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L á s s á to k  m i l y e n  n a g y  s z e re te te t  a d o t t  n é k ü n k  a z  A t y a , 
h o g y  Is t e n  f i a i n a k  n e v e z t e t ü n k / 1. d á n .  3 : 1 .

János apostol élete alkonyán írja e szavakat. Az a János apostol, 
aki már kora ifjúságában találkozott a Mesterrel, aki vele járta a 
Golgota nehéz útját, egészen a keresztfáig. Aki Krisztus nyáját 

híven legeltette s aki hosszú életén keresztül sok-sok tapasztalatot 
tehetett Vele — most, élete végén, mégis mintha csak ma tapasztalná 
először Isten szeretetét, hagyja el ajkát a régi, de mindig új boldog
ságot, új örömöt, békét adó csodálatos valóság: Lássátok mily nagy 
szeretetet adott nékünk az Atya!

Farsang van. Hangzatos plakátok, báli meghívók ígérnek bol
dogságot, kellemes órákat. De a sokat Ígérő báli éjszakák után üre
sebb, fáradtabb, betegebb lesz a szív, tátongóbb az űr, mint valaha I 

Hol az igazi boldogság, béke, amely néhány óra múlva nem 
tűnik ismét tova? Hol a balzsam, mely nem csupán hazug álomba 
ringatja a szenvedő szívet, hanem gyógyítja a sebet; cél, amelyért 
küzdeni érdemes? Hol a vidámság, amely nem hagy maga ulán ke
serű szájizet? Hol az eszme, amely tartalmassá teszi az életet? Hol 
az öröm, amely nem válik unalmassá és megszokottá?

„A világ elmúlik és annak kívánsága is; de aki az Istea aka
ratát cselekszi, megmarad örökké “ I. Ján 2 : 17

„Teljes öröm van tenálad, a te jobbodon gyönyörűségek van
nak örökké!“ így kiált fel Dávid a 17-ik zsoltárban.

Isten szeretete nyugalmat, békét árasztó áldó közelsége az öröm 
egyetlen, kiapadhatatlan forrása Ezt az örömöt nem lehet megúnni, 
mert napról-napra új megnyilvánulása van. Külső körülmények nem 
befolyásolhatják, mert gyökere Krisztusból táplálkozik Nem múlhat 
el, me,rt Isten szeretete változhatatia ' és örökkévaló.

Óh, ne keresd tovább éhező lelked kielégítését délibáb, csalóka 
örömökben I Keresd Krisztusnál és te is tapasztalni fogod:

„Béke, mit az Úr ád. 
Béke tiszta, mély, 
Lelkemről te bút, bajt, 
Gondot elveuél.“

XIII. évfolyam 3. az. 
1937. február 1.
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Váratlanul.

Megindult a nagyváros forga
taga. Mindenki sietve xnent mun
kahelyére, hogy a mindennapi ke
nyeret megkeresse. Vidáman fü- 
tyürészve ugrott fel a villamosra 
egy ifjú, hogy célját hamarabb 
elérje. A villamos zsúfolva volt 
már, neki csak a lépcsőn jutott 
hely. Az út mellett, egészen közel 
a sínpárhoz állt egy kocsi, s amint 
a villamos elrobogott mellette, az 
ifjú lesodródott a lépcsőről, a vil
lamos alá került, mely halálra gá
zolta. Váratlanul ért át az örökké
valóságba.

A munkának vége. Este van, ki
ki igyekszik haza otthonába, sze
rettei közé. A villamos ajtajában 
áll egy férfi. Eáradt a napi mun
kától, gondolatai talán már otthon 
időznek, ahol szeretettel várják a 
családapát. A villamos egy hir
telen kanyarulatot tett s a férfi 
elveszítve egyensúlyát, kizuhant, 
s élettelenül terült el a földön. 
Mindennek vége. Váratlanul ért át 
az örökkévalóságba.

Egy úrinő családjával együtt 
színházba készül. Sietniük kell, 
az idő múlik. Izgatottan mentek 
le a lépcsőn. Az utcán a hölgy 
hirtelen rosszul lesz, visszaviszik 
a lakásba, s mire orvos fia meg
érkezik, édesanyját halva találja. 
Váratlanul ért át az örökkévaló
ságba.

Két munkás szabad idejében ját
szott. Birkóztak, egyik a másikon 
akar túltenni. Mind komolyabbá 
vált a küzdelem, végre az egyik 
indulatba jött s egy ott heverő 
fejszét megragadva, társát fejbe
vágta. Holtan esett össze. Várat- 
ratlanul ért az örökkévalóságba.

Száll az ének. Isten gyermekei
nek boldog közösségében együtt 
örül egy asszony az Úr Jézus meg
tartó kegyelmének. Míg lelkűk hő

imában Isten trónja felé szárnyal, 
az asszony hirtelen rosszul lesz, 
eszméletét veszti s többé nem tér 
magához. Hazament az örökkéva
lóságba. V áratlanul ?

Istennek egy hű munkása mesz- 
sze künn, a misszió földén, tér- 
denállva imádkozik. Elmúlt így 
fölötte az éj, a reggel is így ta
lálja. Szolgái belépnek szobájába, 
szólnak hozzá, de ő már nem 
hallja. Ura előtt térdreborulva érte 
a halál. Hazament Urához. Várat
lanul?

Prédikációra készül Istennek 
egy áldott gyermeke. Gyengén ér
zi magát, de azért megy szolgálni. 
Istentisztelet után visszavonul szo
bájába, néhány perc és nincs töb
bé a földön élők között. Hazament 
az atyai házba. Váratlanul?

»És akik készen valának, be- 
menének Ő vele a menyegzőbe...«

Hogyan és lioi talál majd téged 
az a perc, kedves Olvasóm: vá
ratlanul, vagy készenlétben? Csak 
Jézus vérében elrejtve lehetünk 
készen és akkor mehetünk be az 
Ö örömébe.

H. M. d, t.

VÁG Y.

Ha lelked valami keresni hajtja, 
s a tavasz vágya remeg át rajta, 
hogyha sürgetve próbálja szárnyát, 
te útját állnád?
Hogyha a világ hajszás robotja 
közben a honvágy szíved elfogja, 
ne kínáld, hogyha éhezve kérlel, 
földi kenyérrel.
Nincsen a földnek öröme, kincse, 
mely ezt a vágyat lecsendesítse. 
Haza kell érnünk: Isten szívéhez. 
Az majd elég lesz.

Woike. Ford.: B. E. d.j.
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Célja csak egy mindennel. . .

Napsütéses délutánokon rend
szerint megjelent városunk sétá
nyán »Lujza kisasszony«. így  ne
vezte mindenki. Magas, karcsú nő 
volt. Mindég sötét ruhát viselt. 
Botjára és ápolónője karjára tá
maszkodva is csak nagyon nehe
zen járt. Sokszor kocsiban tolták. 
A gyermekek főként fekete szem
üvegét és sarkig érő két tömött 
barna hajfonatát csodálták meg. 
De csak illő távolságból, bizonyos 
félelemmel.

Azt beszélték Lujza kisasszony
ról a városban, hogy gazdag és 
szép leány volt, aki nagyon sze
rette a világ örömeit. Egy alka
lommal betegágyból kelt fel, hogy 
este elmehessen a bálba. Ott tánc- 
közben felhevült és mindenkinek 
a tiltakozása ellenére kiment a 
szabadba — lehűlni. Másnap dél
ben, mikor édesanyja felkelésre 
bíztatta, csodálkozva kérdezte,, mi
ért kell éjjel felkelnie, hiszen még 
sötét van. Vak volt és béna. Min
denki úgy tekintett reá, hogy a 
tánc és az engedetlenség áldozata 
lett. Az emberek inkább elhúzód
tak tőle, mint keresték.

Évekig így volt. Azonban elju
tott a mi városunkba is az igazi 
»élet«. Bibliakör alakult. Ennek a 
tagjai elhatározták, hogy gondjuk
ba veszik Lujza kisasszonyt is. Mi
kor közeledtek hozzá, eleinte bi
zalmatlanul fogadta őket, de ké
sőbb mindig szívesebben. Megé
rezte, hogy szeretik őt. Természe
tesen (d vitték hozzá Isten Igéjét 
is és felolvasták néki. Egyre fi
gyelmesebben hallgatta. Végre az 
ő szíve is megnyílt az Ur Jézus 
számára.

Azóta is megjelenik napsütéses 
délutánokon a sétányokon. Azon
ban milyen más az arca, az egész 
lénye! Meglátszik rajta, hogy be

ragyogja és átmelegíti szívét a 
mennyei Nap, az Ur Jézus Krisz
tus. Most már szívesen beszélget 
az ismerőseivel. Ha vakságára ke
rül a szó, különösen boldog mosoly 
van az arcán. »Szükségem volt 
erre« — mondja. »Mi lett volna 
velem, ha azon az úton mentem 
volna tovább? Elmerültem volna 
a világ élvezeteiben és a lelkem 
elkárhozott volna! Keményen súj
tott le reám Isten keze, de most 
már tudom, hogy atyai szeretet 
vezette. Áldott legyen érte!«
■ Hasonló nyilatkozatot már más 

vak embertől is hallottam.
Kedves testvérem, ha terhet 

hordozol, tekints reá te is úgy, 
hogy Isten atyai szeretete helyezte 
teád, hogy általa magához vonjon!

»Célja csak egy  mindennel: Lel
ked, hogy üdvre nevelje s bol
dogan hazavigyen.« T. E. d.f.

IGEN ATYÁM !
Igen Atyám, mert így kedves Előtted, 
öröm, vagy bánat ér, akármi gyász: 
kezed megáld mosolyt, borút és könnyet. 
A lelkem békén, csendbe’ Rád vigyáz.
Igen Atyám! Ha hű karod vezérel, 
közeleg fényivel a messze cél: 
kísértés, támadás viharszelével 
pokol hatalma is Feléd segél.
Igen Atyám: kicsordul bár a könnyem, 
ha útra, kőre hull a tiszta mag.
Igen Atyám, ha arató örömben 
aranykalászok rendre hullanak.
Igen Atyám. Ö, mindenen keresztül: 
igen Atyám! Ború, vagy fényözön 
Tetőled száll rám, atyai kezedből.
A földön másban nem gyönyörködöm.
Igen Atyám. Az évek úgy sietnek. 
Számuk kiméri hűséges kezed.
S Te társz kapát méltatlan

gyermekednek, 
a boldog óra ha elérkezett.
Megyek, amerre útam kijelölted.
Úgy hí, úgy vár a szent atyai ház. 
Igen Atyám, mert így kedves Előtted! 
A lelkem békén, csendbe’ Rád vigyáz.

B. E. d.j.
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CSAK ISTEN SZERETETÉT!

Atyám, mit adni tudsz s akarsz, óh add! 
Mit tőlem kérsz, ürömmel adom Néked, 
Itt van öröm, boldogság és az élet,
Oh, csak szeress s add nékem Önmagad!

Ha engem szerettek, az én 
parancsolataimat 

megtartsátok.

Ismertem egy fiatal leányt, aki 
évekkel ezelőtt egy konferencián 
megismerte Megváltóját és Néki 
adta az életét. »Tiéd akarok lenni 
örökre!« — így szólt s Isten meg
hallgatta. Szentlelkével körülvet
te, vezette, irányította. Sokszor 
volt kísértések között. Kinek en
gedelmeskedjék: az Urnák? A  vi
lágnak? Sokszor győzött az Ur. 
Megváltozott az élete.

Egy alkalommal, amikor talál
koztunk, tekintetem az ujján ra
gyogó, nagy drágaköves gyűrűre 
esett és arra gondoltam: ezt még 
nenj adta oda. Kitalálta a gondo
latomat és azt felelte: »Ezt az e- 
gyet nem adom oda. Ez nagyon 
kedves nekem.«

Néhány hónap múlva ismét ta
lálkoztunk. Karja be volt pólyái
vá, felkötve. Megkérdeztem, mi 
történt vele. Elmondta. Legutolsó 
beszélgetésünk óta sokszor gondolt 
arra a gyűrűre, amitől nem akart 
megválni. Érezte határozottan, 
hogy le kell tennie. De nem en
gedett. Néhány héttel ezelőtt a fél
tett gyűrű beleakadt a vonat ajta
jának kilincsébe, összetört, egyik 
fele messze elpattant, a másik fele 
mélyen belevágódott az ujjába. 
Nem panaszkodott. Hálás szívvel 
fogadta a fenyítéket. Megtanulta 
belőle, hogy Isten minden paran
csára ez legyen a felelete: Igen, 
Atyám, mert így kedves Teelőt- 
ted! Sz. G. d. t.

Ez is lehet rablánc.
Bibliaórán ült egymás mellett 

két fiatal leány. Meghívták őket. 
Komolyan szólt hozzájuk az Ur 
az Ige által s Isten Lelke válasz
tás elé állította őket. Az óra vé
geztével a lelkész felszólította a 
jelenlévőket, hogy adják át szí
veiket az Ur Jézusnak. Már 
csaknem Jézus mellett döntöttek. 
Nagy pillanat! De ekkor az egyik 
kezét a másik kezére téve azt 
súgta: »Ne tedd! Hiszen akkor 
nem táncolhatunk többet.« S el
távoztak.

Csak Ő !
A.római tanács elé valaki azt az 

előterjesztést tette, hogy Krisztus 
képét a Pantheonba a bálványké
pek mellé helyezzék. Azonban a 
szenátus, mikor meghallotta, hogy 
Krisztus nem tűri, hogy az Ö ké
pét a bálvány-istenek mellé te
gyék, dicsőségét nem osztja meg 
azokkal, — akkor megtagadta Tő
le a helyet.

A. te szívedben is vannak kü
lönböző istenek? A hamis istenek 
hajlandók megelégedni megosztott 
országgal, de az élő Isten nem 
Összegyűjthetitek szívetekben a 
hamis istenek egész seregét, de 
az élő Isten azt fogja mondani: 
»Én egyedül vagyok Isten!« Az 
ember szeretete tárgyaként sok 
mindent felállíthat leikében Isten 
mellett, mindez azonban hiúság, 
ábránd és értéktelen semmiség 
lesz. Isten azt mondja: »Add né
kem a te szívedet!« és nem azt: 
»Adj nékem is helyet a szívedben.«

I
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Vigyázzatok és imádkozzatok. 
hogy kísértésbe ne essetek.

Egy 'keresztyén üdülőhely tiszta 
levegőjében nagyon jól érezte ma
gát egy fiatal leány. Otthonra ta
lált. Apját-anyját nem ismerte, az 
élet ide-oda hányta-vetette. S a 
bosszú úton Valaki áldón terjesz
tette védő kezeit föléje. Végre ide
került. Itt. hallotta, hogy Isten az ő 
számára is készített nemcsak a 
földön, hanem a (mennyben is igazi 
otthont, békességet, örömet, me
lyet emberi szem soha nem látott, 
fül nem hallott. Milyen jó lesz 
majd abban a csodálatos ország
ban !

Egy napon megharagudott egyik 
társára. Figyelmeztették, hogy bó
küljön meg, de ő nem akart. Vé
gül elhatározta, hogy inkább el
megy. »Vágyom a világba« fe
lelte, amikor a vezető testvér sze
retettel figyelmeztette. »A világ 
meg fog csalni, itt van otthonod, 
ne menj el. Ha nem vigyázol, 
nemcsak a földi, de a mennyei 
haza kapuja is bezárulhat előtted 
örökre.«

Éva elment. »Jól tetted« — 
mondták az emberek. »Fiatal vagy 
és szép, élvezd az életet.« A leány 
elhitte, elringatta, elkápráztatta a 
világ a maga hazug örömeivel. 
(Felébredt kiábrándulva, megcsal
va, összetörve. Meglátta, hogy a 
szabadság rabság, az élet halál, 
a világ szeretete önzés. Későn 
ébredt fel. Betegen, kifosztottam 
lehajtott fejjel kopogtatott újra az 
intézet kapuján. Azonban ott már 
nem vehették fel.

Testvérem te, akinek meleg ott
honod van, gondolsz-e azokra, a- 
kiknek azt nélkülözniük kell? 1- 
mádkozoi-e a szegény, eltévedt, 
bukott leányokért vagy talán meg
vetéssel fordulsz el tőlük?

Ne ítéljetek, hogy ne Ítéltes
setek! Vigyázzatok és imádkozza
tok, hogy kísértésbe ne essetek!

Sz. G. d. I.

Mit fognak szólni az emberek?

Egy malmot láttam. Csodálkoz
va fordultam a molnárhoz: »Mit. 
jelent ez? A víz zuhog, a gép 
üzemben van s nincs egy szem 
sem a malomban,« — »Sajnos, 
nincs«, — hangzott a felelet. »De 
mit mondanának az emberek, ha 
a malom nem működne? ügy hoz
zászoktam különben is a malom 
zakatolásához, hogy el sem tudnék 
lenni nélküle.« -  Sokat gondol
koztam efelett. Vájjon a keresztyé
nek között, nincsenek-e sokan, akik 
így tesznek? Keresztyéneknek 
vallják magukat, ünnepnapokon 
eljárnak Isten házába, sokat be
szélnek kegyesen, de ez csak lát
szat. Látszat az emberek miatt és 
saját lelkiismeretük megnyugtatá
sára. Meg van a kegyesség iát- 
szata, de hiányzik a vonzóerő s 
az öröm belőle. Ezekhez tarto
zol? »Nem minden, aki azt mond
ja nékem: Uram, Uram, megyen 
be a mennyeknek országába!«

»* ♦♦♦

Minden egyes ember számára 
létezik 'paradicsom ezen a földön; 
akkor, ha, Megválté))» vhn, Aki 
'Utal mint ahogy Luther mond
ja — ismét visszahelyeztetik a pa
radicsomba. A külső körülmények 
és viszonyok javítása által gondol
nak némelyek paradicsomot te
remteni maguknak. Ez azonban 
zavaros álom, és ábránd csupán, 
amely által az ember a paradicso
mi állapotmik éppen az ellenkező
jét érheti el: teljes zűrzavart, szol
gaságot, békételenséget és nyomo
rúságot. (Lémmé.)



22 „ F é n y s u g á r “
KÜLM1SSZIÓ.

Indiából.

India fcasztonkívüli pária népe, 
amelynek az ottani társadalom
iján sok kötelessége, de annál 
kevesebb joga van, belátta, hogy 
hinduizmusában soha sem éri el, 
hogy embernek tekintsék, elhatá
rozta, hogy mint egységes tömeg, 
otthagyja a pogányságot és Krisz
tusé, vagy Mohamedé lesz.

Luknóban volt nemrég egy ily- 
értelmű tanácskozás, amelyen 100 
ember képviselte a mintegy 60 
milliónyi szabadságra vágyakozó 
indiait. A  nagy gyűlés elnöke Ara- 
bedfcár dr. volt. Arról tanácskoz
tak, hogyan lehetne segíteni a 
szegény népen és hová csatlakoz
zanak.

Szívesen meghallgatták a kü
lönféle vallások előnyös Ígéreteit. 
A nagy tömegek megbízottai ri
deg elővigyázattal mérlegelték: 
miféle kötelezettségeket ró ránk 
ez vagy az a vallás, miután bizto
sította a teljes egyenjogúságot? — 
Ambedkár dr. a legalsó néposz-, 
tály szülöttje. Szegény sorsból 
küzdötte föl magát jelentős köz
jegyzővé és kiváló tudóssá. Ügyes 

' szervező egyéniség, a tömegekre 
nagy hatást gyakorló férfias jel
lem, akinek a páriák vakon en
gedelmeskednek .

Még nem döntöttek véglegesen. 
A jelek biztatók, hogy az egész 
néptömeg keresztyénné lesz. Ilyen 
vélemények hangzanak e l: »Mit 
tett a szegény népért a már- 1000 
év óta Indiában elterjedt izlám? 
— Csak amióta a keresztyén misz- 
szionáriusok minket karjaik közé 
öleltek, veszik észre, hogy mi is 
emberek vagyunk!« Most havon
ként átlag 15000 kasztonkívüli lesz 
keresztyénné.

A keresztyónség óriási jelentő
ségű feladat előtt áll. Az Evan
géliumot minden eddiginél foko
zottabb mértékben kell a legalsó 
néposztályhoz eljuttatni. Ez az 
egyház legszentebb ügye. De mi 
lesz a tömegekkel, akik csak po
litikai jogokért lesznek keresz
tyénné, anélkül, hogy őket Krisz
tus Lelke érinthette volna?

Az ellenség sem marad tétlen. 
Az A1 Azhar, kairói egyetem nagy 
sereg mohamedán papot küldött 
Indiába, hogy a hamis próféta so
raiba toborozza a nagy tömegeket.

.A tervük az, hogy a legalsó nép- 
osztály fiai közül többet magukkal 
visznek Kairóba, ott mohamedán 
hittudósokká képezik s hazájukba 
térve, minta életet élve, az iz
lám ügyes terjesztőivé lehetnek. 
Sőt Ikbál Ahmed író és költő 
javasolja, hogy Mohamed tanait 
a szegény nép megkedvelje, ren
dezzen be az izlám is, mint a ke
resztyén missziók, kórházakat, 
menhelyeket és iskolákat, mert a 
szegény elnyomott pária szívét 
csak áldozatot hozó szeretettel le
het megnyerni! A  szegény nép 
tömeges megmozdulását sok kasz- 
tonbelüli előkelőség is követni 
fogja.

Gandhi fia nemrégen lett mo
hamedánná. Egy község 300 pá
riája lett egyszerre muzulmánná.

Lehet, hogy Indiában kezdőd
nek el Krisztus és Mohamed kö
vetői közt a döntő csaták. Megin
dult a harc Krisztus és Béliál né* 
pe között. Kérjük az Urat napon
ként, hogy az Evangélium jusson 
diadalra e nagy tömeg szívében, 
hogy az Ur Jézus Krisztusban 
igaz békességre és tökéletes sza
badságra jusson el e sokat szen
vedett nép is!
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TUDAKOZZÁTOK A Z ÍR ÁSO K AT!
Febr. 1. /. Kor. 16. Józs. 9 :1 -1 5 .;  

Pál nagy pontossággal és hűséggel 
gondoskodik és rendelkezik minden
ről, az anyagi dolgokról épen úgy, 
mint a lelkiekről. S valóban, a hűt
lenség akár egyik dologban, akár má- i 
síkban, maga után vonja a másikban 
való hűtlenséget is'. Hiába imádkozol j 
és olvasol Bibliát, ha Isten országa j 
munkájára még annyit sem áldozol 
anyagi javaidból, amennyit lehetséges 
volna. De hiába adakozol, ha adako
zásod indítóoka nem a hit és sze- I 
retet. Ezekben a dolgokban is hangzik 
az intés: Vigyázzatok! Álljatok megl 
a hitben! Minden dolgotok szeretetben 
menjen végbe!

Febr. 2. Márk 1:1—13. Józs. 9:16- 
27. Márk evangéliuma a legrövidebb, 
a legtömörebb. Keresztelő Jánosról 
is röviden szól, de néhány vonással 
mégis jellegzetesen szemünk elé állít
ja a nagy úttörő képét. Halljuk ki
áltó szavát, látjuk amint keresztelj a 
hozzá tóduló sokaságot, feltű
nik előttünk egyszerű, szigorú alakja, 
s megragadja lelkünket a Jézusról való 
bizonyságtétele. S jön Jézus, a magát 
megalázó, a keresztség szertartásának 
alávető Isten-Fia, akin megnyugszik a 
Szentlélek, akiben gyönyörködik az 
Atya. De kezdődik a szenvedés is. 
A lélek először is a pusztába ragadja 
az Urat, ahol éhezve és szomjuhozva 
küzd a kísértővei. De jön a győzelem 
is, a Sátán le van verve, s angyalok 
szolgálnak az Urnák.

Febr. 3■ Márk 1:14—28. Józs. 10:
1—14. Márk ismét tömören összefog
lalva, elénk állítja Jézust földi mun
kálkodásának különböző ágaiban: hir
deti az Isten országát, megtérésre 
hív, tanítványokat gyűjt, tanít, gyó
gyít. Mindezeknek a részletezésével a 
későbbi fejezetekben találkozunk, de 
már itt is előttünk áll a nagy Próféta, 
a nagy Mester, a nagy Orvos. S 
mindezekből már az is kitűnik, hogy 
Ő a nagy Szabadító, a nagy Megváltó.

Febr. 4■ Márk 1:29—45. Józs. 10: 
15—27. Jézus munkája mindjárt nagy 
érdeklődést ébreszt. Benne van eb
ben persze, az emberi önzés is, mert 
a beteg szeret meggyógyulni, az ör
dögtől gyötrött a kínjaitól szabadulni. 
De találunk háládatos szíveket is. Si
mon napa, amint meggyógyult, azon
nal szolgál, a megtisztult bélpoklos 
mindjárt bizonyságot tesz az Úrról. 
Bár ma is így cselekednék mindenki,

aki Jézus segítségét már tapasztalta. 
S tapasztalhatja ezt mindenki, aki 
hozzáfordul.

Febr. 5■ Márk 2:1—12. Józs. 10: 
28—43. Jézus egyszerre gyógyítja meg 
itt a lelket és a testet. De a lélek 
az első, annak kell először is meg
tudnia, hogy bűnbocsánatot nyert, 
meggyógyult. De épen ezt nem tud
ják elviselni az emberek, hogy a lé
lek előbbrevaló legyen a testnél. Aki 
a lélekkel foglalkozik, arra rázúdul
nak. Jézus azonban megmutatja, 
hogy néki a bűnbocsánat osztogatá
sára is joga van, mert »néki adatott 
minden hatalom mennyen és földön«. 
S ö gyakorolja is ezt a hatalmat 
testben és lélekben egyaránt. De el
fogadásához az ember részéről hit 
ked. Mekkora a mi hitünk?

Febr. 6■ Márk 2:13—28. Jer. 8:4-9. 
Ahol a vallásos élet puszta forma
sággá lett, akár az egyéni, akár az 
egyházi életben*, ott természetesen 
megbotránkozást szül, ha a formák 
megsértetnek. Vámszedőkkel és bűnö
sökkel együtt enni — micsoda meg
sértése ez a vallásos formáknak! Nem 
bőjtölni bizonyos, erre meghatározott 
napokon, — milyen semmibevevése az 
egyházi szokásoknak! Szombaton ka
lászt tépni — milyen bűn a farizeusi 
felfogással szemben! De Jézus más* 
kép gondolkozik, s minket is más gon
dolkozásra akar tanítani: a lélek a 
fő, nem a forma. A Lélek sokszor 
szétrepeszti a formát.

Febr. 7■ Luk. 18:31—43. I. Kor. 13. 
Márk 10:35—45. I. Kor- 1:21—31. Jé
zus megnyitja a vakok szemeit. Példa 
és jel gyanánt a testi vakokét is, 
amellyel azonban csak föl akarja hívni 
a figyelmet arra a hatalmára, hogy 
a lelki vakságot is gyógyítani tudja. 
S mily nehezen értik meg őt még 
legközelebbi tanítványai is. Mily vi
lágosan beszél eljövendő szenvedé
seiről, s íme, a tanítványok »ezekből 
semmit sem értenek«. Hogy fájhatott 
ez neki, s hogy fájhat ma is, ha mos
tani tanítványai sem értik meg őt 
igazán. Pedig azok már nem csak az 
eljövendő, hanem a bekövetkezett 
szenvedésekről is tudnak. S mivel 
azokat sem értik meg úgy, amint 
kellene, azt sem tudják megér
teni, hogy az Ur ismét el fog jönni, 
nem mint szenvedő Bárány, hanem, 
mint dicső Király.

Febr. 8. Márk 3:1— 12. Józs. 11:



24 F é n y s u g á r
1— 12. A gyógyítások egész soroza
táról olvashatunk itt. Egyenként már 
meg sem említheti őket a szentírás, 
csak összefoglalva mondhatja, hogy 
¿sokakat meggyógyított«. S mi a kö
vetkezmény? Az, hogy a farizeusok 
s a Heródes-pártiak tanácsot tarta
nak ellene, hogy elveszítsék. Valóban 
Jézus szenvedései nem akkor kezdőd
tek, mikor ellenségei elfogták és ha
lálra ítélték, hanem végigkísérték azok, 
egész földi életét. Vájjon nem szen
vedés-e neki most is a sok ellenség, 
akik őellene fordulva, önmaguk vesz
tét okozzák?

Febr. 9■ Márk 3:13—22. Józs. 11: 
13—23. Jézus tizenkét tanítványt kü
lönöskép kiválasztott, először is »hogy 
vele legyenek«, vagyis tanuljanak, me
rítsenek őnála a forrásból, erősödjenek 
a hitben és szeretetben. Ez a fölté
tele annak, hogy második szándékát 
is véghezvihesse, »hogy kiküldje őket 
prédikálni«. Másoknak csak akkor ad
hatunk, ha mi már kaptunk Jézustól! 
De ha tovább adjuk azt, amit őtőle 
kaptunk, akkor legyünk elkészülve ar
ra, hogy úgy járunk, mint ő ; azt 
mondják rólunk, hogy magunkon kí
vül vagyunk, vagyis elment az eszünk. 
Mert »a tanítvány nem lehet nagyobb 
a Mesterénél" — mondotta Jézus.

Febr. 10- Márk 3:23—35. Józs. 14. 
Isten minden bűnt, amelyet megbán 
az ember — megbocsát. A Szent
lélek ellen való bűnt azért nem bo
csáthatja meg, mert a Szentleiket ká
romló ember lelke úgy megkeménye
dik, hogy többé nem képes bűnbá
natra. Aki tehát azon töpreng, hogy 
ő elkárhozik, mert elkövette a Szent
lélek ellen való bűnt, az még nem 
követte el, mert különben nem nyug
talaníthatná a Lélek, aki az őt ká
romló embertől teljesen elfordul. Ha 
valaha ilyen sötét aggodalmaid lenné
nek, kedves lélek, nyugodjál meg, a 
Szentlélek az, aki szól hozzád, hogy 
Jézus bűnteltörlő véréhez vezessen.

Febr. 11- Már 4:1—20. Józs. 20. 
Ebben a részben a 12. vers tartalma 
nehezedik szívünkre. Úgy hangzik, 
mintha Isten nem akarná, hogy né
melyek megtérjenek. De ennek az 
írás sok más helye ellentmond. Nyilván 
úgy kell tehát értenünk ezt, hogy 
Isten tiid'a, hogy ezek nem térnek meg, 
mert ők "nem akarnak. Ha megfigyel
jük ezeknek a »kívülvalóknak«, a fa

rizeusoknak, írástudóknak a magatar
tását, egészen világossá lesz ez előt
tünk. Hogy a magvetőről szóló pél
dázat mindenkinek szól, ezt az is vi
lágossá teszi, hogy föl van benne 
említve a sok különböző talaj. Tehát 
nem azon múlik, hogy Isten nem hin
tené a magot, hanem azon, hogy so
kan nem fogadják be.

Febr. 12■ Márk 4:21—29. Józs. 23. 
Különösnek tetszhetik némelyek előtt 
az a mondás is: »akinek van, annak 
adatik, akinek nincs, attól az is el
vétetik, amije van«. Azt kérdez
hetik: »Miért nem megfordítva?« Meg 
kell értenünk, mi az a »van« s mi az 
a »nincs« amiről itt szó van. A »van« 
az a lelki készség, az a vágyódás, 
amelyekkel a lelki dolgok felé for
dulunk. Ha ez megvan, akkor Isten 
többet is ad. Ha ez »nincs« akkor 
Isten azt is elveszi tőlünk, amink van, 
mindent, ami által nem Őt keressük, 
hanem; a világot, a bűnt, önmagunkat. 
Ezek mind megcsalnak s akkor nem 
marad semmink.

Febr. 13■ Márk. 4:30—41. I. Móz. 
22:1—14. Isten országának minden 
munkája kicsinyben kezdődik, de mert 
élet van benne, növekedik és terjed. 
Kicsiny volt az első tanítványok cso
portja, ma már milliókra terjed a 
Krisztusban hívők száma. Kicsiny volt 
az első keresztyén egyház, s ma már 
sokfelé ágazó terebélyes fa. A nagy 
Britt- és Külföldi Bibliatársulat, a- 
mely a Bibliák millióival látja el az 
egész világot, egy kis walesi leány 
hitéből indult. S így van minden bél
és külmissziói munka. Kicsiny a kez
det, de folytonos a növekedés mind
addig, míg a munkát igazán Krisztus 
Lelke táplálja, azé a Krisztusé, aki 
Ur mennyen, földön és a háborgó 
tengeren.

Febr. 14■ Máté 4 :1 -1 1 . II. Kor. 6: 
1—10. Máté 16:21—26. Zsid- 4 :15, 16. 
Nem magához Péterhez szól itt az 
Ur, hanem a Sátánhoz, aki föl akarja 
használni a hevesvérű és meggondo
latlan Pétert, hogy eltérítse Jézust a 
kereszt útjáról. Minket is sokszor 
megkísért, hogy a magunk életének 
megtartására bíztasson, s az örökéle
tet elrabolja tőlünk. Jézus visszaverte 
a Sátánt. Mi visszaverjük-é? Ezt per
sze csak az ő  erejével tehetjük.

Vargha Gyulámé.
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