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PÜNKÖSD-VÁRÁS! 

Istennek Lelke szertejár,
Az új pünkösd itt van, közel,
A kis sereg epedve vár, 
Szent-Lélek Isten, óh jövel!

Mint lágy szellő folyvást fuvallsz, 
Kérő szavad mindegyre hív,
S megnyílik, merre áthaladsz,
Sok, üdvrevágyó, szomju szív.

De hány szív van, mely még setét, 
A télnek álma ráborúl,
Nem érzi a tavasz lehét,
Amely fölötte átvonul.

Jöjj Lélek hát, mint égi tűz,
Jöjj zúgó szélnek szárnyain. 
Álmot, közönyt, halált elűzz, 
Szivünk előtted tárva, im.

Óh adj erőt, tüzet belénk.
Hadd csapjon szerteszét a láng, 
Igéd, mit eddig tördelénk, 
Harsogjon égi kürt gyanánt,

Fölrázva álmodok hadát.
S kit fogva tart a bűn-halál, 
Hogy lá ssa  mind a  Golgotát, 
Hol rá bocsánat s béke vár.

Szent-Lelked töltsd ki ránk, Urunk, 
Tisztítsd, szenteld rneg népedet, 
Hadd zengjen szívünk s ajakunk 
Pünkösdi hálaéneket.

Vargha Gyuláné.

VI. évfolyam, 11. szám. 
1930. június 1.
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PRÓFÉTAI SZAVAK:

Iméi eljőnek a napok, azt 
mondja az Úr: és új szö- 

fiWú vétségét kötök, ez lesz a 
szövetség: törvényemet az 

ő belsejökbe helyezem és az ő 
szivökbe írom be. — És adok nék- 
tek új szívet és új lelket adok be
létek és elveszem a kő szívet tes
tetekből és adok nektek hús szívet. 
És az én telkemet adom belétek, 
és azt cselekszem, hogy az én 
parancsolatimban járjatok és az én 
törvényeimet megőrizzétek és be- 
töltsétek.

Jerem. 31, 31—34.
Ésaiás 36. 25 —27.
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Pünkösdi gondolatok.

Amikor az apostolok vették a 
Szentlelket, világossá lett előt

tük Isten szava. Mennyit kellett az 
Úr Jézusnak szenvedni velők és 
miattuk, mikor nem értették meg 
az ő  halálát és az Ő feltámadá
sát! A Szentlélek kitöltetése után 
meglátják a  keresztet az örökké
valóság fényében, a  sötétség és a 
félelem eltűnik. Mielőtt a  világos
ság  jött, azt gondolták a tanítvá
nyok, hogy az Úr Jézus halálával 
mindennek vége le sz ., Azután ér
tették meg, hogy az Úr Jézusnak 
el kellett mennie. Ahogy az apos
toloknak, úgy nekünk is meg kell

Ta;világosíttatnunk. A Szentlélek I 
adata : szívünkben elvégezni 
munkát és a  hallott Igét megpecltek, 
telni. Az Ő feladata, Krisztus hide 
vaiból meríteni és azt előttünk l| vjfá 
jelenteni. a v

A Szentlélek a mi egész éj ¿s 
tünket be akarja tölteni. Életiilvirc 
háza minden ajtajának kuksiem 
oda kell adnunk, hogy ő  ott égj me 
szén Úr lehessen. ma

Menjünk egy terembe, amel élt 
nek a falát pompás festményt ka 
díszítik! Nem láthatjuk azokat, i he 
a  teremben nincs világosság. $  
Szentlélek világossága a  lélek sz nj 
mára annyi, mint testi szemei v< 
szám ára a nap fénye. Ha eloszlí 
szemünk elől az előítéletek köd j. 
ha eltávolítjuk a büszkeség és öl ^  
elégültség hályogát szemünk elő g 
szívünket és akaratunkat helye |  
irányban befolyásolva, képess , 
tesz bennünket a  Szentlélek arra, , 
hogy megértsük az ő  törvénye \ 
és csodáit.

Azért vesznek sokan olyai 
kevés áldást Isten Igéjéből, mei 
úgy olvassák, mint minden má 
könyvet, csak az értelmükre tá 
maszkodva, ahelyett, hogy a könyv 
szerzőjéhez, a  Szentiélekhez fo‘ 
iyamodnának segítségért. Egy va 
konszületett fiú, akinek szem-ope
ráció megadta a látását, amikoi 
először látta a  természet csodáil 
így kiáltott: „Anyám, mért nem 
mondtad nekem, hogy a  természet 
ilyen gyönyörű?“ „Fiam, válaszolt 
az édesanya, sokszor igyekeztem 
neked azt elmondani, de te nem 
értettél meg engem.“

A Szentlélek munkáját ott lát
juk meg, ahol Krisztus naggyá 
lesz és az ember kicsinnyé.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllll!llllll
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Június 5.

Tavasz volt, de nem a pilisi táj 
szelíd, vadregényes dombjai övez

tek, hanem magas, hóyal borított, 
hideg hegyekre láttam. «Otthon már 
virágok nyíltak, de körülöttem, még 
a zöld fűben itt, ott a hó csillogott 
és csak egy-egy fázós, sápadt, korai 
virág ütötte ki félénk fejecskéjét Az 
emberek is hidegen, éxzékeflenül 
mentek el mellettem, (jpindenki a 
maga bajával, maga terhével volt 
elfoglalva és nem törődött a másik
kal. > Ki gondol egy tátrai üdülő
helyen arra, hogy ott mellette, körü
lötte szeretetre vágyó emberek van
nak? Kinek fáj ott a mások szen
vedése?

Mint egy melegházi növény, me
lyet kivesznek megszokott környeze
téből és hideg talajba ültetnek, fa
gyos éghajlatba, úgy éreztem magam 
ott közöttük^Szeretetet éhező szívem, 
meleghez szokott lelkem szinte meg
megdermedt az emberek szeméből 
felém sugárzó közönytől, hidegtől. 
De annál közelebb éreztem maga
mat az Úrhoz, annál jobban élvez
tem az Ő szereidének . éltető mele
gét és annál hálásabb voltam az 
otthonról ielém sugárzó kereteiért.

Pünkösd vasárnap délután volt. 
A vágy különösen elfogott, haza
haza. Most együtt vannak az enyéim, 
most énekelnek, most van a biblia
magyarázat, most imádkoznak, — 
értem is. Elővettem „Losung“ -köny- 
vemet. Óh be sokszor kaptam ezáltal 
éppen azt az Igét, amire különösen 
szükségem volt. Milyen jó tudni azt 
is, hogy most ugyanazt az Igét, 
ugyanazokat a verseket olvassák 
mindazok, akikkel egyek vagyunk 
az Úr Jézus követésében, az Úr sze- 
retetében a széles világon. Milyen 
jó lapozni előre abban a könyvben 
és megnézni egy-egy kedvesünk 
születésnapjára eső Igét. Nem szok
tam megtenni. Hadd maradjon az

f  ' H '  r

annak a napnak az öröme, a meg
lepetése. De akkor, azon a vasár
napon megtettem, hisz emberi rész
ről oly egyedül voltam, hadd örül
hessek előre, hadd olvassam előre 
az Igéből, az énekversből felém áradó 
biztatást. A szívem tele volt vágy- 
gyal, örömmel. Június 5 -e I Milyen 
jó is lesz, addigra otthon leszek. 
Együtt fogunk örülni — a szép nap
nak, az 50-ik születésnapja lesz an
nak, aki minket úgy szeret, akinek 
annyit köszönhetünk, aki mindenét 
nekünk adta és a legtöbbet, — anyai 
szívének minden szeretetét. Szemem 
behunytam és magam előtt láttam 
ragyogó arcát . . .  Még egy rövid 
idő és otthon leszek, hogy soha 
többé el ne váljunk, együtt örüljünk, 
együtt szenvedjünk.

Az első Igét elolvastam: „ . . .  kor
társainál ki gondolt arra, hogy ki
vágatott az élők földéből". Majd a 
másodikat: „Krisztus feltámadott a 
halottak közül, zsengéjük lön azok
nak, kik elaludtak." Valami olyan 
csodálatos, fájdalmas sejtés járta át 
a szívemet. „Kivágatott", — „ . . .  fel
támadott" . . .  halál, feltámadás, el
válás. Nem akartam engedni az ér
zelmeimnek. Hisz az, akinek a szü
letésnapjára szólnak ezek az Igék 
sohasem szerette, ha az érzelmeink
nek engedtünk. Józan volt minden
ben és józanságot akart nálunk is 
látni.’ Vájjon az énekvers mit mond ? 
Ez mindig olyan jó kiegészítője az 
Igének: „Ne sírjon senki idelent, 
ha valaki a szemét behúnyja, közeli, 
vagy távolabbi viszontlátás öröme 
megédesíti a válás fájdalmát" . . .  
Hiába próbáltam józanságot ma
gamra erőszakolni, ellenállhatatlan 
erővel tört ki szívemből a ja j: „Él 
fog menni, el fog hagyni, el fogod 
veszteni, ez lesz az utolsó születés
nap, amit közöttetek tölt."

Időm lejárt, hazajöttem, a viszont
látás öröme, a nagy, új események 
izgalma elhallgattatta bennem egy



időre a fájó sejtelmet. De újra és 
újra előtört szívemből a fájdalom. 
Miért, amikor minden jól van? 

fáiért, amikor az, akiért aggódó 
imáim szállnak fel az Úrhoz itt van, 
élénk, vidám, dolgozik, fárad, alkot 
új, nagy dolgokat számunkra és 
Isten országa számára . . .

Elérkezett június ötödiké. Nagy 
elfoglaltsága Budapesten tartotta, 
csak a nagy napra mehettünk haza. 
Nem szerette, ha ünnepelték. Több
ször megkérdezte, ne maradjunk itt 
Budapesten? Nem, nem, — men
jünk haza, hisz várnak szeretteink! 
A kedves kis szoba virágdíszben 
pompázott, a fehér asztal tele volt 
sok. sok szeretet jelével, nem nagy 
ajándékokkal, hisz neki nem az volt 
a fontos. Arra vágyott, hogy mi, 
akik az övéi voltunk, az Urat na
gyon szeressük, és ha ezt látta, ez 
volt számára a legnagyobb ajándék. 
Ötven gyertya égett az asztalon, 50 
év, melyből harminc az Úrért égett 
és az Úrért égett el. Az ajtó előtt 
felzendült a testvérek éneke és a 
szobában a kis kanári is velünk éne
kelt. ¡Minden ragyogott és azt hir
dette, hogy: „Csupa napsugár a 
szív, hol Jézus a Király.“

A legnagyobb öröm közt is ott 
volt szívemben a fájó sejtés, ^Jiogy 
az ötvenedik lesz az utolsó gyertya, 
cfihit meggyújtunk,'^az ötvenedik lesz 
az utolsó év, m elység  az Úr oltárán.

Junius 5.-e van megint. Az ese
mények szédületes gyorsaságban kö
vették egymást. Még csak egy év. 
Mintha tíz hosszú évnek minden fáj
dalma, öröme lett volna összehal
mozva ebben az egy évben. Tavaly 
ötven gyertya és jubileumi öröm
ujjongás sok szerető szívben, — ma 
egy egyszerű sírdomb, melyet fehér 
százszorszép díszít és egy soha el 
nem múló, soha el nem halványuló 
fájó, szép, nagy emlék. De nemcsak 
emlék. Lelke, nagy lelke itt él közöt
tünk, vezet, irányít, fedd, dorgál és

s z e r e t  mindenekfelett. „Ne sirjol 
senki idelent. . .  a viszontlátás öröm 
megédesíti a válás fájdalmát.“

Dr. F. M. d. I

Mit mondanak a múlt nagyjai 
a  Szentiélekről.

Justin vértanú:
„Az ótestamentum prófétáiban 

Isten Lelkének csak egy-egy adó 
mánya, megnyilvánulása mufatko- 
zatt. Az Úr Jézusban Isten Lelkének 
teljessége nyilvánult meg és Ó 
ebből annyit ad az Őbenne hívők
nek, amennyit azok el tudnak 
fogadni.“

Irenaeus írja :
„Mint ahogy a száraz föld, 

mely nedvességet nem kap, nem 
hozhat gyümölcsöt, úgy mi is, akik 
száraz fák vagyunk, nem hozha
tunk gyümölcsöt Isten Szent lel
kének áldott harmatja nélkül.“

Augustinus mondja:
„Ami a  lélek a test számára, 

az a  Szentlélek Krisztus teste, az 
egyház számára. És ahogy a lélek 
a test minden tagjára hat, úgy hat 
a Szentlélek az egyházra.

Celsus a keresztyénség nagy 
ellensége azt mondja, hogy az Úr 
követői csak műveletien emberek, 
halászok, takácsok, tímárok voltak. 
Ezzel szemben Athanasius éppen 
azt emeli ki, hogy: „Milyen emberi 
erő lett volna képes arra, hogy 
fellépjen győzedelmesen a bálvány
imádás és görög bölcseletek ellen, 
ha nem Isten Szentlelke támogatta 
volna azt.“
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„Imé mindent újjá teszek.“
Jelenések 21, 7.

István bácsi, a  teknővájó, felesé
gével s hét rajkójával kint lakott 

a határban, egy füstös kunyhócs- 
kában. Nemcsak a tűzhelytől füstös 
ott minden, István bácsi, de meg 
az egész cigány család  pipával 
segített hozzá. Múltak az évek, a 
rajkók megnőttek s kiköltöztek, 
mint nyár derekán a  fecskefiak. 
A két öreg m agára maradt. Szürke 
egyformaságban peregtek a  napok, 
szinte úgy tűnt fel, mintha megállt 
volna az idő felettük. De az élet 
mindenható Ura lehajolt hozzájuk, 
hogy a kiaszott talajból is életei 
fakasszon.

Egy napon István bácsit biblia
órára hívták a  tanyaiak. Elindult 
az öreg. M arcsa asszony nem sokat 
bízott a  dologhoz, vén kópé ő már, 
úgy se lesz szent soha. De ő csak 
megy. Elfárad, mire odaér, talán 
éppen azért tűnik fel neki az Ige: 
„Akik az Urban bíznak, erejök 
megújul.“ Ő már csak gyengülésre, 
pusztulásra számított magánál, 
vájjon vonatkozhat-e őreá is az 
isteni sz ó ?

Munkája közben is ez motosz
kál a  fejében. Egyszer óriási topo
lyát segítettek kivágni a  fiai, a 
hosszú törzs kétméteres darabolá
sát is elvégezték, de azután mén 
tek a saját dolgukra. Olt hevertek 
a hatalmas darabok, István apó 
vakarta a fejét, hogy mint is legyen 
most tovább. Régen nem bírja 
már ő az ilyen hatalmas törzseket 
talpraállítani, pedig csak így lehet 
a kettéfűrészeléshez fogni s azután 
egy-egy fél darabból teknőt vájni. 
Egyszerre melege lesz az öregnek: 
„Hátha az az Ür, a Jézus, néki is 
adna új erőt 1 Azt is mondták, 
mindent lát, mindent hall, ő 
megpróbálja, ha segít-é az ilyen 
mihaszna cigánynak i s ! “

Vasárnap a bibliaórásoknak 
ragyogó arccal mondta el csodá
latos esetét, hogy az Úr Jézus 
segítségével mint sikerült dolgát 
elvégeznie.

Idők múltán még nagyobb cso
dát is tett vele az Ür. Kitűnt, hogy 
bűneinél is hatalm asabb a Meg
váltó s mindenki ámulatára, még 
a pipájától is elválasztotta.

Most már kettesben járnak a  
tanyára s M arcsa néni abban is 
bízik, hogy cigány nyanyókából is 
lehet szent, aki előtt majd kitárul 
a  fényes m enny: az atyai hajlék.

S. E. d. t.

K Ü L M I S S Z I Ó  ^

Zimmermann H. és A. misz- 
szionáriusok leveléből,

Tschingchow, 1930. január 11.

Az utóbbi hónapokban több uta
zást tehettünk. Miután októ

berben munkaterületünknek eddig 
elérhetetlen délnyugati részét meg
látogattuk, novemberben északnyu
gat felé folytattuk útunkat. Legelő
ször a két külállomáson Kantan- 
gaoban és Hueitongban tettünk 
látogatást. A keresztyének csoportja 
mindkét helyen még igen kicsiny 
és nagy szükségük van a hordozó 
imádságokra. Hueitong környékén 
azokat a fontosabb és nagyobb 
helységeket látogattuk meg, ahol 
még nem hallották az Evangéliu
mot. Bentsuenben egy nagy piacra 
jutottunk, amely a  főutaktól távol 
esik. Itt traktátusokat osztogattunk 
és Evangéliumokat kínáltunk meg
vételre. Az emberek otthagyták 
árúikat s bennünket vettek körül. 
Mivel azonban legtöbben nem tud
tak olvasni, kérték, hogy olvassunk 
fel nékik és magyarázzuk meg. A



86 „ F é n y s u g á r “

jelenlevők nem fáradtak bele a 
hallgatásba. Rövid idő alatt min
den magunkkal hozott Evangéliu
mot eladtunk, sőt nem is tudtunk 
mindenkit kielégíteni. Egyesek kér
déseiből azt láthattuk, hogy kere
sik az igazi boldogsághoz vezető 
utat. Eddig senki sem tudta nékik 
ezt az utat megmutatni. Egy másik 
helyen szintén végezhettük a mag
vető munkáját. Az emberek tolong
tak körülöttünk s 3—4 óra alatt 
több száz Evangéliumot adtunk 
el, traktátusokat osztogattunk s be
széltünk egyesekkel az egy szük
séges dologról. .Este még szállá
sunkra is eljöttek többen, hogy 
kérdéseikre feleletet kapjanak Kér
ték, hogy nyissunk összejöveteli 
helyiséget náluk is. Ez a második 
eset, hogy ilyen kéréssel fordúltak 
hozzánk. Sajnos, azt kellett felel
nünk, hogy jelenleg nem lehet, de 
azzal vigasztaltam őket, hogy talán 
az új esztendőben lehetővé fog 
válni. Körülbelül két hétig dolgoz 
tunk ezen a környéken, minden
nap más helyen. Nagy és dicsősé
ges dolog az Evangéliumot a po
gányság éjjelébe vinni! Ki segí
tene imáival abban, hogy ezeken 
a helyeken is még sokan békes
ségre jussanak? Az ajtók nyitva 
állnak és olyan kedvezőek az al
kalmak, amilyenek eddig még nem 
voltak.

Schäfer Paula testvér 
Maraschból írja:

Megrázó volt számomra egy 
ősz, öreg mohamedán nagy ko
molysága, aki gyakran felkeresett 
s ezt kérdezte: „Mit mond a  ti 
könyvetek Jézusról ? Hamar jön 
e l? “ „Igen, hamar jön.“ Akkor fel
ugrott és ezt mondta: „Ez nagy 
öröm, öreg csonljaim mintha új 
erőt nyernének! Mennem kell,

hogy elmondhassam ezt a mecse
tekben mindenkinek, minden ba
rátomnak ! A ti könyvetek nem 
hazudik, minden igaz, ami abban 
van!“

Még néhány helyet olvastam 
fel néki a Bibliából s rámutattam 
előtte az idők jeleire — az ő ha
zájában is,,— melyek azt mutatják, 
hogy az Úr órája közel v n. Bol
dogan ment haza, olyan volt, mint 
egy örvendező gyermek. Nagyon 
komolyan megmondtam néki azt 
is, hogy az Úr eljön ítélkezni azok 
felett- akik nem hisznek Őbenne, 
azoknak pedig, akik hisznek, üd
vösségükre. Megígérte, hogy az 
Evangéliumot olvasni fogja.

Az én helyem.

N misszionárius, aki a betsuánok 
• között dolgozott, olyan élénken 
tárta a  pogányok elé az úr Jézus 

szenvedését és magyarázta el nekik 
a Golgotha nagy jelentősegét, hogy 
egy betsuán mélyen meghatva, 
könnyekkel a szemében így kiáltott: 
„Szállj le a keresztről, ez az én 
helyem 1“ A pogány megértette, 
amit sok névleges keresztyén nem 
ért meg: „Ez az én helyem. Oda 
való vagyok én “ A kereszten függ 
a Szent én érettem, a tiszta helyettem, 
tisztátalan helyett. Nekem kellenet 
ott lennem. Ezt a helyet érdemeltem 
én meg.

Óh mily csodás és végtelen szeretet. 
Amely téged a Golgothéra vezet!
Mig én járok e világ örömében,
Te vérezel értem.
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonal a Biblia olvasásához.

Jun. 1. Ján 15:26—16:4. 1. Pét. 4 : 
8-11. Ján. 7 : 33-39. Ef. 1 : 15-23. „Még 
nem vala Szentlélek“ ez nem úgy értendő, 
mintha a Szentháromság-Istennek egyik 
személye még akkor nem létezett volna, 
hiszen már a biblia első lapján, a terem
tés munkájának leírásánál találkozunk 
vele. amint a vizek felett lebeg (I. Mózes 
1:2.) s Ő munkálkodik már az_ótestamen- 
tumi kegyesek lelkében is. Ö indi'ja a 
prófétákat szólásra. De ezek még csak 
egyes jelenségei a Lélek munkájának. A 
maga teljességében csak Jézus vé tság- 
munkájának befejezte után töltetett ki, az 
első pünkösd napján s ez az, amire János 
hivatkozik, mikor Jézus Ígéretéről meg
emlékezik, hogy akik majd Őbenne, mint 
megfeszített, feltámadott és megdicsőült 
Megváltóban hisznek, azok vesznek a Lé
lek teljességéből.

Jun. 2. Csel. 12: 1— 17. Jób 23. Jób 
lelke még nem tört keresztül a sötétségen 
a világosságig, még nem tudott találkozni 
Istennel. De az Úr után való vágyakozás 
nem aludt ki a szivében, keresi őt és hi
szi, hogy ha megtalálhatja, jóra fordul 
minden. Abban sem kételkedik, hogy Isten 
nem tévesztette őt szem elől, hanem tudja 
az ő útait. S ez a tudat nem engedi Jóbot 
kétségbeesni, mégha ki-kilör is szivéből a 
keserűség s elfogja is a félelem.

Jun.3. Csel. 1 2 : '8 —25. Jób 24. Jób a 
hitetleneknek életét festi ezekben a sza- 
szavakban. Látja azoknak gonoszságát, 
istentelenségét és tudja, hogy ő nem tarto
zik ezek közé. Bizonyéra ezért érthetetle
nek előtte Istennek úlai, amelyeken neki 
most járnia kell. Istennek gondolatai, hogy 
akiket Ő szeret, azokat megdorgálja, még 
nem világosak előtte.

Jun. 4. Csel. 13: 1—12. Jób 25., 26. 
A barátok nem tudják igazén, jól megér
teni Jób lelkiállapotét. Bildád is úgy dor
gálja, mintha ő jobban ismerné Istent, Jób 
pedig teljesen hitetlen ember volna. De Jób 
bizonyságot tesz róla, hogy ő ismeri Isten 
mindenható hatalmát és dicsőségét, de 
tudja azt is, hogy ebből sok el van még 
rejtve a halandó előtt s csak egy kicsiny
ke rész az, amit belőle az ember láthat. 
Jób tisztában van Isten nagyságával s a 
maga kicsinységével.

Jun. 5. Csel. 13: 15—32. Jób 27. Jób 
visszautasba azt, hogy barátai őt a hitet
lenek és istentelenek közé számítsák. Lelki

ismerete nyugodt, tudja, hogy napjait isten
félelemben és az igazsághoz való ragasz
kodásban töltötte. Jóbnak természetesen, 
még nem lehetett annyi világossága a bűn 
és az igazság felől, mint akiknek leikébe 
erre nézve már a Golgotha keresztje vet
hetett világosságot. Az a mérték, amellyel 
ő mérhet, csak ótestamentumi mérték s 
azzal mérve Jób csakugyan az igazak kö
zé tartozott s ha a szentséges Isten Ítél
kezhetett is fölötte, barátainak ehhez nem 
volt joguk s Jób ennek tudatában van.

Jun. 6 Csel. 13 :33-41 . Jób 28. Mi
lyen világos fogalma van Jóbnak arról, 
hogy milyen értéke van a bölcseségnek s 
hol lehet azt megtalálni. Tudja, hogy a 
bölcseség minden fö'di kincsnél becsesebb 
s nincsen olyan drágakő, amelyen meg 
lehetne vásárolni. Mert a bölcseség nem 
emberi tulajdon, hanem Isten birtokában 
van. Ember csak onnan felülről, Istentől 
nyerhet bölcseséget, mert az igazi bölcse
ség Isten ismeretére vezet. A bölcseség 
nemcsak értelmi, hanem egyúttal erkölcsi, 
jellembeli tulajdonság is s össze van kap
csolva a gonosztól való elfordulással, az 
Istenhez való téréssel.

Jún. 7. Csel. 13 : 42—52. Jób 29. Mi
lyen boldog, derült élete volt Jóbnak, míg 
a nyomorúságok rá nem szakadtak. Lát
szik, hogy Jób igazán Istennel járt s egész 
élete, a mindennapi életnek legkisebb rész
letéig az Úr vezetése alatt állott. Isten meg
őrző kegyelme és áldása volt rajta. De 
épen ez a sok áldás, abba a veszélybe 
vitte, hogy feltétlen biztosságban érezze 
magét, s eszébe se jusson, hogy valamely 
kisértés megejthetné. Azért kellett az Úr
nak őt megpróbálnia, hogy mint az arany 
megtisztíttassék minden salaktól s annál 
tisztábban ragyoghasson.

Jún. 8. Ján. 14 : 23-31. Csel. 2 :1 -3 1 . 
Ján. 14:15—21. Ef. 2 :1 9 —22. „A Szent- 
Lélek mindenre megtanít majd titeket,“ 
mondja az Úr Jézus a tanítványoknak. 
Most még sok mindent nem értettek a ta
nítványok, Jézusnak sok szava homályos 
volt még előttük. A váltságmunkának még 
végbe kellett mennie, Jézusnak meg kel
lett dicsőíttetni, hogy kiáraszthassék a 
Szent-Lélek a tanitványokra. S a Lélek 
munkája volt, hogy mindent világossá te
gyen előttük, hogy teljesen megismertesse 
velők Jézus személyét, áldozatának jelen
tőségét, s a kegyelem teljes gazdagságát, 
amely Őbenne és Ő általa birtokává lett,
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nemcsak az első tanilványoknak, hanem 
mindazoknak, akik hittel odajérulnak a 
kegyelemnek ehez a forrásához.

Jún. 9. Ján. 3 :1 6 —21. Csel. 10:42— 
48. Ján. 15 :9—16. Ef. 4 :1 1 — 16. Bér Jézus 
azt mondta magáról, hogy: „Nem küldet
tem csak az Izráel házának elveszett ju
haihoz“ (Máté 15—24.) s ő maga csak
ugyan nem lépi ét földi életében Zsidó
ország határait, azért már a földönjártában 
is több jel által megmutatja, hogy munká
jának áldásait a pogényokra is ki akarja 
terjeszteni, utolsó nagy parancséban pedig 
egészen határozottan küldi tanitványait 
széles e világra, minden népekhez. (Máté 
28:19.) A Szent-Lélek kitöltetése után pedig 
hamarosan megkapja Péter, a pünkösdi 
ajándék legfőbb részese, a megbízatást, 
hogy vigye el a szabadílás hírét a pogány 
Kornéliushoz és háza népéhez. S az eleinte 
vonakodó Péternek meg kell látnia, hogy 
a pogányok is vehetnek Szent-Leiket, ők 
is bele vannak foglalva Isten üdvtervébe. 
Ezen az alapon folyik a pogány misszió.

Jún. 10. Csel. 14: 1—18. Jób 30. A 
boldog napok után következtek a nyomo
rúság napjai. Milyen különbség Jób előbbi 
élete és a mostani közt 1 Szenvedései szinte 
a Megváltó szenvedéseire emlékeztetnek, 
de milyen különbség van a közt, ahogy 
Jób hordozta a maga szenvedéseit, s amint 
az Úr Jézus viselte a magáéit. A hívő em
bert csak az Úr taníthatta meg arra. hogy 
hogy kell hordozni a meg nem érdemelt 
szenvedéseket, s csak Ő adhat erőt azok
nak panasz nélkül való elviselésére.

Jun. 11. Csel. 14: 19-28. Jób 32. A 
három öreg barát után, most megszólal a 
fiatal Elihu. Telve van tűzzel és avval a 
vággyal, hogy valami jobbat nyújtson Jób- 
nak, mint a többiek. Vallja, hogy a böl- 
cseséget nem a kor hozza meg az embernek, 
hanem az Ür adja, akinek és amikor akarja. 
De vájjon Elihu is e'eget vett-e már ebből 
a bölcseségből ?

Jun. i2. Csel. 1 5 :1 -1 1 . Jób. 33. 
E ihunak csakugyan több világossága van 
az előbb szólott barátoknál. Szinte azt 
mondhatjuk sok szavára, hogy újlesta- 
mentomi világosság. Látszik, hogy Istennek 
Lelke munkálkodik benne. Olyan, mint az 
úttörő, aki készíti Jób lelkében az úlat 
arra, hogy majd magával Istennel lehessen 
neki találkozása. Még nem a teljes vilá
gosság, de annak egy .előrevetett sugara 
Milyen kegyelmes az Úr Jóbhoz, hogy így 
fokról-fokra vezeti az igaz világosság felé.

Jun. 13. Csel. 15 :12-21 . Jób. 34.

Jóbnak Elihu ajkairól is meg kell hallania, 
hogy zúgolódásával Isten ellen vétkezett. 
Elihu szavai is kemények, de szükségesek 
a Jób szívében felgyülemlett keserűség 
megtörésére. Az Úr tudja, hogy hogy 
válassza meg a maga eszközeit.

Jun. 14 Csel. 15:22—41. Jób 35. Az 
emberi lélek előtt ma is természetesebbnek 
látszik az, hogy ha bajban van, akkor 
panaszkodjék és jajgasson, mint az, hogy 
hálát adjon. Nemcsak Jób nem tudta, 
hanem mi is nehezen tanuljuk meg ezt a 
leckét: „Mindenben hálákat adjatok.“ 
(I Thess. 5 : 18) Pedig ez a nagv titka a 
teljes békességnek és a szüntelen vájó 
örömnek, Tanuljuk meg, hiszen az Űr 
Jézus reánk hagyta ö ökségül; „Kérjetek 
és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes 
legyen. (Ján. 16 : 24.)

Jun. 15. Ján. 3 : 1—15. Róm. 11:33— 
36. Máté 28 : 16—20. Ef. 1: 3—14. Az eleve 
elrendeltetés, az Isten állal való kiválasz- 
tatás titokzatos, de felséges gondolata van 
kifejezve ezekben a versekben. Ez a  titok 
Krisztusban lesz világossá a hívő lélek 
előtt. Aki az ő váltsághalálát elfogadja, az 
tudja, hogy Isten őt elhívta és kiválasztotta 
arra, hogy tagja legyen a Krisztus szent 
testének, hogy őt erre a hivatásra a Szent
lélek elpecsételte, s hogy az ő életének 
most már Isten dicsőségé, e szolgáló élet
nek kell lennie. Fogadd el Jézus Krisztust 
Megváltódul s megnyered ezt a bizonyos- 
Ságot. Vargha Gyulóné.

G O N D O L A T O K  ^

I m á d k o z n i .  Monod Adolf, a 
nagy prédikátor és imádkozó mon
dotta : „Dolgozni, olvasni, írni, 
beszélni, minden könnyebb, mint 
imádkozni.“ Hogy valaki hogy 
gondolkozik az imádkozásról, attól 
függ imájának az ereje és hatása.

A kompasban az iránytű állan
dóan észak felé mutat, akármerre 
is fordítjuk. így a  szivünknek is, 
akár fölfelé vagy lefelé is visz az 
ütünk, mindig Isten felé kell irá
nyulnia. Erre természeti ember nem 
képes, csak a  Szentlélek juttathat 
el bennünket oda. (Fabianke)
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