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Laptulajdonos „Fébé“ Ev.Diakonissza-Nőegylet 

Beköszöntő.
FÉNYSUGÁR! Vájjon, ki ne értékelné annak áldott hatását? ! S ha 

magunk köré tekintünk és látjuk a sötétségnek rettenetes hatalmát, amint 
reánehezedik az egész emberiségre, szinte önkéntelenül száll fel szivünk
ből a kérő sóhaj: Uram, küldj égi fénysugárt a bűnnek sötét éjjelébe! 
Feleletül kétségtelenül azt fogjuk kapni: Légy te az a fénysugár! Ez el- 
ső percre érthetetlen előttünk, de csak addig, amig fel nem fogjuk az Úr 
Jézus szavainak felséges igazságát: „Ti vagytok a világ világossága!" 
(Máté 5, 14.) Igen, mi világosságot és fényt terjeszthetünk ott, al^ol sötét
ség és pusztulás uralkodik, meleget és derűt ott, ahol a bűnnek fagyos 
légköre megdermesztette az emberi sziveket. Csak egy dojog szükséges 
ehhez, hogy hozzátartozzunk a naphoz, legyünk eggyé Ővele, egy su
gár Őbelőle. Sok lidércfény van ezen a világon, sokan, akik magukról azt 
képzelik, hogy ők világosságok és csak növelik a sötétséget. Ne tartoz
zunk mi ezekhez ! A valódi fénysugárnak biztos ismertető-jele, hogy su
garai elől a sötétségnek oszolnia kell és élet fakad nyomán. Megfáradt 
és meggyötört lelkek megtalálják általa az élet forrását, tévelygők az igaz 
útra térnek, megszomorodottak örökkévaló vigasztalást vesznek, bűn ál
tal megkötözött szivekről lehull a rablánc, szegények meggazdagodnak, 
békételenek és zaklatott lelkűek Megváltójuk keblén teljes nyugtot talál
nak, tékozló fiák visszatérnek az atyai házba, olyanok, kik a fájdalom
nak könnyeit ismerték csak, hála és örömkönnyeket hullatnak, a szere
tetlen szív túlárad a boldogságtól, mert megtanul önzetlenül és oda- 
adóan szeretni.

Valóban felséges hivatás és csodálatos előjog fénysugárnak lenni! 
Kis lapunkat is azzal a hő óhajtással bocsátjuk útnak: teljesítsen fény
sugár-szolgálatot. Legyen megszólaltatója annak, a mi szíveinket áthatja, 
és ahova bizonyságtételünket élőszóval nem vihetjük el, beszéljenek 
helyettünk a nyomtatott betűk. Diakonissza munkánk, egész egyesüle
tünk is ilyen fénysugár s ezzel „Fébé“-szolgálat akar lenni. Megbízatá
sa, hogy a római levélnek dicső igazságát elvigye és beragyogja minden 
szívbe : Nincsen azérUmmár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisz
tus Jézusban vannak. (Róm. 8, 1.) Szeretettel kérünk tehát mindenkit, fo
gadjanak bennünket bizalommal, különösen evang. egyházunk tagjait, 
akiknek szolgálatunk kiváltképen szól. Pauer Irma.

Én vagyok a vilég vilégossága : aki engem követ, nem járhat a sötétségben I Ján. 8 : 12.

FÉNYSUGÁR



L E V E L E K  A B I B L I A  M E L L Ő L

Kedves Néném! Kezdem ezen 
levelemet az Ur Jézus nevében. 
Gondolkoztam azon, ne kezdjem-e 
úgy, mint Luther Márton szokta, 
aki a megszólítás után rendesen 
minden magyarázat nélkül odaírta 
ezt a szót: Jézus. Azután kezdte 
csak magát a levelet, még ha feje
delemnek írta is azokat.

Én azonban Kedves Néném re 
bízom s várom, hogy egyszer majd 
mindent megért s egy levelem elé 
odaírja magától ezt a drága nevet:

J É Z U S .

A karácsonyi vásárunkon volt egy 
kis türelemjáték. Egy híján húsz 
számlap volt benne nagy össze
visszaságban. A tizes az egves he
lyén, az egyes valahol a legalsó 
sorban. A.feladat itt az, hogy hely
cserével, a számoknak ide - oda 
tologatásával felhozzuk az egyest 
az első helyre s azután mindeni- 
ket a maga helyére.

Ez a türelemjáték jutott eszem
be, mikor az új esztendő számára 
alapigéül a Kolossébeliekhez írott 
levél első részének 18. verséből ez a 
fénysugár áradt rám : hogy minde
nekben 0  legyen az első.

Rágondoltam a magam életére, 
amikor még nagy összevisszaság
ban hevertek benne a számok s 
értékek, mikor még azt sem vettem 
észre, hol van abban az első hely. 
De rágondoltam aztán sok sok em
berre, kiket még senki sem tett fi
gyelmessé arra a nagy igazi király
kérdésre, amire most figyelmessé 
szeretnék én tenni mindenkit: Vizs
gáld meg, kedves lélek, az életedet: 
ki-mi szerepel abban az első helyen!

Vannak, akik első pillanatra 
meg tudnák mondani, hogy náluk 
az élvezet, vagy a pénz az első, 
a jó férjhez menés, vagv az érde
kes könyv. Vannak azonban, akik
nél igen sok keresgélésbe kerül s

még sem jönnek rá, hogy mi is 
volt eddig életükben az első he
lyen.

Kedves Néném is így fogja é- 
rezni talán. Nem baj, segítségül 
jön már a másik fénytsugárzó 
kérdés. Mert még egy dologra sze
retnék én megkérni mindenkit : 
„Vizsgáld meg, kedves lélek, hol 
foglal ma helyet Jézus tenálad. Váj
jon Ő van az első helyen? Nem 
valószínű, mert akkor egyszerre rá
találtál volna. Itt nem úgy van ám, 
mint a vendégasztalnál. Ott el le
het mondani az első személyről: 
akárhol is ül, ott az első hely, a- 
hová ül.“

Minapában megkérdtem vala
kit, hogy s mint van nála ez a ki
rálykérdés. Azt elmondhatta, hogy 
a templom, meg az imádság nála 
mindig első helyen volt. De azt 
nem merte elmondani, hogy ma
ga Jézus van ott.

Olyan boldog vagyok, hogy 
Kedves Nénémnek most erről ir
hatok. Régvárt pillanatok érkeztek 
el vele. Hiszen hányszor kellett, 
mikor panaszos leveleit olvastam, 
mikor élete céltalanságáról, unal
mas egyformaságáról írt, arra gon
dolnom, milyen mássá lenne min
den ott, a fehér házban, ha lakó
ja az Úr Jézust igazán megismer
hetné.

Kedves Néném 1 A mi gyüleke
zetünkben egy idő óta minden év
nek van alapigéje. A mostan kez
dett évnek: Kolosse 1, 18. v. Há
lásan írhatom, hogy többen úgy 
örültek néki, mint még soha igé
nek s néhányan magukévá tették 
egész esztendőjük számára a ben
ne foglalt vágyat. Óh, ha az én le
velem drága Olvasója figyelne a 
szóra s szívébe venné azt a mély, 
szent vágyat, amivel a Fénysugár 
most körijlözönli: hogy, igen, — 
mindenekben Ő legyen az Első !
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A z  arar y-város.
(Lohmann E.)

Aranyból épült város áll 
Viszálytól, könnytől távol,
Aki e várost látta már,
A földtől az már mitse vár,
Ég szíve titkos vágytól.
E honvágyban nincs bú, panasz, 
Meggyógyul tőle lelkünk,
Dicsőségnek visszfénye az,
Mint napfényben fürdő tavasz,
Mily jó, ha raja leltünk.
Szivünk folyvást visszhangot ad 
Egy égi szent zenére,
S mint húz haza madárcsapat,
A lelkünk fölfelé halad,
E várost hogy elérje. J\ord; „  ,

Vargha Gyuláné.

Elfelejtett megbízás.
Egy hívő, de szegény családból való 

fiúnak sok gúnyt és megaláztatást kellett 
eltűrni hite és kopott ruhái miatt. Egy jól 
öltözött és jól táplált társa gúnyosan szólt 
hozzá a minap : „Ha ti olyan sokat imád
koztok, miért nem ad nektek többet az 
Isten?"—-Rendíthetetlen nyugalommal fe
lelt a kis hős, úgy_ ahogy egyszer azt az 
apjától hallotta : „Óh, Ő ad, de emberek 
útján ad. “—  A másik gúnyosan felkacag : 
„Miért nem mondta hát akkor már régen 
valakinek azt, hogy adjon neked egy tisz
tességes öltözet ruhát ?“ —  Ekkor könnyek 
szöktek a gyermek szemébeés sóhajjal 
az ajkán válaszolt: „Igen, Ő szólt már 
valakinek; de —  az a valaki elfelejtette 
azt." Vájjon nincs-e köztetek is olyan, a- 
kire az Úr feladatot bízott és nem enge
delmeskedett ? / ______

Tégy bennünket igazzá!

H Í R E K

Egyesületünk eddigi eseményeit 
a következőkben foglaljuk össze:

Egyesületünk alakulása a bel- 
ügyminiszterileg jóváhagyott alap
szabályokkal dec. 8-án Piliscsabán 
volt, közösségünk kedves anyafész
kében, Béthelben. Örömnek és ma
gasztalásnak napja volt az egész 
nap. Pauer Irma diakonissza fő
nöknő vezette imaóra után d. e. 9 
órakor vette kezdetét az alakuló 
közgyűlés, amely megválasztotta 
a tisztikart és a választmányt.

Az alakulás után az Úr színe 
előtt való együttlétben igen mély
séges alkalom következett, midőn 
főnöknőnk az Úrtól nyert elhiva- 
tásának, s vezetetésének hálós bi- 
zonyságaképen az Úr áldását kér
te és vette, melyhez az igéket az 
aznapi házi textus kapcsán II. Sá
muel 7 :9—11. alapján Gáncs Ala
dár lelkész, mint az egyesület tit
kára szólaltatta meg. Ezután tar
totta a választmány első ülését, 
mely a tagfelvételek mellett a leg
közelebbi teendőket beszélte meg.

Délután négy órakor vette kez
detét budapesti s egyéb vidéki test
véreink részvétele mellett az egye- 
sület-avató s úrvacsorával kapcso
latos istentisztelet, melyen Gáncs

Misszionáriusok észlelték, hogy némely 
pogány fajoknál az a szokás, hogyha va
lamely helytelen dolgot akarnak elkövet
ni, előbb a házi bálványt megfordítják, 
hogy ne lássa azt, ami a szobában tör
ténik. Mi mosolygunk e gyermeki felfo
gáson, de vájjon mi felülemelkedtünk-e 
ezen ? Vájjon azok a szépítgetések, kifo
gások, amikkel mi az igazság elől elzár
kózunk, ha az nekünk szól, nem ugyan
ebből a gondolatmenetből származnak ? 
Igaz az, hogy az ember olyan, mint 
amilyen a sötétben, amikor azt hiszi, 
hogy nem látja senkisem. Aki azonban 
Istent megismerte, tudja, hogy a Mindent- 
tudó elől nem lehet elrejteni semmit sem. 
„A sötétség sem borít el előled, és fény
lik az éjszaka, mint a nappal, a sötétség 
olyan, mint a világosság." Zsolt. 139. Az 
olyan számára, aki egész életét teljesen 
Isten világosságába helyezte, ez nem 
ijesztő többé.

Aladár ev. lelkész Róma 16. 1—2. 
alapján beszélt a szolgálatról, mely
re a mi Fébénk elhivatott. Az úr
vacsora-osztásnál Falusy Sándor 
zsákai ref. lelkész is részt vett a 
lelkek kiszolgálásában.

Dec. 14-én volt első nagyobb 
evangelizáló , estélyünk az egyet, 
ev. egyház Üllői-úti imatermében, 
melyet vasárnap délutáni összejö
veteleink számára készséggel bo
csátott rendelkezésünkre az ev. 
egyetemes egyház elnöksége. Ez al
kalommal Dr. Raffay Sándor püs
pök úr és Vargha Gyuláné választ
mányunk tagjai beszéltek.

Karácsonyi ünnepélyeink vol
tak. az Anyaházban, Irsán, Pilis-



vörösváron, Angyalföldön 2 helyen, 
Székesfehérváron, Ref. Kovácshá
zán, Nagybánhegyesen, Uzsán 
vasárnapi iskolások , számára, 
Nyíregyházán külön az „Elim“ nyo
morék-gyermek otthonban és kü
lön a vasárnapi iskolásoknak. Tar
tottunk még ünnepélyt a rákospa
lotai leánynevelő intézetben ; Új
pesten a „Vakok Országos Men- 
helyén“ nők számára. Az orsz. 
gyermekmenhelyben főképen az a- 
nyákat, a Mária Valéria barakkban 
több száz gyermeket ajándékozhat
tunk meg meleg ünnepélyek kere
tében. A Szent Rókus kórházban 
felkerestük az életuntakat, szá
mukra két helyen, azonkívül még 
a szülőszobában is tarthattunk ün
nepélyt. Karácsony másodnapján 
az Anyaházban szeretetvendégség 
volt a budapestiek, vörösváriak és 
piliscsabaiak részvételével.

Január 6-án volt választmá
nyunk második ülése, melyen 
újabb tagfelvételek után a lapkia
dás és egyéb kérdések voltak 
tárgyalás alatt. A Losung-tex- 
tusokat feldolgozó bibliai útmuta
tónk már január 1-én megjelent. 
A február elsejétől havonként két
szer megjelenő lapunk, a „Fénysu
gár" szerkesztésével a titkár bíza
tott meg. Délután ismét a buda
pesti testvérek nagyszámú részvé
tele mellett közös úrvacsora volt 
János 10: 10. v. alapján az Úrban 
elrejtett élet magasztalására, melyen 
Gáncs Aladár és Mohr Henrik ó- 
budai lelkész szolgáltak, felavatván 
ezzel a diakonissza Anyaház új 
úrvacsorái kelyhét. Ez alkalommal 
volt két diakonissza-testvér Tóth 
Julianna és Kovács Eliz testvér 
felavatása.

Hol vannak diakonisszáink ? 
Diakonisszáink közül ketten állan
dóan Budapesten tartózkodnak és 
ott és a környéken (Rákospalota, 
Kispest, Pestújhely) munkálkodnak. 
Székesfehérvárott egy diakonissza 
testvér gyülekezeti munkát végez. 
Pihenőpusztai diakonissza-állomá

sunkon 3—-4 testvér tártlzkodik. 
Ők a tanya népe között, özpnkivüí 
Ref. Kovácsházán és Nagybánhe- 
gyesen dolgoznak. Nyíregyházán 
öt testvér dolgozik az „Élini“ nyo
morék gyermek-otthonban, a jváros- 
ban és a ' környéken. Legutóbb 
Hódmezővásárhelyen is megkezd
te egy diakonisszánk a gyülekeze
ti munkát.

Lapunk mai számát az Úr nagy 
kegyelméből már saját nyomdánk
ban nyomathattuk. Kedves olva
sóinkat ezúton is kérjük, hordoz
zák imádkozó szeretettel ez új 
munkaágunkat, s ajánlják ismerő
seik körében.

Mindenkinek szeretetteljes fi
gyelmébe ajánljuk egyesületünk 
következő . bibliaóráit:

Vili., Üllői-út 24. 11. em. (az 
egyet. ev. egyház imatermében) 
minden vasárnap délután 5 óra
kor felnőttek szám ára;

III., Zichy-ü. 7. fszt (ev. lelkészi 
hivatalban) minden csütörtök este 
7 órakor ugyancsak felnőttek szá
mára ;

VIII., Népszinház-u. 40.1. em. 8. 
minden pénteken este 6 órakor 
leánydiákok szám ára; — minden 
vasárnap d. e. 11 órakor serdülő 
fiúk szám ára; — minden vasár
nap d. u. 3 órakor fiatal leányok 
számára.

Bizonyságtételek.
A  megtéréssel megadjuk Isten

nek a jogot arra, hogy velünk ren
delkezzék és minket formálhasson, 
mint a fazekas az agyagot.

A z Űr csak úgy áldhatja meg 
a mi munkánkat, ha a kezének ár
nyékával elfedhette bennünk mind
azt, ami emberi.

Stockmayer.

Kiadóhivatal: Piliscsaba—Klotildtelep.
A kiadásért felelős : Pauer Irma, diakonissza főnöknő.

„Fébé“ Ev. Diakonissza Anyaház Nyomdájának 
nyomása, Piliscsaba — Klotildtelepen.

Felelős vezető : Fekete Géza.

Lapunkhoz a 2. számtól kezdve magya- 
ízatos bibliai útmutatót mellékelünk!


