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Amerre most jár.

Annyi szívben felébred valami 
hívogató vágy útrakelni egyszer: 
járni, amerre Jézus lába járt, 
látni a Golgotát látó szemekkel. 
Hallgatni az olajfák suttogó 
beszédét, ezt a titkos, bús beszédet.
A szent helyen, hol imádkozna vérzett, 
belenézni a holdas éjszakába.
Ellátogatni kis Bethániába, 
mindenüvé, amerre elhaladt. . .
És lélekben királlyá gazdagodni 
a szent, ezeremlékű út alatt.

Nekemi ez a vágy idegen maradt.
Más volt a vágyam. Nőtt, növekedett. 
Lett belőle sóvárgás, akarat, 
követelés: egyedül arra menni, 
amerre Jézus lába most halad.
Nem von a régi csodák földje, 
új csodák életföldje vár.
Feltámadást, erőt ujjongva hirdet 
a százvirágba zsendülő határ.
Az élő Krisztus itt jár. Erre jár.
Magyar nyomort gyógyít. Éldestestvérem 
vak szemét nyitja színre, fényre meg, 
s ha útait szememmel el nem érem, 
a lelkemen sejtésük átremeg.
Mért mennék messze, idegen vidékre? 
Miért keresném, útja merre vitt?
Most akarom a lépteit követni: 
az élő Krisztus élő lépteit.

B. E. d. j.

XIII. évfolyam 7. sz. 
1937. április 1.
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Húsvéti tűz.

Húsvéti tűz! Hogy Krisztus mit 
ért ezalatt, azt akkor látjuk meg, 
ha figyelmesen megnézzük a hús
véti történetet.

Embereket találunk ott, csaló
dott, reménytelen szívű embereket. 
Szomorúan járják az útjukat. Be
szélgetésük témája az a nagy 
veszteség, amely érte őket: Krisz
tusukat megfeszítették, eltemet
ték s vele együtt sírba szállt a 
reménységük és várakozásuk is.

De most valami mély, benső ér- ! 
zés járja át őket. Megrendültek. : 
»Avagy nem gerjedezett-é a szívünk 
miivennünk?« Egyszerre lobogó 
tűz gyullad fel bennük. A közö
nyös, fásult emberekből bátor, 
reménykedő, bizakodó, üdvbizo
nyossággal bíró emberek lesznek. 
Hogyan történt ez?

A zsidó nép történelmében ta
lálkozunk másokkal is, akik bir
tokosai voltak az égi tűznek. Je
remiás maga így mondja el: 
»Azért azt mondom: Nem emléke
zem róla, sem az ő nevében többé 
nem szólok: de mintha égő tűz 
volna szívemben, erőlködöm, hogy 
elviseljem azt, de nem tehetem.« 
Jeremiás odajutott, hogy nem a- 
kart többet Istenről beszélni, mert 
túlságos nagynak látta a nehéz
ségeket. Még az emlékezetéből is 
törölni akarta az Istenről szóló 
gondolatokat, azonban tapasztal
nia kellett, hogy nem teheti meg. 
Belsejéből, mint egy vulkán tört 
fel a bezárt tűz.

Mi ez a szent tűz és hogyan 
nyerhető el?

Lehet valaki kifogástalan em
ber — saját ítélete szerint — min
den kegyes formát betarthat és 
mégsem tud erről a tűzről. Mert a 
kánaáni nyelvet meg lehet tanul
ni, külsőségeket lehet utánozni;

de húsvéti tüzet egyedül Isten 
gerjeszthet.

Az Ur Jézus röviddel halála e- 
lőtt azt mondta: »Azért jöttem 
erre a világra, hogy tüzet ger
jesszek«. íűzesóvát dobott a vi
lágba.

Amikor lejött erre a földre, 
volt ugyan külső vallásosság, szer
tartások és formák betartása, de 
hiányzott valami: égő szív! —• 
Húsvéti tűz! Sokat imádkoztak az 
emberek, látogatták az istentisz
teletet, de hiányzott belőlük a tűz. 
Nem voltak olyanok, akik beis
merve tehetetlen voltukat, így ki
áltottak volna: az élő Isten itt 
van, Őhozzá menjetek! Mert e 

| világot megmozgatni, lelkeket a 
helyes útra vezetni csak olyanok 

| tudnak, akik az Isten-adta tüzet 
szívükben hordják.

Kik nyerhetik meg ezt a tüzet? 
Csak kevesen? Nem! Találkoztam 
különböző hivatású emberekkel: 

i lelkésszel, tudóssal, munkással, 
egyszerű iparossal, akiknek szívé

iben lánggal égett az égi tűz. Néked 
is erre van szükséged. A húsvéti 

¡tűz azonban csak nagypénteki 
I könnyek árán nyerhető el. Nagy- 
j  péntek azt jelenti: »Ne sírjatok 
énrajtam, hanem ti magatokon 

j sírjatok, és a ti magzataitokon«. 
Az Ur Jézus nem a maga szen
vedésével van elfoglalva. Szeme 
mélyebbre lát, mint amilyen mély
re az ember nézhet. Ő tudja, hogy 

ja legnagyobb szenvedés oka az 
élő Istentől való távoliét. Nézze
tek azért bele mélyen szívetekbe, 
az életetekbe! Ismerjétek el min
den vallásosságtok, kegyességtek 
mellett, hogy bűnösök vagytok és 
kegyelemre van szükségetek. »U- 
ram, légy irgalmas nékem bűnös
nek!« Aki így szól, annak a szíve 
már elkészíttetett a húsvéti tűz 
befogadására.

*
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»Nem tudom, hogy a mai embe
rek közül hánynak a szívében lett 
élővé a húsvéti híradás: »Az Ur 
feltámadott!« Keresztyén füllel 
szoktuk ezt hallgatni és sajnos, e- 
zen a világon ez a fül a legsüke
tebb. ügy vesszük, mint' egy régi, 
elavult mondát s nem érezzük meg 
igazán a jelentőségét, pedig ez 
az, ami mindent megkoronáz, Jé
zus minden szava és cselekede
te ebben összpontosul: »Feltáma
dott!« Ez a tény nincs alávetve 
e világ múlandóságának, a bűn
nek, még kevésbbé a halálnak. 
Jézus él ma és élni fog örökké!«

Blumhardt.
*,

Jól megfigyelhetjük, hogy ahol 
az Ur feltámadását háttérbe szo
rítják, a megváltottság feletti bi
zonyosság is háttérbe szorul. Nagy 
elbizakodottságra és gőgre vall az 
írás bizonyos helyeit úgy magya
rázni, mintha a keresztyén soha 
nem lehetne bizonyossá megvál- 
tottsága fölött, soha nem lehetne 
békessége, biztos reménysége. So
kan vannak, akik sohasem tudnak 
örülni ennek a bizonyosságnak. 
Ennek oka abban van, hogy nem 
keresik azt a Krisztust, aki a hol
takat épen úgy, mint a ma élő
ket feltámasztja. De mindazok a 
keresztyének, akik Megváltónk 
feltámadása felől megvilágosíttat- 
tak, bizonyosak megváltottságuk- 
ban; olyan bizonyosak, mint ami
lyen bizonyos az, hogy Krisztus 
feltámadott. Monod.

*
Mestered, lélek, életre támadt, 
hatalma nem lett Iiajt’ a halálnak. 
Örvendj, hisz még a pokol is

reszket.
Jézus feltámadt/ Nagy győzelmet

vett!

A te Jézus feltámadásáról szóló 
öröméneked eddig valamely távoli 
történelmi eseményt hirdetett. Óh, 
te szegény ember! Mit használ 
néked krisztus feltámadása, ha te 
nem támadtál fel vele? Csak mes
terkélt és nem valódi a húsvéti 
örömöd. Nyertél-e új húsvéti éle
tet? Feltör-e lelkedből újra és újra 
ellenállhatatlanul az örökké meg- 
újhodó hit? Ha igen, akkor hús
véti ember vagy, — nemcsak hus- 
vétkor, hanem életed minden nap
ján. Wittig.

*

A földi test magában hordozza 
a mennyei test csíráját, mint a- 
hogyan a láthatatlan búzaszem 
magában hordozza a majdani tel
jes búzakalászt, az éretlen szőlő
szem a tüzes bort, a bezárt rózsa
bimbó a majd kinyíló rózsát, a 
rút hernyó a tarka pillangót. De 
hogyha te a rút hernyót lábaddal 
széttiprod, lehet-e abból tarka pil
langó? Ha a rózsabimbó gyökerét 
féreg rágja meg, kinyílhat-e a ró
zsa? Ha a félig érett szőlőszem 
megrothad, adhat-e édes bort? Ha 
a búzamag romlottan kerül a föld
be, teremhet-e kalászba szökő bú
zát? És hogyha, az örökkévalóság 
csíráját, amit Isten beléd oltott 
óh, ember, bűnös, megterhelt éle
ted által már idelent megölöd; mi
re támadhat az fel az örökkévaló
ságban ? Gerok.

*

Jézus él! Mily nagy örömnek 
Hangja zeng a földön át.
Hullnak édes hálakönnyek, 
ö meggyőzte a halált.
Hagy Megváltónk van nekünk, 
Győzelmével élhetünk.
Boldog az, ki Véle jár csak.
Bűn, halál annak nem árthat.
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Húsvéti élmény.

»Megtapasztaltam a halálból va
ló feltámadást. Igen, másképen 
nem is tudnám ezt a történetet 
leírni.« így beszélt egy férfi, aki 
nemrégen látogatott meg. A  nevét 
nem tudom, nem mutatkozott be 
és kérdezni nem akartam.

Mi volt az amit elbeszélt? Kül
ső életkörülményeiben nem volt 
rendkívüliség. Egy napon ott
hagyta a szülői házat és a saját 
lábán próbált járni. Jól is ment 
minden. Később megnősült. Sze
rette a leányt, akit elvett, de a 
házaséletben nem állták ki a tűz- 
próbát. Szeretetük nem volt elég 
erős ahhoz, hogy egymást elhor
dozzák. Egy éjszaka titokban el
hagyta a házat, feleségét és két 
gyermekét. Másodszor is kikerült 
a világba.

Az alkoholhoz nyúlt. Azzal pró
bálta lelkiismeretét elcsitítani, s 
ezzel akarta fájdalmát elcsendesí
teni. Teljesen egyedül állott a vi
lágban.

De mégsem egyedül: lelkiisme
rete vele volt. Öh, de szívesen 
eltaszította volna pedig ezt a hí
vatlan kísérőt!... Az azonban nem 
távozott. S ő tovább szidta a ke
resztyéneket, az egyházat, a (temp
lomot; okolt mindenkit elhibázott 
élete miatt.

Ebben az állapotban került el 
egy bibliaórára. »Amikor még bű
nösök voltunk, Krisztus érettünk 
meghalt.« Ezáltal az Ige által s 
Jézus Krisztus vérében való hit 
által eljutott Istennel való békes
ségre.

Leült és levelet írt. Levelet az 
asszonynak. Bocsánatot kért tőle. 
Azután levelet írt szüleinek, kér
te, hogy fogadják be elveszett 
fiúkat

Ez a férfi azóta boldog család
apa, szüleinek szerető fia. Haza-

s u g á r

(tért nemcsak külsőképen, hanem 
belsőleg is hazatért az Istenhez.
S ha eljön az idő és ő mindhalálig 
hív lesz, el fogja nyerni az örök 
életet. Husvétot élt meg, új éle
tet nyert.

Husvét — halálból való feltá
madás.

Husvét — Istentől nyert úf élet.

Hirdessétek, hogy Jézus éli

Londonban a Szt. Pál székes- 
egyház építőmesterét az alatta le
vő kriptába temették. Emlékosz
lopot nem állítottak neki, csak egy 
kőlapra vésték a következő mon
dást: »Ha emlékművet keresel, 
tekints szét!«

Találó mondás ez a székesegy
ház emlékműve annak, aki alkot
ta. Róla beszél Isten dicsőségén 
keresztül.

A fenti kiáltás hangzik hozzánk 
ma is a keresztyén egyházban. 
Ha a feltámadott Jézusnak a bi
zonyságait keresed, tekints körül! 
Nem könyvekben, nem hitvallá
sokban kell megtalálnunk Öt, ha
nem élő emberekben, akikben a 
feltámadott Krisztus él; kiknek é- 
letén keresztül az Ö dicsősége su
gárzik. Lényük nyugalmán, lelkűk 
derűjén kell észrevenned, hogy 
nincsenek magukra hagyatva: » Én 
élek, ti is élni fogtok!« — mond
ja az Ur.

Vájjon ezt a húsvéti örömöt hir- 
deti-e a te életed, testvérem? — 
Az Ur ezt akarja elérni mindnyá
junknál: »Legyünk mi maraszta
lására az Ö dicsőségének!«
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Kicsoda hengeríti el a követ?

Egy fiatal leány két éven ke
resztül súlyos megpróbáltatások 
között élt. Sokszor kérte az Urat, 
hogy könnyítsen szíve terhén, de 
kérése nem talált meghallgatta- 
tásra. ügy vágyott pedig arra, 
hogy vidám szívvel, örvendező 
ajakkal tudjon háladalt énekelni 
az Urnák.

Egy vasárnap reggel minden 
átmenet nélkül ez az Ige jutott 
az eszébe: »Kicsoda hengeríti el 
nekünk a követ a sírbolt szájá
ról?« S amikor a reggeli asztalhoz 
ült, nagy meglepetésére édesapja 
épen ezt az Igét olvasta fel. Cso
dálkozása nőttön-nőtt, mert a dél
előtti istentiszteleten a lelkész is 
erről az Igéről beszélt. »Ez Isten 
hangja!« — gondolta a leányt s az 
est folyamán ez még jobban bebi
zonyosodott. Hazatérve ugyanis 
egy könyvet nyitott fel, amelynek 
az első mondata így( hangzott: 
»Gyakran helyez az Ur valamely 
áldás fölé, amelyben részesíteni 
akar bennünket, előttünk elmozdít- 
hatatlannak tetsző súlyos követ. 
S mielőtt azt elvenné, megkér
dezi tőlünk: »Hiszed, hogy én ezt 
megtehetem?« A  leány nem olva
sott többet. Megértette Istenét.

Szívesen hordta most már a ter
het és várta, hogy az Ur áldására 
fordítja. »Kicsoda hengeríti el a 
követ?« Erre a kérdésre megkap
ta már a feleletet. Tudta, hogy 
az Ur fogja azt megcselekedni a 
maga idejében. És ímé — tizen
négy nap sem telt bele és ő hála
telt. szívvel áldhatta Istent azért, 
hogy a lelkére nehezedő súlyos 
követ irgalmasságból és szerétéi
ből elhengerítette.

Ne felejtsd el: Ő él!

Dr. Luther Márton minden al
kalommal, mikor valami bántotta, 
szomorította, ezzel a két szóval 
vigasztalta magát: »0 él!«

Gyakran krétával odaírta maga 
elé az asztalra, sőt, az ajtóra, fal
ra is felírta: »0 él! Ö él!« Egyszer 
megkérdezték tőle, hogy mit ért 
ezalatt! s így válaszolt: »Jézus él; 
ha nem élne, én sem kívánnék 
egy pillanatig' sem élni. De mert Ő 
él, mi is élni fogunk. Ahogy Ő ma
ga mondja: »Én élek és ti élni 
fogtok«.

Milyen kár, hogy életünknek 
úgy a (sötét, mint az örömteli órái
ban megfeledkezünk arról, hogy 
Jézus él Pedig ő  azért, támadt 
fel, hogy nekünk életünk lehessen. 
Akinek az életében a megfeszített 
és feltámadott Krisztus foglalja el 
az első helyet, az nem felejti el 
sohasem, hogy: Ö él!

♦?«•*!♦ *v* *t* +!+•*£*< * »t**t**•?**?♦ «t**l**

Istennek egy áldott szolgája ha- 
'lálos ágyán fekve nagyon meg
alázkodott, Isten előtt azért, mert 
élete olyan hosszú felében sok
szor prédikált szomorú szívvel és 
életére a gond és bánat sötét ár
nyékot vetett.

Egy husvét reggelén, amikor é- 
pen az istentiszteletre készült, lel
kében visszhangra talált a hús
véti Ige: »Jézus Krisztus él!« Fel 
és alájárva dolgozószobájában szí
ve repesett az örömtől: »Jézus 
Krisztus él!« Ettől az örömtől át 
hatva prédikált azon a husvét reg
gelen s tez a húsvéti öröm kísérte 
végig élete utolsó szakaszában. Az 
öröm napja nem hanyatlott többet 
alá a szívében.
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Mire való ma a misszió? 11
M ás juhaim is vannak p 

linkem, amelyek nem eb
ből az akolból valók; a- a 
zokat is elő kell hoznom ¡, 
és hallgatnak majd az én ! vf 
szómra; és lészen egy a- ! v 
kol és egy Pásztor. 1p

ügy látszik, mintha Isten or- | a 
szaga történetének nagy forduló- j a 
pontjához értünk volna el, külö- j j< 
nősen a misszió mezején. Lehet, é 
hogy az Evangélium ügyének vé- s: 
delme, melyet a nagyhatalmak vál- n 
laltak, máról holnapra megszűnik, n 
A világ gonoszul készülődik olyan s< 
pusztító háborúra,amelyhez fogha- » 
tó még eddig nem volt. Nem tud- ' j< 
juk, nem az lesz-e a világ vége? a 
Azonban Isten minden késedelme h 
kegyelmet jelent; még sok lélek- » 
nek van alkalma a menekülésre.
— A fenti Ige hármas tanítást ad |»; 
arra nézve: végezzünk-e missziói' -  
(így a különösen eredménytelen- te 
nek látszó mohamedánmissziói) p 
munkát. n

1. így engedelmeskedünk a g 
misszió Urának. Az Ur Jézus ön- I s 
magára is vonatkoztatta nagy pa- r 
rancsát: »Azokat is kell, hogy v 
idevezessem« — ezzel rámutatott g 
a nagy néptömegekre, akik közül z 
övéit kiválogatta. Egyrészt lcönyö- e 
rülő szeretetből, másrészt, mivel j I 
tudta: »Isten azt akarja hogy min- ! f 
den ember üdvözüljön« — végzi jn 
ma is hűségesen, mint jó Pásztor, a 
mentő munkáját. Szeretné, ha j d 
gyülekezete is így gondolkoznék. I »Amint engem küldött az Atya.,! rí 
úgy küldetek én titeket e világba.« k 
És ez a határozott parancs ma is ; k 
érvényben van, amikor annak h

Y>a vAkSttSs.. A. körűimén^ kvemvW 
a, tkvss'lw munkaiak az ernAserek

tői való függés és az idők korlátjai 
¡alól és beállítja azt Isten örök 
! uralmának hatáskörébe.

2. Az Ur ígéreteiben vetett hit
ben. »Ők hallják az én szómat.«
— Amit az Ur mondott övéinek,

| az a misszió mezején is bizonnyal
igaz. Ha az Atya elküldte Fiát e 
világra, hogy megkeresse az el- 

| veszettet, visszatérítse az eltéve- 
lyedettet, akkor egészen bizonyos 
az is, hogy övéi hallani fogják 

j az ő szavát, A Krisztus kereszt
jéről szóló Ige immár közel 2000 
éve hangzik a földkerekség misz- 
sziói mezőin. Ez bátorítsa lelki 
munkás testvéreinket a legkemé
nyebb munkamezőn is hitbeli hű
ségre. Teljes bizodalommal várjuk 
mint végzi munkáját Isten Igé
jének és Szentleikének hatalma 
az emberi szívekben: »az erőset 
foglyul ejti, a tetemeket megeleve
níti« az Mám területén is.

3. Tekintsünk a misszió céljára, 
j »Lészen egy akol és egy Pásztor.«
— így a messze jövőbe nézünk, a 
teljességbe, amikor összetereli né-

_ pét minden nemzetségből és a 
nyájat az egyetlen jó Pásztor le
gelteti. Ha az Ur Jézus e drága 

j szavát ma halljuk, meg kell szegye 
nülnünk, ha Isten népének mai 
viszálykodására és széthúzására 
gondolunk. Újabban a misszió me
zejéről is olvashatunk a belföldi
ekhez hasonló elszomorító híreket, 

j Isten Igéje, .Jézus szava, élénk 
! fényt vet arra az időre, amikor 
j megszűnik minden, ami elválaszt, 
járni széthúz, minden emberi,min
iden tökéletlen és beteljesül, amit 
Pál apostol ír: »Jézus nevére 
meghajol minden térd, mennyeie
ké, földieké és föld alatt való
ké!« Mindenütt, ahol az igazságot 

. hirdetik, és az a szívekben y>
;- \a\a\va \a\a\, összegzői a \\\ay a- 
A\ vaéVs; w'éwnxvA vaM'ya V váwak a V' 
ék- kasza őrt.
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TUDAKOZZATOK A Z ÍRÁSOKAT!

„ F é n y s u g á r “

Ápr. 1. II. Kor. 1:1—11. I. Sám. 1: 
12—20. Isten gyermekei nem élhet
nek szenvedés nélkül, ez hozzátartozik 
a nevelésükhöz. De a szenvedéssel 
arányban van a vigasztalás, sőt ez fö 
lülmúlja amazt. Isten vigasztalja az 
övéit^ s a vigasztalásnak egyik fontos 
része az, hogy a hívők tudják, hogy 
velők lelki összeköttetésben levő test
véreik hordozzák az ő szenvedéseiket 
imádságban, részvétben. S vigasztalás 
az is, mert hitöknek és az Úrral 
való összeköttetésüknek erősítése, hogy 
ők is így hordozhatják testvéreik szen
vedéseit. Pál apostol mind a kettőből 
bőven kivette a maga részéit s a teher 
alatt növekedett hitben, szeretetben.

Ápr. 2. II. Kor. 1:12—24. I. Sám. 
1:21—28. Pál apostol bizonyos abban, 
amit hisz és amit akar. Nem tagadja 
meg egyszer azt, amit máskor hely
benhagyott. Nála az igen: igen, és a 
nem: nem. Isten nem változtatja meg 
az ő  Ígéreteit, ehhez ragaszkodik Pál, 
s tudja, hogy Isten Ígéretei Jézus 
Krisztusban beteljesedtek. De azt is 
tudja, hogy ezeket az Ígéreteket min
denkinek a saját maga hite által kell 
magáévá tenni, ő nem akar senkinek 
a hitén uralkodni. Csak bizonyságot 
teszi a maga hitéről), s a többit Istenre 
bízza. így kell nekünk is cselekednünk.

Ápr. 3. II- Kor. 2. I. Móz. 32:22—31. 
Milyen rendkívüli gyöngédséggel em
lékezik meg Pál arról az emberről, 
aki a közösséget megszomorította. Inti 
a közösség tagjait a megbocsátásra, 
mint ahogy ő is megbocsát, s a sze- 
retetre, amely mindent elfedez. A Sá
tán egyik cselvetése, hogy Isten gyer
mekei között egyenetlenséget és há
borúságot támasszon, s jó dolog, ha 
Isten gyermekei tisztába jönnek szán
dékaival és nem engedik, hogy meg
csalja őket. Kérjünk az Úrtól megvi
lágosított szemeket, hogy elkerülhes
sük a Sátán tőrét s győzelmesek 
lehessünk s Krisztus jó illatját ter
jeszthessük mindenfelé.

Ápr. 4. Ján. 20:19—31. L Jdn. 5: 
1—5. Ján- 21:15—19. I. P é t " l :3 —9. A 
Jézusban való hit győzedelmes hit, le
győzi a világot. És pedig legyőzi 
nem csak a körülöttünk levő világot, 
hanem mindazt, ami a saját szívünk
ben még a világból való. Tulajdon
képen ez a győzelem segít el ben
nünket a másik győzelemre. A saját 
lelkűnkben végbement győzelem két 
fő ismertetöjele a szeretet és az en

gedelmesség. Szeretet Isten gyermekei 
iránit s 'szeretet a veszendő világ iránt. 
Engedelmesség pedig Isten parancso
lataival szemben, még olyanokkal is, 
amelyek nehezeknek látszanak, mert 
ha hittel engedelmeskedünk ezeknek 
is, tapasztalni fogjuk, hogy nem is 
nehezek.

Ápr. 5. II. Kor. 3. I. Sám. 2:1—11. 
Pál jól tudja, hogy az ő szolgálatra 
alkalmatos volta Istentől van, s a 
dicsőség Istené. De azért azt is tudja, 
hogy Isten őt felhasználta s a ko- 
rinthusiaknak szívébe az ő szolgálata 
által írhatta belé Isten a maga tör
vényét. Ez a törvény nem az ótes- 
tamentomi törvény, hanem dicsőbb an
nál, szabadságra vivő törvény. Le
veszi a leplet az ember szeméről, 
hogy láthassa Krisztust, s őáltala új 
emberré lehessen, aki átváltozik az 
Ö ábrázatára s dicsőségről dicsőségre 
jut. Ismerünk-e mi valamit ebből a 
törvényből?

Ápr. 6■ II. Kor. 4:1—18 I. Sám. 3. 
Az evangélium azok előtt leplezett, 
akiknek elméjét megvakította a világ 
fejedelme, a Sátán. De Jézus hatal
masabb a Sátánnjájl s meg tudja nyitni 
a vak szemeket. Azonban csak azoknál 
teszi, akik magok is akarják. Az or
vos is csak azt a beteget gyógyíthatja 
meg, aki hozzá megy és rábízza ma
gát. Erőszakkal senkire se köti rá 
magát. Jézus sem- De aki enged ő- 
neki, annak a szívében világosságot 
gyújt, az meglátja az ő  arcát s fel
ismeri ebben az arcban Istent. S 
mindezért Istené a dicsőség, mert az 
ember továbbra is csak cserépedény 
marad, hordozója a mennyei világos
ságnak.

Ápr. 7. II. Kor. 5:1—10. I. Sám. 4: 
1— 11. Pál apostolnak az a kívánsága, 
hogy nem kíván levetkőztetni, arra 
vonatkozik, amit I. Thess 4:16, 17-ben 
mond, hogy Krisztus visszajövetele- 
kor először feltámadnak azok, akik 
Krisztusban haltak meg, azután pedig 
azok, akik akkor élnek, s akiket az 
Ur erre elkészíthetett, amazokkal e- 
gyütt elragadtatnak az Ur elébe. Te
hát halál nélkül átváltozik földi testök 
olyan megdicsőült testté, amilyent a 
meghaltak feltámadás után nyernek. 
Pálnak ez az óhajtása nem teljesült,

■ ö nem érte meg Krisztus visszajöve- 
telét. De végeredményben mindegy, 
hogy halálból feltámadva, vagy halál 
nélkül, élve nyeri-e meg valaki a meg-



56 F é n y s u g á r '
dicsőült testet, csak megnyerje, hogy 
abban állhasson oda Krisztus ítélőszé-

Ápr'. 8. II. Kor. 5:11—21. I. Sám. 
4:12—18. Milyen nyomatékosan kér 
Pál mindenkit, hogy béküljön meg Is
tennel. »Mintha Isten kérne mi ál
talunk, Krisztusért kérünk« mondja. 
Igazán kemény szívnek kell lenni,, ame
lyik ilyen könyörgésnek ellenáll. Pedig 
milyen nagy Ígéret van fűzve a ké
réshez: aki Krisztusban van, az új 
teremtéssé lesz, egész bűnös múltja 
el van fedezve, Jézus vére tisztára 
mosta. S mindez azon az alapon, mert 
Isten miérettünk bűnné tette Krisz
tust, vagyis úgy nézett rá a bün- 
telenre, a szentre, mintha minden bűn 
öt terhelné. S Öt büntette meg he
lyettünk. Nem esoda-szeretet-é ez? Ki 
tud ennek ellenállni?

Ápr. 9. II. Kor. 6:1—10. 1. Sám. 
7:1—13. Pál nem hiába vette az Isten 
kegyelmét, hanem élt vele. S ez a 
kegyelem tartotta meg őt a hitben 
a legsúlyosabb szenvedések közt is. 
Nem sok keresztyén sorolhatna elő 
annyi sok nehéz megpróbáltatást, ame
lyen keresztülment, mint Pál, s mégis 
nem sok keresztyén szivéből tör elő 
annyi örvendezés és hála, mint a Pá
léból. Nagy példaadás ez mindnyá
junk számára.

Ápr. 10. //• Kor. 6:11—18. Zsolt. 23. 
Sok keresztyén életének előhaladását, 
növekedését gátolja meg az, hogy hi
tetlenekkel van felemás igában.. Is
tennek is eleget akar tenni, meg a vi
lágnak is. Ez nem csak külsőleg lát
szik meg rajta, amennyiben társaikö- 
dása, öltözködése, szórakozásai olya
nok, mint a világ gyermekeié, hanem 
belsőleg is megnyilatkozik, mert nem 
jut el arra a lelki békességre, arra 
a zavartalan örömre, amely azoknak 
az osztályrésze, akik egészen a Krisz
tuséi. így, nagyon természetesen, o- 
lyan gyümölcsöző sem lehet az élete, 
mint azoké. #

Ápr. 11. Ján. 10:12—16. I. Pét. 2: 
21—25. Ján. 14:1—6. Ef. 2:4—10. Ke
gyelemből tartattunk meg, ez a leg
biztosabb alapja üdvösségünknek. Mert 
ha cselekedetekből volna, akkor vagy 
elbíznánk magunkat és kérkednénk az 
érdemeinkkel, vagy töprengenénk és 
aggodalmaskodnánk, hogy vájjon elég 
jót cselekedtünk-e már, hogy üdvö- 
züljünk. így azonban hitünk biztos és 
megingathatatlan alapon nyugszik: Jé
zus Krisztuson, aki mindent elvégzett. 
Engesztelő áldozatával megszerezte szá

munkra bűneink bocsánatát, élő jelen- 
létével pedig munkálja, hogy azokat 
a cselekedeteket végezzük, amelyeket 
Isten készített el számunkra.

Ápr. 12. 11. Kor. 7. I. Sám. 8. A 
világ szerint való szomorúság és az 
Isten szerint való szomorúság két kü
lönböző dolog. Amaz rendesen az em
ber drága »én«-jének valamely vesz
tesége, csalódása, sértett hiúsága kö
rül forog, s egészen az emberi ter
mészetből ered. Emezt Isten Lelke 
munkálja, fölébresztve az emberi szív
ben a bűntudatot, majd a bűnbána
tot, amelyek szomorúsággal járnak. 
De míg a világ szerint való szomo- 

I rúság még jobban beléviszi az em- 
| bért a saját bűnös énjének a szere- 

tetébe és dédelgetésébe, addig az Is
ten szerint való szomorúság megté
résre vezet. Üdvös dolog keresztül
menni ezen a szomorúságon, hogy 
célhoz érjünk.

Ápr. 13. II. Kor. 8:1—9. I. Sám. 9: 
1—13.. Ha Isten kegyelme megadta 
nekünk azt, hogy hitben, ismeretben, 
szeretetben bővölködhetünk, fogadjuk 
el tőle azt a kegyelmet is, hogy a 
jótéteményben- bővölködjünk. Ne a- 
nyagiakban akarjunk bővölködni, ha- 

l nem abban, hogy abból amink van, 
(juttassunk azoknak, akiknek nincs. 
j1 Krisztus az ő  mennyei gazdagságát 

adta oda és szegénnyé lett érettünk, 
hogy gazdagságát mivelünk megoszt- 
hsssd i (

Ápr. 14. //• Kor. 9. I. Sám. 9:14—27. 
Aki nem kénytelenségből, hanem jó
kedvvel ad, az bízhatik Isten Ígéreté
ben, hogy mindenkor elégsége lesz. 
Mert a jókedvű adakozót Isten sze
reti, már pedig, mint ahogy egyik 
kedves énekünk mondja: »Nem árt
hat annak semmi, akit az Ur szeret«. 
Ez az ének a »szent, győzedelmes 
élet«-ről szól, amelyhez a jókedvű 
adakozás is hozzátartozik.

Ápr. 15. II. Kor. 11:1—11. I. Sám. 
10:1—16. Pál apostol féltő szeretettel 
őrzi a maga gyülekezeteit. Sok hamis 
prédikátor járt szét abban az időben 
is, akik más Krisztus prédikáltak, s 
akiket nem Isten Szentlelke, hanem 
más lélek vezetett. S az ősi kígyó, a 
Sátán, aki Évát megcsalta, jól fel 
tudja használni az ilyen hamis prófé
tákat a lelkek megrontására. Ilyen 
veszedelmes próféták mindig voltak, 
ma is vannak, s az intés a mai ke
resztyéneknek is szól: Óvakodjatok az 
ilyenektől!
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