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Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség.
Zsolt. 25 :10 .

Csodálatos erőt rejt magában ennek az Igének minden szava. 
Kegyelem . . . Elgondolkozom ezen a szón. Mit is jelent? Szere
tetek amely nem engedi, hogy az embert az örök halál büntetése 

érje. Az Úrnak a kegyelme ? . . . Az Úr szeretete nem engedi, hogy 
mi a mi bűneinkben meghaljunk, hanem lehetővé teszi, hogy új 
életben járjunk.

Hűség . . .  Az valami olyan, ami a végsőkig kitart. A hű katona 
inkább meghal, mintsem elhagyja a helyét. Az Úr hűsége 1 . . .  a  vég
sőkig, mindenen keresztül kereső s megtartó szeretet.

Kint jársz a világban. Küzdesz a mindennapi kenyérért, talán 
nyomorban vagy? Életed egyhangú menetét talán súlyos betegség, 
csalódás, súlyos anyagi gondok, vagy koporsó zavarják meg. Kétségbe 
esel. Miért büntet engem Isten? Ne menj tovább, állj meg! Isten 
szeret tégedet. Neki minden útja kegyelem és hűség. Az ő  Fiát adta 
érted, hogy bűneidet fölvigye a keresztre s neked ne kelljen meg
halnod, hanem élhess Vele tiszta, szent életet. Nézz reá s szenve
déseid mögött megláthatod az Ö szerető arcát. Nem akarod meglátni? 
Nem akarod meghallani szavát ? ő  hű 1 A végsőkig elmegy. Ha mind
végig ellentállsz Néki, meg fogsz halni a te bűneidben és már itt e 
földön érezni fogod a kárhozat előízét.

Vagy azt mondod, óh, az én szenvedéseim, nehézségeim sok
kal nagyobbak, hogysem elhordozhatnám ? Nézz a keresztre 1 Ami 
ott érted történt, az minden szenvedésnél nagyobb. Szégyeld magadat 
és ismerd el, hogy ami a te életedben volt, az csupán az Úr kegyelme 
és hűsége, hogy magához vonjon.

Luther Mártont, amikor egyszer kedvetlen arccal ment el 
hazulról, felesége gyászruhába öltözve, sírva várta haza. Luther 
megijedt. Mi történt? „Meghalt a Megváltói“ — volt a válasz. Luther 
megértette és megköszönte.

Értsük meg hát mi is, hogy az Úrnak minden útja kegyelem és 
hűség, és éljünk ennek a bizonyosságnak a tudatában, és bármi tör
ténik életünkben, az Úr szerető kezét lássuk abban, mellyel mind
nyájunkat magához akar vonni és boldoggá tenni. M. G. d. t.
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szemeluényeK Luther életéből, j

7. Luther, a hitvalló.

Luthernek a 95 tételéért felelnie!
kellett. A pápa megbízottja,! 

Kajetán bíboros Ágosta városába! 
hívta őt kihallgatásra. Még a ki-1 
hallgatás előtt ismételten felkereste! 
őt Kajetán barátja, Serralonga Or-| 
bán, s arra akarta rábeszélni, hogy | 
csak ezt az egy szót mondja k i : i 
„revoco“ (visszavonom). Azzal bíz- f 
tatta Luthert, hogyha ezt a szót} 
kimondja, Kajetán be fogja őt a ! 
pápánál ajánlani. Luther azonban! 
nem tette meg. „Nem akarok eret-! 
nekké lenni ama meggyőződésem- [ 
nek visszavonása által, amely! 
meggyőződés engem keresztyénné! 
tett. Inkább haljak meg, égessenek! 
meg, űzzenek el s átkozzanak! 
meg!“ Amikor Luther Kajetán; 
előtt sem akarta tanítását vissza-! 
vonni, s a bíboros ijesztgette: „Azt! 
gondolod, a pápa sokat törődik; 
Németországgal ? S azt gondolod,! 
hogy a fejedelmek fegyverrel fog-! 
nak védelmedre kelni? Ne gon-; 
dőld! S akkor hol fogsz marad-! 
hatni?“ ezt felelte : „Az ég alatt.“ : 

Miután Luthernek Miltitz pápai! 
kamarással való tárgyalása, továbbá! 
dr. Eckkel Lipcsében a római pápa; 
hatalmáról folytatott vitatkozása is 
eredménytelen maradt, megjelent 
1520. jún. 25-én a pápai bulla, 
amely Luther 41 tételét elitélte, őt 
magát 60 napon belüli vissza
vonásra felhívta, arra az esetre 
pedig, ha ez nem történnék meg, 
az eretnekség minden büntetését 
kilátásba helyezte. Ezen bulla meg
jelenése után Luther írásait több 
helyen elégették, amire Luther 
azzal felelt, hogy „az Antikrisztus“ 
bulláját a pápai kánonjogi könyv
vel együtt 1520. dec. 10-én Wit
tenberg egyik kapuja előtt az 
egyetemi ifjúság jelenlétében e

szavakkal: „Mivel az Úrnak igaz- \ 
ságát elhomályosítottad, égessen 
meg téged az örök tű z!“ (v. ö. 
Józsué 7 : 25.), tűzbe vetette. 
Ezzel felégette maga mögött a 
hidat; most már csak előre mehe
tett. És ment! . . .

A középkori törvények szerint 
a világi hatóság köteles volt az 
egyházi bíróság Ítéleteit egyszerűen 
végrehajtani. Éppen ezért V. Károly 
császár, aki különben is a római 
egyháznak hű fia volt, Luthert biz
tosítólevél küldése mellett Wormsba 
idézte, hogy a birodalmi gyűlésen 
kihallgassa. Luther el is ment. 
Útközben Erfurt előtt meghallotta, 
hogy nagy veszély fenyegeti,

! mégis, mikor a császári futár 
megkérdezte, hogy gondol-e még 

!a Wormsba-menésre, azt vála- 
!szólta: „Ha annyi ördög volna 
; is ott, mint amennyi zsindely van 
!a háztetőkön, mégis elmennék.“
! Közvetlenül Worms előtt, Oppen- 
jheim táján jött Bucer, Strassburg 
! későbbi reformátora, s kérlelte, hogy 
jne menjen tovább, mert Glapion, 
la császár gyóntatója Luther meg
v etésérő l beszélt néki. „Én azon- 
[ban együgyüen mindig tovább 
utaztam“, — mondja később Lut
her. Semmi sem tarthatta vissza. 
Amikor megpillantotta Wormsot, 

¡írt a már ott lévő Spalatinnak s 
{szállása iránt érdeklődött. Azt is 
{megírta neki, hogy: „ha a császár 
! megöletésemet fogja követelni, el 
{fogok jönni s nem menekülök s 
¡vallást teszek a Krisztusról halá
llomig.“ Spalatin figyelmeztette a 
{reá várakozó máglyára s vissza- 
| térésre akarta bírni, de Luther vá- 
I laszlevejében azt írja néki: „Krisz- 
! tus él 1 És mi bevonulunk Wormsba 
|a pokol minden kapui és a leve- 
| gőt uraló minden gonosz szelle- 
!mek ellenére is.“
: 1521. április 16-án megérkezett |
{Wormsba. A kocsiról e szavakkal
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szállt le : „Isten velem lesz.“ 17-én 
délután a birodalmi gyűlés elé ve
zették. Az ajtóbejáratnál Frunds- 
berg György kapitány vállát vere
getve e szavakkal bíztatta: „Ne
héz úton haladsz, de ha igazad 
van és biztos vagy a dolgodban, 
úgy Isten nevében menj tovább 
és bízzál, Isten nem fog elhagyni.“ 
Valóban biztató szavak 1 . . .

Z. H.
(Folytatjuk.)

Jácintok.

Karácsonyra négy jácintgyökeret 
kaptam üvegpoharakba állítva, 

és örvendve kisértem figyelemmel, 
mint fejlődnek. Azt mondták ne
kem, hogyha az idő nem túlsá
gosan hideg, az ablak közt lehet 
azokat tartani és én aszerint cse
lekedtem.

Egy nagyon hideg éjszaka jött 
s utána még egy. Elfeledkeztem a 
növényekről s mikor egy reggel 
lejöttem, észrevettem, hogy a víz 
a poharakban kemény jéggé fa
gyott s mindenki azt mondta, hogy 
a növények elpusztultak.

Óh, mennyire fájt ez nekem 1 
Nemcsak a szép, csírázó növénye
ket sajnáltam, melyek úgy mered
tek rám, mintha gyilkosuk volnék. 
Nem, ezer más gondolat is hul
lámzott a lelkemben. Nem rossz
akaratból, hanem hanyagságból és 
gondatlanságból, talán jó és Isten
nek tetsző munkák összetorlódása 
közben is, amelyeket azonban 
nem tudtam a megfelelő időben 
elintézni, hányszor hanyagoltam 
és mulasztottam el sokkal neme
sebb növények ápolását, amelye
ket rám bízott 1 A tíz drága gyer
mek közül, amelyeket adott, kettőt 
nagyon-nagyon korán átültetett a 
mennyei kertbe, de nyolcat az én 
gondjaimra bízott. A világnak és 
bűnnek mennyi jeges levegőjét

tarthattam volna távol a szívüktől, 
ha híven őrködtem volna I Isten 
kegyelméből mennyi gyomot kiirt
hattam volna idejekorán, mennyi 
jót ültethettem és gondozhattam 
volna! Akkor nem tudtam ezt, de 
most oly sok mindent megláttam 
és megéreztem s a megdermedt 
jácintok úgy néztek rám, mint a 
bűnben megdermedt, a bűn által 
elpusztított lelkek.

* **
A jácintokkal is azt tettem, amit 

tehetek és szabad tennem min
dennel, ami nyom és gyötör. El
mondtam kegyelemben gazdag 
Uramnak, mennyire fáj nekem, 
hogy gondatlanságból veszni hagy
tam ezeket a teremtményeit s evvel 
a növények kedves ajándékozó
jának is csalódást okoztam. Kér
tem az Urat, aki már oly sokszor 
helyrehozta hibáimat, hogy most 
is legyen kegyelmes s mentse meg 
megfagyott növényeimet a pusztu
lásból.

Néhány nap múlt el s nem 
csekély örömömre észrevettem, 
hogy a növények nem haltak meg, 
éledni kezdtek, majd felnőttek, 
bimbókat hajtottak és tökéletesen 
kifejlődtek. S ma, mikor a szo
bámba léptem, íme a virágok ki
nyíltak s a reggeli nap fényében 
teljes pompájukban ragyogtak, pi
ros, kék és fehér színekben. Sze
mem megtelt könnyel s az egyet
len, ami virágaimból felém ragyo
gott, Királyomnak kegyelme volt.

S a jácintok újra édes gyer
mekarcokká váltak szemeim előtt 
s úgy tetszett, mintha Megváltóm 
így szólna hozzám: „Lásd, így 
fognak még majd kifejlődni gyer
mekeid is a te örömödre, de az 
én dicsőségemre. Nem a te gon
doskodásod, nem a te bölcsességed, 
nem a te nevelésed érdemelnek 
dicséretet, hiszen jól tudod, hogy 
mennyit mulasztottál és mennyit
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csináltál rosszul. De az én kegyel-1 kát, amelyeket majd fülébe súg- 
mem nagy fölötted s ez a kegye-inak. Ki vitathatná el szépségét? 
lem uralkodik gyermekeid fölölt is, I De hogy mindezek dacára 
hogy legyenek ők is az én túláradó | boldogtalannak érezte magát, azt 
kegyelmemnek tanúbizonyságaivá!¡senkinek sem mondta el.

R appardn é G obat Dóra \ „Anyám, a varrónőhöz kell

Távoli dallam.
Tél ha havazza  
Szürke ruhámat,
Szívemben halkan  
Távoli dallam  
Tavaszi, titkos 
Csengése támad.

M elege üzen 
Mennyei nyárnak,
Rám nyomorultra,
Télre borultra 
Kapu kitárva,
Ahol m ár várnak.

Szólít a hazám ,
S úgy visz a vágyam,
Míg a szívemre 
Pehely p eh ely re :
Fehér hívások  
Hullanak lágyan.

B élák  Erzsébet.

Amint vagyok . . .

Egyik kisvárosi újságban meg
hívó volt: „Szombaton d. u. a 

fényes Förster kaszinóban álarcos 
bál lesz“. Sok szegény, boldogsá
got kereső szív dobbant nagyot a 
közelgő ünnep gondolatára s a 
családoknál itt is, ott is készülőd
tek, hogy ezt a néhány órás ritka 
élvezetet mennél jobban kihasz
nálhassák.

E. Sarolta is már napokkal 
előbb örömmel gondolt a bálra. 
Látta magát piros selyem ruhájá
ban a fényesen kivilágított terem
ben állani s hallani vélte a bóko-

| mennem a báli ruhámat próbál- 
¡ni.“ — így szólt egy reggel édes
anyjához, aki aggódó tekintettel 
¡nézett leányára.
¡ „Miért vagy oly szomorú, 
¡anyám ? Talán nem jól aludtál?“ 
I — „Ha az ember idősebb lesz, 
¡az életet más oldaláról látja, és 
¡téged sem fog az élet megkímélni 
¡keserűségektől. De m enj!“
¡ Sarolta ment. Miért volt édes
an y ja  szavaiban annyi aggoda
lo m ?  — kérdezte magától útköz
b en . Gondolatait félbe kellett sza
kítania, ismerős úr jött vele szem
b e .  Jól ismerte, a lelkész volt. 
¡Barátságos szemében annyi jóság 
lés szeretet tükröződött. Sarolta 
¡most inkább elkerülte volna a ta
lálkozást, de nem lehetett.
\ „Hová megy?“ — kérdezte a 
¡lelkész. Sarolta szerette az igaz- 
¡ ságot s most is nyíltan felelt.

„A szabónőmhöz, az új báli 
ruhámat próbálni!“

„Úgy, ön szombaton bálba 
megy? Óh, bár kezdené el egy
szer az igazi boldogságot keresni!“ 
Az agg lelkész hangja olyan fáj
dalmasan csengett.

Azután elváltak egymástól. Sa
rolta azt gondolta magában : „In
kább más dolgokkal törődnék, mint 
az én bálommal“.

Eljött a szombat. Az este kö- 
zelgett. Sarolta indult a bálba. 
Nagy örömmel fogadták, körülvet
ték, csodálták. Egész éjjel táncolt, 
Csak mikor a reggel szürkülni kez
dett, indult hazafelé. Szobájába 
érve mindjárt lefeküdt. Aludn 
akart, de nem tudott. Szivében 

¡mint kalapácsütést hallotta: „Bol 
ídogtalan! Boldogtalan!“
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Három napig volt ebben az! 
állapotban. Úgy érezte, tovább nem j 
tudja eltitkolni nyomorúságát. Sie-j 
tett a lelkészhez, etsírta bánatát, s [ 
szivéből előtört a vágy: „Ügysze-f 
retnék boldog lenni!“

„Igen, ön az lesz, Sarolta kis-! 
asszony. Ez a vágy Isten előtt! 
kedves. Jöjjön Jézushoz úgy, amint! 
van és mondja el néki kívánságát 1“ !

„Hogyan, igy, ahogy vagyok,! 
menjek a Szent elé ? Hiszen egyi- j 
ke vagyok a legnagyobb bűnösök-! 
nek!“ — Hangja telve volt kétel-1 
kedéssel.

„Ezt a bűnöst Jézus elfogadja,“ i 
— mondta nyomatékkai a lelkész.! 
Szemei ragyogtak. Sarolta feje le-1 
hanyatlott. Azután újra felemelte.! 
Hazament. Kis szobájában térdre! 
borult és sírva kérte az Urat, hogy! 
könyörüljön rajta. És az Úr meg-! 
hallgatta kiáltását, lehajolt hozzá! 
irgalommal és kegyelemmel és! 
békességet adott néki.

Sarolta felállt. íróasztalához ült! 
és a következő verset irta:

„Amint vagyok, sok bűn alatt, ! 
De mert hallom hivó szavad, j 
S mert értem áldozád magad, — ! 
Bárány Jézus, jövök.
Amint vagyok, nem várva, hogy: 
Lelkemnek terhe, szennye fogy,; 
Hozzád, ki megtisztíthatod, 
Bárány Jézus, jövök.
Amint vagyok, bár gyötrelem 
S kétség rágódik lelkemen, 
Kívül harcok, bent félelem, 
Bárány Jézus, jövök.

Részlet Tiele Winkler Éva 
diakonissza főnöknő 

feljegyzéseiből.
\ \ Talldorfban elhagyottan fekszik 
» * egy szegény beteg. A szom

szédnője értesített róla, és felkeres
tem. Milyen nyomorúság! Kis sötét 
kamrában, keskeny ágyon, fekete

rongyokba burkolva fekszik egy 
beteg nő, a vízkór utolsó stádiu
mában. Hetek óta nem mosdatták, 
nem fésülték és a teste úgy fel- 
puffadt, hogy maga nem tud sem
mit sem csinálni.

Felém nyújtja összetett kezét 
és könnyek közt panaszolja el 
nyomorúságát. Van ugyan egy 
leánya, de az rossz útra tért és 
napokon keresztül felé se néz. 
Egyszer annyira gyötörte a szom
júság, hogy felkelt, hogy vizet 
hozzon magának. De összerogyott 
és órákhosszat nem tudott a tér
déről felemelkedni.

Hazavitettem és nyolc napon 
! keresztül éjjel-nappal ápoltam. Mi
lyen boldog volt szegény a lan
gyos fürdő után a tiszta ágyban! 
A gyötrő fájdalmak dacára így 

! szólt: „Az égben sem lehet jobb, 
!mint itt." Szegény asszony! A 
j férje iszákos volt és hogy ne igyék 
! túlságosan sokat és azután meg- 
! verje őt, inkább ő is ivott, hogy a 
! férjének kevesebb jusson. Kiönteni 
[ sajnálta, hisz ki volt fizetve. Több
it szőri hívásomra végre meglátogatta 
ja  leánya. Keményen és dacosan 
! hallgatta anyja szemrehányásait. 
¡Milyen nehéz megbocsátani, ha a 
jszív évek óta gyűlölettel van tele. 
[Az anya megátkozta a leányát 
[és a leány úgy ment el, ahogy 
jjött. A halál közeledett, de nem 
1 Istennek békessége, hanem féle- 
flem és ijedtség töltötte be a hal
dokló lelkét. Szemében irtózat 
[látszott, a kezével ijedten igyeke
z e tt valakit visszatartani: „Sá-Sá- 
jSátán !“ e szörnyű kiáltás hagyta 
jel ajkát. A szobában a jelenlevők 
[halk imája hallatszott, majd egy- 
j szerre a Miatyánk bizodalmas 
j szavai töltötték be a szobát A 
[hetedik kérésnél a haldokló kiál
lá s a  is belévegyült: „Szabadíts. . .  
j szabad íts . . .  m eg . . .  a gonosztól!“ 
[Azután csend lett.
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Mivel érdemeltem meg ezt, | 
hogy ismerhetem Öt, aki az életet I 
széppé és a halált könnyűvé teszi ?[ 
Semmivel I Ez csak — kegyelem ! [

K Ü L M I S S Z I Ó

Hollenweger misszionárius 
levele Hungkiangból.

(Kína.)

Kedves Testvéreim!
Valószínűleg hallottatok már! 

arról, hogy Kínában milyen nagy! 
árvíz pusztított. Az árvíz Hungkian-! 
got sem kímélte meg. Hetven-! 
nyolcvan éves emberek sem emlé-! 
keznek hasonló pusztításra. Hung-: 
kiang városa Uen folyó torkolatánál! 
fekszik A házak facölöpökön áll-! 
nak a víz partján, vagy gyakran! 
homokra építve. Ugyanazon a na
pon, amikor egy évvel ezelőtt be- 
vonultakabolsevistákChangschába 
és ott pusztítani kezdtek, 12 mé
terrel emelkedett a víz a folyóban. 
A főutat elöntötte a víz, alacso
nyabb helyeken tetőig ért. Az em
berek igyekeztek, minél magasabbra 
menekülni. Voltak, akik kénytelenek 
voltak a tetőt kibontani és így 
csónakkal menekülni. Minthogy a 
legtöbb ház fából volt, az áradás 
felemelte azokat és magával ra
gadta. A házak legnagyobb része 
eltűnt. Felejthetetlen látvány tárult 
az ember szeme elé. Voltak csa
ládok, amelyek semmit sem tudtak 
megmenteni. Ki gondolta volna, 
hogy a víz ilyen méreteket ölt.

A missziói ház magasabban 
fekszik, így nem fenyeget e veszély. 
A kórházi szobák megteltek mene
külőkkel.

A pogányok a templomaikba 
menekültek. Leírhatatlan a nyomo
rúság. De mintha a szívek fogé
konyabbak lennének az Ige befo
gadására. Sohasem fogadták a

traktátusokat olyan szívesen, mint 
most. Természetesen az ellenség 
is megkezdte a maga munkáját. A 
pogányok a bálványokhoz kiálta
nak segítségért.

Hogy a pogányok milyen ke- * 
mények tudnak lenni, az ezekben 
az időkben megint nagyon szem
betűnő volt. Az áradat egy össze
omlott házat sodort magával, ame
lyen egy asszony ült. Hungkiangba 
érve odakiáltott a csónakosoknak 
és kérte, hogy mentsék meg. „Ha 
ötszáz dollárt adsz, megmentünk“ 
— volt a felelet. Hosszas alkudo

z á s  után 300 dollárban egyeztek 
I meg. Az asszony meg volt mentve, 
j Egy fiatalasszony a templomba 
¡menekült. Szülés előtt állott és 
[minthogy nem akarták a templo- 
[mot megszentségteleníteni, kitették 
[az utcára. Senki nem fogadta be 
[a házába. Szegény asszony az 
[utcán hozta világra gyermekét 
¡missziói orvosunk segítségével.
[ A rizsföldeket is elöntötte az 
[árvíz és sok helyen tönkretette A 
¡szükség állandóan nőtt. Mit tehet 
jaz  ember ilyen katasztrófával 
[szem ben?! Ezek is jelek, hogy az 
¡Úr közel.

[Darwin Károly (1809-1882.) 
írja egy útleírásában:

A világító pontok a pogányság 
sötét éjszakájában a keresz

tyén  missziói állomások. Hogyha 
[valaki tengeri utat tesz és hajója 
[szigetnél partot ér, adjon hálát 
[térden Istennek akkor, hogyha 
[előtte már misszionáriusok jártak. 
[Vigyétek a pogányoknak az Evan
géliumot, mert máskép nem lehet 
[segíteni rajtuk.

[ A szívnek meg vannak az  
'¡okai, am elyről az értelem nem  
¡tud.



„ F é n y s u g á r “ 23

Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Febr. 1. Zsolt. 6. Rám. 1 0 :1 — 17. 
Krisztus nélkül nem érthetjük meg Isten 
igazságát, hanem a magunk igazságéra 
támaszkodunk, amely nem állhat meg 
Isten előtt. Krisztus igazságának elfogadá
sához pedig hit kell s így lesz a hit lelki 
üdvösségünknek fontos tényezőjévé. Mily 
fontos tehát az, hogy az emberek előtt 
úgy hirdessék Isten beszédét, hogy az hitet 
ébresszen bennük, igazi, üdvözítő hitet, 
amellyel Krisztust, a Megváltót ragadják 
meg s Őáltala jutnak az Atya igaz isme
retére. Szent feladat az igehirdetők feladata.

Febr. 2. Márk 9 : 2 -1 5 .  Rom. 1 1 :1 — 
12. Az emberiség történetének még legsö
tétebb, leghitetlenebb időiben is mindig 
volt olyan, kis maradék, amelyet megőriz
hetett az Úr, hogy el ne veszítse a hitet, 
tehát az Ővele való kapcsolatot. Ezek 
nem azért nyerték meg ezt a kegyelmet, 
mintha nem lettek volna bűnösök, hanem 
ezért, mert a bűnbánatra hívó szó előtt 
nem zárták el a szívókét, míg azok, akik 
újabb és újabb hívásnak is e'lenálltak, 
megkeményedtek. De ezeknek a megke- 
ményedése újabb intés másokhoz, hogy: 
Vigyázzatok, meg ne keményítsétek a ti 
sziveteket! S ezek a példák minden időkre 
szólnak.

Febr. 3. Márk 9 :1 6 -3 2  Rom. 1 1 :1 3 -  
24. „Fel ne hivalkodjál, hanem félj,“ 
mondja az Isten Igéje azoknak, akik már 
elfogadták a kegyelmet s abban a veszély
ben forognak, hogy azt a kiváltságukat, 
hogy Isten gyermekeinek neveztethetnek 
valamiképpen a magok érdemeinek tulaj
doníthatnák. Ez a bibliai hely különösen 

 a zsidóknak és a pogányokból lett kérész 
tyéneknek egymáshoz való viszonyára 

 vonatkozik. S jó, ha ebben a világításban 
 is alkalmazzuk a mai viszonyokra is. Hogy 
 állunk mi a zsidó néppel szemben ? Nem 

kevélykedünk-e, jobbnak tartván magunk- 
kat náluk, mert mi keresztyének vagvunk ? 
De azok voltunk-e megtérésünk előtt? Nem 
inkább pogányok-e, akiket Isten kegyelme 

 tett keresztyénekké? Akkor hát miben ke- 
 vélykedünk ?

Febr. 4. Márk 9 : 35—50. Rom. 11: 
 25—36. Nem csak okunk nincs a kevélyke- 
 désre, hanem jogunk sincs. Isten nem 

mindörökre vetette el a zsidó népet. Fel
séges Ígéretei vannak számára letéve a 
Bibliában, amelyek be fognak teljesedni 
A zsidó nép még a maga egészében el 
fogja fogadni a Messiást s akkor helyre 
fog állíttatni. Siettessük ezt az időt avval, 
hogy a zsidókért imádkozunk s előttük,

ahol az Úr alkalmat ad rá, bizonyságot 
teszünk Őróla.

Febr. 5. Márk 10:1 . 13—31. Rom. 
12 :1  — 12. Felséges szabályokat állít itt az 
írás a keresztyének elé. Nem kőtéblákra 
írott törvények ezek, hanem a Krisz
tusban meglestesült élő törvények, ame
lyeket Isten beír szívünk hústáblájára, 
ha mi ezt a szívet s vele együtt egész 
testünket is, lelkűnkkel együtt odaszánjuk 
Istennek kedves áldozatul. Ha ez meg
történt, akkor egészen természetes lesz 
számunkra a képmutatás nélkül való sze
retet, az odaadó szolgálat, a jó szívvel 
való adakozás, a szenvedések türelmes 
hordozása, a kitartó imádság stb.

Febr. 6. Márk 10 : 32—52. Jer. 8 : 4-9. 
Mily jó, hogy Istennek van helyreállító 
kegyelme is. Aki megtérése ulán ismét el
bukott, nem kell hogy ott maradjon a bűn 
porában, Isten fölemelheti. Mily fájdalmas 
volt az Úrra nézve, hogy abban az idő
ben, mikor Jeremiás ezeket az igéket írta, 
úgy állt a zsidó nép, mintha örök elfor
dulással fordult volna el az Úrtól! Annál 
nagyobb jelentősége van annak, hogy 
Istennek mégis vannak Ígéretei és pedig 
későbbi keletűek Izrael helyreállítására. 
Természetesen, mennél közelebb volt valaki 
Istenhez, mielőtt újra elfordult tőle, annál 
mélyebben meg kell magát aláznia, de ez 
a megalázkodás lehetséges.

Febr. 7. Luk. 18-.31—43. 1. Kor. 13. 
Márk 10 :35—45. 1. Kor. 1: 21—31. Jakab 
és János kérése első tekintetre olyan ke
gyesnek látszik, hiszen nem földi dicső
ségre törekszenek, hanem mennyeire. És 
mégis benne van ebben a kívánságban 
is az ó ember nagyravágyása és hiúsága 
s Jézus ezt felismeri s más útat mutat 
nekik. Nekünk ilt a földön nem az a dol
gunk, hogy kirajzoljuk magunk előtt, hogy 
milyen helyet fogunk elfoglalni a mennyor
szágban. hanem az, hogy szolgáljunk 
alázatosan és szeretettel. így tett Jézus is 
s a szolga nem nagyobb az ő uránéi.

Febr. 8. Zsolt. 8. Rám. 12 :13—21. 
Folytatása a megkezdett keresztyén élet
szabályoknak. Egyik szabály sem arra 
való, hogy az ó-embert táplálja és erő
sítse, mert mindegyik szabálynak a betöl
tése föltételezi az alázatosságot. Nem gya
korolhatsz igazi vendégszeretetet, ha nem 
vagy alázatos, nem tudod áldani ellensé
geidet, ha nem vagy alázatos, nem tudod 
megtagadni a magad bölcseségét, nem 
tudsz lemondani a bosszúállésról, ha nem 
vagy alázatos. Valaki azt mondta, hogy

-
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világi dolgok keresztülviteléhez három do
logra van szükség s ezek : pénz, pénz, 
pénz. Mi pedig elmondhatjuk : keresztyén 
élet folytatásához három dologra van szük
ség s ezek : alázatosság, alázatosság, alá
zatosság.

Febr. 9. Márk 1 1 :1 — 19. Róm. 13:1-  
10. Isten gyermeke nem vonhatja ki ma
gát a földi törvényeknek való engedel
messég alól, amennyiben azok nem ellen
keznek Isten törvényeivel. Állampolgárok 
vagyunk s az állammal való kötelezett
ségünknek eleget kell tennünk. Egyház
tagok vagyunk s ugyanez a feladatunk 
egyházunkkal szemben. Földi hivatásaink 
vannak s azokban lelkiismeretesen meg 
kell állnunk a helyünket. Engedjük át szí
vünket úay Istennek, hogy ö  kitölthesse 
belé az Ő szeretetét s akkor az a szeretet 
mindazok iránt, akiknek valamivel tarto
zunk, fog indítani bennünket a tartozás 
betöltésére.

Febr. 10. Márk 11 :2 0 -3 3 . Róm. 
13:11 — 14:9 . A szeretet arra is indít 
bennünket, hogy ne Ítélkezzünk keresz
tyén testvéreink felett, ha azoknak felfo
gása nem mindenben egyezik a miénkkel. 
Különösen azok iránt, akik még erőtelenek 
hitben, legyünk gyöngédek és elnézők. 
Ne rideg szabályokkal akarjuk őket előbbre 
vinni a hitben, hanem hordozó szeretettel. 
S mindenekfölölt gondoljuk meg, hogy 
mindnyájunk fölött egyetlen teljesen meg
bízható és jogosult itélőbiró az Űr. Az Ő 
itélőszéke elé majd mindnyájan odaadunk.

Febr. 11. Márk 1 2 :1 — 17. Róm. 
1 4 :1 0 —23. A hitben erősebb nemcsak 
avval tartozik a gyengébbnek, hogy ne 
itélgesse annak cselekedeteit, hanem av
val is. hogy egyes, mellékes dolgokban 
szeretetből leereszkedjék annak hitbeli 
álláspontjára. Fölöslegesen botránkoztatni 
valakit magasabbrendű keresztyénségünk- 
kel, nem üdvös dolog sem a hitben gyen
géknek, sem önmagunknak. Ebben is 
alázatosságnak kell bennünket vezetnie.

Febr. 12. Márk 12: 18—34. Róm. 
15: 1 — 13. A hit és szeretet mellett a re
ménység egyik legdrágább kincse a ke
resztyénnek. Ahol igazi hit és igazi 
szeretet van, ott igazi reménység is van. 
Mert a hit és a szeretet tesznek bennün
ket képessé arra, hogy itt a földi életben 
úgy éljünk és úgy forgolódjunk, mint Isten 
megkegyelmezett gyermekeihez illik. Aki 
pedig így él, az egészen bizonyosan meg
nyeri Istentől az élő reménységet is, 
amellyel tudja, hogy a földi élet harcai 
és szenvedései után ölök boldogság vár 
reá odafönn az Úrnál.

Febr. 13. Márk 1 2 :3 5 -4 4 . 1. Móz. 
22 : 1 —14. Nem hiába mondja Pál apostol 
a rómabeliekhez Írott levélben, (4 : 10.) 
hogy az Ábrahám hitéből valóknak adat
tak az ígéretek, mert Ábrahém hite csak
ugyan csodálatos hit volt, élő hit, enge
delmességben megnyilvánuló hit, remény
kedő hit. Előtte más nem lebegett, csak 
Isten akarata s ezt kész volt mindenáron 
betölteni. S az ilyen hitnek meg van a 
maga jutalma annál inkább, mennél ke- 
vésbbé számít jutalomra. Nemcsak az 
apostol korabeli zsidók tanulhatlak Ábra
hám hitéből, hanem tanulhatunk mi is.

Febr 14. Máté 4:1 — 11. II. Kor. 
6 : 1 -1 0 . Máté 16 : 21-r-26. Zsid. 4 : 15— 16. 
Aki igazán Istennek szolgál, az el 
lehet rá készülve, hogy szenvednie is 
kell. Keresni a szenvedést nem szük
séges, nem is szabad, mert akkor 
emberi akarat volna benne, megjön az 
magától is. De elkerülni sem szabad, 
mert Isten akaratából jön. Ha szándékosan 
kerüljük, akkor botránkozást okozunk, ha 
hálaadással elfogadjuk, akkor Isten fel 
fogja használni munkánknak gyümöl
csözővé való tételében.

Febr. 15. Zsolt. 13. 14. Róm. 15: 14 — 
24. Ha ember valaha dicsekedhetett volna 
valamivel, akkor Pál dicsekedhetett volna 
De ő nem dicsekedett, mert tudta, hogy 
amit látszólag ő cselekedett, azt tulajdon
képen Krisztus cselekedte ő általa. 0  csak 
Jézus Krisztusban dicsekedett, mert élt 
nem ő, hanem élt őbenne a Krisztus. Az 
ilyen élet lehet gyümölcsöző élet. Bár 
vágynánk mindnyájan ilyen életre s töl
tenénk be a föltételeket is, amelyek mel
lett ilyen életet élhetünk 1

Vargha Gyuléné.

Egy igazi keresztyénnek erre a 
négyre van szü ksége: étel, ruha, 
munka és a k e r e s z t .  Ha ez  a 
négy megvan, teljesen m egelége
dett lehet. Ha nincsen sem m i ke
reszted, akkor keress valam i más 
helyet, ahol keresztet találsz, meri 
a te aluszékony testednek erre ok
vetlenül szüksége van.

Az öngyilkossági gondolatok 
mindig az  e g y é n i  é l e t  megtar
tásának az  ösztönéből szárm áz  
nak. Nem akarják  az  életüket sem  
minek látni.
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