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Ez Igék jelmondatául használhatnánk: „Egy munkanap az Úrért, 
ezt élni érdemes. — A z emberi szív nagyon csalárd valami, 
de saját szívünket megcsalni nem tudjuk. Ha azt teszi is az em

ber, amit akar, ami neki kellemes, azért a szívét kielégíteni nem tudja. 
Ha kielégíti is a kívánságait, azért nem lesz boldog.,A szívet csak az Úr 
tudja kielégíteni, semmi és senki más. Aki nem az Ür útain jár, az nem 
boldog. Nem igaz, hogy boldog. Még ha az egész világot megnyerné 
is, boldog nem lenne, mert a világ a szívet boldoggá tenni nem tud
ja. Csak az teszi boldoggá a szívet, ami örökké megmarad. Elhall
gattathatja, rabigába hajthatja valaki a szívét, de boldoggá nem te
heti. Csak az Úr teheti boldoggá az embert, Aki megváltotta, Aki ezt 
mondja: „Enyém vagy !“ A z Úrnál a boldogságot mindenki megtalál
ja. Ha valaki megnyitotta előtte a szívét, az nem él tétlenül, életszük
séglet lesz számára a munka. Ma a legtöbb embernek nem öröm a 
munka. Száz és száz panasz hangzik állandóan a restség, felületes
ség miatt, mert az emberek nem szeretnek dolgozni. Ha dolgozik 
valaki, sokszor csak egyoldalú a munkája, vagy valami egyéb dicső
ségvágy ambicionálja. A z  ördög restségre és tétlenségre indítja az 
embert. Azt mondja: átok a munka. Pedig mennyi gonoszságra ké
pesek a tétlen emberek. Ha valaki az Űré lesz, úgy találja, hogy nagy 
öröm és boldogság a munka. Vannak olyanok, akik mozdulatlanul 
feküsznek és mégis a szívük állandóan dolgozik: imádkoznak, hor
doznak másokat, a legdicsőbb munkát végzik, — lelki munkát. Hányat 
megvigasztaltak, bátorítottak már ilyen munkás betegek.

A legalacsonyabbnak látszó munka is, ha az Úrral végzi azt 
valaki, a legdicsőségesebb munka lesz. Nem,a munka minősége, ha
nem az a fontos, hogy mit bízott reánk az Ür. Boldogság ott mun
kálkodni, ahova az Ür állított bennünket. A  keresztyéned hő óhaja 
mindig ott és azt a munkát végezni, ahol és amit az Ür bízott reá
juk. Aki nem válogatja a munkát, annak az Ür jelöli ki a munka
körét. Aki így végzi a munkát, az minden napot úgy zárhat le, hogy : 
„Egy munkanap az Úrért, ezt élni érdemes“ . Az ilyen élet dicsőíti az 
Urat. Ha az Úr ott használhat, ahol akar és azt teheti velünk, amit 
akar, az boldogság és ez dicsőíti őt.

* Megboldogult Főnökasszonyunk éhitatáról készült vázlatos jegyzet után.

VI. évfolyam, 10. szám. 
1930. május 15.
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A  Megfeszített képe.

Domenico Feti, a tehetséges fia
tal festő, modellt keresett ké

szülő oltárképéhez, melynek a meg
feszített Úr Jézust kellett ábrázol
nia s amelyhez még különböző 
mellékalakokra volt szüksége. A  
város határán egy festői színekbe 
öltözött cigánylányt látott. Éjsötét 
haja volt, élénk szemeiben tűz 
égett. „Micsoda kép volna e z? “ 
— gondolta magában, — „de ki 
venné meg ennek a cigánylány
nak a képét?“ A  cigánylány észre
vette, hogy figyeli és lassú, rith- 
mikus mozdulatokkal táncolni kez
dett. „M egállj!“ — kiáltott a festő 
és előkapva vázlatkönyvét, néhány 
perc alatt lerajzolta a cigánylányt. 
Azután megbeszélte Pepitával — 
így hívták a leányt, -— hogy há
romszor egy héten elmegy hozzá 
a műtermébe. Nagy érdeklődéssel 
állott meg ott a leány a készülő
ben levő oltárkép előtt. „Mit jelent 
ez itt ?“ — kérdezte. „A  megfeszí
tett Krisztust“ — felelte Feti egy
kedvű hangon. „Kik ezek a hara
gos és gúnyos emberek körülötte ?“ 
— folytatta. „Hallod-e, Pepita, ez 
nem megy így tovább, hogy te en
gem folyton zavarsz a festés közt.“ 
Pepita elhallgatott, nem mert töb
bet kérdezni. De amikor utoljára 
ment a festőhöz, mégis nekibáto
rodott és ezt kérdezte: „Miért 
feszítették keresztre ? Szörnyeteg 
volt?“ — „Ellenkezőleg, a legjobb 
volt a világon.“ — „Mit ? A z lehe
tetlen,“ — mondta Pepita, „de re
mélem, levették, hogy ne haljon 
meg?“ A  festő belátta, hogy csak 
úgy tudja modelljének a mozdu
latlan helyzetét biztosítani, ha ki
elégíti tudásvágyát. „Hallgass ide 
Pepita, elmondom neked ezt a tör
ténetet, hogyazutánbékében hagyj.“ 
És azután elmondta, amennyire em
lékezett rá az Evangéliumokból az 
Úr Jézus történetét. Könnyes szem

mel, mély fájdalommal a szívébe 
hallgatta a cigányleánv. A  kép < 
készült, a festő kifizette a leány 
Búcsúzás közt Pepita mégegysz 
odaállt a Megváltó képe elé 
így szólt: „Ugy-e nagyon szere 
ezt a Jézust, hogy mindezt magi 
ért elszenvedte?“ A  festő elpiru: 
erre még sohasem gondolt. A  Ieán 
elment, de a szavai ottmaradtak 
festő szívében és keresett addis 
amíg meg,nem találta lelke békés 
ségét az Úr Jézusba vetett élő hi 
ben.. Most már minden vágva voí 
az Úr Jézusnak szolgálni. Szóno 
nem volt, de nem, szolgálhat ő a 
ecsetjével is az Úrnak? Elkezdi 
festeni a töviskoronás Úr Jézus ké 
pét és közben forró imában kérte 
hogy használja fel az Úr műnké 
ját. A  képnek „Ezt tettem én te 
érted, mit tettél már te értem? 
címet adta s a múzeumnak ajár 
dékozta.

Ő maga is gyakran elment 
múzeumba és imádkozva leste 
hatást, amelyet képe gyakorol 
Egyszer egy fiatal asszony állt me 
a kép előtt és keservesen sír 
„Miért sír?“ — kérdezte. A  n 
megfordult — Pepita volt. És moí 
már a festő elkezdte hirdetni nél 
az Evangéliumot. „Mit gondol, urán 
az Űr Jézus egy ilyen szegén 
cigánylányt is szeret?“ — kérdezt 
könnyekkel a szemében Pepit; 
„Igen, Pepita, szeret téged és t( 
érted is szenvedett.“  És beszé 
neki sokat az Úr Jézus szereteti 
ről. Pepita megértette az örömüz< 
netet s békességet talált az Úrbar 

*

Sok évvel később, amikor mé 
a festő is és a cigánylány is ház 
költözött az örök hazába, egy fie 
tál, élni, mulatni vágyó neme 
utazott keresztül Düsseldorfon. Ami 
a lovait megpatkolták és elláttál 
elment a múzeumba. Megállt Fe 
képe előtt s ez olyan mély benyc
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mást gyakorolt rá, hogy nem tu
dott megválni tőle. A z  előkelő, 
gazdag, világi ifjút megragadta az 
Úr Jézus képéről felé áradó sze
retet.

A  kép és az alatta levő felírás 
az ifjú szívére döntő hatással volt, 
hátat fordított a világnak, nem foly
tatta útját Párisba, hanem haza
ment és ettől kezdve minden gon
dolata, minden cselekedete a Meg
feszítetté volt-

Az ifjú ember Zinzendorf gróf 
volt, a herrnhuti Brüdergemeine 
megalapítója.

A „Licht und Lebenyből.

Élet.
Tavasz van- A  kopár fák egymás- 
t után lombosodnak, virágpom

pában állnak előttünk. Képét mu
tatják annak, mi megy végbe egy 
ember életében, ha Istennek Lelke 
új életet kezdhet és munkálhat 
benne. Ha nincs virág és gyümölcs, 
ha nem hasonlítunk a virágokkal 
és gyümölcsökkel gazdagon meg
rakott fához, akkor a belső lelki 
életben hiány van nálunk.

A virágok és gyümölcsök ered
ményei az életnek. A  fa nem a 
virágok és gyümölcsök által jut az 
élethez, hanem, mivel élet van 
benne, hoz virágokat és gyümöl
csöt. Nem azáltal lesz új élet ben
nünk, hogy gyümölcsök teremnek 
az életünk fáján. Sokan vannak, 
akik azon erőlködnek, hogy jót 
tegyenek, keresztyén munkát vé
gezzenek és azt gondolják, így 
lesz élet bennök. A  fának csak 
akkor van élete, ha gyökeret vert, 

 ha a földből erőt tud magába 
szívni, ha napfényt és esőt kap.
Számunkra a hitnek az útja jelenti 

 az életet. A  hit, amely az örökké- 
való isteni erőket felveszi, munkálja 
bennünk az életet. Csak az olyan

gyümölcs állhat meg Isten előtt, 
melyet a hit munkálhatott ben
nünk. Ha hit által meggyökereztél 
Jézus Krisztusban, akkor van élet 
benned, akkor gyümölcsöt is te
remsz- Minden attól függ, milyen 
a hited. A z élet a gyökérből fakad. 
Csak hit által lehet nékünk is éle
tünk. Belső életünk ereje hitbeli 
álláspontunktól függ. Ha gyengül 
a hitünk, ez meglátszik az életünk
ben is. Ha belső életünk egészsé
ges, ez külső győzelmekben nyil
vánul meg. A z első keresztyének, 
az apostolok minden üldözés, bán
talmazás dacára faluról-falura jár
tak és hirdették Krisztust. A  világ
nak minden ereje szembeszállt 
velők, de ők győztek. Nem földi 
lelkesedés, hanem belső erő indí
totta őket. Nagy erő volt a régi 
erkölcsi felfogásban és szokások
ban, melyek megkötözve tartották 
az embereket, régi pogány és zsidó 
vallási gondolataikban, de mind
ezt megtörték és győztek felette. 
És honnan volt ez az erő? Onnan, 
hogy erősen álltak a hitben. Ha 
valaki kétségeskedik és csügge- 
dező, lehetetlen, hogy győzelmes 
életet éljen, mert erőtelen. De aki 
hisz Abban, Aki a halálból is fel 
tud támasztani, az felülről való 
erőket kap. Pál apostol újra és újra 
Ábrahám példájára hivatkozik. Ő 
is ember volt, mint mi, néki is 
meg voltak a harcai, szükségei. 
Nehézségek vették körül őt is s 
ami mindezek fölé emelte, nem 
természeti adomány volt, hanem 
ennél sokkal több. Ö elfogadta 
Istennek kegyelmi ajándékait, me
lyeket felkínált néki. Megtanult 
Isten erejével számolni és ezért 
lett erős.

Jól tudjuk, hogy a mi belső 
életünknek növekednie kell. Ahol 
élet van, ott van növekedés is és 
növekedés is csak ott lehetséges, 
ahol a gyökérzet egészséges. így



76 „F é n y s

a mi növekedésünk attól függ, hogy 
egészséges-e a hitünk, hogy ve
szünk-e Krisztus teljességéből ke
gyelmet kegyelemre. Ha növekedni 
akarunk a belső emberben, akkor 
hitünknek is növekednie kell. Mi
kor Péter a vizen járt, sülyedni 
kezdett, amint félelem és kétség 
töltötte el a szivét. Vannak keresz
tyének, akik úgy akarnak belső 
emberükben növekedni, hogy kü
lönböző önmegtagadásokat írnak 
elő maguknak, vagy erőlködnek, 
fogadásokat tesznek. Ez nem se
gíti elő a növekedést, hanem el
vonhatja az embert a helyes irány
tól. Könnyen megkörnyékez a ve
szély, hogy előírásokat tegyünk 
Istennek.

Sokan azon fáradoznak, hogv 
örömük és békességük legyen és 
különböző módon igyekeznek ezt 
megszerezni. De ez mind csak ér
zelmi ámítás. Ha minden bizodal- 
munkat Krisztusba vetjük, ha hi
szünk abban, hogy minden Ígérete 
nékünk személyesen szól, akkor 
az öröm egészen természetszerű
leg betölti szívünket. Ha hiszel 
Isten hűségében, hiszel a golgothai 
erőkben, számolsz a Szentlélek 
munkájával, akkor a békességnek 
folyama árad keresztül a szíveden. 
Nagy különbség van abban, hogy 
egy gyertyácskát gyújtok-e meg a 
sötétben vagy pedig kisüt a nap. 
Emberi próbálkozások: örömet és 
békességet teremteni, olyan, mint 
egy gyenge, pislogó gyertyácska, 
melyet a szél mindjárt elolt, de az 
az öröm és békesség, melyet hit 
által nyerünk., olyan, mint a nap
kelte. Akik Őbenne bíznak, olya
nok, mint a nap, amely mindig 
feljebb halad az égen az ő erejével.

Lohmann E,

A hit életünkben és halálunk 
órájában nyugalmat ad.

Spurgeon.

Békességet talált.

Egy fiatalasszony története jut a 
eszembe. Fogházba került, me 

törvénybeütköző dolgot követett e 
Tudta, hogy tiltott dolgot cselekszil 
de nem vette komolyan, azt goi 
dolta, nem veszik észre, nem fo 
kitudódni. De másképen történi 
Letartóztatták. Vizsgálati fogság 
egész ideje alatt az foglalkoztat! 
állandóan, hogyan érhetné el, hog; 
a vád alól felmentsék s ártatlan? 
ságát bebizonyíthatná. Védte ma 
gát, szépítette a dolgokat, de minj 
den hiábavaló volt. A  legkétségbej 
esettebb erőlködéssel igyekezel; 
magán segíteni. Védőügyvédje it 
bíztatta, hogy segítségére lesi 
azonban ez a reménysége is hia 
bavalónak bizonyult. Kihirdettél 
előtte az ítéletet, a másfélesztendé 
fogházbüntetést, ami ellen már fel 
lebbezéssel sem élhetett. Szinte bel# 
szédült, amikor meghallotta, hogí 
mi vár rá. Hogy tette ilyen súlyos 
következményeket vonhatna magi 
után, soha, mégcsak elgondolni 
sem tudta volna.

Le kellett vetnie saját ruhájú 
s az elítéltek fegyencruhájét adtát 
rá. A  divatos, könnyű kis cipj 
helyett durva, nehéz bakancsé' 
kellett lábaira húzni s ez is hozzá 
járult ahhoz, hogy kétségbeessél! 
hogy azt lássa, mintha minden el 
veszett volna számára ezen a vi 
lágon. Lelkében rettenetes viha 
dúlt. Miért kellett ennek így tör 
ténnie? Ha visszatekintett életére 
azt látta, eddig minden sikerül 
néki és most a magános cellában 
rabruhában, mindentől távol, am 
eddig betöltötte az életét, kell < 
szigorúan kiszabott büntetés ideje 
letöltenie. Nem, ezt nem fogja ki 
bírni, ez elviselhetetlen állapot 
ebbe bele fog őrülni. 1

Istennel eddig nem igen törő 
dött. Úgy érezte, hogy erre nék

.
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szüksége nincsen. Most az a gon
dolat érlelődött meg benne, hogy 
Isten ellene fordult és haragjában 
sújtani akarja őt. Félni kezdett, 
félni Istentől, Akinek a hatalmában 
érezte magát s Akire úgy gondolt 
most már, hogy az Ő hatalma jut
tatta jelenlegi megvetésre méltó, 
szerencsétlen helyzetébe. Arcán a 
kétségbeesés, harag, félelem kife
jezése ült. Szívet összeszoritó, 
szomorú látvány volt ez a fiatal- 
asszony. Nem látta, nem tudta, 
hogy Isten szeretetének drága, fé
nyes, meleg napja ragyog felette. 
Istennek csodálatos, a bűnöst ke
reső szeretete volt az, amiben ő 
a legnagyobb szerencsétlenségét 
látta. Ha nem kerül be a fogház 
rideg cellájába, bűneivel talán soha 
komolyan nem foglalkozott volna.

A,fogházmisszió munkája révén 
egy Üjtestámentom került be hozzá 
a cellába. Először szinte öntudat
lanul lapozgatott benne, gondola
tai valahol egészen másutt jártak. 
Azután olvasott is belőle s érde
kelni kezdte a tartalma. Isten Igéje 
a maga csodálatos erejénél fogva 
csakhamar meggyőzte a fiatal asz- 
szonyt elveszett, bűnös állapota fe
lől. Saját életéből olyan kép tárult 
eléje, amitől megborzadt, ami útá- 
lattal töltötte el a szívét a bűnnel 
szemben. S amint most már nem 
jelenlegi helyzete, hanem saját bű
nei felett esett kétségbe, kegyelem
ért kiáltott Istenhez.
, S Ő felelt. Újra kezébe vette az 
Ujtestámentumot s amit most olva
sott, az az Úr Jézusnak mindene
ket újjá teremtő szeretetéről és ere
jéről beszélt néki. Elhitte, hogy a 
Megváltó őt is újjá teheti, hogy ő 
is más emberré lehet. És ez a hit 
csodálatos nyugalommal és békes
séggel töltötte el a szívét. A  bol
dogságtól hangosan ujjongani sze
retett volna. Ez volt életének első 
boldog napja. P. E. d. t.

Ö rök  fény.

Fejemet már a tél 
Rég behavazta.
Benne mint álom él 
Régmúlt tavassza.

Rám ült a bánat is 
S a porba sujta,
Napfény, ha támad is, 
Elbúvik újra.

Azért el nem temet 
Bú s kor egészen,
Mert még a szívemet 
Ifjúnak érzem.

Nem földi élet az.
Melyért születtem,
Örök fény és tavasz 
Ragyog felettem

Bút és bajt itt hagyok 
Már nemsokára,
S leszek a fénynek ott 
Örök sugára.

Vargha Gguláné.

Hány méter kell?

Egy gazdag földbirtokos azt hal
lotta egyik béreséről, hogy na

gyon jártas a Bibliában. Mikor egy 
nap összetalálkozott vele, ezt a 
kérdést tette fel előtte: „Azt hal
lottam, ismered jól a Bibliát, elejé
től végéig. Valahol említést tesz a 
Biblia Isten ruhájának szegélyéről, 
más helyen pedig azt mondja, hogy 
Istent az egek sem tudják befo
gadni. Mondd meg tehát nékem, 
hogy hány méter kelmére van 
szüksége Istennek?“ Abéresnéhány 
percig gondolkozott, azután így 
felelt: „Azt gondolom, uram, hogy 
négy méter elegendő, de öt egé
szen biztosan.“ „Hogyan? Mit 
mondasz?“ — kiáltott az úr. — 
„Csak nem akarod elhitetni velem, 
hogy a Bibliában olvastad ezt?“ 
„Bocsánatot kérek uram, de ez áll 
itt megírva: „Amit megcseleked-
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tetek eggyel az én legkisebb atyám
fiái közül, velem cselekedtétekmeg“ . 
Azt gondolom, négy-öt méter szövet 
elegendő volna egy szegény em
ber ruházatához.“

K Ü L M I S S Z I Ó

Numia imája.
l/ ’ risztus után 330-ban egy egy- 
*■ *■ szerű keresztyén rabszolganőt, 
Numiát, eladtak Spanyolországba. 
A z ottani lakosok akkor még po- 
gányok voltak. Numia falujában 
egy kis gyermek megbetegedett és 
az akkori szokás szerint házról- 
házra vitték, hogy nem tud-e va
laki varázsigét, amelytől meggyó
gyulna. De minden eredménytelen
nek bizonyult. Végül a megtört, 
szomorú szülők elvitték a keresz
tyén rabszolganőhöz, akit csendes 
életéért és szeretetteljes magatar
tásáért mindenki szeretett.

— Nem tudnád meggyógyitani 
az én beteg gyermekemet ? — kér
dezte az anya.

— Én gyógyítani nem tudok — 
felelte Numia, — de az Úr Jézus, 
Akinek szolgálok, amikor a földön 
járt, sok beteget gyógyított és az 
övéinek megadia, hogy ők is gyó
gyíthatnak. Imádkozom Hozzá 
ezért a beteg gyermekért.

Nap-nap után hő imában kérte 
a mennyei orvostól a beteg gyer
mek gyógyulását. — A  gyermek 
meggyógyult. Ez az esemény soka
kat csodálatba ejtett és elsegitett a 
keresztyének Istenéhez.

A  királynőhöz is eljutott a cso
dálatos gyógyulás hire és amikor 
egyszer súlyosan megbetegedett, 
hivatta Numiát, hogy jöjjön el hoz
zá és gyógyítsa meg imájával. 
Numia megijedt és megizente, hogy 
ő nem mehet, ő nem tud csodá
kat tenni. Ekkor a beteg királynő 
odavitette magát és kérte, hogy

imádkozzék érte. Numia most mát! 
nem tagadta meg kérését és azt 
Úr Jézus meghallgatta alázatos} 
szolgálóleányát. A z egész ország-} 
bán híre ment a királynő meggyó-j 
gyulásának. A  királynő gazdag 
ajándékokkal akarta elhalmozni 
Numiát, de Numia nem fogadott 
el semmit, csak egy óhaja és ké
rése volt, hogy, az egész ország 
fogadja el az Úr Jézust Királyá
nak. De ennek még nem érkezett 
el az ideje, a pogány király ke
mény szíve ellenállt Numia kéré
sének, sőt még a saját felesége 
kérésének is.

Egy napon, amikor a király va
dászni ment, sűrű köd ereszkedet 
le és nem találta meg a hazafelé 
vezető útat. Ekkor eszébe jutott a 
keresztyének Istene és megfogad-; 
ta, hogyha az most megsegíti, ak
kor ő és egész népe Hozzá tér. A 
köd ketté oszlott és a király haza
talált. De nemcsak földi otthoná
ba, hanem megtalálta az igazi ott
hont is, a Megváltónál. Szivét át
adta az Úr Jézusnak és bátor bi
zonyságtevője lett. Mint prédikátor 
és misszionárius járta be az egész 
országot és tanította a férfiakat, 
mig hivő felesége az asszonyokkal 
foglalkozott. Majd prédikátorokat 
hozatott a keresztyén római állam
ból, akiknek munkája folytán las
sanként az egész ország megtért.

Numia, az egyszerű rabszolga
leány, eszköz lehetett az Úr kezé
ben.

Adatok az asszuani (Egyiptom) 
orvosi munkából:

l/dinikai napon 170—250 bete- 
* günk van. Látogatás a beteg 
lakásán autón vagy vitorlás hajón, 
utolsó hónapban 90 volt. A  bete
gek mindenütt nagy örömmel vár
nak minket. A  iaboratóriumban 
ebben a hónapban 400 mikro
szkópiái vizsgálatot végeztünk.
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonal a Biblia olvasásához.

Május 17. Csel. 7 :43—59. Jób 4 
Könnyű dolog megülődni a szenvedő em
ber türelmetlenségén annak, aki maga nem 
próbálta meg ezeket a szenvedéseket. Jób 
barátai kétségtelenül jóindulatú emberek, 
de azért nem tudják eltalálni az igazi han
got a vigasztalásra. Ebből értheijük meg, 
hogy az Úr az Ő gyermekeit gyakran ezért 
is viszi át bizonyos szenvedéseken, hogy 
megtanuljanak vigasztalni más, hasonló 
sorsú szenvedőket. Elifáz csak éjjeli látá
sairól beszélhet, nem pedig szenvedéseiről. 
S ez még csak elmélet, nem gyakorlat.

Május 18. Ján. 16:5— 15. Jak. 1:16- 
21. Ján. 6:60—69. II. Tim. 2 :8 -13 . Pál 
apostol a fogságban avval vigasztalta ma
gát és Timótheust, hogy az Istennek be
széde nincs bilincsbe verve. Isten gyer
mekeit meg lehet kötözni, börtönbe lehet 
zárni, meg is lehet ölni, de azt nem lehet 
megakadályozni, hogy Istennek Igéje s ál
tala Istennek országa mégis terjedjen. Sőt 
a hívők szenvedései előmozdítják Isten 
országának terjedését, s így ez az Ígéret: 
„ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni 
is,“ nemcsak a sajat személy ökre nézve 
valósul meg, hanem Isten országának 
ügyére nézve is, mert a hívők szenvedé
sei által nagyobb uralomra jut az Ige.

Május 19. Csel. 8 :1 — 13. Jób 5. Eli
fáz tanácsai nagyon szép és bölcs taná
csok, jó lett volna, ha Jób be tudta volna 
őket fogadni. De úgy látszik, neki most 
nemcsak a testi kínokon, hanem a kétel
kedés, elkeseredés lelki kínjain is keresz
tül kellett mtnnie, hogy Isten majd, nem 
a barátok szaván keresztül, hanem szemé
lyesen lépjen bele szenvedő gyermekének 
életébe, s közvetlenül adja meg neki a 
szabadulást. De nekünk azért jó lesz Eli
fáz szavait megszívlelnünk. Különösen a 
17. verstől kezdve hatalmasan szól általok 
az Ür, aki bizonyára azért intézte úgy a 
dolgot, hogy e beszédek belékerüljenek a 
Szentírásba, hogy megértsük általok az Ő 
gondolatait.

Május 20. Csel. 8 : 14—25. Jób 6. Meg
ragadó dolog látni Jób nagy lelki küzdel
mét. Harcol benne a tiszta lelkiismeiet 
bizonyára az Isten bölcseségébe és szere- 
tetébe vetett hittel. Érzi barátai jóakaratát, 
de látja, hogy azok nem tudják belekép
zelni magokat az ő helyzetébe s a magas
ból beszélnek vele, aki a nyomorúságok 
legmélyére jutott. Látjuk ebből a lelki há

borgásból, hogy milyen annak az ember
nek a lelki állapota, aki, a maga világos
sága szerint, hívő, de még nem adatha
tott meg neki az a lelki világosság, amely 
a golgothai keresztről árad szét, s amely 
a mi számunkra mór a maga teljességé
ben megadatott.

Május 21. Csel. 8:26—40. Jób 7. Jób 
előtt még a feltámadás és az örökélet nagy 
titka sem volt megfejtve. A halálra mint 
megsenjmisülésre gondol amelyben meg
szűnnek a fájdalmak. Örökké élni nem 
akar. mert hátha az, örökkévaló szenve
dést jelentene. Érzi, hogy bár aránylag jó 
ember volt, mégis vannak bűnei, de nem 
tudja megragadni a bűnbocsánatot. Óh, 
golgothai kereszt mit köszönhetünk mi te- 
néked ?

Május 22. Csel. 9:1 — 16. Jób 8. A 
második barát, Bildád is vigasztalni 
próbálja Jóbot. Az ő beszédébe is sok 
becses gondolatét rejtette el számunkra az 
Úr. Bildád rámutat arra, hogy aki Istent 
buzgón keresi és hozzá bocsánatért könyö
rög, az megvígasztaltatik. De ő sem tud 
eléggé lehajolni Jób megalázott helyzetéhez. 
Bizonyos szemrehányás érzik ki a szavá
ból, amely a vígasztalás mézébe a dor
gálás epéjét vegyíti.

Május 23. Csel. 9: 17—31. Jób 9. Jób 
még legnagyobb keserűségében is elismeri 
Isten bölcseségét és nagyságát. Sőt épen 
ez a nagyság és hatalom, amely Istent 
annyira fölöttevalóvá teszi, tölti el szívét 
a kétely keserűségével. Hogy állhatna ő 
szóba evvel a naggyal és hatalmassal ? A 
tiszta és szent, hogy hajolhatna le a bű
nöshöz. Jób nem tud semmit arról az Igaz
látóról, aki csakugyan közévetette magát 
a szent Isten és a bűnös ember közé. lsen, 
a Jób lelki meggyőződése lépésről-lépésre 
mutatja nekünk, hogy mennyire szüksége 
van az embernek a Megváltóra.

Május 24. Csel. 9:32—43. Jób 11. 
Jób panaszai nemhogy megértésre találná
nak barátainál, hanem még nagyobbá 
teszik a köztük levő űrt. Czófár, a harma
dik barát, valamennyi közt legkeményeb
ben szól a megkeseredett szívű Jóbhoz, 
fecsegéssel, csúfolódással vádolja s ki 
akarja hívni ellene Isten haragját. Ezek a 
beszédek bizonyára nem szolgáltak Jób 
megnyugtatására, hanem még jobban fel
izgatták különben is háborgó lelkét.

Május 25. Ján. 16: 23—32. Jak. 1:21—
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27. Luk. 11 : 5— 13. I. Tim. 2: 1—6. A hívő 
keresztyénnek egyik legnagyobb feladata 
és egyszersmind előjoga az imádkozás. 
Isten gyermekeinek sónak és világosságnak 
kell lenniök a hitetlen világ közepette s 
ennek a feladatuknak egyik fontos végre
hajtó eszköze az imádság. Az imádság ál
tal képezhet a hívők serege oszlopokat, 
amelyek tartják ezt a veszendő világot, 
annak különféle rétegeit és megnyilvánu
lásait. Imádkozzunk az állami, a társadalmi, 
az egyházi élet képviselőiért, vezetőiért, 
munkásaiért. Mindezek közé be akar fér
kőzni Isten Lelke, hogy megragadja mind
azokat, akik hajlandók megnyitni szívüket 
az Úr Jézus Krisztus előtt. S a Lélek, a 
maga munkájába beléilleszti és felhasználja 
Isten gyermekeinek imádságait.

Május 26. Csel. 10:1—20. Jób 12. 
Jób még szívének elkeseredettsége dacéra 
is jobban ismeri Istent, mint a barátai. 
Tudja, hogy Őnála van a bölcseség és 
hatalom, Övé a tanács és az értelem. Azt 
is tudja, hogy szabadon rendelkezhetik az 
emberrel, saját bölcs belátása és szent 
akarata szerint. Jób lelkiállapota nem re
ménytelen, mert lelki háborgásai közt sem 
veszíti el a főfonalat, az istenfélelmet. S 
ha nem érti is meg azért Isten útait, nem 
zárja el maga elől a lehetőséget azok
nak megértésére.

Május 27. Csel. 10:21-33. Jób 14. 
Jób mindig jobban és jobban belátja a 
maga bűnös voltét, s annál nehezebb neki 
hinni, hogy Isten megbocsáthatja a vétkeit. 
Vágyik a halálra, mert még mindig nem 
gondolja ezt egyébnek, mint minden bajt 
elfelejtető alvásnak. De kezd már lelkében 
ébredezni az a gondolat, hogy vájjon nem 
támad-e föl az ember. Isten munkájának 
nyomait vehetjük észre Jób lelkének moz
dulásában.

Május 28 Csel. 10:38—48. Jób 18. 
A  barátok felháborodása Jób ellen egyre 
növekszik. Bildád már úgy írja le a hitet
lenek sorsát, hogy kiérzik szavaiból, hogy 
azt Jóbra is vonatkoztatja. Mily könnyen 
elvész az ember türelme a szenvedő lel
kekkel való bánásban. Mert az ember 
mindig keres a maga száméra is valamit 
s ha munkája nem sikerül, könnyen sértve 
érezi magét, mint Bildád szavaiból is ki
tűnik. v

Május 29. MárkJWö': 14—20. Csel. 
1 :1— 11. Luk. 24:50—53. Kol. 3 :1 —4. 
Nem természetes-é, hogy azoknak, akik
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az Ür Jézuséi, az odafelvalókkal kell ló 
rődniök? Hiszen az által lettünk az övéiv 
hogy egyek lettünk vele a kereszthalálbi 
meghalván a mi bűneinknek s egyelik—  .. 
lettünk vele az Ő föltámadásában, fölt» 
medvén új életre. így most már egyesül * *  
nünk kell Vele mennyei életében is á *0 
pedig nemcsak halálunk után, hanem mi ■'> 
itt a földi életben. Már itt úgy kel 
élnünk, mint akik tudják, hogy ez néma: 
ő igazi életök, mert leikök egybe vai 
forrva a megdicsőült Úrral, el van rejt*: 
a mennyekben ülő Krisztusban. S ahol 
van a mi kincsünk, ott van a mi szívünl ¡Fel 
is. A természeti emberé a földieknél, a: 
újjászületett emberé a Krisztusnál.

Dk

Május 30. Csel. 11: 1— 18. Jób 19. Hí j...
végigolvassuk itt Jób panaszait, látjuk, hogy I 
minden emberi szenvedésen keresztül kel j 
lett mennie, s ne csodálkozzunk azon 
hogy barátaitól nem feddést és okoskodó 
tanácsokat várt, hanem gyöngéd, megérti [ 
szeretetet. De tudja, hogy Isten alázta mej s 
őt így, s kezdi hinni, hogy ez nem les 
hiábavaló. A  test feltámadása még titok 1 
előtte, de a lélek halhatatlanságának hite [ 
már átsugérzik lelkének sötét felhőin s a| 
Megváltó irgalmának így előrevetett sugarai 
is belévegyül ebbe a világosságba. Érez-' 
zük, hogy az Úr szabadítása közeleg.

Május 31. Csel. 11 : 19-30. Jób 22. ‘ 
Elifáznak kemény szavai bizonyéra növel-l , 
ték Jób fájdalmát, de az Űr kegyelme 1 
olyan szavakat is adott ajkaira, melyek utat ; 
mutathattak Jóbnak s útat mutathatnak > 
mindenkinek az igazság megtalálására. A 
21. verstől kezdődő szavak sok, újtestáj 
mentomi léleknek is nyújtottak már út
mutatást és biztatást.

Vargha Gyuléné.l

G O N D O L A T O K  ^

Ha a sas magasba repül, a| 
a napba néz. így kell annak is, 1 
aki a világossághoz vezető útat 
keresi, a világosság Atyjára néz
ni. Csak igy tud felülemelkedni a 
földi ködökön és élhet meg meny- j 
nyei napfelkeltét.

Fabianke.
MFc)
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