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Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet.
Luk. 23:46.

Ki mondta ezt? Valaki, aki mindig csak jót tapasztalt? Akinek 
csak rózsákat hintettek az útjára az Atya gondoskodó szeretete 
folytán? Akire fényes jövő, elismerés, megértés várt? Nemi Ki 

mondta ezt ?! Valaki, aki leszállt a fényes égből, a ragyogásból, a 
tisztaságból a szennyes, fertőzött, megromlott földre. Miért? Mert az 
Atya így akarta. Valaki, akinek itt a földön a fejét sem volt hova le
hajtania : jászolban született, szegénységben nőtt fel, otthona sem volt, 
az övéi megtagadták, az ellenség kigúnyolta. Miért? Mert az Atya 
megengedte. Valaki, akit bűnös, gonosz emberek bántalmaztak, meg- 
köpdöstek, megaláztak. Miért? Mert az Atya jóvá hagyta. Valaki, akit 
az emberek keresztre feszítettek, akinek testét éles szögek átjárták s 
akinek fejére töviskoronái tettek. Miért? Mert az Atya így akarta.

És miközben ott szenvedett a kereszten, s úgy érezte egy pillanatig, 
hogy egészen egyedül van, emberektől megtagadva, Istentől elhagyatva, 
igy szólt: „Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet.“ Miért? 
Mert „engedelmes volt mindhalálig, még pedig a keresztfának haláláig.“ 

Kedves Testvérem ! Ma, amikor a nagypénteki harang megszólal, 
mit mond neked az Úr Jézusnak ezen szava? Nem ébred-e fel benned 
valami halk hang, amely azt mondja, hogy mennyivel szebb, simább, 
könnyebb volt a te útad. mint az Úr Jézusé; mennyivel kevesebbet 
kellett neked szenvedned, mint az Úrnak és mégis I . . . Neked talán 
csak a keresztet kellett hordoznod, míg Ő rajta függött. Neked talán 
csak tövis szegélyezte az útadat, míg Neki fejére tették a töviskoronát. 
És mégis mennyi a zúgolódás, az elégedetlenség benned 1 Mennyit 
keseregsz, mennyit siratod magadat! És ha nem sírsz is és nem pa- 
naszkodol, vájjon amikor kényelmes ágiadban álomra hajtod a fejedet, 
el tudod-e mondani úgy, ahogyan az Úr Jézus mondta : „Atyám, a te- 
kezedbe teszem le az én lelkemet?" Ha igazán Atyád Ő, ha igazán 

8; gyermeke vagy, akkor tudod, hogy akármit határoz Ö felőled, az neked 
‘ javadra szolgál. Ha igazán gyermeke vagy, akkor nem engedhet meg 
ka 0 olyan szenvedést az életedben, amit ne vehetnél az ő  kezéből. Az 
?« Ür Jézus maga vitte a keresztet, de te az Úrral viszed. A kereszt útja az 
8 engedelmesség útja. Akarsz-e egészen engedelmeskedni az Atyának? 

”j Akarsz-e teljesen bízni ő  benne? Ezt akarhatod, hiszen a számodra 
Ü is „elvégeztetett.“ Tedd le lelkedet és testedet életben s halálban 
21 Atyád kezébe 1 . . Dr. F. M. d. ff.

IX, évfolyam, 8. szám. 
1933. április 15.



58 „F é n y  s u g á r’1

Négy kép.
Egy festő képekben tárja 

élénk, hogy milyen álláspontot 
fog la lté i a Kereszttel szemben. Az 
első képén a kereszt előtt áll és 
ezt kérdezi: Hogyan lehetséges az, 
hogy az emberek ezt a Jézust, aki 
a legcsodálatosabb igazságokat 
tanította, aki mindenkit önzetlenül 
szeretett, aki a legnagyobb jólte- 
vőnk volt, a legrettenetesebb ha
lálra ítélték ? Hogyan lehetséges 
az, hogy a földi törvények megen
gedték és hogy Isten is megen
gedte ezt ? Számára ez talány.

A második képen ugyanaz az 
ember a kereszt tövében térdel, 
kérdéseire megkapta a feleletet. 
A kereszt mély értelme világossá 
lett előtte, megérti Ésaiás próféta 
szavait, aki évszázadokkal. Krisz
tus születése előtt ezt írta : »Meg- 
sebesíttetett bűneinkért, megron- 
tatott a mi vétkeinkért, békessé
günknek büntetése rajta van és az 
Ő sebeivel, gyógyulánk meg.« H á
lás szívvel mondja a festő :

Értem megfeszítve téged, 
Üdvömért hullt drága véred, 
Sujta átok, bősz ítélet ; 
Értem mennyit szenvedtél. 1 
S vaj mit tettem érted én?

A harmadik képen a festő a 
kereszt tövében fekszik. Ez a tel
jes átadást jelenti. Térdelve 
mond köszönetét Jézusnak és tel
jesen odaszenteli magát Megváltó
jának. A megváltott rendelkezé

sére bocsátja Megmentőjének háj 
latelt szívét és kiszolgáltatja Nekij 
egész életét, miközben így szól: 

Hozzákötött engemet 
Szent reményem minden szála:j 
Hozzáfűzte telkemet 
Sírig a hit és a hála.
Nem szakít el. tőle már,
Sem élet, sem a halál.
Az ilyen átadás megszabadít J 

gyötrő magunkkeresésétől és fór] 
rása nagy örömöknek.

A negyedik képen ugyanaz á 
férfi a  keresztet elviszi az embc 
rek közé és ezt mondja : »Krisz 
tust prédikáljuk, mint megfeszítet 
té t ... Istennek hatalmát és Isten 
nek bölcsességét.« I. Kor. 1:23-24 

Aki a keresztre feszített Jé 
zusra néz, az meggyógyul. Sem ; 
pénz, sem a művészetek, ¡sem a  mii 
veltség, sem a tudomány, sem i  
modem kor vívmányai, bármeny 
nyire is értékesek lehetnek ezek 
nem tisztíthatják meg az embe; 
lelkét, nem adhatnak békességet; 
szívnek. Csak az U r Jézus képe 
erre. De a kereszt, az Ur Jézu: 
halála nem volna elég a mi szá 
munkra, ha az U r fel; nem támadj 
volna. Pál apostol így szól: »H; 
pedig a Krisztus fel nem tárna 
dott, hiábavaló a ti hitetek ; miéi 
bűneitekben vagytok.« (I. Kot 
15 : 17.) Az U r Jézus feltámadás, 
a világtörténet legnagyobb esemt 
nye. Ez biztosítja számunkra 
halhatatlanságot.

L
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A kereszt alatt.
Angliában a középkorban szo

kás volt, hogy azokat, akik a ki
rálynak valamilyen ókból útjában 
voltak, egyszerűen minden előze
tes kihallgatás nélkül elzárták egy 
magas erődítmény tornyába. Ez 
az állami fogház meg. ma is lát
ható, falai rettenetes szenvedések
ről tudnának beszélni. Hány ár
tatlan ember sínylődött itt egész 
életen át, elszakítva a családjától, 
otthonától: - élve eltemetve. Ezek 
között az emberek közt volt egy 
nemes gróf is, aki szintén ártat
lanul került ide. A börtön hatal
mas vaskapuja bezáródott mögöt
te és ő tudta, hogy innen nincs 
többé szabadulás, számára nincs 
többé kék égbolt, zöldelő virágos 
mező. Fájdalmában felkiáltott, őr
jöngve véresre verte kezét az ér
des falakon, hivta Istent és a vilá
got ártatlanságának bizonyítására. 
Minden hiába ! Kiáltását elnyelték 
a vastag falak. Sokan jártak igy 
már mások is előtte. Azok is igy 
tomboltak, mint ő, inig végre be
lefáradva összeestek tehetetlenül.

Elkeseredett, — vésőt, kalapá
csot kért és hosszú heteken 
keresztül dolgozott a primitiv esz
közökkel, Keresztet vésett magá
nak a falba s a kereszten a tövis
koronás Ur Jézus függött. A ke
reszt elkészült és a gróf össze
törve térdre hullott az Ur előtt, 
szivét kitárta és ettől az órától 
kezdve többé nem zúgolódott, lel
ke az érette szenvedett Megváltó 
sebeiben békességet talált. Ilyen 
változást a fogházőrök még soha 
nem tapasztaltak.

Vájjon mit mondott néki a 
Megváltó ? Azt mondta : Nézd, te 
sokat szenvedsz, én még sokkal 
többet szenvedtem éretted. Te ár
tatlanul szenvedsz, én sokkal in
kább ártatlanul szenvedtem. Lásd,

kinzóim ellen a vádnak és panasz
nak egyetlen szava sem hagyta el 
ajkamat és ime, milyen határtalan 
elkeseredés zavarta fel már a te 
lelkedet. Tanuld meg tőlem, hogy 
én szelid és alázatosszivü vagyok 
és nyugalmat találsz a te lelked- 
nek.

A megfeszitett Ur Jézus Krisz
tus tovább Deszélt : »Békességet 
adok néked, az én békességemet 
adom néked, ne nyugtalankodjék 
a te szived, se ne féljen«.

A megfeszitett Ur Jézus a leg
hatalmasabb bűnbánati prédiká
ció, de egyúttal: örök nyugalom, 
örök békesség forrása.

C0O

Valódi húsvéti reménység.
E g y  molnár elvesztette a jobb 

karját és a jobb lábát. A mester
ségét nem folytathatta és elvé
gezte' a tanítóképzőt. Nem kese
redett el a szenvedések és fájdal
mak közt sem. Öreg korában, ami
kor egyedül: maradt is csendes 
és boldog volt.

Többször kellett orvosi keze
lésre a fővárosba utaznia. Egy 
ilyen alkalommal olyan utitársai 
voltak, akik gúnyosan beszéltek a 
hit dolgairól és különösen a fel
támadásról,

A tanitó először erélyesen rá
juk szólt, hogy ezt a beszélgetést 
ne folytassák, azután pedig el
mondott nekik részleteket az éle
téből és hangsúlyozta, hogy egyet
len vigasza mindig a Biblia volt. 
Azután megkérdezte, hogyha ne
kik is mankón kellene jámiok, 
vájjon tudnának-e akkor elégedet
tek lenni. Ö azonban egészen bi
zonyos abban, hogy itt hagy a föl
dön minden szenvedést és feltá
mad örök dicsőségre.

A  gúnyolódok elcsendesedtek 
¡és a búcsúnál megszorították a 
tanitó kezét.
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HARANGSZÓ.

Napfényes dallamot zendítae meg 
a szélbe’ halkan hóvirág remeg : 

Giling-galang, fehér harang.

Soká, soká szunnyadja föld alatt, 
életre hívták meleg sugarak 
és most harangoz, percre sem pihen, 
husvét zenéje zeng a kelyhiben.
Amint a szélben egyre imbolyog, 
olyan, mint fénylő, tiszta mosolyok.
Ha arra járnak sápadt emberek, 
a szívükön valami átremeg, 
valami vágy . . .  egy mozdulásnyi még. . .  
Egy pillanatra közelebb az ég . .  . 
Giling-galang . . . fehér harang . . .

Életre hívott kis harangomat,
Lelked szele zengesse hangomat.
Fénylő napom, megmentő életem.
Jézus, neved, kegyelmed hirdetem. 
Szunnyadtam én is lenn a föld alatt, 
életre keltett tüzes/, sugarad.
Lelkem harangja véredtől fehér 
és most,^ameddig csendülése ér,
Rólad,'Rólad harangozok vele,
Téged zeng, hirdet minden. mozdulás, 
husvét, új élet, nayy megújulás!

Hóvirágok fehér zenéjében 
suhanjon át minden sötét szíven 
valami halk vágy, leheletfinom,
Jézus felé mely újjá lenni von.
S amint a'javasz üde zöldje nő, 
legyen belőle akarat, erő, 
elpihenés a Megváltó —  szíven.
Boldog, boldog, aki már ott pihen. 
Giling-galang, fehér harang.

Bélák Erzsébet.

Én vagyok a feltámadás és 
az élet: aki hisz énbennem, ha 
meghal is, él. Jén u.25.

I
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Egyszer és most.
TIusvét ! Micsoda várva-várt 

ünnep volt mindig. A hosszú ko
mor tél. után langyos tavaszi 
szellő, szökdelő napsugár, hóvi
rág, ibolya. Tele voltam mindig 
várakozással. Sejtelmesen közele
dett nagyszombat délutánja, hogy 
közelebb hpzza az elkövetkező 
nagy napot. — E ljö tt . . .  elmúlt. 
S az én szegény, várakozó szivem 
üres maradt. Ugyanolyan, mint 
azelőtt. Nem volt egy szerető 
anyai szív, hogy az ünnepet kel
lemessé, meleggé tegye. —- Nem 
volt senki, ak i a húsvéti öröm- 
liirt szivembe hozta volna. Nem 
tudtam a Világosságról, a Szere- 
tetrőll s jártam a sötétségben, bá
natos sziweí, szomorúan tovább 
évről-évre ! N ehéz évek ...

Husvét volt újra. Már hajnal
ban mozgás a házban. Voltak 
egyesek, akik kimentek a klotild- 
ligeti hegyekbe, hogy a legfris
sebb virágokat szedjék össze az 
asztalteritéshez. S reggeli előtt 
felzendült az ének : Tézus Krisz
tus csak Teneked szóljon, zengjen 
énekünk... A s zép, virágos aszta
lon minden teríték mellett ott volt 
a húsvéti piros tojás, sütemény. 
A nap besütött az ablakon és a 
mennyei napfény visszaverődött az 
arcokon, de a legjobban ragyo
gott drága Kedves Anyánk arca 
ott az asztalfőn. — Igen, ami tel
jesen hihetetlen volt, az mégis va
lósággá lett: volt anyám. Egy 
nagyon-nagyon szerető anyám !

Amikor először a házba kerül
tem, telve voltam sok mindennel, 
ami nem tetszett az Urnák. Ha 
valamit nem engedett meg, ami 
ártott a lelkemnek, az nem volt 
önnyü számomra. De hogy akkor 

husvét reggel .mit éreztem, azt so
ha-soha nem fogom elfelejteni :

[végre valaki, aki igazán szeret.
Azután következett a délelőtti 

óra. Az az óra, amelyet ő szokott 
[tartani. Az Ur, hogyan munkál
kodhatott általa. Hogy tudott bi
zonyságot tenni Megváltójáról, 
szíve egész szeretetével! Milyen 
szent bizonyossággal tudta elmon
dani a  húsvéti evangéliumot: Jé 
zus éli, mindent elvégezett helyet
tem, az ő  megváltott gyermeke 
vágyok, aki haladhat előre a kes
keny utón.

| Hasonlóképpen múlt el a dél
jután, a következő nap. Kirándul
tunk, pihentünk, de Isten Igéje 
foglalta el az első helyet házunk
ban. Végre igazi husvétra talál
tam. S ez évről-évre így volt az
után.

| Azóta hazament az Úrhoz. De 
bizonyságtevő életével itt hagyta 

I szivemben az állandó húsvéti örö- 
[ möt: a bűntől való szabadulást, 
a feltámadás reménységét. És én 
is megyek most az Örökkévalóság 
fe lé .. • talán nemsokára el is 
érem !

I. I. d t*

HÚSVÉTI GYŐZELEM.

Lélek, az Ur minden láncot letépett, 
Sírból, halálból is győzve kilépett. 
Örvendj. mert a pokol reszketve fél. 
Jézus, Megváltód, ím győztesen é l!

Bűnt, halált, ördögöt íme leyyőzte 
A pokol nagy hadát így töri össze, 
Sírjából életre úira kikéi,
Jézus, Megváltód, ím győztesen é l!

Légy te is bátor a harcban, óh
[ lélek.

Jézusod támogat s harcol is véled, 
Még ha halál közelegne, se félj, 
Jézus, Megváltód. ím győztesen é l! 

0550
*E sorok írója hónapok óta fekszik 

negyven fokos lázzal. Saját kezével írta le 
számunkra életének ezt a kedves emlékét.
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K Ü L M I S S Z I Ó

Elvégeztetett.
Hudson Taylornak, a  Kinabel- 

földi misszió megalapítójának szü
lei hivő keresztyén emberek vol
tak, akik az Ur Jézus követését 
gyakorlati életben nagyon komo
lyan vettek. Édesanyja imádkozó 
szivén hordozta gyermekét, test
vére, Amália pedig naponként há
romszor imádkozott bátyja meg
téréséért. Az Isten egyetlen szó 
által csodálatos világosságot gyúj
tott a szivében. Az által a szó á l
tal, amely a  világtörténelemben 
a legtöbbet jelentett s ez a szó : 
Elvégeztetett.

»Nem felejtem el soha azt a 
napot« — beszéli el később. — 
»Édesanyám a közeli városba 
ment s én szabadnak érezve ma
gam, átkutattam édesapám egész 
könyvtárát, de nékem megfelelő 
könyvet nem találtam. Végre ke
zembe került egy traktátus. E l
határoztam, hogy az első lapokat 
— a történetet — elolvasom. A 
végét pedig, amely hosszú pré
dikációt tartalmaz — elhagyom, 
azonban nem igy történt.

Csodálatos az U r útja. Édes
anyám ez alatt bensőséges imában 
fordult oda az Úrhoz és érettem 
könyörgött. Az ajtót bezárta és 
elhatározta, hogy addig fel nem 
kel térdéről, mig imájára feleletet 
nem nyer. így  teltek az órák egy
másután, mig végre a kérést fel
váltotta a hálaadás. Most már bi
zonyos volt afelől, hogy kérése 
meghallgattatásra talált.

Én pedig olvastam tovább a 
könyvek cim eit: Krisztus elvége
zett munkája. Megálltam. Hogyan 
lehetséges ez ? Nem az áll itt csu
pán, hogy Krisztus munkája, ha
nem elvégezett munkája. Elvégez

tetett ? Mi végeztetett el ? Teljes 
lefizetése a nagy válságdijnak. 
teljes bünbocsánat, békesség. Ha 
tehát minden elvégeztetett, mi ten
ni való van még hátra ? Kérdé
seimre mindég világosabb felele
teket kaptam, mennyei világossá
got. Ez a  világosság olyan dicső, 
olyan ragyogó volt, szinte úgy 
éreztem, megvakulok a fényétől. 
Ha az U r Jézus a kereszten ér
tem mindent elvégezett, akkor né
kem semmi más tenni valóm 
nincs, mint térdre hullani előtte, 
elfogadni az ö  ajándékát és örök
ké dicsőíteni őt.

Amália volt az egyetlen, akivel I 
örömem közöltem. Kölcsönösen > 
megegyeztünk abban, hogy senki- I 
nek nem szólunk, mig édesanyánk 
haza nem jön, had legyen megle
petés számára.

14 nap múlva nagy örömmel 
siettem édesanyám elé. Most isi 
érzem szerető ölelését. »Fiam, min
dent tudok, már 14 nappal ezelőtti 
örültem a drága hírnek.«

»Hogyan«, — kiáltottam, — »háti 
Amália nem tartotta be a  szavát! 
mégsem ?« Édesanyám elmosolyo 
dott : »Fiam, amit én tudok, azt; 
nem embertől tudom. Isten, (akihez; 
olyan soká könyörögtem éretted, 
mondott el nékem mindent.« - \

Azóta örömmel járom utamat, 
szolgálom az en Uramat, Néki 
élek, aki örök irgalmassággal kö
nyörült rajtam.

Idáig tart Hudson Taylor el
beszélése s Istentől gazdagon! 
megáldott élete pecsétje annak 
hogy az Ur Jézus Krisztus halála 
és feltámadása által a bűntől tel] 
jes szabadulás, szent, győzelme' 
élet lehet osztályrészünkké.

Mit keresitek a holtak kő 
zött az élőt? Nincs itt, hanerc 
feltámadott. Luk. 24. 5—e[
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Tudakozzátok az írásokat!
Ápr. 16. Márk. 16:1 8. I Kor. 

5:7-8.. Máté 28:1—10. I. Kor. 15:12— 
20. Hogy ünnepied a husvétot ? Eltá- 
volitottad-e az életedből teljesen a régi 
kovászt? A saját akaratodnak, saját 
gondolataidnak a bűnös kovászát? 
Mert ha ezekből egy kicsiny megma
radt a lelkedben, az hamis vágányba 
terelheti az életedet, elvonhatja tekin
tetedet a megfeszített és feltámadott 
Megváltóról, aki pedig az egyetlen 
helyes »ut«, amelyen célt érhetsz. Lásd 
meg Őt a husvét fényében, élő Meg
váltódat. aki bevilágít a szivedbe s 
megmutatja, van-e még benne valami 
kitisztítani való. S amire rámutat, azt 
légy kész azonnal megtagadni.

Ápr. 11. Luk. 24:13-35. Csel. 10: 
34:41. Ján. 20:11—18. /, Kor. 15:54— 
58. Istennek végső célja az emberrel 
nem csak a léleknek a bevezetése a 
mennyei hajlékokba, hanem a test fel- 
támasztása is, amely mint egy új, 
megdicsőült ruha öltöztettetik újra rá 
a lélekre. Ez a teljes diadal, ez a ha
lálnak, a végső ellenségnek a teljes 
legyőzése. Ezt a diadalt vívta ki az 
Ur Jézus, feltámadása által, de nem 
azért, hogy azt maga számára tartsa 
meg, hanem azért, hogy azt elkészítse 
mindazok számára, akik hittel elfo
gadják a teljes váltságot is ennek a 
hitnek erejében járnak már itt a földi 
életben. Az ilyeneknek a munkája 
nem hiábavaló; gyümölcsöt hoz az 
örökkévalóságra.

Ápr. 1H. /. Pét. 1:1—10. II. Móz: 
2:11—25. Az igazi élet kezdete az új
jászületés. Ekkor nyílik meg a lélek 
annak a megértésére, hogy mire van 
elhivatva. Nem földi célok elérésére, 
hanem mennyei örökség elvételére. Ez 
az örökség, mint teljesen bizonyos, 
élő reménység lesz a lélek tulajdonává 
már itt a földi életben. A maga tel
jességében csak a halál után az örök
kévalóságban lesz tulajdonunkká, de 
épen az újjászületés által megnyertük 
a hitet is, amellyel a mennyei örökség 
reménységét meg tudjuk tartani már 
a földi életben is. Ez a hit a szenvedé
sek tüzében is kipróbálhatik. de ha 
igazi, akkor mint az arany, nem vész 
el a tűzben, hanem megtisztul.

Ápr. 10. /• Pét. 1:11-25: II. Móz: 
2:11—25. Újjászületésünk által szen
tekké lettünk, vagyis Isten számára 
az Ő céljaira kiválasztottak. De úgy 
is kell aztán élnünk hogy bizonyságot 
tegyünk erről a szentségről. Nem úgy,

hogy magunkat, vagy egymást dicsér
jük és állítjuk oda példaképül, hanem 
úgy, hogy régi életünket megtagadva 
alázatosságban, engedelmességben és 
szeretetben járunk s evvel mutatunk 
rá arra, akinek tulajdonai vagyunk, 
mert drága áron, a tulajdon vérén 
vásárolt meg bennünket.

kpr. ‘¿0. I. Pét■ 2:1—10: II: Móz: 
3:1—12. Az uj élet növekedésre rendel
tetett. Olyanok vagyunk benne elő
ször, mint a most született csecsemők, 
tudatlanok és tehetetlenek. De az Ur 
már tudja, hogy mivé leszünk s sze
retettel gondoz, ápol, hogy fejlődhes
sünk. Táplál bennünket szent igéjének 
drága tejével, hogy erőteljes tagjaivá 
lehessünk az Ő testének. Egy másik ha
sonlat szsrintkö»ekvagyunk, amelyeket 
csiszol és farag, hogy beieilljünk abba 
a felséges épületbe, amelyet Ö épit s 
amelynek Ö a fundamentuma. Élsz-e a 
lelki táplálékkal ? Engeded-e csiszol- 
tatni magadat ?

Ápr. 2/. /. Pét. 2:11-17: II: Móz: 
3:13—20. Az ujszületett emberben is 
igyekszik még a régi ember érvénye
sülni; a test küzd a lélek ellen. De az 
Ur felszabadított minket a test uralma 
alól. nem kell neki engednünk Ha 
a Léleknek engedünk, az jó cselekede
tekre indít bennünket, földi törvények 
megtartására is. Nem igyekszünk ki
vonni magunkat olyan kötelességeink 
alól. amelyek talán nehezünkre esnek, 
hanem azoknak betöltésével is jó pél
dával járunk mindenki előtt.

Ápr. 22. I. Pét. 2:18-25: I. Móz: 
£2:22—31. Megváltani a V lágot szenve
dések nélkül nem lehetett, mert maga 
ez a viág, (amelynek megválására jött 
Jézus, üldözte és feszítette keresztre 
Megváltóját. De éppen ebből a szenve
désből, ebből a halálból áradt ki az 
a megváltó erő, amely ma is megra
gadja és ujjáteremti az emberi szívet. 
Az újjászületett ember sem végezheti 
el a maga feladatát ezein a földön 
szenvedés nélkül, mert neki Krisztus 
nyomdokait kell követnie, azok pedig 
a kereszthez vezetnek.

Ápr. 23. Ján. 20:19—21. /. Ján: 5: 
1—5. Ján. 21:15—19. I. Pét: 1:3—9: A 
Jézusban való hit győzedelmes hit. 
Mert ha hiszünk Jézusban, akkor Ö 
a szivünkbe költözik s munkálkodik 
bennünk és általunk, Ő általa 
tudjuk meggyőzni a világot, min
den kisértéseivel együtt, Ő általa 
tudjuk szeretni egymást, mint testvé-



rek. egy \  Atyának gyermekei. De tud
juk szeretni a világ gyermekeit is s 
szereltünkkel oda vonni őket ahhoz, 
akitől mi is vettük ezt a szeretetet s 
aki nekik is meg tudja és meg akarja 
azt adni. S a bennünk lakozó Jézus 
által tudjuk Isten parancsolatait meg
tartani örömmel, mert azok számunk
ra nem nehezen.

Ápr. 24. Zsolt- 24- II. Móz: 4:10— 
20; 27—31. Az Űré a föld és annak 
teljessége. Az egész teremtett világ 
az Űré s így az ember is. De az 
embert Isten a maga képére és hason
latosságára teremtette, szabad akara
tot adott neki, választhat jó és rossz 
között. Az első emberpár ¡a rosszat 
választotta s elszakadt Istentől. Azért 
van most minden egyes ember elé 
odaállítva a kérdés. Fel akarsz-e 
menni az Ur hegyére s megállani az 
Ö szent helyén? Keresed-e őt, s beb;o- 
esátod-e szíved ajtaján a dicsőség Ki
rályát ? Vagy inkább nála nélkül 
akarsz élni s elveszni bűneid sötétjé
ben és mocsarában ? Válassz !

Ápr 2b. I- Pét. 3:1—14: It. Móz: 
5:1—13; 22—23. Az Ur Jézusról is az 
van megírva a Szentirásban, hogy 
»nem verseng és nem kiált«. (Máté 
12:19.) az Ö követőihez is ez a maga
tartás illik. A feleség a férj iránt en
gedelmes. .szelíd, csendes, a férj a fele
séghez gyöngéd, tiszteletet adó, min
den keresztyén egymással szemben 
atyafiszerető, irgalmas, kegyes, nem 
fizetve rosszai a rosszért, óvakodva 
különösen a nyelvnek bűneitől, ame
lyek annyi kárt okoznak (még a keresz
tyén közösségekben is, — ez az igazán 
Istennek tetsző élet. Lehet, hogy szen
vedéssel is jár a békességnek ez a 
keresése és követése, de mégis bol
doggá teszi a szívet.

Ápr. 26. I. Pét. 3:15-22: II. Móz: 
6:1—9. Péter levelének ezek a versei 
az Ur Jézus életének ama titokteljes 
napjaiba vetnek egy fénysugarat 
amelyet a kecelsz thalál és a feltámadás 
között a sírban töltött. Úgy látszik, 
hogy Lelke a holtak világába szállt 
le az alatt, hogy az ott fogva tartot
tak előtt is hirdesse Istennek ö  benne 
meg/elent kegyelmét. Emberi elme 
előtt megfejthetetlen titok ez, s a 
Szentírás behatóbban nem is foglal
kozik vele. Fontosabb reánk nézve an
nak a megértése, hogy nekünk, akik 
földi életünkben halljuk a Krisztus 
váltságmunkájáról szóló híradást, el 
kell azt fogadnunk, hogy ez által, 
mintegy bárkába rejtve megmentes
sünk.

Ápr. 27. 1. Pét. 4:1—11: II. Móz: 
12:21—28. »Test« nem csak a szemmel 
látható és kézzel tapintható része az

embernek, hanem az ebben a testbei 
lakozó lélek is, amely nem onnu 
felülről származik, újjászületés által 
Ennek a »testi lélek«-nek kell szén 
vedni és meghalni, hogy az igazi lé 
lek, az uj léiek válhassék uralkodóvá 
Ez az uj lélek uj életre indítja az em 
bért; megszűntek a régi pogány bűnül 
s helyöket elfoglalták a keresztyét 
erények ; a szeretet, mértékletesség 
józanság, engedelmesség, szo.gá.at, S 
mindezeket hordozza és fejleszti a: 
imádkozás, az Istennel való összeköt : 
tetősnek ez a megnyilvánulása.

Ápr. 28. I. Pét. 4:12— 10: II. Móz 
12:29—42. A szenvedésben örülni csal 
a keresztyén tud, mert az tudja, hogy 
minden szenvedést Isten bocsát reá s 
minden szenvedésnek meg van a magi 
célja. Ha valamely bűnöd következte' 
ben szenvedsz, akkor az a cél, hogy 
attól a bűntől megszabadulj, ha pedig 
Krisztus nevéért szenvedsz, akkor az 
a cél. hogy őt dicsőítsd. S jnind a két 
cél csak úgy érhető el, ha a szenved 
dést csendesen, alázatosan és háláda-l 
tos szívvel hordod. Az igy hordottl 
szenvedésnek nagy jutalma van : víga-j 
dozva örvendezés az Ur dicsőségének! 
megjelenésekor.

Ápr. 29. 1- Pét■ 5: Zsolt. 23. Min
den emberi közösségben a családba, 
a társadalomban, a (nemzetben, az egy-l 
házban, mindenkinek, aki abba belei 
tartozik, megvan a maga helye és 
feladata. Más a szülők feladata, más a 
gyermekeké, más a vezetőké, más a 
vezetetteké. Legyen ki-ki hű a maga 
helyén, a maga feladatában. De az 
alázatosságot senki sem nélkülözheti, 
a vezető helyen levők épen úgy nem, 
mint a vezetésökre bízottak. Mert 
mindnyájunk felett egy Ur uralkodik, 
aki maga járt előttünk az alázatosság 
példájával. Az alázatos emberek lesz
nek tökéietessekké. erősekké, szilárd- 
dákká és állhatatosokká.

Ápr. 30. Ján. 10:12—16. 1: Pét. 2: 
21—25. Ján. 14:1—6. Efez. 2:4—10: 
Nem felséges dolog-e tudni azt. hogy 
Isten nem csak megtartott és megele 
venített bennünket, hanem még a jó- 
cselekedeteket is elkészítette számunk
ra amelyekben járnunk kell ? Nem 
emberi okoskodással kell tehát kieszel
nünk. hogy miféle jócselekedeteket vé
gezzünk, sem nem emberi erőfeszítés
sel kell azokat véghezvinnünk, hanem 
egyszerűen reá kell magunkat bíz
nunk hittel a mi hűséges Pásztorunk
ra és Urunkra s ő  arra az útra ve
zet, amelyen a nekünk szánt jócseleke
deteket megtalálhatjuk s ő  adja az 
erőt azoknak véghezvitelére, Öh mily 
boldog élet a hívő keresztyén é le te !
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