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Tmusrlieufels Elza. d ia L n L z a  fónöilnö. K i a S ^ a i '  H!,dup;;sl. I.. HtÍe£úU-úU2:fa:
„Tartsd meg a mi nálad van, hogy senki el ne vegye

a te koronádat.“Jel. 3:11.
M i,$*nJ ó keresztyéneknek együtt lenni. Örvendezni egymásnak, az Ur szeretednek, Isten Szentlelke kiáradásának. Szinte úgy érezzük,haliékor 87 3 hoav " itiImi crseíí1011 sem zavarhatja meg. „Építsünk három najiékot . nogy mindig ott maradhassunk, ahol a béke, az öröm aszeretet tanyáz. De mennünk kell! Vár az élet, vár a munka, vár a csa* Iád vár a régi környezet, amelybe bele kell illeszkednünk. És mit látunk? Hogy az orömsugárző szem fénye lelohad, tüze ellobog, az örvendezőS l n l r  ha S r  tS é n t  ?* ÖrÖr Öfl békeSSí get { írdetö aÍkak sóhajra, panaszra 1  ;  f t r í lh in  é 1' —  ,P sa,z egy kls rést nyitottunk az ellenségnek, csak az örömben nem volt elég a hálaadás és alázatosság. Csak eevkicsit magunknak tulajdonítottunk az eredményből, a sikerből, vagy, ha a! k1"™!,18’ el5ÍZÍ uk magunkat és elfelejtettünk azért könyörögni hogy z óromben is, örömmünkkel is az Ur vére alatt maradhassunk. ’ Nem 
I? iég, ^ fs z e n te lt  az örömünk. És mitörtént? Az a kis önelégültség ?  voIt. .ahh.oz’ h°gy az ellenség beférkőzzék Sés e?- *K i^-A?1Uini tá^ í ’ 3 kls rést tágította, hogy jobban beférjen hoev mutikáját kényelmesebben végezhesse. A fáradtság jó talaj az ellénség-fáradíK/ rtmegy.ess.e a lábát> és az örömben is lehet kifáradni: belefáradni az örvendezésbe, az ujjongásba.tan,.iiDm»iSt«n IgéJ e azt ?°nd'a- ” Tartsd meg, ami nálad van.“  Ne csak tanulj meg örvendezni, tudj örülni, hanem tartsd is meg. Az Ür tudja£  mÍ , t o t nnyeán 3dja ° da az emberi lélek azt az örömöt- azt a békes- ami ^  /  H m ár.te? y szer megragadott. „Tartsd meg, ami nálad van“  r . a™  a ‘ ed> amit ingyen kegyelemből kaptál te, de amiért nagy árat S et‘ az U f- »Tartsd m eg!“ _  Es mi ennek az útja? Legyen a te örö-elbizakodott- fölényes, hanem alá- , csendes, hálától túláradó. Az örömben tudj éppen úgy könyörögni«  1V e  " L f , T int a a? szenvedések£  , L „ ^  bl  kke bes.zélí csak a te örömödről, hanem az Úrral is. ¿ i mcse.ndb^ ’ . hogy az örömök közt is meghalld az Űr leghalkabb figyelmeztetését is, „hogy senki el ne vegye a te koronádat.“

Dr. F. M. d. ff.
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\  keresztyén ember minde
neknek ura a hitben.Háromféle keresztyén van. 1. Névleges keresztyének, akik azért keresztyének, mert azoknak születtek. Az egyházzal szemben, vagy teljesen közömbösek, vagy eleget tesznek ugyan minden egyházi kötelezettségüknek, de szívük mindenhez hallgat: szokáskeresztyének. 2. Isten után vágyódó, felébredt lelkek. Várják az Urat. 3. Istent-bírók. Krisztust-bírók, és általa övéké az Atya. A szó teljes értelmében csak ez utóbbiak keresztyének.A Krisztushívő keresztyén ember „hitben jár és nem látásban.“  Ez különbözteti meg őt a hitetlen embertől, aki a látható, érzéki világ rabja; ez a világ befolyásolja, megkötözi, meghatározza őt minden élet nyilvánulásában. A hívő keresztyén életének sajátosságát a hite adja meg: „W agnis auf Christum hin“  az ő hitélete. Önmagát teljesen félreteszi és egészen a Krisztusra tekint, Reá támaszkodik a hívő lélek. Hogy ez a gyakorlati életben mit jelent, ezt szeretném elmondani, hogy mindenki lássa meg a kér, ember hitének dicsőségét, és ennek meglátása kényszerítse őt majd határozott állás- foglalásra — az Úr Jézus Krisztus mellett.A kér .  e m b e r  hite ál tal  szab a d d á  (Róm. 8:21) és  e z z e l  ú r r á  l e t t .  Mi és ki felett lett úrrá?1. Ö n m a g a  f e l e t t .  Ehhez az „önm agádhoz, ami felett a hívő ember úrrá lett, Itartoznak a gondolatok, ábrándozások, képzelődések; a nyelv szólásai; a szem pillantásai; a cselekedetek; a szív érzelmei: érzékenység, indulatosság, harag, bosszúvágy, gyűlölet, szeretet, öröm, bánat; a gondok; a betegségek és szenvedések; a halál; a szenvedély, és minden-minden. — Vizsgáld meg önmagadat! Melyiknek vagy még

rabja ? Állapítsd meg 1 Lásd meg és lásd be 1 És győzd le — hittel I Hittel és csak hittel lehetséges ez. „Ha hiheted, minden lehetséges a hívőnek“  (Mk. 9 :2 3 .). „Mindent a hitbe helyeztem bele, hogy, aki hisz, mindeneket bírjon és boldog legyen" (Luther). A győzelmet is bírja. Bírod-e te? Hiszesz-e a Krisztusban?2. A v i l á g  f e l e t t .  Ki és mi ez a v ilág? Hivatás, vagyon, földi értékek, emberek: előkelőségek, barátok, családtagok, természeti szépségek, tudomány, művészet stb. — mindez világ. A hívő kér. lélek mind ettől bensőleg szabad s mind ennek ura. Hitben legyőzött mindent. (I. Ján. 5 :4 ). Király Ő , aki hegyeket tud elmozdítani: lehetetlennek látszó dolgokat véghez vinni. (Mt. 17:20. Zsid. 11 : 33—38). — Ura vagy-e te is az egész világnak, mert hiszesz az Úr Jézus Krisztusban?3. A z  I s t e n  f e l e t t .  (Luther). A hívő kér. ember pap, aki az Űr Jézus Krisztus nevében imádkozik és ezzel a gyermeki imájával mintegy úrrá lesz Isten felett: amit kér megkapja (Ján. 16:23). — Te is ilyen imádkozó pap vagy-e? . . .  És ha igen, vájjon minden kérésed teljesül-e? És ha nem, mi van akkor? Ha egy- egy dologban nincsen győzelem: ha betegség, bánat, gond, bűn minden imádkozás ellenére is marad — mi van akkor? A hívő lélek akkor is győz: türelemmel visel mindent és engedelmes szívvel járja élete útját. És lelkének mi sem árt. Mindenminden üdvösségét munkálja. Nálad is így van-e?Mi módon tehet a hit úrrá ? Úgy, hogy az Úr Jézus Krisztussal egyesít, aki nélkül semmit (Ján. 15:5),  de akivel mindent tehetünk (Filip. 4:13). Akarsz-e úr lenni? Tőled függ, hogy az légy.„Valaki jár a hullámok felett“  . . . Az élet minden hulláma felett jár az U r! Jár úgy, hogy azok meghajol-



107e n y s u g ának előtte. És te előtted is, ha azlehet ]árSZ‘ V de ]árni CSak hiíben A keresztyén ember mindeneknekhite által2 ^  ^ézUS Krísztusban valóZ. H.

Ki mentett meg.

Isten műhelyében.
Olyun jó élni Isten műhelyében.
Ott formaltatni hűséges kezében

ves? ”el- dön9Ö kalapáccsal, 
szerető, szelíd, szent simogatással.

Látni, hogy íme. szobrok száza készül néhány vonással naponta egészül.
A Mester keze percre sem pihen meg 
eszközei munkálnak, nem pihennek

Tudni hogy kemény, ormótlan kő voltam 
akaratara soha nem hajoltam, 
dacos énemről lepattant a véső . ts haÍQÍ adni. hogy még most se késő!

Csodálni Őt, amint szeretve fárad 
amint nem sajnál drága élet-árat' 
adadni ertem és odadni másért, 
egy megtörésért, hozzáfordulásért.

Csodálni Ót, aki ezernyi lelket 
szeretetével örök rabul ejtett 
teiklaiomböket döntött le a porba 
Hogy átformálja szépséges szoborba.

Bús arcukat mosolyba Ő borítja meíy szemeiket ragyogóra nyitja. 
a u - ,°íkán zeng a hála-ének:Áldás, dicsőség a Mester nevének!f e  CA °í!á! T  Ö t! Csak Őt csodálom. f  X  ™ l o m ,  más mind. múló álom. 
ÁiT u.-<a ,szePség és csak 0  az élet!jfa  Rí u°ítÍ9’ aki az Qüe' lettIÁldja Ct holtig, aki az Övé lett

B. E  5
Szeretettel felkérjük kedves 

Olvasóink közül azokat, akik csak 
fetem[ fizettek elő a „Fénysugár*- 
ra, előfizetésüket újítsák meg. A  
Vetkező számot már csak azok-

limm/k'11 ’ ak‘k
A  kiadóhivatal.

Pétervár külvárosában egy szegény özvegy lakott, két gyermekével. Már reggel 6 órakor el kellett mennie kenyeret keresni. Az édesanyjuk odaadta az utolsó darab ke- n f S  !  f zt mondta : „H a sötét lesz, r'f tJ  e e.k’ baPem imádkozzatok az Ur Jézushoz. 0  majd megőriz ben- ¡“ eke.tíl s  aztán elment; de mun- kája közben az övéire gondolt s imádkozott értük. Hirtelen szélvihar kerekedett, a tenger hullámai magasra csaptak s elárasztotta a víz az egész környéket. Sok házat elsodortak a hullámok ; a szegény özvegy kunyhójába is befolyt a víz. Az asszony nagy fájdalommal gondolt a gyermekeire, de segíteni nem tudott rajtuk. Mikor beesteledett, elmúlt a vi- f O  az özvegy a lakásába sietett övéihez. A kis kunyhó még állt. He- vesen rántotta fel az ajtót; mind a két kicsit egymás karjaiban alva ta- 
t a z ..asztalon, megcsókolta őket s sírt örömében, hogy viszontláthatta őke . A gyermekek kinyitották a szemeiket s a csodálkozó anya megkérdezte tőlük: „K i mentett meg ben- neteket ? “  Ezt felelték: „A z Üdvözítő, Akiről azt mondtad, hogy imádkozzunk Hozzá. Amikor a szobába ért a víz, felléptünk a székre s onnan az asztalra; de a víz mindig magasabban állt, úgyhogy a nagy asztal úszott benne s minket a mennyezethez taszított. Ekkor Istenhez imádkoztunk s elaludtunk.“

Newton J .  mondta egy barátjá- nak, aki a természettudomány terén tett felfedezéseiért dicsérte.- „ü g y  tűnök fel magam előtt, mint egy gyermek, aki a tenger partján ül s egy kagylóval akarja kimeríteni a tengert. De előttem megmérhetetlenül és kinyomozhatatlanul zug az isteni bölcseség és dicsőség óceánja!“
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Alázatosság.
Húsúmban egy egyszerű, öreg 

ember élt, egy iparos. Krisztust 
tartotta szeme előtt és a szivében 
s igyekezett feddhetetlenül élni 
előtte. Mindenki szerette az öreg 
embert s ő is mindenkit szeretett. 
Egyszer azonban egy szolgálója 
akadt, aki a feleseiésével folyvást 
ingerelte és néha nagyon meg- 
boszantotta. A z alázatos ember 
azonban nem engedte magát a 
harag által elragadtatni, hanem 
mindig barátságos volt. Azonban 
ami sok, az sok, a szolgáló egy
szer olyan durva, neveletlen mó
don viselte magát, hogy, hogy történt 
hogy nem, Isten tudja, gazdája, 
mire maga is észrevette volna, 
pofon ütötte.

Hiszen ez nem lett volna olyan 
nagy baj, ezért bocsánatot lehetett 
volna kérni s a jó öreg ember ezt 
bizonyára meg is tette volna, de 
a szolgáló dühösen elszaladt s 
feladta a bíróságnál.

A z öreg mestert törvény elé 
idézték s alázatosan, lehajtott fej
jel ment oda. Sohasem járt még 
ezen az úton, Aki csak látta a 
lépcsőn fölmenni, a fejét csóválta 
s azt kérdezte: „Mi dolga van itt 
az öreg Engelbrechtnek?“ Maga a 
biró, mikor meglátta a várószobá
ban, igy szólt hozzá : „Drága mes
ter, olyan itt maga, mint mikor a 
galamb a varjak közé kerül.“ Csak 
nehány törvényszolga, meg az ott 
várakozók nevettek és örültek, 
hogy no Iám, ez is csak olyan 
ember, mint ők. Most rákerült a 
sor. Ott állt a mester, sapkájával 
a kezében és mindent bevallott. 
Aztán azt kérdezte: „Biró úr, en
gedőmével, mit kell fizetnem ? “ 
A z pedig igy felelt: „Sajnálom, 
Engelbrecht mester, bizony öt tal
lért. Persze, ha bocsánatot kérne

a leánytól, akkor semmit se kelle
ne fizetni“.

A  kedves öreg ember odament 
a szolgálóleányhoz és alázatosan 
bocsánatot kért. Aztán előhúzta 
bőrerszénykéjét s öt tallért tett az 
asztalra, e szavakkal: „Biró úr, 
tegye meg nekem a szívességet, 
fogadja el ezt a pénzt, mert hiszen 
bocsánatot úgy is kértem volna, 
de az igazságnak is eleget akarok 
tenni s a büntetésemet elszenvedni. 
Ezt megkivánom.“ Avval megfor
dult és kiment.

A  törvényszolgák nevettek a 
csodálatos vén fickón. De a biró 
nem nevetett s a szolgáló még 
kevésbbé. Nem, hanem megtanult 
komolyan bocsánatot kérni s a jó 
mesternek a házánál megtanulta 
a szelídséget attól a Mestertől, 
akitől földi mestere is tanulta. S azt 
hiszem, hogy ez a gyógymód, 
amelyet az öreg önmagán s egy 
más emberi lelken végrehajtott, 
nem volt túlságos drágán meg
fizetve öt tallérral. A z olvasó pe
dig, akinek nem kell öt tallért le
fizetnie, talán megtanul az öreg 
úrtól — bocsánatot kérni egy szol
gálóleánytól. Rocholl után.

G O N D O L A T O K  ^

Oda kell magunkat adnunk 
Istennek, nem azért, hogy az övéi 
legyünk, hanem azért, mert az 
övéi vagyunk. Kroeker Jakab.

Azokat az aggodalmaidat is, 
amelyek az imádkozástól akarnak 
visszatartani, add át az Urnák. 
0  mindent le akar venni rólad.

Kolb Immánuel.

H a a megaláztatások útját vá
lasztjuk, mint Jézus, akkor bizton
ságban leszünk a Sátántól, mert az 
a szenvedést és megaláztatást el 
nem viselheti. Kolb Immánuel.
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Egy király, aki nem akarta 
az igazságot hallani.

Rudolf, a herulok királya, az ütközet elején felküldött egy katonát a megfigyelő helyre és utasításokkal látta el. A végén a következőket mondta: „M ondd meg nekem, hogy hogy áll az ütközet, de őrizkedjél attól, hogy rossz hírt hozzál, mert az életedbe kerül.“„Hogy áll az ütközet ? “  — kérdezte egy idő múlva a király. „C sa pataink maguk előtt keregetik az ellenséget“ — volt a felelet. A király meg volt elégedve. A csatazaj mindig nagyobb lett és porfelhő közeledett a király felé.„Hogy áll az ütközet ?Ilin Pl . .__ ____ -....v«*,, t kél*-d.ê e- „JÓI" — felelte a katona. Akirály néhány percig megnyugodott .Den L,uljier tanítványa volt s olyan de amikor egy csapat ijedt katona ismerete«re tett szert, hogy M agyarmenekült el mellettük, újabb kérdést ° rsza§b°b  Lengyelországból is

került hozzá. Már közvetlen előtte állt, mikor ijedten vette észre, hogy egy mély árok vette körül a várost s ösvényt nem látott sehol. Mélyen megrendülve állt a célja közelében. Kizárassék ő onnan? Hirtelen eszébe jutott a keresztje — még meg volt s íme éppen átért a túlsó oldalra.Erre felébredt. Megszégyenülten kért az Úrtól bocsánatot a zúgolódásáért és soha többé nem panaszkodott a keresztje miatt, mert már tudta, hogy annak nem szabad kisebbnek lennie.
Boldog halál.

Profzendorf, taníló a sziléziai 
1 Goldbergben, aki Witíenberg- 

ben Luther tanítványa volt s olyan
o j  na luiiömenekült el mellettük, újabb kérdést intézett a megfigyelőhöz.„Hogy áll az ütközet?“ — „Jó l.“  Alighogy elhangzottak a megnyugtató szavak, lovaskatonák vették körül a királyt és foglyul ejtették. — A király maga volt vesztének az okozója, mert csak jó hírt akart hallani.„Milyen balga“ — mondjuk. Hányán vannak ma is, akik így csinálnak, mint ez a király.

Az Úr tudja . . .Istennek egy gyermeke, aki keresztet hordozott, egyszer zúgolódni kezdett Isten ellen, mert nagyon nehéznek találta a keresztjét s türelmetlen volt amiatt is, hogy sokáig tart. S álmodott. Álmában azt érezte, hogy az örökkévalóságban van. Egy homályba burkolt beláthatatlan síkság terült el előtte. De mintha pir- kadt volna, keleten a mennyei Jeruzsálem körvonalai bontakoztak ki Meggyorsított léptekkel sietett felé s milyen nagy volt az öröme, amikor az arany város közelebb és közelebb

‘-cngyeiurszagDOi is 
hozzá sereglettek a tanulók, nagyon 
jámbor, istenfélő ember volt. Az  
iskola volt az eleme s nem ismert 
nagyobb örömet annál, mint, hogy 
tanítványait az élő Isten ismeretére 
vezesse. 1556. április 10-én, mikor 
már magas kort ért el, az iskolá
jában ült s a 23. zsoltárt magya
rázta : j ,A z  Ur az én pásztorom, 
nem szűkölködöm. Füves legelőkön 
nyugtat engem és csendes vizek
hez terelget engem az ő nevéért.“  
Mikor idáig megmagyarázta a 
zsoltárt s a negyedik vers olvasá
sába fogott: „M ég ha a halál 
árnyékának völgyében járok is . . . “ 
szélhüdés érte s ezekkel a sza
vakkal lehelte ki a lelkét: „Most 
egy másik iskolába kell áfmennem.“

Ahol a lelki dolgok ismereté
nek növekedése nincs összekötve 
a fölismert igazságok gyakorlati 
megvalósításával az életben, ott 
az ismeret felfuvalkodtat s mások
kal szemben türelmetlenné tesz.

Kroeker Jakab.



Levél a vakok iskolájából*193 i . IV. 1.immár a hunani vakok iskolájából A küldhetek üdvözletei mindnyájuknak. A hosszú út mögöttem van s az otthoni tartózkodás úgy tűnik fel előttem, mint egy álom. De a sok benyomás és áldás, amit általa nyertem, hálával és dicsérettel tölti el szívemet hű Uram iránt, aki nekem a szabadság drága idejét adta. De még jobban dicsérem az Urat nagy kegyelméért, hogy megint itt lehetek. Ebben ima-meghallgattatást kell látnom. Már ötször tettem meg ezt az utat, de ilyen szép egyik sem volt. Április 11-én érkeztem Changhaiba. Azt reméltem, hogy itt Kunst Irén testvéremmel találkozom, akit 10 éve nem láttam és nagyon fájón érintett a hír, hogy abban az órában, melyben a mi „Fulda“ -nk a kikötőbe futott, utazott el Szibérián át haza. Apr. 17-én szálltunk ismét hajóra, amelyen 3 nap alatt Hankowba értünk. Onnan vasúton utaztunk tovább Hunonba, hová április 23-án reggel 8 órakor érkeztünk meg. Boldog viszontlátás volt. Rentschler Anna és Qeret testvér várt néhány vak tanítónővel és leánnyal. Milyen örömmel üdvözöltek 1 Amint házunk kapuját kinyitották, megláttam a vak leányok kedves csoportját, akik 4 szólamú énekkel üdvözöltek. Linné, a kínai háziasszony elém jött és felvezetett a verandára. 5 újonnan érkezett vak leány állt elől s az ének végeztével egy virág-bokrétát nyújtottak át. Teljes szívből szállt a dicséret és hála az Úrhoz azért, hogy ismét közöttük lehettem, az én szemem könnyel telt meg, amikor elgondoltam, mennyi nélkülözésen és szenvedésen mentek át távollétem alatt. Gondolataim visszarepültek hazámba. Úgy szerettem volna, ha. a, J ev.eiet a nem régiben nálunkju t Vaséi Matild irta.

az én otthoni szeretteim közül sokan láthatták volna ezeket a ragyogó arcokat. Anna testvér is nagyon boldog, hogy ismét itt vagyok és vele együtt viselem a felelősséget. Az Úr csodálatosan megsegítette őt, kegyelmet és erőt adott neki a nehéz időkben. Most az mindkettőnk óhaja, hogy együtt szolgáljunk szeretett Urunknak azokkal a képességeinkkel, amelyeket 0  adott és az a szívünk vágya, hogy gyümölcsözővé tegye életünket az Ő  számára.
Boldogok a szelídek.A battakok közt dolgozó első misz- szionárius Mát. 5 ; 5 verséről beszélt: Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Egy törzsfő, aki már sokszor volt a templomban, a következő nap eljött a missziói házba. A különben udvarias ember durván kérdezte a misszionárius feleségétől, hogy hol a férje Mikor meghallotta, hogy ir, elővett' egy széket, nagy zajjal húzta körül a szobában, ami pedig rajta volt, ledobta a földre s aztán odaült szorosan a misszionáriusné mellé s különös tekintettel nézett rá: ez nyugodtan felállt, a harmóniumhoz ment s egy koráit játszott. A férfi kiment a verandára, egy vödröt talált ott s a vizet a padlóra öntötte, mikor észrevette, hogy a misszionárius felesége még mindig nem haragos, újra leült mellé s a ruhájára taposott: a nő felállt s a varrnivalóját vette elő. A battak elvette a varrókosarát s a tartalmát, a gombokat, Ifiket stb. kiszórta az asztalra. Barátságosan kérdezte meg tőle a misz- szionáriusné, hogy miért viseli magát így, mikor egészen más szokott lenni. Bocsáss meg „kedves anya“  volt a felelet, „próba volt ez, hogy ti is abban gyakoroljátok-e magatokat, amit tanítotok. Miután megláttam ezt, én is szeretnék keresztyén lenni.“
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.Jul. 15. II. Kor. 2. IV. Móz. 22:21-41. Bálámnak könnyebb lett volna, ha az első intésre hallgat s nem indul el Bálák hívására. De mert nem volt ehez elég határozottsága, az Úr nehezebb, útra vezeti. A második kérdés után már Ő küldi, hogy szemtől-szembe állva Bálákkal kelljen neki megtagadnia annak a kérését. Hogy most már ez lesz a feladata, azt az Úr útközben tudatja vele az angyal által. S azt a megszégyenülést is meg kell érnie, hogy az oktalan állat hamarább meglátja az Ur által odaállított tilalom fát, mint ő maga. Bizony, sokszor vagyunk oktalanabbak az oktalan állatnál 1Jul. 16. II. Kor. 3. IV. Móz. 23. Váljon nem így áll- e most is a dolog, hogy hiába átkozzák emberek azt, akit Isten nem átkoz, s hiába szidalmazzák azt, akit Isten nem szidalmaz? Ha Isten gyermekei ezt mindig szemök előtt tartanák, nem ijednének meg a hitetlenek ellenségeskedésétől, hanem arra gondolnának, hogy „ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?“Jul. 17. 11. Kor. 4: 1-10. IV. Móz. 24. Bálámot, sok ellenkezése dacéra is felhasználta az Úr. hogy gondolatait a jövőre nézve általa kijelentse. Bálám „megnyílt szemű ember“-ré lett, akinek megadatott, hogy lássa a távol jövőben azt a Csillagot. amely Jákob törzséből fog származni, azt a királyi pálcát, amely uralkodni fog Izraelen, sőt az egész világon. Nem Bálám érdeme volt ez a látomás, azért adatott néki, hogy Istennek a bölcsesége és kegyelme jelentessék ki általa mindazoknak.Jul. 18. II. Kor. 4: 11-18. IV. Móz. 27. Mózesre nagy dolgok voltak bizva, s az Úrnak csodálatos kegyelmében részesült, mikor szemtől-szembe állhatott és beszélhetett vele. De nagy kegyelmi ajándékok, nagy felelősséggel is járnak, s elég volt Mózesnek csak a türelmét vesztenie a zúgolódó néppel szemben, hogy az Úr máris szigorúan lépjen föl vele szemben. Az IJr elvárta volna hű szolgájától, hogy ez Őt a legnehezebb körülmények közt is dicsőítse, s mind ezt nem cselekedte, nem mehetett be az Ígéret földjére. Helyette az iljú Józsué kapta a megbízatást, hogy a népet oda bevezesse.Jul. 19. Máté 9: 35—38. Róm. 6 : 19- 23. Márk 4:26-29. I. Tim. 6 :6 -1 2 . A hívő, ember nemcsak a lelkét adja oda az Urnák, hanem a testét is, tehát egész valóját. Sem szeme, sem füle, sem nyelve, sem keze, sem lába nem szolgálhat többé

a tisztátaianságnak és a hamisságnak. Minden tagjának szentté kell lennie, hogy mindenestől szolgálhasson az igazságnak s elnyerhesse Isten kegyelmi ajándékainak koronáját, az örökéletet. E felé a cél felé haladsz-e te ?
Jul. 20. II. Kor. 5 :1 —IC. IV. Móz. 31 : 1—24 Még egyszer találkozunk itt Bálámmal. Láljus, hogy bár Isten kegyelme egyszer úgy megnyitotta a szemeit, hogy megláthatta az Úr akaratát, s úgy vezette az ajkait, hogy csak átok helyett áldást mondtak Izráel népére, azért szive nem lett az Úré, s mikor a prófétai ihlet eltávozott tőle, gonosz tanácsot tudott adni az izraelita asszonyoknak s általuk a férfiaknak is, hogy az igaz Istentől elfordulva, bálványoknak hódoljanak. Igen, a szívnek kell meghódolni az Úr előtt, csak akkor lesz a testnek minden tagja alkalmas Isten szolgálatára.
Jul. 21. II. Kor. 5 :1 1 -2 1 . IV. Móz. 32:1—27. A  gyarló embernek jól esik a harc közben egy kis pihenés. Nem akarták a Ruben, Gád és Manassé fiai cserben hagyni harcoló testvéreiket, de mily jó volt azért, mielőtt a nagy döntő ütközetre kerül a sor, megtelepedni a kényelmes élettel kínálkozó földön. Az Úr nem tagadta meg tőlük ezt a kedvezményt, de figyelmeztette őket, s figyelmeztet ezáltal minket is, hogy a harcnak ilyen megszakításában veszély rejlik. Az ember köny- nyen megszokja a kényelmes, nyugodt életet, s nagy kegyelem kell hozzá, hogy a szükség idején újra fölvegye a harcot. Nem jobb-é lankadatlanul harcolni az Úr ügyéért, az Ígéret földéért ?
Jul. 22. II. Kor. 6: 1 -7 . IV. Móz. 35: 1—29. Az emberi természet bosszúálló, s szereti megtorolni a rajta esett sérelmet még akkor is, ha az nem szándékosan történt. Az Úr az embernek ezt a bűnös hajlamát is ismeri, s gondoskodik róla, hogy az ilyen szándék nélkül vétkező menekülhessen a bosszúállás elől. Milyen felséges, isteni gondolat a menedékvárosok gondolata 1 S milyen boldogság, hogy nekünk minden bűnünknek, a szándékosoknak és az öntudatlanoknak büntetése elől van hová rejtőznünk, abba a csodálatos menedékvárosba, amely a Golgotán emeltetett 1 
Jul. 23. II. Kor. 7 :2 -1 6 . IV. Móz. 35 : 30—36 : 12. Az Úr őrködik afölött, hogy Izráelnek minden egyes törzse megtarthassa a maga örökségét. Nem természetes az, hogy egyik törzs meggazdagodjék, a



másik elszegényedjék. De ez erőszakkal nem mehet végbe, ahogy a kommunisták akarnák, akik előtt nem a másiknak a java, hanem a saját hasznuk a cél. Egyenlőséget csak békés úton lehet véghezvinni, ha senki sem a magáét keresi, hanem mindenki a másét. Ezt csak Krisztustól lehet tanulni, és az 0  Lelke által elérni Jul. 24. II. Kor. 8 :1 - 9 . Ezek. 1. Az ó-testamentomi prófétákhoz látások által szólt az Úr. A láthatatlan Léleknek, Istennek valami látható formában kellett kifejezésre juttatni az 0  dicsőségét, s így kellett Ezékielnek is a négy lelkes állat alakjában meglátnia azt, hogy Isten közeledik felé s akar hozzá szólani. A  négy lelkes állat, négy különböző arca kifejezője akar lenni a nagy Isten négy különböző jellemvonásának, az értelemnek, az erőnek, a dicsőségnek, a szentségnek. Mily gyarló az emberi ajk és toll kifejezni Isten dicső-g0g£f jJuh 25. II. Kor. 8 :1 0 -2 4 . Ezek. 1 -  3:9 . Az Ür a látomást nem puszta gyönyörködtetésül adta a prófétának, hanem mert megbízást akar adni neki. Keményszívű néphez küldi, de nem kell félnie, vele lesz 0 . Az Igét adja neki a szájába, amely, mikor befogadja, keserűnek tetszik néki, mert hiszen a nép pártosságáról és hűtlenségéről szól, de mikor hirdetni fogja, édessé válik, mert a szerelő Isten üzenete. Ha hallgat rá a nép. áldásává lesz. ha elutasi'ja, átkává.Jul. 26. Máté 7: 13-25. Róm. 8: 12- 17. Máté 12 : 46-50. Csel. 16 : 16—32. Isten nem rabszolgákká akar tenni bennünket, hanem gyermekeivé fogadni. Ez természetesen csak úgy lehetséges, ha felismerjük, hogy természetes állapotunkban rabszolgák vagyunk, a testnek, a bűnnek rabszolgái. s ha ezt felismervén, engedjük, hogy Isten felszabadítson s Szent Lelke által elvezessen Krisztuson keresztül, a fiúságra. Oh boldog gyermekei Istennek, akik Krisztus testvéreivé és örökös társaivá lettek, s a szenvedések útján bevitelnek a dicsőségbe 1 Mi kell ennél több ?Jul. 27. II. Kor. 9. Ezék 3 :1 0 -2 7 . Nagy felelősséggel jár a  prófétai tiszt. Az Ur reábízza az 0  szolgáira, hogy intsék meg a hitetleneket, s ha ezt elmulasztják, vétkeznek. Mindenki a maga bűnéért bűnhődik, akár úgy vétkezik, hogy nem intették, akár intés dacára vétkezik, de az intés elmulasztása annak is vétke, akit evvel az Úr megbízott, s így a büntetésnek egy része arra is súlyosodik. Kiki vizsgálja meg a maga életét, nemcsak elkövetett rossz cselekedetei, hanem elmulasztott jó cselekedetei számontartása végett, s vigye a mulasztásokat is a bűnt eltörlő

vér alá, hogy bocsánatot és gyógyulást találjon.Juh 28. II. Kor. 10. Ezék. 4. Az Úr ismét képekben beszél. Képletes cselekedetekben kell Ezékielnek mindazt kifejeznie, amit az Űr mondani akar. De milyen sokatmondók ezek a képek 1 Mások bűnének a hordozása, a megostorozott város, a vasfal, amely az ostromló és a város közt fennáll, a tisztátalan kenyér, amelyet rettegéssel esznek, mind arra a lelki nyomorúságra mulatnak reá, amelyben az emberek szenvednek, s amelyből meg kell váltalniok. A próféta által csak rámutat erre Isten, a megváltást egyszülött Fiában küldte el.Juh 29. II. Kor. 11 ; 1-15. Ezék. 5. Egyes képletes cselekedeteket az Úr igéje azonnal meg is magyaráz. A  levágott haj és szakáll harmadrészének a városban való megégetése jelenti a lakosságnak azt a harmadrészét, amelynek a városban kell elpusztulnia éhséggel és döghalállal, a karddal apróra vagdalt harmadrész azokat, akik a harcban, fegyver által fognak elveszni, s a szélbe szétszórt harmadrész azokat, akiknek szét kell szóródniok idegen népek közé. Igen, Isten ítéletei sokszor súlyosak, de ezek is buzgó szerelmé- oől fakadnak.Juh 30. II. Kor 11 :16—33. Ezék. 6. Az éhhaláltól, döghaláltól és fegyvertől megmenekedettek számára még van kegyelem. Ez az a maradék, amelynek még van ideje bűnbánatial emlékezni meg.bűneiről s odafordulni az Úrhoz. Az Úr a legnagyobb ítélet közt is mindig hagy meg maradékot. S ennek a maradéknak a bűnbánat és megtérés tüzén keresztülmenve, kell hordozójává lenni az Ur üzeneteinek azokhoz, akik még nem hallották, vagy még el nem fogadták.Juh 31. II. Kor. 12: 1—10. Ezék. 7. Az ítéletnek kemény szavai reszkettetik meg a szívünket, mikor ezt a fejezetet olvassuk. Igen, ilyen lesz a vég I Töböször eljött már a vég egy-egy megátalkodott bűnösre, vagy megkeményedett nemzetre, de az igazi vég, a föld összes hitetleneire még nem érkezett el, még van kegyelmi idő. Ma még mindenki leborúlhat bűnbánatiéi a Golgota keresztje előtt. De ha eljő a vég, akkor azok fognak beteljesedni teljes mértékben, amikről itt a próféta szól. Óh. milyen borzasztó átokká lesz akkor ez, amibe most az emberek legfőbb reménységöket vetik: az ezüst, az arany, a drága ékességek I De akik az Urat várják, azok számára felszabadulás lesz a vég, s a vég kezdetté válik, a teljes dicsőség kezdetévé!
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