtt, mór itt látja szenvedéseit és 
megaláztatását, de látja felmagaszlaltatásót 
és dicsőségét is.

Jan. 22. Máté 8 : 1—18. És. 53. Valaki 
a Biblia közepének nevezte el ezt a feje
zetet. Ha terjedelmileg nem esik is éppen 
a közepére, de lelkileg mindenesetre köz
ponti helyet foglal el benne. A Szentírás
nak középpontját, a szenvedő Messiást 
látjuk itt. megragadó színekben elénk raj
zolva. Óh, hogy nem ragadhatta meg a 
zsidó nép lelkét annyira, hogy fölismerték 
volna a kép nyomán az Igazit, az Élőt, 
mikor megjelent. Bizony balgatag és rest- 
szívű volt ez a nép, mint ahogy maga az 
Ür Jézus nevezte őket. (Luk. 24:25.) De 
nem balgatag és restszívű-e ma is az Ő 
népe, a keresztyén gyülekezet? Hányán 
vannak ma is, akik nem ismerik föl Őt, 
nem látják meg Benne az értök szenve
dett, értök meghalt Megváltót ? !

Jan. 23. Máté 8 : 19—34. Es. 54. Az Úr 
öröktől fogva való és örökkétartó szereteté- 
nek megragadó kifejezése ez a bibliai rész. 
Sok csüggedt, megszomorodott lélek merí
tett mór vigasztalást ezekből a szavakból. 
Ha te, aki ma olvasod őket, talán szintén 
megpróbáltatások, vagy szenvedések füzé
ben vagy, jusson eszedbe, hogy az Ür csak 
egy szempillantásig rejti el arcát gyermekei 
elől, hogy aztán annál fényesebben ragyog- 
tathassa feléjök kegyelmes orcájának tekin-
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tétét. Az Ő irgalmassága el nem távozik 
a Benne bízóktól, hanem újra meg újra 
megújul.

Jan. 24. Máté 9 :1,—13. És. 55. Míg 
az előbbi részben az Ür megfáradt, csüg
gedt gyermekeit bíztatta, itt, mintha ki
nyújtaná karjait azok felé, akik még távol 
vannak Tőle. Jöjjetek mindnyájan! — hang
zik a hívó szó. Keressétek az Urat, térjetek 
meg ! Ez a szeretetteljes szó nem hangoz- 
hatik el hiába, nem térhet vissza az Űrhoz 
üresen. Milyen bíztató ez az Ígéret ma is 
azok számára, akik Isten igéjét hirdetik a 
világ gyermekeinek, mennyire reátámasz
kodhatnak hilökkel még akkor is, ha sza- 
vok látszólag meghallgatatlanul pattan 
vissza reájok. Ha most nem kél ki a mag, 
majd kikel később I

Jan. 25. Máté 8: 1-13. Rám. 12: 17— 
21. Ján. 4 :5 —14. Róm. 5 :1 —5. Csak az 
újjászületett ember képes ezeknek a pa
rancsolatoknak eleget tenni. Az eredeti 
emberi természettel annyira ellentétben 
Van a föltétien mégbocsátás, a sérelmek 
elfelejtése a gonosznak jóval való viszon
zása, hogy a régi természetnek okvetlenül 
meg kell halnia, s új, isteni természet ré
szesévé kell lennie az embernek (11. Pét. 
1 :4.), hogy ezeknek megfelelhessen. De 
éppen ez az új isteni természet az, amely- 
lyel bennünket Isten azJJr Jézus Krisztus 
által megajándékoz, ha Őt hittel szivünkbe 
fogadjuk.

Jan. 26. Máté 9: 14—26. És. 56. Mily 
nagy súlyt helyez Isten az Igében a szom
batnap megtartására. Hiszen minden na
punkat az Urnák kell szentelnünk, az Ő 
akarata szerint átélnünk, de a mindennapi 
élet gondjai, munkái úgy lekötik időnket, 
erőnket, hogy mind testünknek, mind lel
kűnknek föltétlenül szüksége van egy olyan 
napra hetenként, amelyben mindezekből 
kikapcsolódunk s csendesen ülünk az Ür 
lábainál, újra megerősítve vele kötött szö
vetségünket, megemlékezve róla, hogy az 
Ür is megpihent ezen a napon a teremtés 
munkájától s megáldotta és megszentelte 
ezt a napot. (I. Móz. 2: 1—3.)

Jan. 27. Máté 9:27—38. És. 57. A 
kevélyeknek van okuk rettegni az Űrtói, 
mert ha meg nem alázzák magukat, előbb- 
utóbb utoléri őket az Úrnak haragja. De 
az alázatosak bizhatnak és reményked
hetnek akkor is, ha útjuk sötétségen visz 
keresztül. Közel van hozzájuk az Űr gyó
gyítása, vigasztalása, békessége. Ennek a 
mindeneknél drágább békességnek gyü
mölcse a hálaadás, amely az Urat dicsőíti.

s u g á r “

Engedjük, hogy Istennek Lelke megteremt
hesse szivünkben és ajkunkon ezt a hála
adást !

Jan. 28. Máté 10 :1—15. És. 58. Van 
imádság, amely nem hat föl az égbe, van 
böjt, amely nem kedves az Ür előtt, van 
alamizsnálkodás, amely nem okoz örömet 
Istennek. Ha mindez csak látszat, vagy 
csak törvény, kényszer, akkor mit sem ér, 
ha nem fakad a szívnek teljességéből, ha 
nem áll mögötte az egész éleinek bizony
ságtétele, akkor Isten Szent-Lelke nem üti 
reá helybenhagyásának pecsétjét. Minden 
külső cselekedetnek a belsőnek igazi mi
voltát kell elárulnia, mert különben kép
mutatás és ez utálatos Isten előtt.

Jan. 29. Máté 10:16—25. És: 59. 
Semmi más el nem választhat bennünket 
Istentől, csak a mi vétkeink. Ezek takar
ják el előlünk Isten arcát és annak fényes
ségét úgy, hogy sötétben járunk s a kár
hozat felé sietünk, ha nem jön valaki, aki 
megszabadítson bennünket. De ez a Valaki 
eljött, a Megváltó megjelent s akik meg
térnek, azok világosságra jutnak,megtalál
ják a helyes útat s eljutnak az igazi cél
hoz. A Megváltó á mi közbenjárónk, aki 
magára vette bűneinket, aki most is ese
dezik érettünk. Elmennél-e mellette közö
nyösen ?

Jan. 30. Máté 10 : 26—42. És. 60. Azok 
a felséges Ígéretek, amelyek _ a Jelenések 
könyve szerint még ezután, az Ür Jézus újabb 
eljövetelével kapcsolatban fognak betelje
sedni, már itt az ótest. próféta ajkán föl- 
hangzanak. Eljön az idő, amikor Isten né
pének nem lesz többé szüksége a napra 
és a holdra, hogy azok világítsanak néki, 
mert Isten szine előtt állva, maga az Ür 
fog előtte világítani éjjel és nappal, utol
érhetetlen fényességgel. Lzt a dicsőséges 
időt még mindig késlelteti Isten népének 
engedetlensége, lanyhasága, hűtlensége. 
Mikor érkezhetik el már ?

Jan. 31. Máté 11 : 1—19. És. 61. Ezek 
a szavak is az Űr Jézusban teljesedtek be. 
Ő maga is hivatkozik rájok a názáreti 
zsinagógában. (Luk. 4 : 17—20.) Istennek 
Lelke teljes lakozást csak Ő benne_ vehe
tett, teljesen megnyugodni csak Ő rajta 
tudott (És. 11:2.), erejét csak Ö benne 
fejthette ki egészen. A Szent-Háromság 
teljes egysége ebben mutatkozik meg. Az 
Atya akaratát viszi véghez a Fiú a Lélek 
által. Emberi szavak által meg nem ma
gyarázható, de hit által mégis teljes bizo 
nyosséggal elfogadható nagy igazság ez
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