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NÉKI NÖVEKEDNIE KELL.
Merő csoda a gyermek.
Erőtlen, gyengén jelenik meg köztünk, 
kicsinynek látszik és erőtelennek.
Pedig hatalmas, nagy követelés 
minden lehellet, minden szívverés:
Néki növekednie kell. ’
És néki utolsó hely nem elég: 
naptalan zúg, elhasznált levegő, 
az eledelekből, ami megmarad.
Ö első akar lenni, nem utolsó.
Számára az xltblsóság koporsó.
Ő parancsoló, győztes akarat.
Néki növekednie kell.
Vétkes, aki parancsát megtagadj^, 
esenevészedni, halványulni hagyja, 
s gonoszul odaadja a halálnak 
Igazán azok cselekesznek, 
akik nagy alázattal félre állnak, 
kiknek kis szíve dobbanása törvény, 
küzdenek érte, testük-lelkük törvén, 
s szemük szüntelen aggódva figyel: 
Fejlődik-e növekszik-e? Hiszen 
néki növekednie kell.
Ilyen csoda a gyermek.
Erőtlen, gyengén jelenik meg köztünk, 
kicsinynek látszik és igénytelennek.
S minden lehellet, minden szívverés 
hatalmas, nagy követelés.
Krisztus gyermekként érkezett közénk, 
csak szalmaágy, jászol jutott Neki, 
s Neki szalmaágy, jászol nem elég.
Néki növekednie kell s
emberszívekben, emberéletekben 
naggyá, nagyobbá és a legnagyobbé, 
szent Messiássá, szabadító Úrrá.
Úgy adhat üdvöt, úgy teremthet újjá.
Krisztus, én várlak.
Alábbszállva és alázatosan..
Jöjj, növekedj, töltsd be az életem! 
Teneked mindig nagyobbá kell lenned 
és kisebbé nekem.
Földi borún, halálon, elmúláson,
hogy Te vihess engem kicsinyt keresztül
nagy, erős Messiásom.

b . e . a. / .

XIII. évfolyam, 2. sz. 
1937. január 15'
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Királyi emberek.

Királyi emberek. Mit jelent ez?
Péter apostol 1. levelének 2. 

fejezetében »királyi papságáról, 
.Jakab pedig, az Ur Jézus test
vére »királyi törvényiről beszél. 
Krisztus gyülekezetének tagjai 
királyi emberek s ezek számára, 
királyi törvények vannak. Királyi 
törvény, mely után a király iga
zodik. Ez a törvény a szeretet tör
vénye.

Amikor Krisztus a vámszedők
kel, bűnösökkel és Galilea sze
gényeivel szamárháton bevonult 
Jeruzsálembe, kicsinynek és sze
gényesnek látszott, valójában pe
dig — Isten szerint — király 
volt. A te szemed megnyílt-e már 
ennek a királynak a meglátására? 
Vagy téged is múló fény vakított 
el? Szegény, aki látszat után tö
rekszik, s nem ismeri Krisztus 
megvetett keresztjének dicsőségét.

Mennyivel gazdagabb, boldo
gabb életet élhetnének a keresz
tyének, ha felismernék, hogy Is
tennek Krisztusban megjelent ke
gyelme által királyi emberekké 
lettek: itt a földön királyi helyet 
töltenek be. Ha felfognák teljes 
nagyságában, hogy Isten atyai 
szeretető vezérli őket.

Királyok vagyunk, akik Istentől 
gazdag örökséget nyertek, melyei 
nem fáradságos munkával kell ki
érdemelnünk. Kern vagyunk rab
szolgái, alkalmazottai az Isten
nek, hanem .  gyermekei, akiket 
Ö ingyen ¡íjímdékoz meg.

Királyok vagyunk, ha kegye
lemben részesültünk, ha Isten 
családjához tartozunk, amelyről Ö 
királyi módon gondoskodik. Elhí
vott szent hívással és szenvedésen, 
küzdelmen, akadályokon keresztül 
vezet: »A mi mostani szenvedé
sünk nem hasonlítható ahhoz a

dicsőséghez, amely nékünk meg
jelentetett.«

Királyi ember az, aki örülni 
tud Isten szeretetének, Isten cso
dás tanácsának, aki nem hagyja 
magát jelentéktelen földi dolgok, 
apró-cseprő gondok, a mindennapi 
élet ezer baja által földre nyomni.

Királyi ember az, aki egész 
életét, úgy ahogyan az van, ön
ként Isten oltárára helyezi, má
sok boldogítására. Ezt tette Krisz
tus is, amikor az emberiségért 
odaáldozta Önmagát — mi pedig 
kicsinyesek, szegényesek, félembe
rek legyünk? Gondolkozzunk ki
rályi módon!

Hangsúlyozom, sokkal gazda
gabb, boldogabb lehetsz, mint ed
dig voltál. Tagja lehetsz a királyi 
nemzetségnek, gyermeke a leg
hatalmasabb, legszeretőbb atyá
nak.

Öli, milyen kicsinyesek, mi
lyen szegények vagyunk! Enged
jük, hogy múló érzelmek, hangu
latok uralkodjanak rajtunk. K i
csinyesek vagyunk küzködéseink- 
ben, kicsinyesek az imádságban, 
kicsinyesek és koldusszegények a 
jótéteményben és alamizsnaoszto
gatásban.

Ne felejtsük el azonban, hogy 
a királyi joghoz csak mint sze 
gény bűnös juthatunk el. Királyi 
emberek akkor leszünk, ha egé
szen kicsinyek vagyunk. Istennek, 
az ég és föld Urának legszebb 
palotája a megtört szív és alá
zatos lélek. Keresztyénnek lenni 
annyit jelent: Krisztushoz hason
lítani alázatosságban, hosszútú- 
résben, odaadásban, .kereszthordo
zásban s akkor részünk lesz majd 
örök dicsőségében is.
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Cselekvő keresztyénség.

Gyülekezetemben — írja egy 
lelkész — van egy igen különös 
ház Különös, nem az építkezése, ha- 
ház. Különös, nem az építkezése, 
hanem sokkal inkább a benne lakók 
miatt.

A két család, akik ebben a ház
ban laknak, teljesen ellentétes i- 
rányt képviselnek: az első emelet 
lakója bányász, aki családjával 
együtt Isten Igéjének vezetése 
alatt áll. Először a férfi találta 
meg Megváltóját Jézusban s az
után feleségét is a keskeny útra 
segítette.

A földszinti lakó, amikor az el
ső reggelen meghallotta a keresz
tyén énekeket, megjegyezte: »0- 
dafent megbolondultak«. Itt való
ban más szellem uralkodott. Oda- 
fönt énekkel, imádsággal kezdték 
a napot, idelent káromkodással. 
Büszkék voltak arra, hogy nem 
hisznek.

S mikor azt is megtudták, hogy 
a »fentiek« hetenkint bibliaórára 
járnak, akkor gúny és szidalom 
özönével borították el őket. A  hí
vő bányászt és feleségét minden 
módon ingerelni akarták. Nem 
hagyhatták el a házat anélkül, 
hogy a legcsúnyább szavak ne 
hangoztak volna utánuk.

Nehéz idő volt ez az emeleti 
lakók számára. Naponként tanul
ták Isten Igéjéből: »Ne fizesse
tek gonosszal a gonoszért, ha
nem áldjátok azokat, akik ti
teket átkoznak.« Követték Mes
terüket és Megváltójukat, Akiről 
meg van írva: »Szidalmaztatván, 
viszont nem szidalmazott, szen
vedvén, nem fenyegetőzött«.

így telt el egyik hónap a másik 
után. Azután hosszabb időre el
utaztam. Amikor hazatértem, na
gyon sok munka várt reám. Nagy 
volt a csodálkozásom, amikor e

gyik reggel a földszinti lakó leg
kisebb gyermeke jött hozzám az
zal a kéréssel, hogy látogassam 
meg őket. Mit jelentsen ez? Ha
marosan odaértem. Becsöngettem. 
A kislány nyitotta ki az ajtót és 
barátságosan köszöntött. Máskor 
ezek a gyermekek kerültek, ha 
láttak. Az asszony is igen ked
ves és barátságos volt. »Tisztelen
dő úr kérem, ismét visszatérünk 
az egyházhoz.« Meglepetve néz
tem rá. »Igen«, — felelte ő látva 
csodálkozásomat. »Nyolc héttel ez
előtt gyermekem született. Sú
lyos beteg lettem s az ágyat sem 
hagyhattam el. Nagy volt a szük
ség. Férjemnek keményen kel
lett dolgoznia. 0 nem vezethette, 
a háztartást. Ki főzzön? Ki ápol
jon? Ki gondoskodjék a gyerme
kekről? Mikor kétségbeesetten, 
tehetetlenül álltunk, nyílt az ajtó 
s az emeletről lejött az asszony. 
Barátságos volt, mintha soha nem 
bántottuk volna. »Látom bajban 
vannak« — így kezdte. »Én gon
doskodni fogok mindenről. Férje 
és a gyermekek nálunk étkezhet
nek. A  kicsire és magára én fo
gok vigyázni.« S meg is tette. 
Férjem először nem akart bele
egyezni, de végre ő is örült a 
váratlan segítségnek.«

»És m ost... ?« — kérdeztem.
»Igen, tisztelendő úr, ekkor be

láttuk, hogy a keresztyénség jó 
dolog, elszégyeltük magunkat s 
azt mondtuk: »Mi vagyunk a rossz 
úton.«

Néhány nap múlva volt a ke
resztelő. A bányász volt a ¡kereszt
apa. Amikor énekelni kezdtük: 
»Jézus vezesd gyermeked...« , a 
földszinti férfi könnyeit törülte s 
az angyalok a mennyben örven
deztek.
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Kicsiny világosság.

Volt egyszer egy titkos, elrej
tett sarok. Ebben a sarokban ko
nokul, dacosan, örömtelenül ült a 
sötétség és betöltötte a helyet só
hajjal, jajjal és panasszal. De meg
jelent a sötét sarokban egy ki
csiny, szegényes lámpácska. Va
laki odaállította. Egy arramenő 
ember megszólította a lámpát: 
»Kár érted, te szegény lángocsk^g 
hogy ebben a félreeső zugban 
világítanod. Magasabbra és jobbra 
vagy hivatva.«

»Miért?« — kérdezte a lángocs- 
* ka. »Világítok, mert világosság, 

vagyok s mert világítok, azért 
vagyok világosság. Azt hiszed, a- 
zért világítok, hogy engem lássa
nak? Világítok, mert világítanom 
kell.«

A komor, sűrű sötétség fogcsi
korgatva, dühösen támadt néki a 
kicsiny világosságnak s igyeke
zett megvédeni minden talpalattnyi 
helyet sugaraival szemben.

Mégis tehetetlen maradt. A  pa
rányi fényt sem megérteni, sem 
kioltani nem tudta.

Királyi eljárás.

Kégi monda beszéli el, hogy 
mikor Perilaus Nagy Sándortól tíz 
talentumot (nagyobb pénzösszeg) 
kért leánya hozományához, akkor 
a nagy vezér ötvenet adott, mert 
azt mondta: »Tíz tálentum elég 
ahoz, hogy Perilaus kérje, de nem 
elég ahoz, hogy Nagy Sándor adja.«

S amidőn más alkalommal 
Anaxarchus száz tálentumot kért, 
Nagy Sándor örömmel teljesítette 
kérését azt mondván: »Jól tette, 
hogy ilyen nagy összeget kért. 
Bebizonyította ezáltal, hogy jól is
meri barátját, aki néki mindig ö- 
römmel és szívesen teljesíti k í
vánságát.«

Ezek a szavak méltók Nagy 
Sándorhoz; de mivé lesznek An
nak szavaihoz képest, aki előtt 
Nagy Sándor a világ többi hatal
masságával együtt semmivé vá
lik? Ali volt Nagy Sándor királyi 
nagylelkűsége a Mindenható ke
gyelméhez képest ?

Nagy Sándor odaadta a tíz, öt
ven, sőt száz tálentumát, de Isten 
önmagát adta, egyszülött Fia, a 

fmi Urunk Jézus Krisztus szemé
lyében és ezzel a kimondhatatlan 
drága ajándékkal mindent megad 
minekünk. De mindezt csak akkor 
érthetjük meg, ha Isten Lelke 
megvilágosít. Pál apostol azt írja 
a korinthusi gyülekezetnek:

»Amiket szem nem látott, fül 
nem hallott és embernek szíve 
,meg se gondolt, amiket Isten 
készített az őt szeretőknek.

Mert kicsoda tudja az emberek 
közül az ember dolgait, hanemha 
az embernek lelke, amely őben
ne van? Azonképen az Isten dol
gait sem ismeri senki, hanemha 
az Istennek lelke.«

Sokaknak a keresztyénségét 
mondhatnánk »finom« keresztyén- 
ségnek. Van szép, kegyes ruhájuk, 
előkelő cipőjük s ezért visszariad
nak az út porától. De Krisztus 
néked nem olyan ruhát és cipőt 
adott, amely nem akármilyen út
ra való. Ott künt, a kerítéseknél, 
a bozótok között tövisek is lehet
nek és sáron kell keresztülgázol
nod. Mit ér akkor kényelmes, ke
gyes ruhád? Hogyan segíthetsz 
embereket kimenteni, ha még a 
kezed is sajnálod beszennyezni. 
Elmeneküljünk Isten iskolájából? 
Ha megtesszük, elvilágiasodott ke
resztyének leszünk, akik azt sze
retnék, hogy tejjel, édességgel táp
lálják őket. Ez az édesség azon
ban megrontja a lelkűket.
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A teher alatt.

Ablakom alatt nehéz teherautó 
áll. Néhány munkás azon fárado
zik, hogy egy nagy ládát az autó- ■ 
ra emeljen. Megfogják a. ládát 
a szélein. »Egy,-kettő, három, fel!« 
Sokat lármáznak, de a terhet még-' 
sem tudják felemelni.

Arra kellett gondolnom, hogy 
mi emberek is így teszünk azzal 
a teherrel, bajjal, bűnnel, amit 
körülöttünk látunk. Szeretnénk se
gíteni, próbáljuk emelni, de csak 
lármázunk és a szélét érintjük.

A teherautónál tovább jutnak. 
Egy munkás a láda alá áll. Most 
az egész teher rajta nyugszik, 
majd agyonnyomja. De így sikerül 
néki a ládát az autóra tenni.

»Látod« — szóltam magamhoz 
»így van ez a körülöttünk lévő 
teherrel is.« Hála legyen Istennek, 
hogy küldött valakit, aki a nyo
mor, bűn terhe alá áll és úgy 
hordozza. Ez a Valaki Jézus.

Azért küldte Isten egyszülött 
Fiát olyan mélyre, szegényes já
szolba, hogy az elveszetteknek és 
istenteleneknek testvére lehes
sen. E világ súlyos terhe alá' ál
lította s Ö a terhet engedelmesen 
vitte. Azért van megírva Róla: 
»Az embernek Fia nem azért jött, 
hogy Néki szolgáljanak, hanem 
hogy Ő szolgáljon és adja az 0 
életét váltságul sokakért,« Máté 
20 :28.

Ez is egy lánc.

Hogy egy iszákos vagy egy 
kártyás a gonosz hatalma által 
megkötözött, rabláncon sínylődő 
íogolv, azt megértik az emberek. 
De van más lánc is, amellyel 
sokkal több ember van megkötöz
ve s amely külsőleg nem látszik 
annak: a szokás rablánca. Elme
rülünk teljesen földi, múlandó

dolgokban; hiábavaló fecsegések
kel töltjük el az időt. Ügy élünk, 
mintha örökkévalóság nem lenne. 
Egészség, étel, pénzszerzés — e- 
zek a legfontosabb dolgok. Istent 
nem -kérdezzük, Jézus szeretető 
semmit sem jelent. Ez az a lánc, 
amellyel az ördög álnokul megkö
tözi, megcsalja az embert s a 
romlásba juttatja. S ezt a láncot — 
a földi dolgokban való elmer ülés 
láncát — épen úgy nem képes 
elszakítani az ember, mint ahogy 
az iszákos és kártyás nem tudja 
szabaddá tenni önmagát a láncai
tól.

A titkos szer.

»Hogyan tudtad ezt a hallatlan 
sértést ilyen hamar legyőzni?« — 
kérdezte valaki a barátjától. »Én 
hetekig vesződtem volna vele.« 
"Nékem titkos szerem van erre,« 
jegyezte meg a másik. »Ha valami 
ilyen ér, hallgatok csendesen róla, 
mert azt tartom, minél többet be
szélek, annál mélyebbre nyomul 
a tövis. Ha egy pohár vizet, a- 
melyben homok és szenny van, 
felkavarunk, a víz ettől még zava
rosabb lesz. De hagyjuk nyugod
tan állni, úgy a szenny és homok 
lerakódik és a víz ismét átlátszó 
lesz .— Második szerem az, hogy 
elgondolom, életem milyen gyor
san siet a vég felé s ¡milyen hamar 
célhoz érek. így az egy szükséges 
dolog olyan naggyá lesz előttem, 
s az, ami bántana olyan kicsiny, 
hogy könnyen túl tehetem maga
mat raj,a. A harmadik szer pedig 
abban áll, hogy elmegyek s va
lakinek örömöt szerzek. Megaján
dékozok valakit, aki szükségben 
van s amikor látom, hogy a sze
me felragyog és arcán az öröm 
pírját — eltűnik a szívemből min
den bosszúság, neheztelés és ha- 
ragtartás.«
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Vendégszeretők legyetek.

Az indiánoknál vérbosszú ural
kodik; ha valaki valakit megöl, 
rokonai addig nem nyugosznak, 
míg a gyilkoson bosszút nem áll
nak. Az indiánoknál azonban igen 
szigorú törvény a vendégszeretet 
törvénye is. Ezt megsérteni nagy 
szégyent jelent.

Egy indián hosszú éveken át 
kereste apjának gyilkosát — és 
azt képzelte, hogy apjának addig 
nincs nyugta a túlvilágon, míg fia
bosszút nem áll a gyilkoson.

Egy sötét éjszakán kopogtatást 
hallott bezárt ajtaján. Felkelt, 
hogy a vendégszeretet törvénye 
szerint a fáradt utast bebocsássa 
s néki puha fekvőhelyet készítsen. 
A vándor olyan ismerős volt előt
te — de nem tudott rájönni, hogy 
ki az? Már lefeküdt, de később 
megint csak odament a vendég 
ágyához, olajlámpácskájával az 
arcába világított az alvó idegen
nek. Nagy megdöbbenésére apja 
gyilkosát ismerte fel benne. Ki
húzta a mérgezett tőrt öve rej
tőkéből, hogy a régen keresett 
életének véget vessen, de hirtelen 
eszébe jutott az a másik törvény, 
a vendégszeretet törvénye. Keze 
lehanyatlott, szép csendesen visz- 
szafeküdt fekvőhelyére, reggel pe
dig hagyta, hogy a vándor bán- 
tódás nélkül folytathassa útját.

Napjainkban kihal a vendégsze
retet. Azt képzeljük elég, ha azt 
hisszük magunkról: én szegény 
vagyok, nem adhatok szállást, nem 
adhatok ételt és italt, nem adhatok 
fekvőhelyet az utasnak, a sze
génynek, az árvának. És azért va
gyunk napról-napra szegényebbek. 
Pedig Isten Igéje azt mondja: 
»Kölcsön ád az Urnák, aki a sze
génynek ád.«

„Honnan tudja . . . ? “
Hindú cipőkészítő műhelyébe 

vásárló érkezett. A  cipész most 
vesztette el egyetlen fiát s na
gyon szomorú volt. A látogató vi
gasztalni akarva a bánatos em
bert, azt mondta: »Gondoljon ar
ra, hogy Isten szeretet!« Az indián 
arca felragyogott: »Igen, tudom, 
hogy Isten szeretet!« ^Honnan 
tudja?« »Óh, uram«, — válaszolt 
a cipész — »Cawnpore Iban Foy 
Sahibnak dolgoztam és aki nála 
dolgozik, annak mindenkinek tud
nia kell, hogy az Isten szeretet.«

Foy Sahib negyven év óta szol
gálja híven Megváltóját. íme i- 
lyen vigaszt tud nyújtani egy 
megáldott, megszentelt élet, egy 
nyomorúságban küzdő embernek.

Ut a nyugalomhoz.
Gazdag hindú kérdezte meg a 

papjától, hogy mit kell %nnie, 
hogy szíve békességre, nyugalom
ra jusson. »Menj el« — válaszolta 
a pap »Gangeshez, a szent folyó
hoz és mosakodjál meg«. Megtette, 
de terhe nem lett könnyebb. Most 
egy bálványtemplomhoz kellett za
rándokolnia 150 órán keresztül 
forró homokban. Ez sem segített. 
»Fogadd meg tanácsom« —- aján
lotta ismét a pap »és boldog le
szel«. A hindú megígért mindent. 
Saruját hegyes szögekkel bélelte, 
vállára nehéz jármot tett és 25 
óra hosszat gyalogolt rettenetes 
kínok közt. Egy faluba érkezett, 
ahol épen összejövetelt tartottak 
az emberek. A  misszionárius be
szélt Isten Fiáról, aki felvette a 
maga keresztjét s éjetét adta a 
bűnös világért. A  hindu ledobta 
magáról a jármot, eloldotta sa
ruját és messzire vetette, azután 
a sokaság közé állva így kiáltott: 
»Ez az, akit én keresek. Őt aka
rom követni, Néki adom az éle
temet!« És nyugalmat talált.
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TUDAKOZZÁTOK A Z ÍRÁSOKAT!
Jan. 16■ 1. Kor. 10:1— 13. Ésaiás 61: 

1—6. Kísértések nélkül senki sem me
het végig ezen a földi életen. A kí
sértéseket a Sátán azért adja, hogy 
emukjunk, az Ur azért engedi meg, 
hogy legyőzzük őket s ezáltal nőve' 
kedjünk a hitben. A kísértések közt ne 
a Sátán hálójára nézzünk, hanem az 
Ur megmentő kezére.

lan. 17. Ján. 2:1—11. Róm. 12:7—16. 
Ján. 1:44— 51- I- Kor. 2:6—16. Jézus 
ajkán ez a szó: »Imé egy igazán Iz
raelita«, a mi számunkra ma ezt jelent
heti: »Imé, egy igazán keresztyén«. 
S mi a jellemvonása az igazán izrae
litának, vagy igazán keresztyénnek? 
Az, hogy nincs benne hamisság, hanem 
őszinte. Nagy világossága, vagy isme
rete, nincs még Nátánaelnek, de szíve 
őszinte s így az Ur eljuttathatja arra, 
hogy Bertalan név alatt a tizenkét 
tanítvány köréhez tartozhatik. Minket 
is eljuttathat az Ur oda, ha őszinték 
vagyunk, hogy új nevet adhasson ne
künk, ha nem is nyilvánosan, de az Ő 
titkos jegyzőkönyvében. (Jel. 2:17.)

Jan. 18■ Zsolt 91. Ésaiás 61. Nem 
gerjedezik-e örömtől a te szíved, ked
ves testvérem, mikor ezt a zsoltárt 
olvasod? Keli-e ennél nagyobb, felsé
gesebb bíztatás életútadra, minden ne
hézségeivel, küzdelmeivel, veszélyeivel? 
Van-e nehézség, amelyen az Ur át 
nem segíthetne?, Küzdelem, amelyben 
melletted nem állna? Veszély, amely
ben meg nem őrizhetne? Ha mind
ezeket még nem tapasztaltad, annak 
csak hitetlenséged lehet az oka, mert 
ak'i hisz, az megragadja Isten Ígéreteit 
s annak életében azok valóra válftak. 
Cselekedjél te is így!

Jan. 19- I. Kor. 10:14—23. Józs. 5: 
10—15. Vagy Istennek szolgálunk, 
vagy a világnak és a bűn
nek. Középút nincs, s a kettőt 
összekeverni nem lehet. Választani kall. 
Aki az Urat választja, az szakít a 
bűnnel, de nem kényszerből, hanem 
szabadon. Az igazi szabadság aoban 
áll, ha a bűntől vagyunk szabadok és 
pedig annak olyan megnyilatkozásaitól 
is, amelyek magokban véve talán ártat
lanoknak látszanak, de mivel nem épí
tenek, a hívő keresztyén ezekkel is 
szakít. S minden ilyen szakítás nyere
ség, mert az Ur százannyit ad min
denért, amiről őérette le tudunk mon
dani. >

Jan. 20. I. Kor. 10:24— 33. Józs. 6: 
1—15. Vannak dolgok, amelyektől ezért

kell tartózkodnunk, hogy a gyengéb
bek lelkiismeretét ne botránkoztassuk, 
vagy őket kísértés veszélyébe ns vi
gyük. A szeretet az a nagyhatalom, 
amely az ilyen kérdésekben vezet és el
igazít bennünket. S szeretettel akkor 
töltheti meg szivünket Isten, ha min
denben az ő  dicsőségét keressük, nem 
a magunk dicsőségét vagy hasznát.

Jan. 21■ 1. Kor. 11:23— 34. Józs. 6: 
16—27. Az úrvacsorái sakramentum 
rendeltetését Pál apostol írta meg leg
bővebben, itt ezekben a versekben, 
s azért is szokták ezeket az Igéket ol
vasni fel únmcsoravétel alkalmából.
Az apostol m  komolyan rámutat arra, 
hogy kiki próbálja meg magát, mielőtt 
az Ür szent asztalához járul. Büntet
lennek senki se találhatja magát, de 
bűnbánatra késznek, igen. Ha bünbá- 
nattai elítéljük a saját ó-emberünket, 
akkor az Ur nem ítél el bennünket, 
hanem szeretettel fogad szent aszta
lánál s közli velünk a kenyér és a 
bor jegyeiben Szentleikének megtisztító 
és megszentelő erejét.

Jan. 22- I. Kor. 12:1—11. Józs. 7: 
1—9. Milyen jo, hogy különböző ke
gyelmi ajándékok vannak, de mind
egyikben ugyanaz az Ur. A különböző 
kegyelmi ajándékok arra jók, hogy Is
ten országa sokféle munkája minaegyi- 
kének meglegyenek az éppen arra el- ■ 
hívott munkásai, s így minden szép 
rendben elvégeztessék. Hogy a Lélek, 
aki a kegyelmi ajándékokat osztogatja, 
ugyanaz, az pedig arra jó, hogy senki 
se el ne bízza magát, se el ne csüg
gedjen, egyik azt hívén, hogy az ő 
nagyobb megbízatása az ő érdeme, a 
másik pedig azt gondolván, hogy az 
ő kicsiny feladatát nem is érdemes 
elvégezni. A Lélek cselekszik mindent, 
Övé a dicsőség, őtöle jön a segítség.

Január 23. / •  Kor. 12:12—31. Jer. 
9:22, 23. Milyen csodálatosan gyön
géd szeretet az Úrtól, hogy az ő  tes
tének legerőtelenebb tagjait a legszük
ségesebbeknek mondja, a legékte éneb
beket a legtöbb ékességgel ruházza 
föl. Ebből látszik, hogy az csak emberi 
ítélet, mikor mi a közösség valamely 
tagját erőtelennek és ékes tulajdon
ságok nélkül valónak látjuk. Az Ur 
máskép látja és máskép ítél, s ha mi 
jobban az Urra néznénk s ugyanolyan 
szeretettel ítélnénk, mint Ö, akkor több 
megértés, teljesebb egység, több dia
dalmas erő volna Isten gyermekei kö
zött.



16 „ F é n y s u g á r “

Jan. 24- Máté 20:1—16- I. Kor. 9: 
24—27. Luk. 10:38—42- Fii. 1:27—2:4. 
A filippibeli gyülekezetei ugyanazokra 
a dolgokra inti Pál, amelyekre a ko- 
rinthusiakat: az egységre, a szeretetre, 
az önzetlenségre, amely nem keresi 
a maga hazznat, hanem a másokét. Az 
így összeforrott közösség tud bátran 
megállni az ellenséggel szemben s e- 
redményes harcot vívni ellene. Nem 
fegyvernek a harcát, hanem ott is a 
szeretetnek, a béketűrésnek, az imád
kozásnál, a hitnek a harcát, amelynek 
egyetlen hadakozó fegyvere az Isten 
igéje, amely a Léleknek a kardja. (Ef- 
6:14—17.)

Jan. 25. / -  Kor. 13. Józs. 7:10—15. 
Az egész bibliának egyik legmélysé
gesebb fejezete. Mikor olvassak, egy
részt elfog a szégyenérzet arra a 
gondolatra, hogy miiyen messze va
gyunk mi az ilyen szeretettől, de más
részt örömtől gerjedez a szívünk, ha 
arra gondolunk, hogy mégis lehetséges 
ezt elérni az Ur által. Isten Lelke mun
kálkodik bennünk ennek a szeretetnek 
kifejlesztésén. Ne gátoljuk ezt a mun
kát hitetlenséggel, vagy engedetlenség
gel. Nézzünk hittel abba a jövőbe, 
amelyben eljön a teljesség.

Jan. 26. 1. Kor. 15:1—11. Józs. 7: 
16—26. Pál apostol példája mutatja, 
hogy mit formálhat az Ur egy neki 
átadott lélekből. Pál valamikor hábor
gatta az Isten anyaszentegy'názát, bör
tönbe és - halálra hurcolta Isten hívő 
gyermekeit. De mikor találkozott a 
feltámadott Krisztussal, egyszerre le 
volt fegyverezve, átadta magát életre- 
halálra az Urnák, s olyan bizonyság
tevővé lett, akinek munkája által ez
rek találták meg az Urat. Ezreket ta
lán nem nyerhetsz meg, kedves test1 
vérem, de néhány lélek bizonyára rád 
is van bízva, akik előtt te is bizonysá
got tehetsz a megfeszített, feltámadott 
es most is élő Krisztusról. Elvégzed-é 
a rád bízott feladatot?

»  Jan. 27• I. Kor. 15:12— 25. Józs. 8:
1—13. Krisztus feltámadása záloga a 
mi feltámadásunknak. Ha ebben nem 
hiszünk, akkor csak földi reménysé
geink vannak és bűneinkben maradunk. 
Ezekben megmaradni pedig kárhoza
tot jelent. A feltámadott Krisztusban 
való hit üdvösségre és életre vezet, 
amelynek végereaménye a test feltá
madása. Ne okoskodjál tehát afölött, 
hogy ezt meg tudod-e érteni, vagy 
megmagyarázni, hanem higyj!

Jan. 28- 1- Kor .  15:26—34. Józs. 8:

14--23. Pál semmi értelmét nem látja 
a földi életnek, ha nincs feltámadás.
Csak ezért a múlandó földi életért 
élni nem érdemes, s Isten, aki mindent 
bölcsen és szeretettel intéz, ezt nem 
akarhatja. A halál nem az ő  gondolata, 
hanem az ember bűnének a következ
ménye. De azért jött Isten Fia a iölare, 
hogy meggyőzze a halált s azért tá
madott föl, hogy számunkra is elké
szítse a feltámadást. »Hiszed-e ezt?« — 
kérdi Jézus Mártától (Ján. 11:26.) s 
kérdi tőlem is, tőled is. Én hiszem, 
hát te?

Jan. 29- 1. Kor. 15:35—49. Józs, 8: • 
24—35. Senki sem kételkedik aboan. 
hogy az elvetett gabonamagból újra 
gabona lesz, és pedig több es gazda
gabb, mint ami elvettetett. S aki csak 41 
valamennyire ért is a növénytanhoz, 
azt is tudja, hogy az elvetett mag 
előbb megrothad s azután lesz belőle 
termés. Ezt a hasonlatot használta föl 
már Jézus is, s használja föl itt Pál 
is, mikor a test feltámadásáról beszél.
S mégis mily nehezen hiszik el az 
emberek ezt az egészen természetes 
dolgot. S vájjon miért? Azért, mert érL 
zik, hogy a feltámadás számukra, — 
éppen azért, mert hitetlenek — kár
hozatot jelent. így hát inkább elhitetik 
magukkal, hogy nem hiszik. Mintha 
ezzel elkerülhetnék!

Jan. 30- 1. Kor. 15:50— 58. Ámos 8:11,
12. »Az utolsó trombitaszó«-ról a Je
lenések könyve ad bővebb felvilágosí
tást. Bár olvasnák Isten gyermekei 
ezt a könyvet nyitott szemmel és nyi
tott szívvel. Megtanulnának akkor i-‘ 
mádkozni nem csak önmagukért és 
hozzátartozóikért, hanem az egész ve
szendő világért, hogy minél többen 
megmentessenek azoktól a csapások
tól, amelyeket az utolsó trombitaszó 
hoz. S megtanulnának buzgólkodni az 
Urnák dolgában mindenkor.

Jan. 31- Luk. 8:4—15. II. Kor. 12: 
l—10. Ján. 11:20—27. Filemon. 10—21.
Milyen nagy szeretet lakozott Pál 
apostolban! Bizonyára ez a szeretet 
nyerte meg Onézimusnak, a bűnös 
szolgának a szívét is, hogy mikor ki
szabadult a fogságból, mint újjászü
letett ember mehetett vissza gazdájá
hoz, Filemonhoz. S ez a szeretet arra 
is indítja Pált, hogy közbenjárjon érte 
Filemonnál, hogy számára ott bűn- 
bocsánatot kérjen, adósságait pedig 
magára vállalja. Krisztusi vonások e- 
zek. Közülünk ki követi őket?

Vargha Gyuláné.
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