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El kell veszítenünk, különben lelkünk
vész el:

1. Látszatot.
2. Rendezetlen múltat és jelent.
3. Megkötözöttségeket.
4. A testet indulataival és kívánságaival.
5. Gyermekbetegségeket: vágyat, szeszélyt, aggodalmaskodást, 

fecsegést, érzékenységet, elbizakodottságot, bírálgatást, ítél
kezést, haragot, igazságtalanságot, tisztátalanságot.

6. Hamis látást: önmagunk nagyrabecsülését.

Jótanácsok azoknak, akik új életben 
akarnak járni.

A halálba kell adnunk magunkat, másképen Krisztus ellenségei 
vagyunk.

A  gyümölcstermés titka Jézusban maradni. Jézusban maradni 
pedig azt jelenti: Ismételten hozzájönni.

A  mi békességünknek az alapja az Úrhoz való viszonyunkban 
rejlik, mert Ö a mi békességünk.

Hűnek lenni annyit jelent: ott lenni, ahová Isten állít; azt 
tenni, amit tőlünk vár; eltűrni, amit ránk helyez.

Mindenkinek két új nevet kell kapnia; nemcsak azt: Isten 
gyermeke, hanem az Izráel nevet is: Isten harcosa.

XIV. évfolyam 12. szám. 
' 1938. június 15
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Megtérés.

A megtérés az emberi lélek Is
ten-munkálta alapélménye. Nem 
egy élmény a többi mellett, hanem 
a többi élményt új alapra helyező 
alapélmény.

A megtérés éppen mint lelki él
mény egyéni élmény. Nem egy
forma, nem sablonszerű. Hol csen
des, mint a lassan hömpölygő fo
lyam, hol orkánszerű, amely pil
lanat alatt keresztültör. Megtör
ténte hol percnyi pontossággal 
megjelölhető, hol teljesen bizony
talan annak időpontja. Egy azon
ban bizonyos: az, hogy megtör
tént. Az igazán megtért ember 
tudja, hogy megtért; mikor és mi 
módon, az nem fontos.

Az is bizonyos, hogy ilyen ér
telemben megtérni tulajdonképpen 
csak egyszer lehet. Egyszer jön el 
az a nagy pillanat, amelyben lát
juk, felismerjük, hogy mik va
gyunk, és mi a rendeltetésünk; 
érezzzük, hogy az Ur szeretető 
vonz magához; elhatározzuk,hogy 
az Úrhoz megyünk, hogy az övéi 
legyünk, és el is megyünk Hoz
zá, mondván: íme itt vagyok, 
tégy velem a Te akaratod szerint! 
Ez az egy és első pillanat a mi 
megtérésünk. A megtérés nem tesz 
bűn teleimé, hiszen éppen a meg
tért ember szenved legjobban bű- 
neinek súlya alatt. Ezért utána 
jönnie kell a naponkénti megté
résnek és a megszentelődésnek, 
mert a megtérés, mint alapélmény 
megváltozás ugyan, de nem fizi
kai. A test test marad a megtérés 
után is. Az eredendő bűn eredendő 
bűn marad a megtérés után is. 
És nagyon sokszor a miliő is u- 
gyanaz marad minden kísértésével 
együtt és beleköt az újonnan meg
alapozott életbe is, sőt most köt 
bele igazán, mert most van az 
ördögnek félteni valója.

Ha a megtérés egyrészt Isten 
Lelkének munkája, másrészt egyé
ni lelki élmény, akkor világos, 
hogy nincsen megtérési szabály 
és metódus. Van az Urnák meg
mentő akarata és az embernek 
ezen isteni akarattal szem leni ál
lásfoglalása, Jel. 3:20. Ha ez az 
állásfoglalás nem elutasító, akkor 
az Ur megtérít. (Jer. 31:18.)

Z. H. előadása nyomán.

Újjászületett élet.

Az újjászületett ember kettős 
viszonyban: az Istenhez és a bűn
höz való viszonyban a Krisztus 
mellett áll; azon az alapon áll, a- 
melyen a Krisztus, azt az álláspon
tot foglalja el, amelyet a Krisz
tus. Ez mindenekelőtt azt jelenti, 
hogy az újjászületett ember Is
ten gyermekének tudja, magát.

Isten Lelke szülte őt ujja, Is- KI 
ten Lelke hordozza, táplálja, ve-R 
zérli napról-napra, Hóm. 8:14. Halj 
Isten gyermekének tudja magát, H 
akkor a mindenható Isten az ó l  
Atyja, akiben mindenkor és nmi-I| 
den körülmények között van az ö lj 
bizodalma. Őhozzá fordul, Őhozzál 
kiált szükségében, Őnéki önti kilj 
szívét, őtőle fogad el vigaszt, Őtö-| 
le kér tanácsot, irányítást, erőt.1 
Egyszóval imaéletet él, Róni. 8:1

Az újjászületett ember IstenneltM 
lényegéből való. Isten irgalmas, óB 
is az; Isten szent, ő is az; Isten■  
hűséges, ő is az.

Az újjászületett embernek, hogy* 
a Krisztus ábrázatát mutathassa,® 
voltaképen el kell tűnnie, hogy® 
önmagát ne mutassa. Ami ót® 
eltűnteti, az a szeretet. Az ujjászü® 
letett ember életét a szeretet jel-M 
lemzi. A- Krisztusi szeretet sze® 
rét általa. Szereti az Urat és sze-® 
réti az embert. Az embert azzal al
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Földrengés a szívben.
Sokan vannak, akiknek ahhoz, 

hogy láthatatlan dolgokban hinni 
tudjanak, földrengésre van szüksé- 
sük. Csak így ismerik el egy fel
sőbb hatalom létezését, s hajtanak 
térdet Isten üzenete előtt. Jó na
pokban hallani sem akarnak meg
térésről, bűn bánatról, de ha vala
mely közelálló hozzátartozójuk 
meghal, ha szükség zörget az aj
tón, ha máról-holnapra szétí oszlik 
reménységük, akkor kész a szí
vük Jézus szava meghallására. 
Földrengés kell ahhoz, hogy éle
tük épületét megrázza és új fun
damentumra helyezze. Sok ilyen 
földrengésről hallottam már. Is
tennek sokféle módja van arra, 
hogy a bűnös szívet összetörje s a 
megfeszített Jézus Krisztus előtt 
térdhajtásra kényszerítse, mígcsak 
égetővé nem válik a szívben a 
börtönőr kérdése: »Mit cseleked
jem, hogy idvezüljek?«

„Jövök!“
Isten fel akarja ébreszteni az 

embert halálos álmából, azért, 
hogy az örök kárhozattól meg
mentse, de az ember nem akar 

| felébredni. Mennél hosszabb időt 
élt már meg valaki,annál mélyeb
ben úrrá lesz felette a bűn álma.

| Sokan hasonlítanak ahhoz a ven
dégfogadóshoz, akihez éjnek ide
jén bezörgetett egy fáradt utas, 
hogy szállást kérjen. »Jövök mind
járt!« — hangzott belülről a vá- 

' lasz. Az utas türelmesen várt, 
végre fél óra múlva újra bezörge- 

i f tett. Ugyanazt a választ kapta, 
azonban az ajtó mégsem nyílt 
meg. Végre türelmét vesztve be
törte az ajtót. »Micsoda eljárás ez! 
Egy órája, hogy kérem, azt feleli: 
igen s mégsem enged be!« Az öreg 
fogadós bocsánatot kért, de — 
amint megjegyezte — már olyan 
sokszor zavarták álmában, hogy

most már öntudatlanul is azt 
mondja: »Jövök!« —- így tesz sok 
ember, amikor Isten Igéjét hallja. 
»Jövök!« — azt felelik a hívásra, 
de a mindennapi élet szürkesége, 
gondja, baja eláhnosítja őket, és 
soha nem térnek meg az Istenhez.

Leszerelés.
A megtérés nem egyéb, mint le

szerelés" Milyen sokan járnak 
megterhelt szívvel és lelkiisme
rettel, hordozzák régi bűneik sú
lyát. Nem tudják, miért olyan ne- 
íezek lépteik s napról-napra lá- 
radtabban viselik az élet súlyát. 
A  megbocsáttatlan bűn az, ami ne
hézzé és elviselhetetlenné teszi az 
életet.

Menjünk mindnyájan, akik ros
kadozunk a terhek alatt Megvál
tónkhoz, hiszen mehetünk. Valljuk 
be előtte bűneinket, amelyek be
szennyezik az életet, sötétséget s 
nyomort vonnak maguk után. S 
az a Megváltó, aki a váltsághalált 
elszenvedte, minden mi vétkünket 
a tenger mélyébe veti. Megtisztítja 
beszennyezett lelkiismeretünket, 
az Ő vére által s bocsánatot ad.

A leszerelés — megtérés. Meg
térni a legmagasztosabb, a leg
szentebb élmény.

Megtérés a halálos ágyon.
Egy lelkipásztor, aki sok ta

pasztalatra tekinthet vissza, be
széli el, hogy munkássága alatt, 
— amely hozzávetőleg fél évszá
zadra terjed — gyakran hívták 
halálos ágy mellé. Olyan emberek
hez, akik tudták, hogy halálosan 
betegek s a haláltól való félelem 
miatt meg akartak térni. Ha az 
ilyen betegek váratlanul, csodával 
határos módon meggyógyultak, 
mit gondolunk, hány maradt meg 
közülük elhatározása mellett? Azt 
gondoljuk, sokan? Egyetlen egy 
sem!



94 F é n y s u g á r “

KÜLMISSZIÓ.

Isten munkája a pogányok 
közt.

Isten Lelke sok csodát, visz vég
hez künn a misszió területén is 
emberi szívekben.

Egy pogányból lett keresztyén 
nőt azzal csúfoltak, hogy a ke
resztyén vallás nagyon szegényes 
tartalommal bírhat, mert olyan ke
vés a követője.

Az asszony jól megfelelt nekik:
A faluban sok salakhalmot lehet 
találni, de igen kevés gyöngyöt. 
Egyetlen gyöngy pedig bizonyosan 
többet ér, mint minden salakrakás 
együttvéve. Erre a pogányok bé
kében hagyták.

Valaki, aki akaratlanul tanúja 
volt egy vak kínai nő imádkozá
sának, feledhetetlennek mondja 
ezt. Bizalommal, bensőséggel, mint 
egy kis gyermek az anyjával, úgy 
beszélt Istenével és az, aki hal
lotta, csodálta Istennek milyen 
boldog gyermekévé változtathat 
Isten Lelke egy szegény vak po
gány nőt.

Egy bélpoklos kínai nő meg
őriztetett attól, hogy súlyos meg
betegedésekor Isten ellen zúgo
lódjék. Sokan imádkoztak érte és 
így lassanként lecsendesedett a 
szíve, gyakorlatban tapasztalhatta 
meg, hogy azoknak, akik Istent 
szeretik, minden javukra van.

Egy tanító feleségéről azt írta 
az egyik misszionárius, hogy az 
évből 41 napot az Urnák szentelt, 
ezeken a misszió javára varrt és 
egész jövedelmét sugárzó arccal 
hozta hálaáldozatul. Bár 8 gyer
meke volt, rendszeresen eljárt va
sárnaponként a templomba, meglá
togatta a betegeket és öregeket, 
akiknek elmondta, amit Isten Igé
jéből hallott. Ha öreg asszonyaink 
meghalnak, rendesen temetik el

őket. Ha azelőtt egy anya meg
halt gyermeke születésénél, vele 
együtt eltemették a gyermeket is, 
most nevelőanyát kap és felneve
lik.

India asszonyai most már el
merik hagyni szobáikat és elmen
nek a templomba. Segítenek a 
templomok díszítéséinél és tiszta 
ruhában jönnek. Már kezdenek 
igazat szólani és betegségük ide
jén Istenhez fordulnak.

Ugyebár, csodálatos az az át
alakulás, amit Isten Igéjének az 
ereje munkál a pogányok között?

A sál zen we deli Szt. Katalin- 
templomban még ma is mutogat
nak egy kopott képet, amely egy 
hamisan esküvőnek a halálát áb
rázolja, Ez egy polgártól 100 ara
nyat kért, kölcsön: s miikor vissza 
kellett volna adnia, letagadta, 
hogy kapta. A  hitelező elment a 
városházára, hogy ott, igazságot 
szolgáltassanak. Az adóst törvény 
elé idézték s eskü véssél kellet t 
megerősítenie', hogy a pénzt, visz- 
sza,fizet,te, Ezt 'egész könnyen 
meg is tette, csak arra kérte a 
mellette álló hitelezőt, hogy az
alatt tartsa a botját. A bot üres 
volt s ebbe tette a 100 aranyat. 
Az adós ünnepélyesen mondta el 
az esküjét, hogy a kölcsönkért 
összeget a mellette álló hitelező
nek visszaadta. Ez szomorúan 
ment haza. De mikor az adós 
kilépett ,a,z utcára, a, molnár sze
kere fordult be a sarkon, az elé
je befogott lovak megbokrosod
tak-,s őit, a földre tiporták. A bot 
a szekér egyik kereke alá került, 
s az arany csörögve hullt szét, a 
kövezeten. A pénz mellett ott fe
küdt. a hamis esküvőnek a holtte
teme, akit a hatalmas Isten ítélt 
meg.
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TUDAKOZZÁTOK
JÚJI. 16. Jer. 31:27—37. Csel. 5:12-33. 

III. Ján. Gájus vendégszeretete igazi, 
Istennek tetsző vendégszeretet volt. 
Nem viszonzást várva cselekedte, nem 
is közeli hozzátartozóit részesítette 
benne, hanem idegeneket, akik azonban 
mégis az Ur gyermekei voltak, mint 
ó is. Ezzel ellentétben milyen szomorú 
kép a Diotrefeszé, aki elsőséget kíván 
magának s mégsem fogadja be az 
atyafiakat. János, egybevetve a ket
tőt, ezt tanácsolja Gájusnak: Ne a 
rosszat kövesd, hanem a jót. Könnyű 
választanunk, hogy melyiket kövessük.

Ján. 17. Jer. 32:1—15. Csel. 5:34-42. 
Zsolt. 99. »Szent az Ur!« — ismétli 
újra meg újra a zsoltáríró. Megemlé
kezik kegyelmességéről és irgalmassá
gáról, de megemlékezik igazságáról, 
jogosságáról és bosszúállásáról is, s 
mindezt ebben a szóban foglalja össze: 
»Szent az Ur!« Isten egész lényének 
csodálatosságát magában foglalja ez a 
szó, mely mindenkit arra késztet, hogy 
leboruljon előtte s magasztalja Őt. 
Esaiás próféta is, mikor meglátta Őt, 
s halottá a szeráfok kiáltását: »Szent, 
szent, szent a seregek Ura!« — össze
tört előtte bűnös voltának tudatában. 
(Es. 6:1—5.) Mi sem tehetünk más
képen.

Ján. 13. Jer. 32:16-29; 36—44. V. 
Móz. 6:4—13. Zsolt. 115. Már az ó- 
testamentomi nép is milyen élesen 
meglátta a különbséget Izrael igaz Is
tene s a pogány népek bálványai kö
zött. Hát még mi, az új-testamentomi 
nép, akik előtt megnyilatkozott az igaz 
Isten teljes szentsége és szeretete ott 
a Golgotán! De ennek a nagy kegye
lemnek a birtokában, nem kellene-é 
égni szívünkben a mentő szeretetnek, 
ha a lelki sötétségben élő pogányokra 
gondolunk s nem kellene e mindegyi- 
kőnknek kivennie a maga részét abból 
a munkából, amely őket Krisztushoz 
vezetheti?

Ján. 19. Luk. 16:19-31. I. Ján. 4: 
16—21. Máté 13:31—35. Csel. 4:32-35. 
Zsolt. 06. Isten nagysága és dicsősége 
indítson bennünket hálaadásra. Dicsér
jük Őt szóval és énekkel, jóságáról 
való bizonyságtétellel, dicsérjük Őt 
egész életünkkel. A zsoltáríró belevonja 
ebbe a dícséretmondásba az eget és 
a földet, a tengert, a mezőt és az er
dőt. S valóban dicsérik is Őt mindezek, 
csak egyedül az ember az, aki gyak
ran elfeledkezik a dicséretről, sőt ké
pes még arra is, hogy Istent káro
molja. Ezért kell, hogy azoknak ajkán,

AZ ÍRÁSOKAT 1
akik őt ismerik és szeretik,, minél han
gosabb legyen a dicséret, szívökben 
minél nagyobb az örvendezés, hogy 
fölébresszük az alvó, hideg, kemény 
szíveket. '

Jún. 20. Zsolt. 33. Csel. 6:1—7. Rúth 
1:1—14, Csodálatosak az Urnák az 
útai! Ő ismerte Ruthot öröktől fogva, 
s tudta, hogy ha földi származás sze
rint nem ’tartozik is az Ö népéhez, 
de lélekben odavaló s arra van elhi
vatva, hogy ősanyja legyen annak a 
nemzetségnek, amelyből fog származni 
test szerint Jézus Krisztus. S hogy 
ezt a lelket megtalálja és a neki szánt 
helyre elvezesse, Isten kiviszi Naómit 
Moáb földjére, összeköttetésbe hoz
za ott Rúthtal, hogy majd vele együtt 
hozhassa ismét vissza Júda földjére.

Ján. 21. Jer. 33:1—13. Csel. 6:8—15; 
7:55—59. Rúth 1:15—22. Rúthról ha
marosan kitűnik, hogy nem pusztán a 
Naómihoz való emberi szeretet és ra
gaszkodás vezeti, hanem valami tit
kos vágy a Naómi népének és Istené
nek megismerésére. S nem csak Iz
rael népének földére jut el, hanem 
csodálatosképen éppen Betlehembe, 
mitsem sejtve arról, hogy ez a kicsiny 
város lesz hivatva arra, hogy jászol - 
bölcsőt adjon a világ Megváltójának. 
Bizony csodálatosak az Urnák útai!

Jún. 22. Jer. 33:14—22. Csel. 8:1—8. 
Rúth 2:1—23. Boáz ajkát bizonyára az 
Ur vezette, mikor így szólt Rúthnak: 
»Legyen teljes a te jutalmad a(z Úr
tól, Izraelnek Istenétől, akinek szár
nyai alatt oltalmat keresni jöttél.« 
Rúth valóban ott keresett oltalmat s 
nem tudta azt, hogy emberi oltalmat is 
fog találni Boáz személyében. Csen
desen és alázatosan »szedegetett«, s 
nem számított jutalomra, csak annyira, 
amit mint legszükségesebbet, jogosan 
megszerezhetett. De az Ur többet is 
adott neki.
nunk az akkori idők, s az itt szereplő 

Jtm. 23. Jer. 34:8—22. Csel. 8:9^25. 
Rúth 3:1—18. Az itt leírt jelenet he
lyes megértéséhez többet kellene tud- 
nép szokásaiból és felfogásaiból. De 
többet ér ennél, ha lelki értelmét vizs
gáljuk a példázatos történetnek. Az 
első, amit látunk az, hogy Rúth en
gedelmeskedik (5. vers). A másik a 
bizalom, amellyel Boázhoz fordul (9. 
vers). A harmadik Boáz igazságszere- 
tete a nálánál közelebbi rokon jogaival 
szemben. (12., 13. vers). A negyedik 
az ajándék, amelyben Rúth részesül 
(15. vers). S végül Naómi bízó hite,



96 „P é n y s u g é r
hogy aki elkezdette a jó dolgot, vég
hez is viszi azt. Lehet ezeken gon
dolkozni. „ „ . . .

Jmi 24. Jer. 35. Csel. 8:26 40. Ruth 
4 1 —22. Boáz valóban véghez vitte a 
megkezdett dolgot. A legközelebbi ro
konnak átengedte az elsőségi jogot 
Elímélek örökségének avval együtt 
Rúthnak megváltására, de mikor az 
erről lemondott, akkor élt a maga 
jogaival, megváltotta a földet s fele
ségül vette Rúthot. Boáz és Ruth tör
ténete egy kedves idilli történet, de 
rámutat egy sokkal fontosabb megvál
tásra, amely nem pénzzel történt, ha
nem drága isteni vérrel, s nem egy 
emberi léleknek, hanem az egész embe
riségnek megváltásáért történt. Boaz 
megváltotta Rúthot a maga számara, 
Jézus Krisztus megváltott minket a 
maga számára. Az Ő tulajdonai va

jda. 25. Jer. 36:1—8. Péld. 9:1 10. 
Péld. 15:13—20. Bölcs Salamon az o 
példabeszédeiben röviden bár, de ta
lálóan mutat reá sok emberi gyarló
ságra, bűnre, amelyeknek tükörében 
megismerhetjük magunkat. Vidám-e az 
orcánk, hogy másokat is vidámítsunk, 
vagy szomorú ábrázatunkkal má
sokat is megsjz omo rí tünk ? Megelég
szünk-e a kevéssel, vagy földi kincse
ket keresünk? Nem vagyunk-e hara 
gosak? restek? és így tovább. Vonjuk 
le a tanulságokat. I

Jún. 26. Luk. 14:16—24. I. Ján. 3: 
13—18. Máté 9:9—13. Róni. 10:1—15. 
Péld. 16:1—18. En a magam részéről 
ezekben az igékben főként a 2., 3., 7. 
és 18. versekre helyezném! a hangsúlyt, 
de lehet, hogy másoknak más versek 
válnak: fontosakká. Merítni bizonyára 
mindenki meríthet belőlük.

Jún. 27. Zsolt. 34:1—11. Csel. 9 :1-9 . 
Péld. 16:19—33. Az Ige maga figyel
meztet itt bennünket arra, hogy jót 
nyerünk, ha az Igére figyelmezunk. 
Ha ezt megtesszük, akkor megtanu
lunk az Urban bízni, mert az Ige szor
galmas és alázatos tanulmányozása az 
Ur szeretetét és hűségét tárja föl előt
tünk. S mily fontos, hogy az Urban 
bízzunk, mert a magunk emberi gon 
dolatai helytelen útakra visznek ben 
nünket, amelyek a veszedelemnek ,út- 
jává is válhatnak. Ne hányjuk be hát 
szemünket az Ur vezetése előtt, ha
nem őáltala megnyitott szemekkel jár
junk az Ő útain.

Jiin. 28. Jer. 36:9—19. Csel. 9:10-22.

Péld. 20:1—11. »Ki mondhatná el ma
gáról: tiszta vagyok az én bűnömtől«? 
Bizony csak az, akinek bűneit Jézus 
vére mosta le. De vigyázzon az ilyen is, 
hogy folyvást a megtisztító vér alatt 
maradjon, mert mihelyt kilép alóla, 
úira az ellenség karmai közé eshet, 
aki különösképen leselkedik azokra, 
akik az Űréi. '

Jún. 29. Jer. 36:20—32. Csel. 9:23—31. 
Péld. 20:20—30. Szülőtisztelet, megbo
csátás, igazságos ítélet, meggondolás, 
mind olyan dolgok, melyeknek a ke
resztyén életéből nem szabad hiányoz- 
níok. De hogy jutunk el hozzájuk? Csak 
úgy, ha engedjük, hogy Isten az O 
Lelkének szövétnekével belévilágitson 
szívünknek minden rejtekébe, s nap
fényre hozzon onnét minden bűnt es 
szennyet, hogy aztán eltörülhesse. Le- 
hét hogy ezt a munkát csak kemény 
eszközökkel tudja rajtunk végrehajtani, 
de ne felejtsük, hogy sokszor csak a 
fájdalmas sebek s a belső részekig 
ható csapások tudják eltávoiztatni a

S°JúnZt30. Jer. 37. Csel. 9:32-43. Péld. 
23:22— 35. A Példabeszédek írója na
gyon sokszor emlegeti a szülők iránt 
való tiszteletnek és engedelmességnek 
szükségességét. Jó volna ezt megszív
lelni a mai ifjú nemzedéknek, amely
nél ezekben olyan sok hiány van. S 
újra meg újra rámutat bölcs Salamon 
az iszákosságnak és a paráznaságnak 
bnűeire is, amelyek óh! de sok élet
nek szereznek jajt, óh jajt! Mi ezeknek 
az orvossága? »Adjad fiam, a te szi
vedet nékem és a te szemeid az .én 
útaimat megőrizzék.«

'

Előfizetési felhívás.
Tisztelettel kérjük azokat az olva

sóinkat, akiknek az első félévi elő
fizetése ezen számmal lejárt, hogy 
előfizetésüket a mellékelt csekklapon 
befizetni szíveskedjenek, hogy a lap 
küldése akadálytalanul folytatódhas- 
sék. Egyúttal szíves figyelmükbe 
ajánljuk Olvasóinknak a Kis Harang 
című ingyen mellékletünket is, amely
nek előállításához önkéntes adomá
nyuk, vagy új előfizető szerzése által 
való hozzájárulásukat kérjük szeretet
tel.
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