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EGY VÉGRENDELET.

Egy huszonkét esztendős fiatal ember tárcájában halála után a kö
vetkező írást találták: A pénztáramban található értékpapírok:

1. Nyugta a nagy bün-tartozásaimról; Zsid. 10:17:
»És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.«

2. Isten szabadságlevele; János 3, 16:
»Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 

hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örökéléte legyen.«
3. A nemesi levelem; I- Péter 2, 9: j

»T i pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, meg
tartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki 
a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.«

4. örökösödési nyilatkozat; I- János 3, 1; Róma 8, 17:
»Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Is

ten fiainak neveztetünk.« — »Ha pedig gyermekek vagyunk, örökösök is; 
örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt 
szenvedünk.« < .

5. Balesetbiztosítási kötvény; Róma 8,28:
»Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javuk

ra van.«
6. Nyilatkozat Isten soha meg nem szűnő szeretetéről; Róma 8, 38—39: 

»Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem an
gyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem kö- 
vetkezendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény 
nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől.«

7. Életjáradék; Zsid. 13, 5—6: 1
»Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled, úgyhogy bízvást

mondhatjuk: Az Uraz én segítségem, nem félek; ember mit árthat énnékem?«
8. Életbiztosítási kötvény; János 11, 25:

»Aki hisz énbennem, ha meghal is él.« , ,
9. Tüzbiztosítási kötvény; II- Péter 3, 11, 13:

»Mivelhogy mindezek felbomlanak. . .  az egek tűzbe borulva fel
bomlanak és az elemek égve megolvadnak! De új eget és új földet
várunk az ő Ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.«

10. El nem tulajdonítható birtokom; János 14, 2—3:
»A z én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, 

megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha
majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz
veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.«

XII. évfolyam, 8. szám. 
1936. április 15.
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Azokhoz, akik komolyan 

keresztyének akarnak lenni.
»Isten hatalma őriz 
hit által az idvesség- 
re.« (I. Péter i ¡5.)

A háborúban történt, elhagytam I 
a harcvonalat, hogy hadiszállásun- j  
kát felkeressem: öt óra hosszat j  
gyalogoltam golyózáporban és sza-1 
kadó esőben. Végigmentem a sö
tét, elhagyatott falun, hogy éjjeli 
szállást keressek magamnak. — 
Előre örültem a jól megérdiemlelt 
háromnapi pihenésnek. S ime — 
lódobogás hallik! Egy lovas kiált
ja: »B. őrmester!« »Jelen!« »Visz- 
sza azonnal a harmóniaiba! Az 
üteget nagy veszteség érte!« — És 
tovább lovagolt az éjszakába.

Halálos fáradtan indultain út
nak. Az eső szakadt. Az agyagos 
sár vastagon tapadt cipőimre. A 
franciák lőtték az utat. Kimerül
tén leültem egy kőre s felsóhaj
tottam: »Hogyan jutok én célhoz?«

Hányán vagyunk ugyanilyen 
helyzetben Jézus tanítványai kö
zött! Tudják: Jézus elhívott en
gem az örökéletre. Szeretnék a 
menyországba jutni, de »szoros az 
a kapu és keskeny az az út, amely 
az életre visz.« És a világ csábít. 
A kísértés órái nehezek. Ismerő
sök gúnyolódnak. S az ember o- 
lyan gyenge. A  szívünk feljajdul: 
»Hogyan jutok én célhoz?« — Az 
Igénk két választ ad:
1 . Isten hatalma őriz engem.

Olvastam egyszer egy bátor va
dászról. Magas sziklafalon sasfészr 
két fedezett fel, s elindult, hogy 
a kis sasfiókákat megszerezze. A- 
lig állt a fészek mellett, megjöttek 
a madarak, szárnyukkal feléje 
csapkodtak úgy, hogy menekülnie 
kellett.

Már az oktalan állatoknál is 
így van, az apa nem hagyja el

fiait; mennyivel inkább tesz így a 
mi mennyei Atyánk. H atalmával ő- 
riz minket.

Istennek hatalma elsősorban Jé
zus. Öh, mit meg nem tesz 0 a 
mi megmentésünkért. Fáradhatat
lan az övéivel szemben, elűzi a 
kísértőt, felemeli az elbukottat, 
nyújtja megváltói erőit s a helyes 
útra vezet.

És tovább! Istennek hatalma: az 
angyalseregek. Az angyalok Isten 
küldöttei azoknak a szolgálatára, 
akik az örökéletre hivatottak. Oh, 
ha szemeinkkel láthatnánk, hogy 
Isten a mi megmentésünkért hogy 
megmozgatja az eget és annak 
minden seregét! Mikor az ember 
egyedül tusakodik imáiban, ha szí
vében a kétség tombol, a világ 
gúnyja elkeseríti s kísértések kö
rülveszik — .nincsen egyedül. A 
láthatatlan mennyei sereg őrzi Is
ten népét.

Hans Thoma festő egy kis ké
pet rajzolt. Egy szörnyeteg kitátja 
torkát, hogy elnyeljen egy kicsiny 
gyermeket. De a kis gyermek 
minden félelem nélkül ül a ha
talmas állat torkában, fuvoláján 
vidáman játsza énekét. Csodálatos 
kép! Kifejezi, amit Péter mond: 
Isten hatalma őriz az ielvességre. 
A világ, a pokol, a bűn, s maga 
a Sátán is kitárják torkukat, hogy 
elnyeljenek bennünket. Mi azon
ban énekeljük:

»Jézus életemnek,
Öröme szívemnek
Én üdvösségem.«

2. Szabad hinnem.
A Bibliában olvasunk emberek

ről, akiket Isten minden hatalmá
val igyekezett megmenteni. lEs 
mégis elvesztek. — Hogyan lehet
séges ez? — Ha valaki elveszik, 
bizonyára nem az Uron múlik, ha
nem rajta. Hiányzik a hit. Hinni, 
az a mi dolgunk.
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Jézus csak akkor válthat meg 

l éged, ha el hiszed, hogy ő  a te 
Megváltód. Csak akkor tisztíthat 
meg, ha elhiszed, hogy az ö  vére 
minden bűnödet eltörli. S csak 
akkor vonhat magához, ha elhi
szed, hogy téged is elhívott az Ő 
örökségébe,

A »hit« helyett »odaadás«-ról is 
beszélhetünk.

Amíg a magunk útján járunk, 
amíg ellenkezünk Isten akaratá
val, nem tud megmenteni bennün
ket. Hinnünk kell, vagyis teljesen 
odaadnunk magunkat Néki, még
pedig azonnal.

Képzeld csak el: egy hajótörött 
küzd a hullámokkal. A  mentőcsó
nak feléje tart, hogy kimentse. S 
a hajótörött' felkiált: »Először 
megpróbálok a magam erejéből 
partot érni«. Vagy »Először rend
behozom a ruháimat, mert így 
szégyenlem magam előttetek.«

Vájjon ezt fogja mondani? De
hogy! Örül, hogy megmentik, ki
nyújtja a karját, s engedi, hogy 
a csónakba emeljék. — De mi 
olyan esztelenek vagyunk, amikor 
a lelkünk üdvösségéről van szó.

íme, jön Jézus, a Megváltó; 
helyett, hogy engednénk megmen
teni magunkat, ezt mondjuk: »Elő
ször megjavulok. Megpróbálok 
magam keresztül törni. — Előbb 
élvezem az ifjúságomat!«

Testvérem, milyen oktalanság 
ez. Csak úgy jutunk a célhoz, ha 
hittel átadjuk magunkat az Ur
nák, gondolkozás nélkül, alkudo
zás nélkül, feltételek nélkül.

»Őh, hogyha tudnád ki az én
Megváltóm, 

A földön Ö a leghívebb barát, 
A jó Atyánál Ö a közbenjárómi. 
Óh, hogy kívánnám, te is meg

találd.«

Miért hallgattál?
Egykor az örökkévalóságban 

nemcsak minden hiábavaló szóért 
| kell felelnünk, hanem azért is, 

hogyha hallgattunk, mikor beszél
nünk kellett volna. Talán ott áll 
majd, mint vádló egy iskolatár
sunk, vagy egy munkatársunk, a- 
kivel eszténdőkön keresztül együtt 
dolgoztunk, és így szól: »Évről-év- 
re egymás mellett dolgoztunk, 
minden este együtt mentünk haza, 
s én mindig távolabb kerültem Is
tentől. Miért hallgattál? — Miért 
engedted, hogy tönkremenjek? 
Miért beszéltél velem mindenről, 
csak a legfontosabbról nem?«

A hűség: Ott maradni, ahová 
Isten állít bennünket; azt tenni, 
amit Isten kíván tőlünk: eltűrni, 
amit reánk mér.

Keller.

GONDOLATOK
Bővet Arnold, berni lelkész 

( 1843— 1903) beszédeiből:

A  gondolat a lélek szeme, ame
lyet irányíthatunk valamely tárgy
ra és megállíthatunk rajta, — de 
amelyet be is csukhatunk- 

*

A rosszkedv többnyire abból 
származik, hogy van valami 
köztünk és Isten között. Nem 
merünk öellene zúgolódni, s így 
felebarátainkon töltjük ki bosz- 
szunkat.

*

Itt alant életet, egészséget, 
pénzt, mindent csak kölcsön kap
tunk. Mindent, Jézust kivéve,, aki 
az örökkévalóság számára adatott 
nekünk.



68 F é n y s u g á r
HIVOGATÁS.

Szólít az Ur, épp tégedet!
Figyeld meg a hívást,
Füledbe súgja nevedet,
Téged hív, senki mást!
Ne másra nézz, ki mit csinál,
Az Ur mindent neked kínál.

Ne mondd, hogy majd gondolkozol, 
Uy gyorsan nem lehet,
Még egyet-mást rendbe hozol,
Majd aztán követed.
Ki hátranéz, az elmarad,
Ki nem vet, az soh’sem arat.

Félsz tán, mert bűnös vagy nagyon, 
S az Ur szentsége vád?
Ne félj, mert Ő keblére von, 
Megtisztít, megbocsát.
Bűnöd ne tartson vissza már,
Az Ur a bűnösökre vár.

Nem tudsz beszélni? néma vagy? 
Gyönge, erötelen ?
Ö majd megnyitja ajkadat,
Ha szólsz, ő  lesz jelen,
Kiszabja munkád, helyedet,
S ott, — tudhatod, — ö  van veled.

Nem értesz mindent? Ne kutasd, 
Nem tudni, hinni kell!
Tanuld meg hittel várni azt.
Mit elföd a lepel,
Most hitben és nem látásban élsz, 
Meglátod később, mit remélsz.

Csak higyíj s a hitben légy erős, 
Kétkedni nem szabad,
Melletted áll az égi Hős,
Csak bízd reá magad,
A kishitű csak tántorog,
Ki hisz, az Úrral győzni fog.

Igen, ő  győzelemre hív,
Győzhetsz a bűn felett,
Tekints reá, te gyönge szív 
Ki érted vérezett!
E vér elmosta bűneid,
És győzni is e vér segít.

Meggyőzte ö a bűnt s halált, 
Sírjából is kikelt, —
Ki bünbocsánatot talált,
Az úij életre lelt!
Öh jöjj, Ő hív, épp tégedet,
S amit kínál, minden tied!

Vargha Gguláné.

Hívj segítségül engem a nyo
morúság idején és én meg- 

szabadítlak téged.
Az asztalon régi, fakó, megsár

gult iratok. Aki írta, már régen 
nem él- Ismerem minden sorát, 
saját életrajza. Belepillantok, ol
vasom: »76 éves vagyok, de nem 
felejtem el édesapám szavait: »Pa
li, kedves gyermekem, ne felejtsd 
el soha, hogy Isten mentett meg 
téged a haláltól, a veszett ku
tyától. Isten vezette reszkető ke
zemet, hogy a golyó nem téged, 
hanem a kutyát találta.« Elgon
dolkozom, amint olvasom a törté
netet. Lelki szemeim előtt megele
venedik az egész.

Az Urnak 1873-ik évében ra
gyogóan sütött a nap a nagy ma
gyar Alföldre. Előző napi eső után 
üde zöld minden. Az országúton 
kocsi halad előre. A hátsó ülé
sen sovány, magas 32—35 éves 
férfi űl. Mellette hatévesnek lát
szó szőke kis fiú. A'z; út mindkét 
oldalán szántóföldek és zöld, vi
rágos rétek terülnek el. Egyszer
re a fiú megszólal: »’Édesapám, 
nézze, milyen szép, mennyi pipacs 
vaú a réten! Úgy szeretnék édes
anyámnak szedni belőle!«

Az apa is gyönyörködik, megál
lítja a lovakat, leugrik a kocsi
ról, kisfiát is leemeli. »Szedjél 
kisfiam, de ne menj messzire.« A 
gyermek elfutott. Az apa a ko
csiból felvette vállára a fegyve
rét és a kocsi mellett megállva 
szétnézett a gyönyörű tájon. Majd 
tekintete fián nyugodott meg, aki 
alig látszott ki a magas fűből. 
Eszébe jutott az az idő, amikor 
a is ilyen kicsiny gyermek volt. 
Afckoi még amíg a szem ellátott, 
édesapjáé volt minden. Ma már 
minden elveszett. Szeme újra kis
fiát keresi. Rémületében lába föld
begyökerezik: egy hatalmas ve-
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szett kutya rohan az alig io— 15 
lépésnyire gondtalanul virágokat 
szedő gyermek felé. Egy pillanat 
alatt átvillan az agyán: ha lő és 
nem jól céloz, a saját gyermekét 
találhatja, hiszen az ijedtségtől 
reszket a keze. Odafutni nincs i- 
dő. A következő pillanatban lel
ke felkiált: »Ur Isten, segíts!« Le
kapja válláról a fegyvert, a lövés 
eldördül. A hatalmas állat még 
egyet ugrik a levegőbe, majd a 
gyermek mellett élettelenül terül 
eí.

A gyermek a lövés hangjára 
ijedten fordul meg, szaladni kezd 
az édesapja felé. Az apa is futva 
jön eléje, hálásan tekint fel a tisz
ta kék égre, ölébe kapja kis fiát 
és szívéhez szorítja. Azután men
nek vissza a kutyához. Az, apa 
szeretettel mondja: »Pali, kedves 
gyermekem, ezt a kutyát ne fe
lejtsd el soha: Isten ma megmen
tett téged a haláltól, a veszett ku
tyától, Isten vezette reszkető ke
zemet, hogy a golyó nem téged 
talált, hanem a kutyát!«

Ezt a tapasztalatot nem felej
tem el, amíg élek. Sz. G d. t.

Egy zsidó vasárnap este a 
nagyváros utcáin sétált. Félig nyi
tott ajtóból világosság szűrődött 
ki s ő anélkül, hogy gondolkozott 
volna, bedugta fejét a nyíláson.

A lelkész, aki az Igét hirdette, 
— ugyanis, keresztyén összejöve- 
teli helyiség volt ez — épen így 
szólt: »A bűnnek büntetése ha
lál!« A zsidó gyorsan visszahúzta 
a fejét. Eleget hallott. É'rezte, 
hogy igaz. és néki szól. Azt ő bű
neinek is halál lesz a következmé
nye.

A következő este ,ismét felke
reste azt a helyet. Most már be
lülről is látni akarta.

„ F é n y
Hite volt annak az asszonynak, 

aki hátulról érintette Jézus ruháját, 
bízva, hogy meggyógyul. (Márk 
5: 27.) István lelkében szent b i z o 
n y o s s á g  élt, amikor így szólt: 
„Látom a megnyílt eget.“ (Csel. 
7:55.) H it  á l t a l  kérte a lator: 
„Uram, emlékezzél meg rólam!“ 
(Luk. 23:42.) Jób teljes b i z o 
n y o s s á g g a l  mondta fájdalmai 
között: „En tudom, hogy az én 
Megváltóm él." (Jób 19:25.) A  sü- 
lyedő Péter Jézusra tekintve hittel  
kiáltotta: „Uram, segíts!" (Máté 
14:30.) H it  az, amely a kételkedé
sek vihara között is felemeli a sza
vát Istenhez: „ H i s z e k  Uram,  
l é g y  se g i t s é g ü l  az  én hi 
t e t l e n s é g e m n e k ! “

(Márk 9:24.)
»HTK*

A béke fejedelme.
(Ésaiás 9:6—7.)

Egy ifjú betegen feküdt, lelki 
gondozója a következőket mondja 
el róla: »Üdvözítőm az ajtó előtt 
áll«, — kezdte a beteg »én készen 
vagyok. Nemsokára látni fogom 
azt, akinek hittem, énekeljük: »El
megyek hadd megyek . ..« és tisz
ta hangon elkezdte az éneket. A 
testvére is vele énekelt, ás végül 
az anyja szíve is megtalálta a ki
vezető útat, hogy minden gondját, 
fájdalmát, a hatalmasan segítő Jé
zus szívére vesíse.

Az Úrvacsorának rövidnek kel
lett lennie. Mikor a haldokló ágya 
mellett mindnyájan letérdeltünk, a 
haldokló imádkozni kezdett, mi
előtt én szólhattam: »Most beteg 
test, menj nyugalmadba, Ur Jézus, 
én Tied vagyok«. A hangja el
halt, hamar felemelkedtem, hogy 
még megáldjam a haldoklót, és 
mindennek vége volt.

7? >T

s u g á r “
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KÜLMISSZIÓ.

Assuánból.
Forró, de szegény és sötét az j  

az a föld, ahol az evang. mohame
dán misszió dolgozik az arabok 
és núbiaiak között Felsőegyiptom- 
ban. A hazugság úgy elterjedt ott, 
amint a homok ellep mindent és j  
az erkölcstelenség, mint széles fo
lyam árad mindenfelé. A szívek j  
telve vannak a haláltól való féle- j  
lemmel és babonával. Az asszo- ] 
nyok remegnek, ha a sorsukra j  
gondolnak, a leányok félnek a ko
rai férjhezmeneteltől és a férfiak 
durvaságától, a fiatal asszonyok 
aggódva gondolnak a szégyenre, j  
ha nem lesz gyermekük. Az asszo- ; 
nyiokat általában ott fenyegeti j  
mindig a veszély, hogy férjeik el
taszítják őket miaguktól, sokszor j  
kacagva, a legcsekélyebb ok mi
att.

*

Munkatársunk, akitől a nyelvet 
is tanuljuk, szülőhazájába: Fia- 
didscha-Nubiába ment látogató
ba. Ez a törzs egészen más táj szó
lással beszél s örültem, hogy így 
alkalmunk nyílt ezt a nyelvet 
is gyakorolni. Egyiptom ha
táránál élnek. Tudjuk, hogy 
mostani körülményeink mellett 
nem számíthatunk arra, hogy új 
munkát kezdhessünk, de jól tud
juk azt is, hogy ők is ahoiz a kör
höz tartoznak, amelyet az, Ur re
ánk bízott. .Megtanítottam az asz- 
szonyt sapkát kötni, ő pedig cse
rébe gyakorolta velem a fiadid- 
scha nyelvet. Végre engedtem a 
több oldalról felhangzó kérésnek 
s elhatároztam, hogy felkeresem 
ezt a törzset.

Az asszonyok és lányok igen 
szívesen fogadtak. Csaknem ki
vétel nélkül kézimunkát kértek 
tőlem. Mondtam, hogy szeretném

megtanulni a nyelvüket, elővet
tem egy papirszeletét és írtam az 
új szavakat. Csak óvatosan tehet
tem, mert az egyszerű nép fél 
a papirosra írt betűktől.

A megbeszélt napon az Ígért ké
zimunkákkal ismét elmentem. 
Nagy lelkesedéssel fogadtak, mely 
azonban inkább a kézimunkának 
szólt. Mindnyájan körém csopor
tosultak s hamarosan nekiláttak a 
munkához s engem is szívesen ta- 
nítgattak. Egy dolog azonban 
nagyon nehezen érhető el náluk: 
amikor bibliai történetekre kerül 
a sor, egymásután tűnnek el ész
revétlenül az asszonyok. Bár ad
ná az Ur, hogy megtalálhatnánk 
szívükhöz az irtat az egy szüksé
ges dolog számára. S bár lehet
nénk élő bizonysága az Ő ke
gyelmének! Massenbacli G.

Isten elrejtette előlünk a jövőt, 
de nem rejtette el atyai szívét.

*

A kegyelem munkája megelőzi 
és követi a győzelmet, körülveszi 
azt.

*

Kritizáló lélekkel hallgatni vala
mit, az legtöbb esetben annyit 
jelent: nyereség nélkül hallgatni. 

*

Szeretnénk új életet, a miagunk 
halálba adása nélkül, feltámadást 
megfeszítés nélkül, husvétot nagy
péntek nélkül.

*

Ne siránkozzatok ezt mondva: 
»Olyan kevéssé szeretlek Téged, 
Istenem!« Ellenkezőleg, ezt mond
játok neki: »Te tudod, hogy szí
vem mélyéből szeretlek Tégedet, 
és hogy inkább darabokra vágat
nám magamat, mint hogy elhagy
jalak.«
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT.
Ápr. 16■ Zsid■ 2:1—8. II. Móz. 34:27— 

35. Isten olyan irgalmas és kegyelmes, 
hogy szent Igéjében újra meg újra o- 
datárja a bűnös ember elé, hogy nem 
menekedhetik meg másképen, csak ha 
elfogadja azt a szabadítást, amelyet 
Ö ajánl föl neki szent Fiában a Jé
zus Krisztusban. De ha ezt elfogadja, 
akkor Isten gyermekévé lesz. akit ö 
dicsőséggel és tisztességgel koronáz 
meg. Itt a földi életben ugyan még 
nem lesz nyilvánvalóvá ez a dicsőség, 
de Isten Ígérete biztosít bennünket 
arról, hogy ezt a szent örökséget meg 
fogjuk kapni. Elzárklózol-e előle, vagy 
elfogadod?

Ápr. 17■ Zsid. 2:9 18. IV. Mózes 
6:22—27. Ha mirajtunk, gyarló embe
reken nem látszhatik is meg itt a föl
dön Istennek teljes dicsősége, Jézuson 
meglátszott. Őrajta megnyugodott a 
Szentlélek, s vezette minden szavát, 
minden cselekedetét. A nehéz harcot 
meg kellett vívnia az ördöggel, a bűn
nel és a halállal, de mindegyikkel 
szemben győzedelmes volt. A sátán
nak futnia kellett előle, s bűn hatal
mának megtörnie, s a halál sem tart
hatta fogva, feltámadott. S az em- 

| béri szenvedések, amelyeken keresz
tülment, tették alkalmassá, hogy raj
tunk segítsen minden szenvedésben, 
minden kísértésben.

Ápr. 18. Zsid. 3;1 -14- I. Mózes 32: 
22—31. Milyen fontos szó ez a »ma«. 
A ma a miénk, mert már megértük, 
de hogy a holnapot is meg fogjuk-e 
érni, azt sohasem tudjuk. Ma még 
halljuk Isten szavát, amely megtérésre 
int, hogy holnap nem mint ítélettel 
fogunk-e találkozni Isten szavával, azt 
nem tudjuk. Ma még talán fogékony 
a szívünk arra, hogy Isten szavát be
fogadjuk, de talán holnap már ke
mény lesz. Keményebb mindenesetre, 
mert minden elutasított alkalom ke
ményebbé teszi a szivet. Vigyázzunk te
hát, hogy ne legyen hitetlen szí
vünk, sőt intsük egymást is, hogy a 
bűn meg ne ejtsen bennünket.

 Ápr. 19- Ján. 20:19—31. I. Jón. 5: 
1-5. Ján. 21:15—19- I. Pét. 1:3—9. 

 Csodálatos ereje van a Jézus Krisz- 
 tusban való hitnek. Ez a hit teszi le- 

hetségessé, hogy elfogadjuk azt a 
gazdag kegyelmet, amelyet Isten ne-  künk felajánl: az újjászületést, a sze- 
retetet Isten iránt és az Ő újjászü- 
letett gyermekei iránt, a parancsolat- 
nak megtartását, a bűn fölött és a 

 világ fölött való győzelmet. Minder

re nem volnánk képesek Krisztus nél
kül, de mert ő  mindent elvégzett a kér 
resztfán, hit által az ő  győzelme a miénk.

Ápr. 20- Zsolt. 95. IV. Mózes 10: 
29—11:15. Lehet-e nagyobb öröm an
nál, mint ha tudjuk, hogy az Ur a 
mi pásztorunk és mi az ő nyája va
gyunk? Jézus fölséges példázatban fe
jezi ki ezt az igazságot (Ján. 10- 
rész), de már az Ö-testamentomban 
is többször előfordul ez a kép, pl. 
a 23. zsoltárban, Ezékiel könyvének 
34. részében, stb- Itt is evvel a boldo
gító híradással biztatja a zsoltáríró 
örvendezésre és hálaadásra az embe- 
■reket. Elibénk állítja Isten nagy ha
talmát is, amellyel hegyen és völgyön, 
szárazon és vizen uralkodik, de reá
mutat Isten gyöngéd szeretetére is, 
amellyel mint pásztor, hívogatja ju- 
hait. Öh, bár senki se keményítené 
meg a szívét, hogy meg ne hallja ezt 
a hívást!

Ápr. 21. Zsid. 4:1—13. IV. Mózes 
11:16—35. Az úlj-testamentomi író is 
megismétli az ó-testamentomi író ál
tal kifejezett hívást, világos bizonyí
tékául annak, hogy Isten szeretete 
mindig egyformán hívogatja az em
bereket. Megismétlődik itt a nyuga
lomba való bemenetel Ígérete is, s a 
hívó szó meghallásának, a nyugalom
ba való bemenetelnek a napja itt is 
a »ma«. S mióta Jézus itt járt a fö l
dön, azóta Isten beszéde még vilá
gosabb, s épen azért még teljesebb ér
telemben élő és ható, a szívnek és a 
léleknek mélységéig ható éles fegyver, 
úgy. hogy nincs mentsége annak, aki 
hallja a szót és meg nem hallgatja.

Ápr. 22. Zsid. 4:14—5:10. IV. Móz. 
12:1—11, 13:15. Az ó-testamentomi fő
papok csak emberek voltak, akiknek 
önmagukért is áldozniok kellett, a sa
ját bűneik miatt. Épen azért nem le
hetett az ő áldozatuk tökéletes, s újra 
meg kellett ismételni. Jézus az igazi, 
tökéletes Főpap, akinek áldozata min
denkinek és mindenkorra elegendő. Do 
ezt a dicsőséget nem Ő maga vá
lasztotta, hanem az Atya adta neki, 
miután engedelmes szívvel magára vál
lalta a szenvedéseket, a keresztet. Mint 
Isten Fia addig is tökéletes volt, de 
tökéletes Megváltóvá csak a kereszt 
útján lehetett. Az ő  keresztjén átjutha
tunk el mi is a kegyelem: királyi székéhez.

Ápr 23. Zsid■ 5:11—6:8. IV. Móz. 
13:1—3,17—33. Nem olyanok vagyunk-e 
mi is sokszor, mint azok, akiket Is
ten Igéje itt dorgál? Talán már régen 
megnyertük a bűnbocsánatot, az Isten
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gyermekévé való fogadtatást, s ahe
lyett, hogy növekedtünk volna, s má
sokat is tanítanánk az élet útjára, 
még most is a kezdetnél vagyunk, s 
folyvást csak tejnek italára van szük
ségünk keményebb eledel helyett. Nem 
jó a kegyelemmel játékot űzni! A 
Kegyelem folyvást előbbre akar vin
ni bennünket, s ha engedelmesek va
gyunk, haladunk is. De ha nem vesz- 
szűk komolyan a beszédeket, annak 
végre is szomorú következményei le
hetnek. Vigyázzunk és imádkozzunk!

Ápr. 24■ Zsid- 6:9—20. IV. Mózes 
14:1—19. A zsidókhoz írott levél írója J 
nem ítélkezni akar, hanem segíteni. 
Nem veszti el reménységét a lankad- 
takra és restekre nézve sem, hanem 
bízik benne, hogy összeszedik mago
kat és buzgóbban fogják követni a- 
zokat, akik jó példával járnak előttünk. 
Isten megtartja az ő Ígéreteit, de tő
lünk is megkívánja, hogy hívek le
gyünk, s kövessük a legfényesebb 
példányképet, Jézust, aki mindenben 
előttünk jár, s megnyitja az áftat a 
győzelemhez.

Ápr. 25- Zsid. 7 :I—7; 22—28. Zsolt. 
23. Melkisédek előre vetett képe volt 
Krisztusnak, amennyiben igazság kirá
lyának és békesség királyának nevezi 
őt az írás. De minden ilyen ó-testa- 
mentomi kép és hasonlat csak hal
vány mutatója a tökéletes valóságnak, 
amely Krisztus. Melkisédeknél is ke
vésbé tudták őt képviselni az egymás 
után következő zsidó főpapok, mert 
azok bűnös emberek voltak, s az ál
taluk bemutatott áldozatban is csak 
tulkoknak és bakoknak a vére folyt. 
Mindnyájunk bűneiért csak a Krisztus 
ttökéletes áldozata nyújthat engesztelést.

Ápr. 26. Ján- 10:12—16. /. Pét. 2: 
21 25. Ján. 14:1-6- Ef. 2:4-10. A 
hívő embernek nem magának kell ke
resnie a szenvedést, mert akkor abban 
a veszélyben forog, hogy érdemet csi
náljon magának belőle. Csak követnie 
kell híven Krisztus nyomdokait, s a 
szenvedés megjön egészen bizonyosan. 
A világ ma sem tudja megállni, hogy 
Krisztus hű követőit ne csúfolja, ne 
szidalmazza, ne kínozza. Egyiknek ke
vesebb, másiknak több jut ebből a 
szenvedésből, de az erőt is Isten ad
ja annak az elviselésére, kinek-kinek 
a maga szüksége szerint. S aki tudja, 
hogy Krisztus az ő bűneit is fölvitte 
a keresztfára, az örömmel hordja 
Krisztusért a keresztet.

Ápr. 27. Zsolt. 96. IV. Mózes 14: 
20—35. Milyen boldogtalanok a pogá- 
nyok, akik csak bálványokat ismernek,

Fébé

s az igaz, élő Istenről semmit sem 
tudnak. De nem szomorúbb-e még en
nél is az, hogy keresztyének közt is 
olyan sokan vannak, akik hallanak 
Róla és mégsem hisznek Benne, nem 
ismerik el hatalmát, szeretetét, nem 
zengik dícséretét. Ott áll a világtör
ténelem középpontjában már csaknem 
2000 éve a kereszt, s mily sokan nem 
hódolnak meg előtte, s nem veszik 
szívökre, hogy az a Krisztus, aki mint 
áldozati Bárány függött a kereszten, 
el fog jönni mint Király és megítéli 
a népeket.

Ápr. 28■ Zsid. 8• IV. Móz. 14:36-45. 
Az első szövetségnek törvénye kőtáb
lákra van írva, az új szövetségét Is
ten az emberi szívekbe írja be. Ennek 
az új szövetségnek közbenjárója Krisz
tus. Ha O nem hozta volna meg a 
nagy áldozatot, s ez által ki nem 
árasztotta volna az emberiségre a leg
nagyobb szeretet erejét, akkor az em
beri szív vagy kemény maradna, vagy 
kétségbeesnék, mert nem volna hová 
menekülnie lelkiismerete vádoló szava 
elől. De így Krisztus munkája föl
ébreszti a szívet keménységéből és 
nyugalomra vezeti. S az új-szövetség 
eltörli az ót. A Krisztus vérében bé
két talált lelket nem a törvény szigorúsá
ga vezeti a parancsolatok betöltésére, ha
nem a szívét eltöltő szeretet.

Ápr. 29■ Zsid. 9:1—15. IV. Mózes 
20:1—12. Milyen tökéletes a Krisztus 
áldozata! Nem ideig-óráig tartó békes
séget szerez, hanem mindörökre szó
lót, nem hiányos megtisztítást visz vég
hez, hanem teljeset. Nem csak csele
kedeti bűnöktől, tudatos vétkektől, a 
világ által is annak ismert bűnöktől 
szabadít meg, hanem mélyreható mun
kát végez a lélek legbelsejéig, s min
dentől megszabadít, ami nem Istentől 
való, ami nem élő, hanem önmagunk
ból származik és épen azért holt. S 
akin ezt a csodálatos munkát elvégez
heti a Szentlélek, annak számára lel van 
készítve a hervadhatatlan örökség.

Ápr. 30- Zsid. 9:16 -28. IV. Mózes 
21:1—9. A teljes örökség ott vár re
ánk a mennyben, ahová bement előt
tünk Krisztus. A halállal nincs vége az 
életnek, sőt akkor kezdődik az igazán. 
Ennek a tökéletes életnek minden tit
kába most még nem tudunk beléhatol- 
ni, de elég nekünk az, hogy Krisz
tus azt kérte nagy, főpapi imájában: 
»Atyám, akiket nékem adtál, akarom, 
hogy ahol én vagyok, azok is énvelem 
legyenek.« (Ján. 17:24.) Nem elég-é 
ez néked, óh emberi lélek?!
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