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A HIT ÉS EREJE.
Zsidók 11.12.

A  hit a reménylett dolgoknak 
valósága és a nem látott dolgokról 
való meggyőződés.

Hit által értjük meg, hogy a 
világ Isten beszéde által terem
tetett, hogy ami látható, a látha
tatlanból lett.

...Hit nélkül pedig lehetetlen Is
tennek tetszeni; mert aki Isten 
elé járul, hinnie kell, hogy Ö lé
tezik és megjutalmazza azokat, 
akik őt keresik.

Hit által engedelmeskedett Áb
rahám, mikor elhivatott, hogy 
menjen ki arra a helyre, ame
lyet öröklendő vala, és kiméne, 
nem tudván, hová megy. Hit által 
lakott az ígéret földén, mint ide
genben. .
...Hit által áldozta meg Ábrahám 

Izsákot.

i ték. Mégoltották a tűznek erejét, 
j  megmenekedtek a kard éhtől, fel- 
| erősödtek a betegségből, erősek 
lettek a háborúban, megszalasz
tották az idegenek táborait. Asz- 
szonyok feltámadás útján visz- 

I szanyerték halottjaikat; mások 
kínpadra vonattak, visszautasít- 

| ván a 'szabadulást, hogy becsesebb 
feltámadásban részesüljenek. Má
sok pedig megcsúfoltatások és 
megostoroztatások próbáját állot
ták ki, sőt még bilincseket és 
börtönt is; megköveztettek, kin- 
próbát szenvedtek, szétfürészel- 
tettek, kardra hányattak, juhok
nak és kecskéknek bőrében buj
dostak, nélkülözve, nyomorgattat- 
va, gyötörtetve, akikre nem volt 
méltó e világ, bujdosva pusztákon 
és hegyeken, meg barlangokban és 
a földnek hasadékaiban.

Hit által áldá meg a jöven
dőkre nézve Izsák Jákobot és 
Ézsaut...

És mit mondjak még? Hiszen 
kifogynék az időből, ha szólnék 
Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, 
Jetiéről, Dávidról, Sámuelről, és 
a prófétákról: akik hit által or
szágokat győztek le, igazságot 
cselekedtek, az Ígéreteket elnyer
ték, az oroszlánok száját betöm

Annakokáért mi is, kiket a bi
zonyságoknak ily nagy fellege 
vesz körül, félretéve minden aka
dályt és a megkörnyékező bűnt, 
kitartással fussuk meg az előttünk 
levő küzdőtért. Nézvén a hitnek 
fejedelmére s bevégezőjére Jézus
ra, aki az előtte levő öröm he
lyett, megvetve a gyalázatot, ke
resztet szenvedett, s az Isten ki
rályi székének jobbjára ült.
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Féltem, azért elrejtőztem.

Öt éves kis orosz leányka ke
rült egy úri családhoz. Kedves, 
melegszívű gyermek volt, őszin
tének látszott. Vidáman játszado
zott az előtte eddig még sohasem 
ismert gazdag játékszerekkel.

A  szoba egyik sarkában egy 
karasszék állott. Egyszer, amikor 
ez a nagy karosszék gondos sze
mek figyelő tekintete elé került, 
a kar és az ülés közötti redő 
mélységéből babafej, játékroncsok, 
száraz kenyérmaradékok, meg 
nem evett sütemények, vagyis: 
egész hosszú bűnlista került elő.

Mosolygunk ezen a történeten. 
Pedig, ha gyökerét kutatjuk, nem 
olyan lekiosinylendő. A  régi, még 
a paradicsomban szerzett bűnös 
emberi vonás megismétlődése ez. 
»Féltem, azért elrejtőztem.« Ott 
van már készen, szívünk egyik 
rejtőkében ez a megromlott ösz
tön, nem kell rá senkinek taní
tani sem őt, sem engem, sem té
ged: Elrejteni a bűnt, eltakarni, a 
sötétben bujkálni gonosz, rossz 
cselekedeteinkkel, hogy senki se 
lássa, hogy soha, senki észre ne 
vegye.

Hogy bűneinkkel nem szeretünk 
a világosságra menni, ez bizonyít
ja legjobban, hogy a bűn meny
nyire a sötétség fejedelmének, a 
Sátánnak származéka. A  bűn nem 
bírja a világosságot. A  bűn a vi
lágosságtól elpusztul.

Hogy bűneinket nem látja sen
ki, az nem igaz. Hála, örök há
la,- hogy ez nincsen úgy. Jézus, 
aki meghalt bűneinkért, aki azo
kat magára vette és felvitte a 
keresztre miérettünk és mihelyet- 
tünk, látja minden elkövetett vét
künket.

És amikor mi még szeretjük a 
bűnt, amikor még azt hisszük,

hogy azokat el lehet rejteni, Ő 
az ő Szentleikének felderítő szol
gálatával addig vádol, nyugtala
nít, ösztökél, késztet, míg bűne
inkkel nem megyünk eléje; ki 
nem teregetjük azokat előtte, hogy 
az Ö bűnbocsátó kegyelmének az 
éltető napja át- és átjárhasson 
szívünkben mindent s mi megta
pasztalhassuk azt a csodálatos bol
dogságot — a világon a legna
gyobb boldogságot — bűneimet 
bevallottam és szabad vagyok. 
»Halál, hol a te fullánkod? Pokol, 
hol a te diadalmad? Elnyeletett a 
halál diadalra.«

A z Ur soha melegebben, soha 
felemelőbb, velem egyesülni kí- 
vánóbb szeretettel nem közeledik 
felém, mint amikor a bűnbánat 
könnyeivel közeledem feléje és e 
szavakkal ajkamon keresem te
kintetét: »Atyám bocsáss meg, 
vétkeztem!«

Ne raboljuk meg magunkat az 
Ur bűnbocsátó kegyelmének cso
dálatos élményétől. Ne féljünk Tő
le, ne rejtőzzünk el bűneinkkel. 
Menjünk Hozzá naponként, ó- 
ránként, vagyis abban a percben, 
amikor a Szentlélek valamely 
bűnünkre rámutat. Hogy le
hessünk napról-napra tisztábbak, 
világosabbak. A z Ő Fia képére 
és hasonlatosságára átalakult v i
lágosság gyermekei.

Ez az emberi élet földi célja 
és semmi más; azért ki minden
nel, ami a sötétség rejtett zugai
ban rejtőzik, ki a világosságra!

Sz. M. d.t.

A  bűn elleni harcban a külső 
vallásosság papírfegyver. A  bűn 
rabságából kiszabadulni csak az 
tud, aki az élő Krisztussal van 
összeköttetésben.
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Gonosz születéstől fogva.

Hallottam, hogy a fiatal kroko
dilul rögtön, amint burkát áttör
te, már' a következő pillanat
ban támadásra készen áll, száját 
feltárja, mintha erre előzőleg ta
nították volna. Tudjuk jól, hogy 
ha fiatal oroszlánt szelídítenek, 
hasonlóvá lesz a háziállathoz, a- 
zonban vad természete éppen úgy 
benne van, mint az erdőben élő 
fajtájában. Ha a szabadságát visz- 
szaadnák, éppen olyan vérszom
jas lenne, mint a meg nem sze
lídített oroszlán. — így  van ez 
a gyermek ártatlanságával is. V i
gyázhatsz rá, nevelheted ahogy 
akarod, de a szívét nem tudod 
megváltoztatni; indulatai folytán 
ellensége marad az Istennek. Min
den képzettség, gondozás dacára 
ugyanazzal a bűnös természettel 
bír, mint az olyan gyermek, aki 
talán sohasem részesült nevelés
ben.

A z embert nem kell bűnre ne
velni. A  kígyó, alig hogy a v i
lágra jön, azonnal sziszeg. Abban 
a tigrisben, amely háznál nevel
kedett, ugyanaz a vérszomj van, 
mint az erdei vadban. íg y  van 
az embernél is. Olyan természe
tesen vétkezik, mint amilyen ter
mészetesen az oroszlán kívánko
zik a vér után, vagy mint a fi
atal kígyó a halálos mérget gyűjti. 
A  bűn, amely a lelket beszennye
zi, benne rejlik az emberi termé
szetben.

A  farkas — jóllehet alszik — 
mégis farkas. És a kígyó — bár 
virágok közt alszik s látszólag 
szelíden hagyja hátát egy gyer
mektől simogatni — mégis, kígyó. 
Azáltal, hogy alszik, természete 
nem változott meg. A  tenger a v i
hart magában rejti akkor is, ha. 
simán és tükör fényesen terül el 
előttünk. A  mennydörgés ugyan

az a hatalmas eget-földet rázó 
mennydörgés, ha olyan magasan 
hangzik fölöttünk, hogy hozzánk 
nem juthat el. A  szív — ha a 
benne dúló és tomboló viharról 

| nem is akarunk tudomást venni, s 
az izzó kövek nem végeznek is 
látható pusztítást — ugyanaz a 
rettenetes vulkán. Óh, ember, azt 
mondom azért néked, amit Isten 
mond: ha testben vagy, ellensége 
vagy az Istennek!

A bűnt helyesen kell meg
ítélni.

A  bűnt soha nem szabad a kö
vetkezményei szerint megítélni. 
Egy váltóőr ' rosszul állította be 
a váltót, két vonat egymásba sza
ladt, s ftjöbb mint száz ember vesz
tette el az életét. Lehet, hogy 
önmaga előtt beismeri bűnét és 
gondatlansága miatt az emberek 
is nagymértékben elítélik. De te
gyük fel, hogy valamely csoda 
által a két vonat összeütközése 
nem következett volna be, dacára 
annak, hogy gondatlanságból rosz- 
szul állította be a váltót; vagy 
valamely külső beavatkozás által 
elháríttatott volna az összeütközés 
— a váltóőr ebben az esetben is 
ugyanolyan hibás lett volna. Nem 
az okozott kár súlya határozza 
meg a bűn nagyságát, hanem a 
bűn önmagában bűn. Ha igaz
ságtalan vagy, láss el élelemmel 
akár egy egész néptömeget — 
mégis azt mondom — vétkezel. S 
ha nem becsületes úton hirtelen 
meggazdagodnál, éppen olyan bű
nös vagy s vagyonodon átok lesz. 
A  bűn. lényege az, hogy Isten tör
vényét megszegted; de milyen ke
vesen gondolnak erre!
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így szép és így jó.
Én magam mással sokszor
élettel életet, összemértem:
erővel erőt,
s annyiszor láttam törpének és torznak 
magamat a másik előtt.
Láttam a másik gazdag életfáján 
kivirágozni, gyümölcsöt is hozni 
végig se vágyott vágyamat.
Végig se akart akarat
láttam, hogyan tör a másik előtt
cél felé útakat.
Hagytam a vágyat: eltűnt, oda már. 
Az akarást is: rég volt tova már. 
De a szívemben sajgott valami 
és egy-két sóhaj mindig fölszakadt.
Megint találkoztam valakivel:
az élete s az életem
közt titkos, észrevétlen szál húzódott;
Most egyszer újra összemérhetem.
Milyen magasló és mennyire más.
Hogy tör a célja felé 
végig se akart akarás.
Erős, fiatalosan, 
vágyja, megéli, 
mindet eléri,
végig se vágyott minden vágyamat. 
Az út szabad, 
a vágy szabad, 
a szárny szabad.
Igen, most összemértem magamat.
A voltom vádoló] a mégse lettem.
A száz lehetőségű út,
mely elmaradt megettem,
virágosán, világosan
elibém szökkent úgy, ahogy megtettem.
Tövise újra szúrt.
Mélysége újra megborzongatott.
Újra rámfeketült az éjjele, 
fényszomjasan kerestem a napot. 
Újra a kereszthez ért 
és újra kétfelé nyílt 
s én újra választottam.

Hová juttat a rossz szokás.

' Micsoda hatalma van az em
beren a rossz szokásnak, szenve
délynek! Kezdetben pókhálónak 
látszik csupán, amelyet - -  úgy 
véli az ember, — könnyen tud 
elszakítani. Később fonál, majd 
zsinór lesz s mire észreveszi, há
lóval van körülvéve. De itt. sincs 
megállás. A  háló drótsövénnyé, a 
drót vassá válik, mely átfogja az 
embert és többé nincs szabadulás. 
Még szomorúbb, hogy az ember 
önmaga csinálta ezt a börtönt a 
maga számára. Milyen gyakori 
eset ez az alkohol rabjainál. Elő
ször egész keveset iszik — és 
azután ?

Wesley egy alkalommal barát
jánál ebédelt. Ebéd után a házi
gazda felkélt az asztaltól és v íz
zel kevert pálinkát hozott. »M i 
ez barátom?« — kérdezte Wes
ley. »Egészségi okból van rá 
szükségem. Csupán egy kávéska
nálnyi pálinkát keverek egy po
hár vízbe.« »Természetesen ez 
nem sok« — válaszolt Wesley. 
»De tudom, hogy hamarosan két 
kanálra lesz szükséged, hogy u- 
gyanazt a célt elérjed, később 
négy, azután hat kanál s attól fé
lek, hamarosan iszákos leszel, aki 
Isten országa ügyére szégyent 

I hoz.
Aztán a másik útra áttekintve 
szóltam békésen és szóltam nyugodtan: j 
így szép és így jó.
Ez így az én útam: ki nem cserélném !

mással.
A könnyét kacagással, |
és he jelűi j ázással, 
a tövisét virággal,
a szegénységét pazar gazdagsággal, j 
akármi kinccsel,
Krisztus rabságát, édes szabadságát, |
földi bilinccsel.
így szép és így jó.

Amikor Wesley meghalt, ez a 
férfi még élt. Iszákos lett. E l
vesztette nevét, becsületét, szé
gyent hozott arra a közösségre, 
amelyhez tartozott, övéit nyomo
rúságba döntötte. — Nemcsak az 
iszákosság bűnével, hanem min
den más bűnnel így van ez.

Életfám tövén A  bűnön nyomorúságos állapota
csalódva szisszent s elsurrant a kígyó. a lka lom  a M egvá ltónak  a segi- 

B. £. rf. p. t. \ lésre.
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Jogtalan uralom.

Westfáliában vannak még olyan 
különös jogok, amik a régi idők
ből származnak. Ezekhez tartozik 
többek közt az, ha egy földmíves 
birtokot vesz magának s ha az 
előbbi tulajdonos hozzátartozóját, 
egy öreg asszonyt vagy embert 
otthagy, a vevő azt köteles át
venni s élete végéig gondoskodni 
róla. Ilyen öregecske majdnem 
minden falusi házban látható.

Egyszer egy élénk, fiatal gaz
da vásárolt magának birtokot s 
örömmel dolgozott ott. Minden jól 
és simán ment, de — az öreg! 
Neki is át kellett egyet vennie s 
igen sok bajt okozott. Mindenbe 
beleszólt, az intézkedéseit kifogá
solta, parancsolt az embereknek, 
keresztülvitte a saját akaratát, 
szóval ő volt az úr a házban!

A  gazdának ez már elviselhetet
lenné vált, befogott és elment a 
jegyzőhöz a városba.-Előadta ne
ki a tényállást s megkérdezte: 
»A z öregnek tényleg joga van 
ahhoz, hogy parancsoljon nekem?«

A  jegyző a törvény paragrafu
sai közt keresgélt. »Semmi joga 
sincs. Elégedjen meg azzal, ha 
szobácskája van s a mindennapi 
tápláléka, semmi címen nem urai- 
kodhatik.«

A  gazda ragyogó arccal tett 
egy aranyat a. jegyző asztalára 
s gyorsan haza vágtatott.

A ház ajtajában állt az öre
gecske. Mikor meglátta, hogy 
szinte tajtékoznak a lovak, elkez
dett jajveszékelni, hogy tönkre 
fognak menni.

A gazda nem hagyta szóhoz 
jutni. »Most jövök a jegyzőtől. 
Menj a szobádba' s ne szólj többé 
bele a dolgaimba.«

Vége lett a parancsolgatásnak. 
Ezentúl, ha a gazdát bántotta a

dolog, azzal vigasztalta magát: 
»Uralkodni nem hagyok többé ma
gamon.«

A bűn nem uralkodhatik raj
tunk, ha Krisztussal együtt meg
haltunk. Az »én« újra és újra 
megkísérli hatalmát érvényesíte
ni rajtunk, de már nem vagyunk 
többé adósai néki.

Ne szeressétek a világot.

B. városban történt, hogy egy 
Ács nevezetű ember teli erszény 
pénzzel, vígan evett-ivott egy 
korcsmában; nagy jókedvében 
még másokért is fizetett, egyszó
val vígkedvű pajtás volt. Egyik 
pengő a másik után vándorolt a 
túlságosan előzékeny és barátsá
gos korcsmáros zsebébe. »Paran
csoljon Ács úr, ízlik, Ács úr,« és 
hasonló hízelgő szavakkal forgoló
dott Ács körül mindaddig, amíg 
annak pénze elfogyott és kelle
metlen vendéggé vált. Akkor pe
dig, hogy hamarabb megszaba
duljon a kellemetlen és pénztelen 
vendégtől, szolgaszemélyzetével 
kidobatta az utcára.

így  csinál a világ. Így járt a 
tékozló fiú is az idegen ország
ban, mikor örökségét eltékozolta. 
És így jár minden ember, aki a 
világnak él és a Sátán szolgálatá
ban áll.

Soha nem felejtem el azt, amit 
nékem egy idős asszony mondott, 
akinek hat egészséges, jóerkölcsű 
felnőtt fia volt. Mikor megkér
deztem tőle, hogy tudta így fel
nevelni őket, azt válaszolta: »Én 
semmit sem tehettem volna ma
gamtól, Isten tette. Én csak mind
egyiket Istenhez imádkoztam«.
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Az örmény misszióból.

Harangszentelés volt Aleppo- 
ban ez év virágvasárnapján, már
cius 21-én. Közelről és távolról 
csendes áhítattal gyülekeztek a 
kis Bethel-templomba az emberek. 
Ez volt az első alkalom, hogy a 
menekülteknek ez a kis temploma, 
amelyet három évvel ezelőtt épí
tettünk, ennyire megtelt. Pálma- 
és olajágak díszítették a templo
mot s a szívek is készen vártak 
az Ige befogadására. A z ősz Agh- 
babian lelkész szólalt fel először: 
Ma harangszentelést ünnepiünk. 

Szeretnék néhány szót a harang
ról általában szólni. Sokféle ha
rang van. Szerte az egész vilá
gon hívja az embereket Isten há
zába. Kutattam a Bibliában a ha
rang jelentése után. II. Mózes 28: 
33—35. verseket találtam. Köny- 
nyű megértenünk, mit ért Isten 
ez alatt. A  harangocska a papi 
köntös peremén mindannyiszor 
csengett, ahányszor a pap meg
mozdult s az embereket vigyázás- 
ra intette.

Tchaknlakdjin lelkész emelke
dett most szólásra. Beszédének rö
vid tartalma a következő volt: 
Az Ur Jézus elé, amikor virág
vasárnapján Jeruzsálembe vonult, 
az emberek ruháikat terítették. 
Jézus a mi városunkba is be a- 
kar vonulni, de kevesen vannak 
ma azok, akik készen volnának 
ruháikat lábai elé rakni. Mit kell 
értenünk ez alatt?

1. Dicsőséget kell adnunk az 
Urnák, amikor hozzánk jön. A  .sa
ját dicsőségünk ruháját az Ur lá
bai elé kell vetnünk. Csak ak
kor lehet Jézus IJrrá, győztessé 
egyéni életünkben és népünk éle
tében.

2. Az Ur lábai elé kell vetnünk 
az anyagiasság ruháját. Ma a 
pénz uralja a világot. Ha Jézus 
valóban úrrá lehetett az életünk
ben, ezt is ki kell Néki szolgáltat
nunk. Halljátok-e ezt ti, akik éjt- 

' napot eggyétéve csak a pénz után 
| futtok! Mit ér a gazdagság, ha 
| nincsen szeretet és szolgálni tudó 
| lélek? Tartunk istentiszteletet, 
j  imaórát, de hol marad a gyümölcs. 
Ez a harang Krisztus szolgálatá
ra figyelmeztessen.

A  következő felszólaló a temp- I lom megtisztításáról beszélt. Ugv 
érezzük ma is szükség van temp
lom megtisztításra, olyan lágyme
legek vagyunk. »Ahol ketten vagy 
hárman összegyűlnek az én ne
vemben, közöttük vagyok.« Tehát 
ha két vagy három hívő, akik a 
templomba járnak, engednének 
Isten Lelkének, meggyógyulna az 
egész gyülekezet. Még nincs itt 
az ítélet napja, ma még miénk 
az Ígéret: »Ha valaki meghallja 
az én szómat és megnyitja az aj
tót, lemegyek ahhoz«.

Kassouni lelkész az adakozásról 
emlékezett meg. »Ez a harang 
Isten ajándéka. Nem gazdag em
berek adták nékünk, szegények 
filléreiből gyűlt össze. Krisztus 
szeretőiének gyümölcse és mert 
a harang Krisztus szeretetéből tá
madt, buzdítson mindannyiunkat 
Isten házának látogatására.

Végül az építendő iskolára gyűj
töttünk, melyre égető szükség 
van. 350 tanuló helyiség hiányá
ban együtt van, ami rendkívüli 
módon megnehezíti a tanítást. Bár 
indíthatna az Ur adakozásra sok 
szívet!

Záróima és ének után megkon- 
dult először a kis harang. Óh, bár 
csak sok éven át zúghatna szét 
az országban, ahol ma még olyan 
sok a mohamedán! Hívhatna so
kakat bűnbánatra.



103F é n y s u g á r “

TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Júl. 1. Zsid■ 6:11—20. I. Kir. 8: 

54—66. Isten végzése és ígéretei vál- 
tozhatatlanok, úgy, hogy azokra teljes 
biztossággal számíthatunk és támasz
kodhatunk. Ez a biztos hit reménysé
get ad szívünkbe, hogy az Ígéretek 
mind valóra válnak, s ha majd mi is 
belépünk a kárpiton túl, ahová Jézus 
bement, szemtől-szembe meglátjuk őt, 
akiben most, bár nem látjuk, hiszünk. 
.Jézus nem azért támadt föl és ment 
a mennybe, hogy ezt a dicsőséget, 
mint zsákmányt, önmaga számára tart
sa meg, hanem, hogy útnyitó legyen 
a dicsőséghez, a benne hívőknek.

Júl. 2. Zsid. 7:1—7; 22—28. I. Kir. 
9:1—9. Melkisédek titokzatos alakja 
nem más, mint az eljövendő Krisztus
nak előrevetett, ótestamentomi képe. 
Azért neveztetik már ő is igazság 
királyának és békesség királyának, no
ha ennek a képnek igazi megteste
sülése Krisztus. Ezért van róla meg
írva, hogy napjainak sem kezdete, 
sem vége nincs, bár ez is egyedül 
Krisztusban létező valóság. Krisztus 
az egyetlen igazi Főpap, akiben nincs 
bűn, amelyért sajátmaga számára en
gesztelési kellett volna szereznie s 
így az ő  nagy és tökéletes áldozata 
lehetett csak engesztelő áldozat az e- 
gész világ bűneiért.

Júl. 3. Zsid. 8. Zsolt. 1. Az új
szövetség jobb szövetség a réginél, 
mint ahogy maga az írás mondja, 
mert a űiégi a törvény szövetsége volt, 
ez új pedig a kegyelemé. A törvény 
szövetségét az ember nem volt képes 
megtartani és betölteni, a benne la
kozó bűn miatt. S a törvényt ma sem 
tudja betölteni az ember, csak a ke
gyelemhez folyamodhatik. S ha bűn
bánattal, összetört szívvel keresi ezt 
a kegyelmet, akkor meg is kapja, csak 
el kell fogadnia.

Júl. 4. Máté 5:20—26. Róm. 6:3—11. 
Máté 21:28—32. Csel. 8:26—38. Aki a 
törvény cselekedeteiből akar megiga- 
zulni, az rendszerint igen alacsonyra 
szabjiá a mértéket, vagyis emberi mér
téket használ. Azt hiszi, hogy ha nem 
lop, nem öl, vagy más olyan bűnt nem 
követ el, amelyek emberi ítélet alá 
esnek, akkor már büszkén fölemelheti 
a fejét, ezt vallva, hogy sem Isten, 
sem ember nem hányhat neki semmit 
a szemére. De Jézus törvénye maga- 
sabbrendű törvény, amely nem csak a 
külső cselekedeteket ítéli meg, hanem 
a szív mélyéig hatol.

Júl. 5. Zsid. 9:1 14. I. Kir. 10:1-13. 
Amennyire egy kép tökéletes lehet, 
annyira tökéletes volt az ótestamen
tomi szent sátor minden részletében. 
Minden részletnek meg volt a maga 
értelme. De azért a kép mégis csak 
kép, sohasem maga az élő valóság. 
Azért kellett a képben előforduló szer
tartásokat mindig újra meg újra meg
ismételni, mert azoknak hatása csak 
ideig-óráig tartott. Milyen más a 
Krisztus áldozata! Ez örökkévaló ér
vényű, ezt többé képekben és cere
móniákban kiábrázolni nem szükséges, 
sőt vétkes dolog, mert megtagadása 
éppen az örökkévaló érvényességnek. 
Ebben csak hinni kell.

Júl. 6. Zsid- 9:15—28. I. Kir. 11:6—13. 
Hogy milyen nagy jelentősége van Is
ten szemében a vérnek, az abból is 
kitűnik, hogy az ótestamentomi, kép
letes istentiszteletet sem lehetett vér
ontás nélkül elvégezni. De azért az ott 
kiontott vér is tulajdonképpen csak 
képletes volt, mert bakok és tulkok 
vére nem szerezhet engesztelési. De 
mégis reá kellett mutatni ezeknek az 
áldozati állatoknak a vérével arra is, 
hogy valóban vér lesz az, ami engesz
telési szerez: .a Krisztus drága, szent 
vére. Hiszel-e ennek a vérnek az ere
jében?

Júl. 7. Zsid. 10:1-18. I. Kir. 11:29— 
43. Jézusnak azért kellett emberré len
nie, hogy a nagy engesztelő áldozatot 
végrehajtsa, életét halálba adja, vérét 
kiontsa. Erre volt szükség s ezt csak 
mint ember cselekedhette meg. De mi
vel emberi testében tökéletesen tiszta, 
isteni Lélek lakott, azért van testi 
áldozatának ilyen nagy, fölszabadító 
ereje. A Szentlélek munkája az, hogy 
ennek az áldozatnak értelmét és ere
jét szívünkbe belevigye. De ez csak 
úgy történhetik meg, ha szívünket hit
tel kitárjuk előtte.

Júl. 8. Zsid- 10:19—30. 1. Kir. 12:1— 
17. Jézus Krisztus testének megtöretté- 
sével egyidejűleg kettéhasadt a temp
lom kárpitja (Márk 15:38.) s ezáltal 
megnyílt a szentek szentje mindenki 
számára. így van most nyitva az igazi 
»szentek szentje, a menny« mindenki 
számára, aki oda a Jézusban való hit 
áltat akar bemenni. Ez a hit leveszi 
lelkiismeretünkről a bűn terhét s inem 
kell többé félnünk az ítélettől. De fé 
lelmes szavakkal rajzolja az írás a- 
zoknak a sorsát, akiket hitetlenségök 
miatt elér az ítélet.
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Júl. 9. Zsid. 11:1 12. I. Kir. 12: 
22—33. Csodálatos eredményei vannak 
a hitnek, amint itt a Bibliából előso
rolt példákból s az azóta lefolyt két
ezer esztendő példáiból is láthatjuk. 
De legyünk vele tisztában, hogy a 
csodatevő erő tulajdonképpen nem ma
gában a hitben rejlik, hanem abban, 
amit hitünkkel megragadunk. Azért te
hetetlen, holt hit minden hit, amely 
nem Isten kijelentésén, a Biblián, s 
a megtestesült Igén, Krisztuson nyug
szik. Az ótestamentomi hívők is, bár 
Krisztusról még mitsem tudtak, a ma
gok világossága szerint, amely Isten 
beszéde folytán ébredt föl bennök, 
szintén az élő, és magát megnyilatkoz
tató Istent ragadták meg hitökkel. Az 
ő példájok is arra intsen bennünket, 
hogy higyjünk a legtökéletesebb ki
nyilatkoztatásban, Krisztusban.

Júl. 10. Zsid. 11:13—27. Ésaiás 62: 
6—12. Az itt következő példákból még 
jobban kitűnik, hogy az ótestamentomi 
kegyesek is tulajdonképpen Krisztus
ban hittek, mint Ígéretben, mert hiszen 
a Szabadítót Isten még Adómnak meg
ígérte s Ígéretét megismételte Ábra- 
hámnak, Jákobnak, Mózesnek, ök nem 
érték meg az ígéret beteljesedését, 
de a mennyei hazát megtalálták, mert 
hittel keresték. Mi, a beteljesült Ígé
retek tulajdonosai keressük-e ilyen 
hittel?

Júl. 11. Máté 9:35—38. Róm. 6:19—23. 
Márk 4:26—29. /. Tini. 6:6—12. Hány 
embert ejt tőrbe a meggazdagodni a- 
karás gonosz szelleme, vagy a már 
megnyert gazdagság gyönyörűsége és 
gondja! Mily kevesen gondolnak arra, 
hogy még ha itt a földön mindvégig 
megtarthatják is a földi javakat, — 
ami szintén nagyon kétséges — áz 
örökkévalóságba semmit sem vihetnek 
át belőlük. S ezeknek a (megszerzése és 
megtartása megakadályozta őket ab
ban, hogy mennyei kincseket keresse
nek (11. v.), hogy a hitnek harcát har
colják s ezáltal megnyerjék az örök 
életet. Üres kézzel kell majd Isten 
trónja előtt megállniok s az ítéletet 
meghallaniok. '

Júl. 12. Zsid. 11:28—40. I. Kir. 13: 
1—10. Az ótestamentomi példák mind 
egy-egy sokat mondó hasonlat arról, 
akiben az Ígéretek beteljesültek. A 
megoltalmazó vér, a veszedelem szét
nyíló hullámai, az ellenséges falak le- 
dőlése, mind Krisztusban nyertek be
teljesülést. S az eljövendő Krisztusban

való hit mekkora erőt adott azok
nak, akikről maga az írás azt mond
ja, hogy hősies szenvedéseik úgy meg
szentelték őket, hogy nem volt méltó 
rajok a világ. S mi még nálok is 
sokkal többet nyertünk.

Júl. 13. Zsid. 12:1 13. I. Kir. 13: 
11—24. Milyen tökéletes értelmét ad
ják Isten hívő gyermekei szenvedései
nek ezek a bibliai szavak! Amit az 
ótestamentomi hívők elnyerhettek hit
tel viselt szenvedéseik árán, mennyivel 
egyszerűbben elnyerhetjük ma, pusz
tán hit által, ha a hit elkezdőjére s 
elvégzőjére, Jézusra nézünk. De azért 
a szenvedések elkerülését sem Ígéri 
nekünk Isten, mert azokra szükségünk 
van, hogy hitünk erősödjék, életünk 
megszenteltessék. S mennyivel köny- 
nyebb a szenvedéseket hordani ne
künk, akik Jézus szenvedéseiből merít
hetjük az erőt.

Júl. 14. Zsid. 12:14—29. I. Kir. 13: 
15—24. Amennyivel nagyobb az áldás 
és a kegyelem, amely reánk Jézus 
váltsághalálából árad, annyival nagyobb 
a felelősség, hogy ezt az áldást és 
kegyelmet meg ne vessük. Mindaz az 
ítélet, amely eddig is érte a kemény
szívű, hitetlen világot, semmi ahhoz az 
ítélethez képest, amely végül azokat 
fogja sújtani, akik Krisztus vérét meg
vetették. A haragvó Isten megemésztő 
tűz, aki nemcsak a látható világot 
pusztíthatja el, hanem az ellene láza
dók számára is a kárhozat tüzévé vá
lik.

Júl. 15. Zsid- 13:1—14. I. Kir. 14:
1—18. A hitnek megvannak a maga
gyümölcsei: a szeretet, irgalmasság, 
tisztaság, megelégedés, engedelmesség. 
Mindezeket Isten Lelke munkálja ben. 
nünk úgy, hogy Jézusra mutat s az 
Ő életét valósítja meg bennünk. De 
ez az élet önmegtagadással jár, v i
selnünk kell Jézus gyalázatát is.

Júl. 16. Zsid. 13:15—25. I. Kir. 16:
29—17:7. A hitnek gyümölcsei az Is
tent dicsérő ajak, a jótékonyság, a má
sokért való imádkozás, az elöljárók 
tisztelete is, Mindezt gyakorolnia kell 
a hívő keresztyénnek. De nem hiába 
gyakorolja, mert áldást nyer általok. 
Próbáld meg az adakozást s tapasz
talni fogod, hogy magadnak is több 
lesz, mint azelőtt volt. Imádkozzál 
másokért, s magad is megnyered, amit 
óhajtasz. Tisztelj másokait s te is meg
becsülésben fogsz részesülni. Isten 
nem marad adós. Vargha Gyuláné.
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