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Apostoli hitvallás.

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyá
ban, mennynek és földnek teremtőjében.

Hiszek a Jézus Krisztusban, Isten egy
szülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott 
Szentiélektől, született Szűz Máriától, szenve
dett Poncius Pilátus alatt, megfeszíttetett, meg
halt és eltemettetett: alászállt a poklokra, har
madnapon feltámadott halottaiból, fölment a 
mennyekbe, ott ül Istennek, a mindenható 
Atyának jobbján, ahonnan eljő ítélni élőket 
és holtakat.

Hiszek a Szentlélekben; egy keresztyén 
Anyaszentegyházat; szenteknek közösségét; 
bűnöknek bocsánatát; testnek feltámadását és 
az örök életet. Ámen.

IX. évfolyam, 14. szám 
1933. július 15.
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Hiszek !*

Az éliet néha úgy megnehezül, 
Fölöttem gondok fellege kereng,
A lelkem félve, futva menekül, 
Bennem nyugalmat újra ki teremt? 
Ki más, mint ő, teremtő Istenem,
Ki védő szárnyát nyújtja, ím, reám, 
Pihenni oly jó, áldott szíveden,
Hiszek Tebenned, édes jó Atyám!

Tudom, hogy bűnös, nagy bűnös vagyok, 
Tudom, hogy nincsen bennem semmi jó, 
Az ellen földre vert és ott hagyott,
A testet gyötrő, lelket pusztító.
De rád tekintek, megváltó Uram,
Rám hulló véred meggyógyít, tudom, 
Tisztára mos, s én vallom boldogan, 
Hiszek Tebenned, édes Jézusom!

S ki a keresztnek titkád fölfedéd,
S Jézust előttem felmagasztalád, 
Kinek szavára oszlik a setét,
Mert bíztatást, vigasztalást az ád,
Ki égi tűzzel ihleted meg ajkam, 
Hogy szóljon arról, ki elvérezett,
Ki égi munkát végzel: egyre rajtam, 
Szent-Lélek-Isten, hiszlek Tégedet!

Mint élő kő találtam meg helyem 
Az Egyháznak szent templomában én, 
Hol Szentháromság, Isten van jelen, 
Kiről sugárzik tiszta, égi fény.
Kő kőhöz illik, szépen összerakva,
Mert egybekapcsoló a szeretet,
Az Ur a templom egyetlen alapja,
S az élő Egyház az, miben hiszek.

S a templom épül, most még itt alant,
De t ornya föl, az ég felé siet,
Mi benne földi, az itt lenn marad,
A lélek benne, Istenünk, tied!
Mi porból; lett, a porba hull megint,
De onnan ismét új életre kél,
Feltámadás s öröklét napja int,
S én mind hiszem, mit szent Igéd igér.

Vargha Gyuláné.
*) A Fébé-egyesület tagjainak júniusi 

konferenciáján olvasta fel a szerző.

G O N D O L A T O K

Hinni annyit jelent, mint 
bízni, kérdések nélkül bíz
ni. De azt is jelenti, enge
delmeskedni, föltétlenül en
gedelmeskedni, csendesen, 
vígasztalódottan járni azon 
az úton amelyiken Isten ve
zet minket, még ha sötéten 
áll is előttünk. De aki így 
engedelmeskedik és bízik, 

| az megtapasztalja és átéli, 
hogy Ö a  legkisebben 
gondoskodik rólunk, shogy 

. velünk van minden napon.

A legnagyobb és legne
hezebb életfeladat, az, hogy I 
a mindennapi életünket a 
legkisebb részletéig is ősz- 

! hangzásba hozzuk a hitünk
kel.

Ha hit által megismerem, 
hogy Isten hogyan szeret 
engem, akkor nem tehetek 
mást, minthoey én is sze
ressem és mindent, amit 
tőlem kíván örömmel és 
szeretettel megtegyek. Az
után odaadom magam em
bertársaimnak, szolgálok 

j nékik, segítem őket és ta- 
; nácsokkal látom el. Akivel 
j  ezt teszem, az sem tehet 
mást, mint hogyha valakit, 
aki hozzá közel áll, téve- 
lyegni lát a helyes útra 
tereli és odaviszi, ahol 
ő maga vigasztalást és se
gítséget kapott. Hirdeti neki 
az Evangéliumot és segítsé
gére igyekszik lenni, hogy 
bűneitől megszabaduljon. 
Ha meztelenül látja, felöl
tözteti, ha pedig éhezni 
látja, táplálja. Luther
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Hiszek egy Istenben, 
mindenható Atyában, 
mennynek és földnek 

Teremtőjében.*

Isten gyermekeit gyakran vádol- 
ák avval, hogy mindig csak Jé- 
usról; beszélnek s evvel Istent 
láttérbe szorítják. Könnyű meg- 
átni, hogy ez a vád helytelen ál- 
áspontból fakad, az Istent nem is
tierő ember álláspontjából, aki Jé- 
íust és Istent két különböző foga
lomnak tartja. Az igazi keresztyén 
ember, aki hisz a Szentháromság- 
Istenben, az tudja, hogy az egy 
Isten három személye, mindamel- 
let, hogy egymással tökéletes egy
séget alkot, mégis külön-külön mi
lyen feladatot tölt be. Tudja, hogy 
»Jézus az út«, »aki nélkül senki 
sem jut az Atyához«. S mivel ő itt 
a földön vándor, aki a mennyei 
haza felé igyekszik, tudja, hogy el
sősorban is az útra kell figyelnie, 
attól el nem szakadnia, ha el akar 
érni a célhoz. Ezért foglalkozik 
a hívő keresztyén főként Jézus sze
mélyével, aki által megtalálta az 
összeköttetést az Atyával. Mert a 
végcél az Atya, akiről maga Jé
zus azt mondja: »Az én Atyám 
nagyobb nálamnál«, (Ján. 14:28.) 
a legnagyobb apostol, Pál pedig 
igy szól: »Aztán a vég, mikor 
Krisztus átadja az országot az Is
tennek és Atyának ... akkor maga 
a Fiú is alá vettetik annak, aki neki 
mindent alávetett, hogy az Isten le
gyen minden mindenben«. (I. Kor. 
15:19—28.) De ez az idő még nem 
következett be, s a mostani világ
korszakban mi az Atyát csak 
Krisztusban közelíthetjük meg.

Krisztus nélkül csak annyit tu
dunk Istenről, hogy Ő a világ te-

Í^fntője és fenntartója, az egész vi- 
gnrindenségé, amelynek a mi föl-

ha az ember még ennek a földnek 
minden elrejtett titkát sem tudja 
megismerni, mennyivel kevésbbé 
tud beléhatolni a millió meg millió 
tőlünk sokszor kibeszélhetetlen tá
volságban lévő égitestek rejtelmé
be! Szédülve kell: megállnia a Te
remtő nagysága és hatalma előtt, 
amely őt, a parányi, nyomorult 
embert a porba sújtja. S a porból 
csak az a tudat emelheti föl, hogy 
Isten nemcsak világteremtő és 
fenntartó, megfoghatatlan szemé
lyiség, hanem hozzánk lehajló, ir
galmas, kegyelmes, szerető Atya 
is a Jézus Krisztus által, és csakis 
őáltala. De aki a golgothai kereszt 
alatt találkozott Istennel, az már 
itt a földön is megismerheti Őt, 
mint bűnbocsátó, gondviselő meny- 
nyei édes Atyát, az Ur Jézus nevé
ben odafordulhat Őhozzá imádsá
gaiban, s érzi, tudja, tapasztalja, 
hogy meghallgattatásra talál; az 
minden gondját és terhét odaviheti 
ez elé a szerető Atya elé, számít
hat reá, hogy Atyja mindenben 
gondoskodik róla, testi és lelki 
szükségeiben egyaránt, és ebben 
a hitében sohasem fog csalatkozni. 
Boldog, aki Jézus által az Atyának 
gyermekévé ]ptt!

Vargha Gyuláné.
*A Fébé-egyesület tagjainak júniusi 

konferenciáján elhangzott beszédek egyi
kének vázlata.

Ha hitünkben nincs erő, mely 
akaratunkat megszentelné, munkás, 
fáradságos éltünket szenvedéseivel 
és örömeivel megdicsőítené, nem 
ér semmit.

Aki Istennel számol, sohasem 
számíthatja el m agát, de aki a kö
rülményekkel, a  maga erejével, a 
maga képességeivel számol, az 
elszámítja magát.

Tekints az Úrra! Nála nincs 
lehetetlen dolog.
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Füves legelőkön nyugtat engem és ( 
csendes vizekhez terelget engem.*) j

23. Zs. lt 1
Újra talált a mennyei Pásztor, 
újra talált egy friss legelőt.
El voltunk szórva völgyön és halmon, 
s követjük most a hegyre fel Őt.
Csendes vizekhez terelget minket, 
hűs forrásoknál megpihenünk, 
míg gazdagabb lesz megint a lelkünk, 
míg ragyogóbb lesz újra szemünk.
Míg fehérebb lesz újra ruhánk, hogy 
mindenki lássa, kié a nyáj.
Akkor majd újra szétoszolunk, bár 
friss levegőnket elhagyni fáj.
Itt is és ott is, hegyen és halmon 
megint fehérlő pontok leszünk.
Velünk lesz mindig ott is a Pásztor.
Nem szomjazunk és nem éhezünk.
De most így együtt olyan jó nekünk.
Hű Pásztorunk, ó hála Neked.
Terjeszd ki fölénk áldó kezed, mely 
szelíden összeterelgetett.
Terjeszd ki fölénk áldó kezed és
növeld a nyájat, drága Urunk,
növeld a nyájat fehér sereggé,
hogy mikor innen elindulunk,
mint ha a mennyből hegyre és völgyre
fénylőn és tisztán lehull m hó,
lepjen el minden tájat, a nyájad,
mennyei Pásztor, növeld és áldjad,
Te nagykegyelmű, Mindenható.

Bélák Erzsébet. 
*) A Fébé-egyesiilet tagjainak júniusi 

konferenciáján olvasta fel a szerző.

Istent atyánkul bírni, fiú- 
ságot jelent és Isten min. 
den javainak öröklését. A 
kishitűséggel szemben ne
ked az Isten Igéjét kel 
megragadnod ás azt sok
kal erősebbnek tartanod, 
mint a te gyarló gondola
taidat. „Nagyok az Urnák 
cselekedetei; kívánatosak 
mindazoknak, akik gyö
nyörködnek azokban", 
(Zsolt. 111. 2.) ö  hatalmas, 
hogy többet adjon, mint
sem kívánjuk, avagy fel
foghatjuk. Hiszen, ha nem 
múlnák felül a mi érdé j 
műnket, értelmünket, él 
minden mi érzékünket 
nem volnának isteni dol
gok. Ezt köti Krisztus is 
lelkünkre, mondván: „ N e  
félj kicsiny sereg, mert tel-; 
szett a ti atyátoknak, hogy [ 
országot adjon tinektek* 
(Luk. 12, 32 )

Luí/ierj

A mindennapi életünk 
ben úgy kell magunkat fel 
gyelmezni, hogy másol! 
meglássák rajtunk, hogy e 
hitünknek olyan ereje van, 
mely legyőzi a világot ben
nünk és körülöttünk is. j

Az eldobott bot.
Két tudós egy híres mester fest

ményét szemlélte egy római kép
tárlaton. A kép a vak-onszületett 
meggyógyítását ábrázolta.

»Mit talál ön legszebbnek ezen 
a képen«, — kérdezte az egyik 
aki hívő volt.

»Természetesen Jézus arcát«, — 
felelte a kérdezett.

»És ön?«

»Valami más tűnt fel nekem j 
»Talán az apostolok, akik az U:| 

Jézust körülállják?«
»Nem«.
»Talán a vaknak az alakja r í 
»Nem. Az én számomra a légi 

többet jelent a képen a vaknak art 
eldobott botja.Tulajdonképpen csali 
egy egyszerű bot, amelyen semmi 
különös nincs. Az értékét abban
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látom, hogy a földön fekszik. Kép- j 
zelje el, hogy a vak még akkor 
dobta el, mikor még semmit sem 
látott. Egyetlen támaszát elhagyta. 
Minden reménysége és várakozása 
az Ur felé fordul. Üres kezét az 
az Ur felé nyújtja. A festő az 
eldobott bottal, az igazi hitet ábrá
zolta. A valódi bibliai hit még 
nem lát semmit, de eldob minden 
támaszt és mankót és_ egész bizal
mát az Ő láthatatlan Urába helye
zi«.

Valóban a művész megértette, 
hogy mit jelent hinni. A vak kol
dus meggyógyult, mert ő mindent 
az Úrtól várt és nem óhajtott sem
mi földi támaszt. Csak az üres 
kezeket tudja az Ur örökkévaló 
mennyei ajándékokkal, megtölteni.

Azonban hányán vannak, akik 
nem úgy tesznek, mint a képen 
ábrázolt vak koldus, hanem min
denesetre meg akarják tartani az 
ő földi mankójukat, hogy hátha 
nem elég nekik az, amit az U rad.

Ilyen kétkedő embereknek ter
mészetesen az U r nem töltheti meg 
hittel a kezét. Nem áraszthatja rá- 

[ juk kifogyhatatlan gazdagságát.
Mankóra azoknak van szüksé- 

í gük, akik az ő megmentésüket nem 
j csak a kegyelemre alapítják. —
, Különböző mankók vannak: bűnö- 
j sök és kegyesek. De mindegyik 
; akadály abban, hogy mélyebb 
; élet- és szeretetközösségbe jussunk 

az Úrral. Csak aki egészen üres, 
l lesz, az U r számára használható 
edénnyé.

I »Az Ur hív!« Meg van írva. Erre 
; támaszkodhatunk boldog és nehéz 
időkben.

I »Az Ur, a te Istened, maga 
! megy veled; nem marad el. tőled, 
i sem el nem hágy téged«. V. Móz. 
31:6.

Az Ótestamentumnak ez az Ígé

rete ma is érvényes. Több nincs, 
de nincs is többre szükségünk,. 
Másban, mint az Ur Lelkében és 
Isten Igéjében ma sem bízhatunk.

Engedj a Léleknek!
Istennek Szentlelke különösen 

megszomorodik minden gonosz
ság, irigység, gyűlölet, keserűség 
és minden szeretetlenség miatt, 
amelyet szívünkben megtűrünk. 
Megszomorítjuk Őt, valahányszor 
nem akarunk megbékélni ember
társunkkal és még inkább, ha a 
harag Istennek egy másik gyér- 
meke ellen irányul.

Óh, a Szentlélek a szeretetnek 
és a békének a lelke, aki soha 
nem lakhatik olyan szívben, 
amelyben a bűnt megtűrik. -- Ne 
engedjünk azért ezeknek a bűnök
nek és ne szomorítsuk Őt meg. 
Fogadjuk el az Ő üdvözítő isteni 
erejét, hogy az hathassa át éle
tünket. Tersteegeti.

Az Ige fényébén . . .
F. I. Rákosliget. Az első kérdé

se: Lehet-e Isten gyermeke, »aki
ben az Ur kegyelme az Ő mun
kája által elvégezhette, hogy az Ő 
ábrázatához hasonló legyen«, ne
künk példaképünk. Válaszom: 
igen, és pedig Fii. 3:17, Tit. 2:7 , 
II. Thess. 3 :9, stb. íráshelyek értel
mében. A Krisztus követése és a 
Krisztus követőjének követése nem 
áll egymással ellentétben, ha 
a Krisztus követője igazán az, és 
ha ennek a követése nem ember- 
kultusz. Nagyon kell vigyázni, 
hogy ez a »példakép« csak annyi
ban legyen példakép, amennyiben 
egész lénye visszatükrözted a 
Krisztust. A 2. kérdése annyira 
nem világos, hogy arra nem vála
szolhatok. Szíveskedjék világosab
ban megfogalmazni. Z. H.



110 „ F é n y s u g á r

K Ü L M I S S Z I Ó

Egy misszionáriusnő 
leveléből.

Kína, Taipeng, 1933. ápr. 18-án.

A nap már lehanyatllóban volt, 
szétküldte utolsó sugarait az előt
tünk elterülő rétekre, mezőre, ami
dőn végre hosszú utazás után el
érhettük Paksha-t, ahol a rendes 
havi összejöveteleinket tartjuk. A 
kápolna felügyelője szomorúan je
lentette, hogy ma kevés hallgaj- 
tóságra számíthatunk, mert az el
hunytak szellemei ma este térnek 
vissza otthonaikba, másnap ugyan
is halottak napja lesz. A kínai em
ber pedig fél. ettől. Igaza volt. A 
keresztyéneken kívül csak nyolc 
leányka vett részt, akik minden 
alkalmat megragadnak, hogy ve
lünk együtt lehessenek. Milyen ne
héz is Kínában keresztyénnek len
ni! A szülők haraggal fordulnak 
el leányaiktól, ha megtudják, hogy 
azok az ősi szokásokat elhagyva 
az Ur Jézust akarják követni. Leg
többször el vannak jegyezve vala
mely pogány férfivel, és ezen 
semmi sem változtathat. Nincs 
mindegyikükben az a bátorság, 
amely Utkii-ban volt. Megkeresz- 
telkedésekor így tett bizonyságot: 
»Leányok, legyetek engedelmesek 
szüléiteknek, de vigyázzatok, Is
tennek még sokkal: inkább kell 
engedelmeskednetek! Itt nincs 
megalkuvás! A szüleim kitagadtak 
és a szülői ház kapuja, azt .mond
ták bezárult örökre mögöttem. És 
most? Édesanyám azt mondja: Az 
én leányomnak békessége van. »Ut- 
kii vitte tovább az örömhírt. Vi
lágosságának sugara eljutott egy 
beteg, vak férfihoz. Szegény em
ber, megtett mindent, amit emberi

¡erővel meg lehet tenni, elképzel
hetetlen áldozatokat hozott, imád
kozott azért, hogy küzdelmes, fá
radsággal: teli élete után jobb ha
lálban részesüljön. Most már hisz 
ő is abban, aki az út, az igazság 
és élet. Egyik a másiknak adja 
tovább az örömüzenetet. És bár 
a kis kápolna falára öt ízben ra
gasztottak plakátokat a követke
ző felírással.: »Azt, aki ide az ösz- 
szejövetelekre eljár, és azt, aki ke
resztyénné lesz, leütni nem bűn«, 
mégis vasárnapról, vasárnapra 
egész kis csapat keresi fel vágya
kozó szívvel a másfél órányira 
fekvő kápolnát. Az ifjú keresztyé
nek közül többen tapasztaltak cso
dálatos testi gyógyulást és ez szí
vüket mindig több hálára, hitre, 
odaadásra indítja.

Ceylon szigetéről olvassuk az 
alábbi híradást: Óriási pompával 
fog végbemenni e hónapban Budd
ha születésének évfordulója. Jú 

Iniusban pedig a buddhizmus Cey
lon szigetén való megkezdésének 
az évfordulója lesz. Ezen a napon 
aki csak teheti elzarándokol vala
mely szent helyre. Egyesek azért, 
hogy megnyugtassák nyugtalan 
lelkiismeretüket, mások pedig 
puszta szokásból. Egyik testvérünk 
a híres Kelamiya templom közelé
ben fél. óra alatt több száz trak
tátust osztott ki a bibliás-asszony 
segítségével. Kérjük, imádkozza 
nak velünk együtt az elhintett 
magvakért!

Nem volnának már pogányok, 
ha olyan keresztyének volnánk, 
amilyeneknek lennünk kellene.

Chrysostomus.



Tudakozzátok az Írásokat!
Jú l. 16. Luk. 5:1—11. 1. Pét. 3:8—15. 

Luk. 9:18—26. Csel. 5:34—42. Péter volt 
az első, akia többi tanítvány nevében 
is vallást tett arról, hogy ők Jézusban 
felismerték az Istennek ama Krisztusát, 
Ennek a felismerése nélkül Jézus az 
ember szemében csak egyike a nagy 
embereknek, akit egysarba lehet állítani 
Keresztelő Jánossal és Illéssel. A ta
nítványok felismerték, hogy Jézus több, 
pedig ez a nagy igazság még nem 
volt megpecsételve Jézus halála és fel
támadása által. Mi, akik már mindezt 
tudjuk, igy hiszünk-e benne és igy kö
vetjük-e Ot?

hu . 17. Zsolt. 37:1—7; 34—40. Csel. 
15:1—12. Az ember eredeti természe
tét. hogy bosszankodjék, irigykedjék, 
heveskedjék, csak az tudja megvál
toztatni, ha megtanul az Urban bizni, 
Őbenne gyönyörködni, lecsillapodni. De 
lehetséges-e ez másképpen, mint úgy. 
hogy. egész szivét az Urnák adja, s 
minden dolgát és útját Őreá hagyja. 
Az ilyen ember megismeri az Ur szaba- 
dítását minden baj, minden nehézség, 
minden szenvedés között Szivébe erő 
és békesség költözik, mert tudja, hogy 
övé a jövendő s a földi élet után 
vár reá a dicsőség, a teljes mennyei 
örökség.

Jú l. 18. Róni. 3:21—31. Csel. 15:13— 
35. Pál apostol nem a törvényt hir
deti. hanem az evangéliumot. Nem 
mintha ezzel a törvényt kissebbíteni 
akarná, mert Isten törvénye szent, ha
nem mert tudja, hogy a bűnös ember 
a maga erejéből nem képes a törvényt 
betölteni. Hitre van szüksége, amely 
összekösse őt avval, aki teljesen betöl
tötte a törvényt, s akinek a Lelke ál
tat ő is képessé lesz, hogy Isten aka
rata szerint éljen és törvényeit be
töltse. A rómaiakhoz írt levélben Pál 
teljesen a hitre helyezi a hangsúlyt, 
mint amely az első és főtörvénye a 
keresztyén életnek.

Jú l. 19. Róni. 4:1—8. Csel. 15:36— 
16:7. Ábrahámot, mint a hit hősét állít
ja az akkori zsidók és pogányok, de a 
mai keresztyének elé is Pál. Aki a tör
vény cselekedeteiből akar megigazulni. 
az mindig önmagában keres valami ér
demet, s evvel még esetleges jó csele
kedeteit is megrontja, mert táplálja 
magában az önelégültség, a hiúság, a 
büszkeség bűneit, vagy pedig ha nem 
ér el eredményt, kétségbeesik. De aki 
hitből él, az tudatában van a maga bű
nösségének, tehetetlenségének, de tudja 
azt is, hogy kiben bízzék, kire támasz
kodjék és boldog, mert elnyerte bűnei 
bocsánatát. Igazán boldog csak a hivő

Jú l. 20. Róm. 4:16—25. Csel. 16 :8 -  
15. A hitnek csodálatos ereje van, 
mert abba kapaszkodik, aki maga az 
erő. Ábrahám hitt Istennek, hitte, hogy 
Isten minden Ígéretét megtartja, s azért 
teljesíthette be rajta Isten az Ígéretét. 
Krisztus meghalt és feltámadt miéret
tünk, s ebben a tényben rendkívüli 
erő rejlik, erő a megtérésre, az újjá
születésre. De csak azoknak a lelké
ben mehet ez végbe, akik hittel meg
ragadják ezt a nagy igazságot, szemé
lyesein, a maguk számára: Krisztus 
meghalt az én bűneimért és feltámadt 
az én megigazulásomért.

Jú l. 21. Róm. 5:1—11• Csel. 16:16— 
40. Minden lelki ajándéknak, amely 
onnan felülről száll alá Istentől az em
beri szívbe, a hit utján kell a mienkké 
lenni. A fölébredt hit nyomán támad 
a szívünkbe békesség, mert hisszük, 
hogy Isten megbocsátotta bűneinket. A 
hitből fakad a reménység, mert hisz- 
szük, hogy aki elkezdte bennünk a jó 
munkát, be is fogja azt végezni, egé
szen a dicsőség elnyeréséig. A hitből 
fakad a szeretet, mert ha szivünk hit
tel föltárult Krisztus nagy szeretete 
előtt, akkor ez a szeretet bennünk is 
viszontszeretetet kelt ő iránta és sze
retetni embertársaink iránt. Higyj és 
mindent megnyersz!

Jú l. 22. Róm. 5:12—21. Zsolt. 1. Ádám 
bűne szomorú örökség gyanánt szállt 
mindnyájunkra. Mind bűnben születünk 
és bűnben növekedünk. A bűn pedig 
halálra és kárhozatra vezet. Jézus 
Krisztus azért jött, hogy fölszabadít
son bennünket ennek a gyászos örök
ségnek a súlya alól. Eleget tett a mi 
bűneinkért, s így útat nyitott szá
munkra a benne való hit által, hogy 
kegyelmet nyerjünk, s uj örökségnek 

Hegyünk részeseivé: a bünbccsánat, az 
uj élet, a mennyei dicsőség örökségé
nek. Mennél jobban érzed bűnössé
gedet. annál nagyobb számodra a ke
gyelem, ragadd meg hittel!

Jú l. 23. Máté 5:20—26. Róni. 6:3— 
11. Máté 21:28—32. Csel. 8:26—38. Az 
Istenben való boldog életnek a titka 
ez: hiszem, tudom, hogy Krisztus föl
vitte magával az én ó-emberemet a ke
resztfára. s az ott Ő vele meghalt. 
Most már az én dolgom az, hogy hit 
által ott tartsam a halálbán; ha jön a 
kísértő s föl akarja támasztani, akkor 
Krisztusnak bennem munkálkodó élete 
által ellenállok a kísértőnek és győ
zedelmeskedem fölötte. így lesz az 
én életem nem büntelen, (ami egy bé- 
végzett tökéletes állapotot jelentene), 
hanem a bűn fölött napról-napra, órá- 
ról-órára győzedelmeskedő élet. Ez a 
hitnek a harca, melyet Pál meghar
colt, s amelynek a lehetőségével min-



Ju l. 24. Zsolt. 38:1—5; 7—23. Csel.1 Isten Szent Lelkének munkája int, 
27:1—15. Tudunk-e mi siketekké é s 1 nem szakad félbe, tovább akar v-ezetni, 
némákká lenni a bennünket csufolódók-1 Krisztus teljesen elvégzett munkájánti 
kai es üldözőkkel szemben? Tudunk-e boldog örökösévé akar tenni, 
egészen csak az Urra várni, hogy ö JÚL. 28. Rám. 8:1—11■ Csel. 18:24-
igazgassa el minden ügyünk Ha nem 
tudunk, akkor még tanulnunk kell az 
ó-testamentumi zsoltárirótól, aki ezt 
meg tudta tenni, pedig még nem merít
hetett abból az erőforrásból, amely ott 
a Goigothán fakadt föl számunkra. Ha 
ehhez a forráshoz fordulsz kedves ke
resztyén testvérem, akaor nagyobbgyő- 
zeimenet araihatsz, mini egykor Dávid 
akkor, tia te is zsoltárc irháinál, annak 
nem kellene segéiykiáliássai végződnie, 
hanem a kiállás meghaligatottságának 
biztos tudatával.

Jú l. 25. Róm. 6:12—23. Csel. 17:16— 
34. A lélek újjászületése ■ istennek a 
müve, de az embernek <is van benne 
szerepe az, hogy nem áii enen isién 
munkájának, nanem engedi azt magan 
véghezvinni. Mennyire ni van ez fejez
ve a mai bibliai reszcen. »vjondoljáiOk 
(vagyis nigyjétek), hogy megnauatok 
a bűnnek«. »Ne engedjetek a bűnnek 
es ne szánjátok oda neki a tagjaitokat, 
hanem szánjátok oda magatokat az is
tennek.« Lz mind egy-egy határozott 
felhívás az ember akaratához. Akarsz-e 
Isten megváltott gyermeke lenni ? Aka- 
rod-e átadni az akaratodat istennek? 
Nem neked keJ véghezvinned az újjá
születést, hanem akarnod kell, hogy 
Isten véghezvigye rajtad.

Jú l. 26. Róm. 7:1—13- Csel: 18:1— 
11. A törvényre szükség van, mert 
ez által látjuk meg, hogy milyen bűnö
sek vagyunk. Olvasd csak el a tízpa
rancsolatot abban a világításban, ame
lyet Jézus vet reá a hegyibeszédben 
(Máté 5, 6. 7. rész) és valld be őszin
tén, van-e közte csak egyetlenegy is, 
amely ellen nem vétettél. Ha világos
sá lesz ez előtted, s megpróbálod, 
hogy a parancsolatoknak mindenben 
eleget tégy, akkor belátod, hogy erre 
képtelen vagy. De Krisztus megsza
badított a törvény alól s a kegyelem 
alá helyezett. Fogadd el a kegyelmet, 
s felszabadult lelked örvendezve fogja 
betölteni a parancsolatokat, mert új 
világban, új légkörben él, ahol ez nem 
kényszer, hanem természetes.

Jú l. 27. Róm. 7:14—25. Csel. 18:12— 
23. Amig csak ismered a magad bű
nösséget s próbálkozol új életben járni, 
de még nem láttad meg azt, hogy 
Krisztussal a te ó-emberedet hit ál
tal egészen halálba adhatod, addig 
nincs teljes békességed. Folyvást ide- 
oda hányattatol győzelem és bukás 
közt. Elesel, fölkelsz, és újra elesel, 
s ez az állapot nyugtalanságban tartja 
a lelkedet. Nincs ebből kivezető út? 
De kell hogy legyen, és éppen azért

19:12. Mikor Krisztus a keresztfán ígj 
kiáltott fei: »Elvégeztetett«, akkori 
mi teljes felszabadulásunkat értette ei 
alatt. El van végezve nem csak az, 
hogy bűneid megbocsáttassanak, hans 
az is, hogy megszabadulj a bűn törvé
nyétől, az többé ne uralkodhassék fe
letted. El van végezve, hogy nemkel 
test szerint járnod, vagyis a test kí
vánságait teljesítened, hanem járhata 
Lélek szerint, a Léleknek engedelmes 
kedve, Ö általa vezettetve. El van le
gezve, hogy a benned lakozó Létó 
halandó testedet is megelevenítse nem 
csak majd egyszer a feltámadásba! 
hanem már itt a földi életben úgy, 
hogy ez a test önként oda adja maga; 
a Lélek uralma alá. Igen, mindez »el 
végeztetett«..

Jú l. 29. Róm. 8:12—17. És. 62:6-1!. 
A bűn átka alól felszabadított emberi 
legboldogabb állapotba jut: Isten'gyer 
rnekévé lesz. Atyának nevezheti a vi 
lág hatalmas Teremtőjét, a minden 
ség Urát, minden teremtett lélek igaz 
ságos Biráját! Nem kell Tőle félnie 
mert hiszen nem rabszolgája, hanem 
gyermeke. Bizalommal lehet Hozzá 
mert tudja, hogy szereti őt, mint atya 
a gyermekét. S azt is tudja, hogy i 
jó Atya gazdag örökséget készít szá
mára odafönn a mennyben. Milyen di 
cső reménység!

JÚL. 30. Máté 9:35—38. Róm. 6:19- 
23. Márk. 4 :2 6 -  29. I. Tim. 6:6-1! 
Isten országa munkájának egyik törvé
nye, hogv a munkásoknak nem szbal 
türe’metlenvedniök. s azt várriok, hogy 
munkájuknak gyümölcsét azonnal meg
lássák. A szántóvető is elveti a ma
glót s Isten adja a növekedést, a fejlő 
elést. így veti Isten országának műn 
kása is saz Ige drága magvát s bízil 
Abban. Aki azt Ígérte, hogy »az ő 
beszéde nem tér hozzá üresen, hanem 
megcselekszi azt, amit Ő akar«. Hit. 
imádság, engedelmesség, hűséges mun
ka — ennél többet nem kíván tőlünk 
az Ur. Az eredmény az Ő kezében 
van és az ő dicsősége.

JÚL. 31. Zsolt. 39. Csel. 19:13—22: Mi 
lyen jellemző ez a zsoltár az emberre, 
bizony, a hivő emberre is. A szenvedé
sek alatt feljajdul, fájdalma felzákla-: 
tódik, reménységét már-már elveszíti [ 
De a panaszkodás közben feltör szivé-j 
bői a kiáltás; »U;am, Tebenned van bi 
zodalmam«. Bizonyára neked is voltai; 
már ilyen zaklató't óráid, hivő testvé
rem. Enyhülj meg és nézz a Golgo, 
thára! Ne feledd, hogy te már ismeredj 
Krisztust, akit Dávid még nem ismer 
hetett.
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