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Isten hozott!*

„Isten hozott!“ e szó csendül eledbe, 
Ki most ide az útat megleled;
E kedves tájék, zöld hegyektől védve, 
Oly hívogatva integet feléd.
A  balzsamos lég illatot lehel,
Oly tiszta, csendes, biztató e hely,

A kertnek minden árnyas lombu fája, 
A zöldelő gyep, illatos virág,
Régóta tán megérkezésed várja,
Oly nyájasan' tekint s mosolyg reád; 
Sión meg Béthel várta jöttödet, 
Silónak tornya vígan integet.

Fehérlő fejkötős testvérseregnek 
Sugárzó arca kedvesen fogad,
Látod nyomát gondoskodó kezeknek, 
Terített asztal ízes étket ad,
Üdítő vízzel telve a pohár,
A fáradt test itt enyhülést talál.

De szomju lelked sem sovárg hiá 
Mert készen várja mennyei kényé 
A bibliát találod itt kitárva, 
Amelynek hangja kinccsel is felér 
Imádkozó szivek vesznek körül,
S a szíved is, úgy érezzük, örül.

„Isten hozott!“ kiáltja hát elédbe 
Minden, mi itt fogad s eléd kerül, 
De minden hangon győzedelmet i 
Kiált feléd egy hang onnan felül, 
„Isten hozott!“ szól égi Mestered, 
„Nefélj, csakhigyj, mert Én vagyokv

Igen, a Jézus karja vár, kitárva,
Magához vonni vágy Ő tégedet,
Hogy földi élted eztán Véle járva,
Kitárja majd előtted az eget.
S ha célhoz érsz, jöttöd Ő várja ott 
S ott is hangzik feléd: „Isten hozott/"

Vargha Gyuláné.

*A bétheli evangélizáló konferencia szeretetvendégségén olvasta fel a szeiző.

Vl. évfolyam, 13. szám. 
1930. július 1. -
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Jertek, immár minden kész.

Kedves vendéget vártunk. Szerető 
szívek és kezek szépen fel

virágozott és dúsan megterített 
uzsonnaasztalt készítettek. A jelzett 
időben még a kaput is kinyitottuk. 
Nem jött. Ha majd szóba kerül, 
hogy „Miért nem?“ a felelet az 
lesz: „Nem értem rá.“

Úgy elgondolkoztam a szép 
uzsonnaasztal felett. A mi Istenünk 
is gazdagon megterített asztalt tart 
készen számunkra. Már Dávid is 
ír erről a 23-ik zsoltárban: „Asz
talt terítesz nékem, elárasztod fejem 
olajjal; csordultig van a poharam.“ 
Pedig ő még csak sejtette azt, amit 
mi már tudunk. Még csak azután 
ment végbe,, a megváltás csodálatos 
munkája. Ő még nem tudta, hogy 
Isten szent Fia hogy adja oda 
életét a keresztre, hogy nekünk 
teljes bűnbocsánatot, sőt győzelmet, 
szabadságot, megszentelődést és 
dicsőséget szerezzen.

„Jertek, immár minden kész 1“ 
„Az ő  isteni ereje mindennel meg
ajándékozott minket, ami az életre 
és kegyességre való.“ Csak el 
kellene menni az Ur Jézushoz 
hittel és el kellene tőle fogadni 
mindent.

„Miért nem jössz?“ Legtöbb
ször az a felelet: „Nem érek rá. 
A családomról kell gondoskodnom. 
Dolgoznom kell.“

Szegény ember! Mennyit fárad, 
mennyit szenved, gyötrődik, mert 
egymaga végez mindent. „Elő kell 
teremtenie“ a szükséges dolgokat, 
ahogy szokták mondani. Ez való
ban nagy munka lehet és gyakran 
lehetetlen is.

Még valamit mond Dávid király: 
„Gyermek voltam, meg is vénhed- 
tem, de nem láttam, hogy elha
gyatottá lett volna az igaz, a mag
zatja pedig kenyérkéregetővé.“

Az Ur Jézus pedig azt mondja:

„Keressétek először Istennek orszá
gát és annak igazságát és ezek 
mind megadatnak néktek.“ Az 
„ezek“ alatt az ételt, italt, ruházatot, 
tehát az anyagiakat érti. (Máté 6.) 
Valóban úgy van, hogy aki a lelki 
kincseket kész elfogadni Istentől, 
annak „a testi életéről is gondos
kodik Ő.

Vedd elő tehát a Bibliát és 
olvasd ! Hallgasd meg azokat, akik 
arról szólnak hozzád, hogy Isten 
szeret, az Ur Jézus szeret és vár! 
Járj el az összejövetelekre, amelyek 
segítségedre akarnak lenni abban, 
hogy életed révbe érjen. Oh, nyisd 
meg szívedet és hidd e l : „immár 
minden kész!“

T. E. d. í.

A keresztyén ember 
és lelkitestvére.

A „Fébé" Ev. Diakonissza Nőegylet f. é. 
június 17—20-ig tartott tagok konferen
ciáján elhangzott egyik előadás vázlata.

E címben rólam s arról van szó, 
ami az enyém, t. i. arról az 

összeköttetésről, ami a Krisztusban 
lételünkből ered. Olyan viszony ez, 
ami nem magától érthető módon 
élhető, hanem csakis teljes öntu
datossággal. Mélyen át kell látnom, 
hogy mit jelent ez rám nézve.

A kereső lélek kielégítésre vár. 
Ha megtalálja, legközelebb álló 
mód számára az örvendezés, ami
ben lelki élménye után elmerülhet. 
De ő az Urat találta meg, aki a 
fáradalmak kipihenésére hívta, s 
azután küldi, hogy 0  vele együtt 
munkálkodjék. Krisztus egy test
nek a feje, aki hozzá kapcsolódik, 
az a test tagjaihoz is kapcsolódik. 
Aki megtalálta az Urat, annak 
meg kell találnia a lelki testvéreit 
is. Ezeken keresztül lesz valóban 
ő az Úré és az Úr az övé.

A keresztyénre nézve a lelki
testvére elsősorban feladat, amit



„ F é n y s u g á r 99

úgy old meg jól, ha nem magát 
keresi benne, hanem szolgálni 
kíván.

Ha csak a kegyes érzéseinek 
a kielégítésére törekszik, s testvé
reit ennek a kiszélesítésére és el
mélyítésére szolgáló eszközöknek 
tekinti, hamar csődbe jut. Ez az 
irányzat vitte a keresztyén egy
házakat az elsekélyesedés felé. A 
dolognak a könnyebbik vége az, 
hogy együtt élvezzünk. Ezt akarta 
s akarja a többség. Egymásért 
munkálkodni, ez kevesek pro- 
grammja Sokan azt gondolják, 
hogy ez nem is jöhet egyáltalán 
szóba, hiszen aki az Urat meg
találta, Őbenne teljességet talált, s 
nincs szükség pótlékokra. Az ilye
nek csak a közvetlen vételről akar
nak tudni, a közvetítésről azért 
nem, hogy ne lássanak feladatot.

Pedig a Krisztusban helye van 
az egymásnak tett szolgálatnak, 
vagyis a közvetítésnek. Helye van 
az intésnek, a szeretet vigasztalá
sának, a lélekben való közösség
nek, a szívnek és a könyörületes- 
ségnek.

A szem látja meg az utat a 
lábnak, a teendőt a kéznek, az 
elkerülendő akadályt és veszélyt 
az egész testnek.

Krisztusban helye van az in
tésnek, ha az az ,intés nem az 
intőre, hanem az Úrra tereli a fi
gyelmet. — A_ szeretet vigasztalá
sának is, ha Őt közvetíti,  ̂aki egye
dül vigasztalhat. Az Úrral való 
közösségben van helye a lélekben 
való közösségnek is. Az együtt 
meglátás, az együtt könyörgés, az 
együtt várás ereje kimondhatatlan 
nagy. Ebben egymást támogatni, 
ez az igazi közösség. A szív és 
könyörüíetesség pedig a külső dol
gokban való támogatás terén ta
lálja meg a maga feladatait, úgy, 
ahogy erre rámutat az első keresz
tyénekről tett megállapítás: „nekik 
pedig mindenük közös vala.“

A testvériség fogalmával tisz
tában vannak általában a keresz
tyének, de a testvériséget kevesen 
élik. Ehhez hiányzik az, hogy nem 
tudják egymást befogadni. Az el
veszett emberiség sorsát az dön
tötte el, hogy Isten üdvözítési vá
gyán Jézus szívében visszhang tá
madt s Ő befogadta az elveszett 
embert.

A keresztyént testvérével szem
ben nem az indítja befogadásra, 
mert ő testvérét már az Úr szere- 
tetébe befogadva találja. A befo- 
gadtatásért való hála érzete az, 
ami benne kifejezést keres. Ha 
nem lehetne azoknak az áldások
nak a csatornája, amik belé árad
tak, megemésztené lelkét a hálá- 
datlanság.

Ujjongjon minden szív, amelyik 
megtalálta a szeretet kivitelének 
ezt az alapvetését, hogy be tudta 
fogadni az ő testvérét. Bizonnyal 
nem csak elméletben tudja, hanem 
tapasztalatból értékeli majd, hogy 
milyen drága ajándék a keresz
tyénre nézve az, hogy az Ürban 
testvérei vannak. Boross Mihály. 

— <>—

Hazugságok.
ilyen szép volt az ének“, 
mondta valaki nekünk kar

énekeseknek. „Igen, de majdnem 
baj volt, mert valaki beleénekelt 
az altból“, mondta énekestársam. 
Éreztem, hogy szólnom kellene : 
„Én voltam az a figyelmetlen,“ de 
a hiúság összeszorította ajkamat. 
Talán észrevette s azért kérdezte 
kedves ismerősöm a szinte sablo
nos „Hogy vagy?“-ot. „Jól,“ felel
tem gondolkodás nélkül, de érez
tem, hogy belepirulok. íme már 
megint nem mondom meg az iga
zat. Megzavart nyugalmam csak 
akkor állt helyre, mikor az elhall
gatást elmondottam annak, akinek 
akkor szégyellem megmondani.

M. E.
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A kis Asztrid apuskája.
Jelenet Wrede Maliid életéből.

A foglyoknak és a szegényeknek 
ez a barátja egy napon egy 

19 éves leányt látogatott meg, aki 
nemrégiben anyává lett. A gyer
mek atyja, egy volt fogoly, elhagyta 
s nagy volt a szegény teremtés 
fájdalma és kétségbeesése. Hová 
forduljon evvel a kis féreggel a 
nagy világban, ahol úgy el volt 
hagyatva ?

Matild mindenképen próbálta 
vigasztalni.

„Ne gondoljon olyan sokat arra, 
aki olyan rútul elhagyta. Én majd 
gondoskodom a gyermekről, mia 
maga meg nem gyógyul és annyira 
meg nem erősödik, hogy gondját 
viselhesse.“

Mikor Matild eltávozott, a fiatal 
anya nyugodtabb volt, sőt úgy lát
szott, mintha egy percre elfelejtette 
volna nagy bánatát és szégyenét.

A kis Asztrid egy jó otthonba 
került és Matild gyakran megláto
gatta. Mikor az anya ismét egész
séges és munkaképes volt, újra 
magához vette kis leányát.

Egy napon, mikor a gyermek 
már három éves volt, észrevette, 
hogy édes anyja keservesen sírva 
ül az ablak mellett.

„Miért sírsz anyuskám?“ kér
dezte a kicsi, anyjához simulva.

„Azért, mert nekünk nincs 
apuskánk “

„De bizony van apusk? nk“ szólt 
a gyermek.

„Mit beszélsz, Aszlrid?“
„Hát Wrede néni nem apus

kánk ? Az apuskák mindig pénzt 
és csomagokat hoznak haza és 
Wrede néni is úgy tesz. így hát ő 
a mi apuskánk.“

Mikor az anya elbeszélte ezt 
az esetet ^Matildnak, az sirt és 
nevetett egyszerre.

Mit hoz a jövő ?

Egy rabbi találkozott egy kislány
nyal, aki karján egy gondosan 

betakart kosarat vitt. „Mit viszel a 
kosaradban?“ — kérdezte a rabbi. 
A kisleány szerényen, de határo
zottan így válaszolt: „Ha az édes 
anyám akarta volna, hogy lássák, 
hogy mi van a kosárban, akkor 
nem takarta volna be.“ így Isten 
bölcsesége is sok dolgot eltakart 
szemeink elől. Hogy mit hoz a jövő, 
azt nem tudjuk és ne is akarjuk 
a jövő titkait felfedni. Ha Isten azt 
akarná, hogy tudjuk, hogy mit hoz
nak a jövendő évek, akkor nem 
takarta volna el a szemeink elől. 
De egyet tudhatunk, hogy Ő, aki 
nek a kezében van a mi jövőnk, 
a mi őszinte és legjobb barátunk. 
Ne látni akarjunk, hanem higyjünk.

Halál, hol a te fullánkod?

Egy fiatalembertől megkérdezték, 
hogyan találta meg a bűnbo

csánatot és békességet. Sok évvel 
ezelőtt, — mondotta, — mint kis 
gyermek, közel kerültem a méhes 
hez s egy méh, amely különösen 
haragudni látszott rám, egész 
házig üldözött. Sírva menekültem 
édes anyámhoz, aki karjaiba zárt, 
de a méh most az ő karját szúrta 
meg. Lásd, mondta, most már 
nincs mitől félned és elkezdett 
arról a sokkal nagyobb szeretetről 
beszélni, amellyel az Ur Jézus sze
retett bennünket. Akkor értettem 
meg, hogy amint a méh az édes
anyám karját szúrta meg, úgy érte 
az ítélet és halál fullánkja az III 
Jézust ott a keresztfán. Milyen 
könnyű volt most megérteni, hogy 
az Ur Jézus az én Megváltóm és 
Szabadítom, elvette a halál fullánk
ját azáltal, hogy az én bűneimnek 
a büntetését elszenvedte és feltá
madt a halálból.
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Az Ür Jézus zörgetése.

Egy ifjú fekszik a nagy kórterem 
közepén, jobb és bal soron ép 

vele szemben ketten haldoklanak 
már a délutáni óráktól kezdve egész 
éjen át. Mindkettő nagyon nyug
talan, egyik agy vérzéssel fel-feldobja 
magát, úgy kell sokszor lefogni, 
hogy ki ne essék az ágyból. A másik 
öntudatnál van, átkozódik.mért nem 
veszi el az Isten. Arcán, szemén 
a legnagyobb rémület kifejezésé
vel, halálfélelmében kiabálja: „min
denkinek — mindenkinek“. A vi- 
rasztó testvér csendesen, imádkoz
va jár egyik ágytól a másikig, vajha 
még megragadhatnák Isten kegyel
mét. A „mindenkinek“ kiabálásra 
sietve megy oda, hátha segítségére 
lehetne a haldoklónak „Ugy-e min
denkinek megbocsát, hogy Isten is 
megbocsáthassa bűneit ?“ Szomorú 
állapot, csak a halálfélelem adja 
ajkára e szavakat, ismételve to
vább folytatja: „mindenkinek meg 
kell halni.“

Az ifjút e gyötrelmek láttára 
félelem fogja el, kérdést tesz: 
„Miért-miért e hosszas, kínos gyöt
relem, miért oly nehéz a meg- 
halás?“ S a csendes bizonyság
tevés, hogy — „a bűn az akadály,

. nem békült meg az Istennel az 
Ur Jézus Krisztus által; mert csak 
azok a boldogok, akik az Urban 
halnak meg, azoknak nem gyötre
lem a halál gondolata,“ —- elkezdi 
munkáját az ifjú szívében.

Még mielőtt mindkettő kiadná 
lelkét, — a reggeli órákban, — 
egyik mindig jobban elcsende
sedve ; a másik a legnagyobb ré
mület kifejezésével arcán, szemén, 
karját kifeszítve, kezeit összeszo
rítva — az ifjú megérti Istennek 
csodálatos szeretetét, mely hozzá 
is lehajolt és a betegágyon is ke
resi őt. Megérti, hogy ez a hosszú 
éjszaka is az Ur Jézus zörgetése

az ő szívének ajtaján, Aki azt 
akarja, hogy minden ember meg
térjen és üdvözüljön. Megvilágo
sodik előtte az az Ige:

„Azért vár az Ur, hogy könyö
rüljön rajtatok és azért felséges 0, 
hogy megkegyelmezzen néktek.“ 
(Ézs,. 30:18. v.)

És boldog, hogy a könyörülő 
és irgalmas Isten őt is kegyelmébe 
fogadta

A Szentlélek temploma.
Woltersdorf német lelkész meg

kérdezte a konfirmáció oktatáson 
egyik tanítványától, akinek kertész 
volt az apja : „Van otthon vendég
szobátok?"

„Igen.“
„Vannak disznóitok is?"
„Igen.“
„Bemehetnek a disznók a ven

dégszobába?“
..Nem.“
Lássátok: igy kell nektek is 

vigyáznotok, hogy tisztátalan gon
dolatok ne jussanak be a szívetek
be, mert az a Szentlélek temploma.

Szeretettel kérjük azokat, akik
nek előfizetése lejárt, hogy azt 
mielőbb megújítani szíveskedjenek.

K Ü L M I S S Z I Ó

Az első lépés.

Ruandában, Afrika egyik sötét 
országában, az a hagyomány, 

hogy azok a királyok, akiknek Juhi 
a nevük, nem kelhetnek át folyón. 
Különben feltétlenül meghalnak. 
Ma is épen egy Juhi nevű király 
uralkodik Ruandában- Már 37 éve 
uralkodik. Egész idő alatt, mint 
száműzött élt felszorítva Nyanszá- 
nak egy hegyére. Se keletre, se 
nyugatra nem mehetett, mert külön-
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ben át kellett volna kelnie a Nyabo- 
rongó nagy folyón. Nyanszában, a 
király székvárosában már évtize
dek óta van európai kultúra. Csak 
természetes, hogy így Muzinga Juhi 
király nézetei is sokban módosul
tak. Hovatovább kezd megvilágo
sodni előtte, hogy a varázslók és 
az ő pogány táncosai félrevezetik 
őt. Mindtöbbször jelentkezett benne 
az a gondolat, nem szégyelni való 
babona-e az, hogy neki nem sza
bad folyón átmennie.

Egy nap autót kapott ajándékba. 
Sokszor kiutazott rajta. De mindig 
csak a foly óig. Sokszor nagy aggo- 
dalommal^várta haza este a kör
nyezete. Ő azonban nem mert túl 
menni a folyón. Végül az ott szé
kelő európai kormány adta a tud
tára, hogy nem hal meg senki, ha 
átmegy a folyón. Még ezután is egy 
évnek kellett eltelnie, mikora misz- 
szionáriusok nagy meglepetéssel 
arról értesültek, hogy a király átment 
Kigaliba, a tartománynak a folyón 
túli fővárosába.

Muzinga Juhi minden baj nél
kül, elevenen tért vissza Nyanszába. 
Ez eset óta a varázslók sötét hatal
ma nagyon megcsappant. Muzinga 
egymás után tett nagyobbnál na
gyobb útakat a folyókon, tavakon 
keresztül egyaránt.

Egyszer csak hire terjedt, hogy 
a király eljön hozzánk is Kirindába, 
hogy a belga helytartót útjában 
elkísérje. Missziói állomásunk mel
lett folyik a Nyaborongó a Viktória 
tóba. Nagy kiváncsissággal figyel
tünk, hogy vájjon ót mer-e kelni a 
király most is a folyón. Ezúttal 
ugyanis tömérdek sok ember tódult 
össze. A király látása igen nagy 
esemény volt az itteniek számára. 
Sokan, öregek, asszonyok és fér
fiak, nagy útakat tettek meg, hogy 
a királyt, akit egész életükben soha 
sem látták, aki Isten számba ment, 
mostan láthassák. Azt tartották, hogy

kü

a király adja nekik a hegyet, vö1 
gyet, a teheneket, ivadékaikat 
minden áldást. Az ujjongás felett 
nagy volt, mert közben megerei j 
az eső, ami ott feltűnő ritkasái [ 
Ebben a szakadó esőben a kürtő I 
állandó rivalgása mellett harsogti t 
száz és száz torok: „Muzinga Juhj él 
jönl Muzinga Juhi jön!“ Az esi gm 
végre is bekényszerítette a király hói 
a missziói ház nagy ebédlőjébe fSf 
Egész estig az utána özönlő néj 
annyira körül fogta, hogy mi misz- c8 
szionáriusok az nap nem is fér
kőzhettünk közelebb hozzá.

Másnap azonban felkerestem 
őt. Hét óra volt. A dobok pereg
tek jeléül annak, hogy a király 
felkelt. A hálószoba függönye mö
gül öt, hat ember látszott ki, akik 
őfelségének az öltözésnél segéd
keztek. Azért mentem, hogy a tem
plomba hívjam. A király csodál
kozott, hogy az európaiak ilyen 
szép templomot tudnak építeni. A 
bejáratnál felcsendült harsona kisé
ret mellett a mieink éneke: „Dicsérd 
én lelkem a dicsőség örök királyát.“ 
Mély benyomást tett rá. Később 
ebédlőnkben odalépett hozzám és 
így szólt: „Olyan boldog vagyok, 
hogy most már kiszabadultam. Nem 
vagyok helyhez kötve. Teszek is 
majd sok útat.“ „Muzinga, — felel
tem — te egy nagy lépést tettél 
előre. Megmutattad népednek, hogy 
immár nem hiszel a varázslókban. 
A pogányság kemény, szoros bilin
cseit meglazítottad. De egy még 
hiányzik neked : Az Istennel való 
megbékélés. Mikor fogod ezt a 
második lépést megtenni ?“

Nem felelt rá. Nem tudott mit 
felelni. Szegény király — minden 
pompa és dicsőség-ellenére is! Az 
első lépést megtette, de a má
sodikat — ?

Mielőtt ítélnél, nézz magadba 1 
Megtetted-e te az elsőt? Nem köt 
már semmi babona?
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonal a Biblia olvasásához.

Júl. 1. Csel. 21 :1 -1 4 . Péld. 11. A 
példabeszédek írója szembeállítja az igaz 
embert az istentelennel, s reámutat arra, 
hogy milyen más eredményei és gyümöl
csfii vannak az Istennel és az Isten nél
kül folytatott életnek. Az igaz ember már 
a földön is megnyeri jutalmát, élete nem
csak önmagára nézve lesz áldás, hanem 
másokra nézve is. Az istentelen is elnyeri 
» maga jutalmát, de milyen jutalom ez ! 
Az, amit megérdemel: romlás és pusztu
lás. Az igazak kiragadtatnak a halálból 
és örökéletet nyernek, az istentelennek 
minden reménysége elvész a halálban.

Júl. 2. Csel. 21 : 15-26. Péld. 12. Az 
igaz ember, akit Isten megigazított, bölcs 
ember is, mert a bölcseség onnan felülről 
való ajándék, amit azok nyernek meg, 
akik megnyitják szívókét az Úr előtt. A 
bölcs ember jó ember is, akinek szívében 
szeretet lakik, nemcsak embertársai, ha
nem még az állatjai iránt is. Különösen 
megnyilatkozik a szívnek állapota a nyelv
nek a cselekedeteiben. Milyen más az igaz 
ember beszéde, mint az istentelené I 
Amaz orvosság és áldás, emez törszúrás 
és átok. Az igazságnak útja életre és hal
hatatlanságra visz, az istentelenségé ha
lálba és kárhozatba.

Júl. 3. Csel. 21:27-40. Péld. 13. So
kan azért félnek a megtéréstől, mert az 

1 anyagi javakhoz ragaszkodnak s azt hi-
■ szik, hogy azokban fognak kárt vallani, a 
| Wki javakat pedig nem becsülik eléggé.
, Pedig a lelki javak  a hasQ.nlíthatatlanút

értékesebbek, s az Or Jézus is azt mondja :
• Mit használ valakinek, ha az egész vilá-
■ Kot megnyeri is, lelkében pedig kárt vall ?“ 
i De Isten igéje még a földi áldásokat is 
j szoknak Ígéri, akik a lelki javakat az Ür-

jól elfogadták. S a tapasztalat is mutatja,
1 hogy Isten beváltja Ígéretét.

, Júl. 4. Csel. 22:1—16. Péld. 14. Aki 
' nem onnan felülről az Úrtól veszi a vilá- 
1 gosságot és a bölcseséget, annak szemeit 
5 a sálán elhomályosítja, úgy hogy nem úgy 

látja a dolgokat, amint vannak. Helyes 
útnak véli azt, ami pedig vesztébe viszi, 
örül olyan dolognak, amiből végre is szo
morúság fakad, hisz a kísértőnek és nagy 
csalódásokat szerez magának. . Mily jó 
idejekorán megtanulni, hogy az Úrnak fé
lelme az életnek kútfeje, s akik az Úrban 
bíznak, azok találnak leikök számára igazi 
Menedéket.

Júl. 5. Csel. 22: 17-30. Péld. 15. Az 
igazszivű és alázatos embernek nemcsak 
az a jellemvonása, hogy szájának beszé
dei tiszták és hasznosak, hanem az is, 
hogy másnak az ajkairól is szívesen hall
gatja a bölcs beszédet, még akkor is, ha 
az feddést és dorgálást rejt magában. 
Mert csak a bolond és álnok ember nem 
szereti, ha bűneire rámutatnak, de aki 
igazán növekedni akar az Istennek tetsző 
életben, az örvend, ha a bölcsek és értel
mesek ebben segítségére, vannak feddé
seikkel és tanácsaikkal. Óh, milyen jó az 
idejében mondott beszéd!

Júl. 6. Luk. 15 : 1—10. I. Pél. 5 : 5-11, 
Luk. 15:11—32. Csel. 3 :1  —16. Az elöl
járóknak, a vezetőknek, a pásztoroknak az 
a fe'adatuk, hogy a reájuk bízott nyájnak 
jól gondját viseljék és pedig nem anyagi 
haszonért, hanem Isten és a lelkek iránt 
való szeretetből. A nyáj tagjainak pedig 
az a dolguk, hogy engedelmeskedjenek a 
vezetőknek s csendesen és alázatosan jár
janak minden útjukban. Ahol vagy az 
egyik rész, vagy a másik nem teszi meg 
a magáét, ott megbomlik a rend s az ör
dögnek tág tere van arra, hogy kért tegyen 
a lelkekben. Azért hát mindnyájan legyünk 
józanok és vigyázzunk I

Júl. 7. Csel. 23:1—11. Péld. 16. Egyik 
legfőbb titka a boldog életnek, hogy bízzuk 
minden utunkat és minden dolgunkat az 
Úrra. Neki megvannak a tervei minden 
ember életére vonatkozólag, de mi elront
hatjuk ezeket a terveket, ha magunk akar
juk igazgatni életünk útját. Isten végered
ményben még az istentelenek útját is föl 
tudja használni a maga céljaira, de első
sorban nem az a terve neki, hogy az 
ember istentelenül, vagyis Isten nélkül él
jen, hanem hogy az Ő akaratát fölismerve 
és e'fogadva éljen a saját boldogságára és 
Isten dicsőségére.

Júl 8. Csel. 25:12—21. Péld. 17. Az 
Úr, aki a szíveknek vizsgálója, legjobban 
ismer bennünket, s tudja, kinek mire van 
szüksége. Azért nem kíméli meg a benne 
hívőket sem a dorgálástól és megpróbál
tatástól, mert tudja, hogy az igazi ezüst 
és arany is az olvasztókemencében pró- 
báltatik és tisztul meg. A hívő ember tehát 
a szenvedéseket is Isten kezéből veszi 
alázatos és türelmes szívvel, sőt hálaadás
sal, mert tudja, hogy azok így szolgálnak 
neki javára.
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Júl. 9. Csel. 23 :22-35. Péld. 18. Más 
az emberi erő, és más az Istennek ereje.
Az emberi erő sok rossznak a kútforrása 
is, mert nem Isten akarata szerint igazo
dik. Az igazi erő az, melyet az Úrtól ve
szünk. Az Úr a mi erős tornyunk, amely
ben bátorságot és erőt nyerünk a jóra.
Bátorságot arra, hogy a bűn ellen határo
zottan állást foglaljunk, s lágyságunkkal
— amit helytelenül szeretetnek nevezünk
— kért ne okozzunk embertársaink lel
kében.

Júl. 10. Csel. 24 :1 -16 . Péld. 19. A 
Példabeszédek írója újra meg újra rámu
tat az emberek önzésére, haszonlesésére.
A gazdagság vonzza őket. a gazdag em
bert hizelkedéssel veszik körül, de a sze
génytől elhúzódnak, jót cselekedni vele 
nem szeretnek. Pedig az Úr a szegények
kel, a kicsinyekkel, az elhagyatottakkal 
éreztetett jótéteményt úgy veszi, mintha azt 
Ővele cselekedtük volna. Boldog, aki igy 
az Úrnak ad kölcsön, mert Ő nem marad 
adós, hanem gazdag kamatokkal fizet 
vissza.

Júl. 11. Csel. 24 :17-27. Péld. 20. „Ki 
mondhatná az t: megtisztítottam szívemet, 
tiszta vagyok az én bűnömtől ?“ Bizony 
senki, mert az ember szíve tisztátalan 
kezdettől fogva, s önmaga nem képes meg
tisztítani. Teljes megújulásra van szük
sége az emberi szívnek s ezt csak Isten 
végezheti el Szent Lelke által. A megtisz
tított. ujjészült szívből jó cselekedetek fa
kadnak, ezekről ismerhetjük meg a hivő 
embert. Az ilyen embernél már nincs két
féle font és kétféle mérték, nincs hamis
ság és bosszuállás, hanem igazság és 
megbocsátó szeretet.

Júl. 12. Csel. 25 : 1-12. Péld. 21. Isten 
igazsága szerint az a természetes, hogy az 
igazért az istentelen legyen a váltségdij, s 
az igazak helyett a hitetlen büntettessék 
meg. Ha Istennek csak az igazsága állna 
meg, mi lenne velünk ? De Isten nemcsak 
igazságét, hanem irgalmasságát is latba 
vetette, mikor Szent Fiát, az egyetlen Iga
zat halálra adta a hitetlenekért és bűnö
sökért. De irgalmassága mellett igazságá
nak is eleget tesz, mert csak azok része
sülnek a Fiú váltséghalálának áldásaiban, 
akik megtérnek Isten nélkül való életökből, 
s meghajolnak az érettük meghalt Meg
váltó keresztje előtt.

Júl. 13. Luk. 6 :36-42 . Rom. 8 :1 8 -  
27. Máté 5 : 13—16. Csel. 4 : 1—12. Az em
ber bűnbeesése a természetet is magával 
rántotta a nyomorúságba. Az örök viru-
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lásra szánt édenkert helyett olyan föld 
kell az embernek laknia, amely tövist > 
bogáncskórót is terem, amely alá van vei 
az időjárás viszontagságainak, s arai 
minden ősszel elveszti ékességét, hí 
télen át mintegy mozdulatlan halálban 
küdjék. A teremtett világ is megvált j, 
szabadulás után sóvárog. S ezt akkor fen  ' 
elérni, ha Isten gyermekei teljes dicsősi £ 
ben fognak ismét megjelenni a földi 
Urukkal, az újra ide eljövendő Jézus!
Ez lesz a megújult föld új életének ki 
dete.

Júl. 14. Csel. 25: 13-27. Péld, 22. | 
gyelsz-é a legbölcsebbnek, az Úrnak 
beszédeire ? Hallgatod-e azt a tudómén 
amely Jézus ajkain szólal meg? S mi 
tartod-e szivedben azokat a beszédek 
amelyek onnan felülről származnak ? I 
Úrba veted-e minden bizalmadat ? Izl 
ted-é már, hogy jóságos az Úr ? (1. F 
2:3.) Ha mindezekre a kérdésekre ige 
nel tudsz válaszolni, akkor bizonyé 
boldog vagy, de ha még nem, úgy kert 
meg ezt a boldogságot.

Júl. 15. Csel. 26 :1 -1 4 . Péld. 23. I 
Űr hívó szava hangzik felénk: „Adji 
fiam a te szivedet nékem, és a te sz 
meid az én utaimat megőrizzék.“ Hiél 
igyekeznénk a Példabeszédek Írójának sí 
szép tanácsát megfogadni, ha meg ne 
hallanánk ezt a szót, amelyben az Űr 
szivünket kéri. Csak a neki átadott szí 
tud igaz és hű, szeretetteljes és irgalrn 
lenni, csak az tud a földi bajokon és g) 
nyörűségeken túl, fölfelé tekinteni, s béke 
ségét mindenkor megőrizni. Add át szív 
det az Úrnak, nem bánod meg soha I

V argha Gyulái

G O N D O L A T O K

Ha nappal a nap süt, akki 
éjjel a csillagok világítanak. A! 
a szívében már megélt napfelke 
tét, annak számára a sötétség v 
lágosság lesz és annak az élei 
világít a világ éjszakai sötéljébei 
A tudomány azt mondja, hogy : 
csillagok milliói mind egy-egy k 
része a nap testének. így Iste 
gyermekei is az igazi napnak, 
világ világosságának (János 8:12 
legyenek kis részei.


