
A  bethesdai beteg.
(János 5 : 1— 14. Konferenciai írásmagyarézat vázlata.)Az Úr Jézus minden gyógyítása, amelyet testi betegségekben szenvedőkön, vakokon, sántákon gutaütötteken, bélpoklosokon végzett, hasonlatossága, jelképe volt annak, hogy Ő éppen így tudja és akarja gyógyítani és pedig elsősorban, a lelki vakságot, tehetetlenséget, a bűn bélpoklos- ságától meglepett lelket. A bethesdai betegről nincs megmondva, hogy miféle betegségben szenvedett. Jézusnak hozzá intézett szavaiból: „Imé meggyógyultál, többé ne vétkezzél !“  arra következtethetünk, hogy ifjúkori bűnei által szerezte a betegséget. Legjellemzőbb vonása ennek a betegségnek az, hogy már 38 éve tart. Mit akar az Írás ezzel mondani ? Bizonyára azt, hogy Jézushoz fordulni lelki bajainkkal, bűneinkkel, hitetlenségünkkel, sohasem késő. Ez a bethesdai beteg is körülbelül 60 éves lehetett már, hiszen 38 év óta volt beteg, ifjúkori bűnei következtében. Az emberek nem törődtek vele, nem gondoltak arra, hogy ez még meg is gyógyulhat, s igy nem is igyekeztek rajta segíteni. S úgy látszik neki magának sem volt már reménye a felgyógyuláshoz. Hiszen ha hitte volna, hogy meggyógyulhat, nem törődött volna olyan köny- nyen bele, hogy semmiképen be nem juthat a gyógyerejü tóba. Addig ostromolta volna az embereket, míg végre is akadt volna valaki, aki bevigye a tóba, vagy sajátmaga vánszorgott volna olyan közel a vízhez, hogy annak megmozdulásakor azonnal bele tudott volna menni. De nem ¡ Hidegen, közönyösen, elernyedt, tespedt lélekkel feküdt ott a tornácban. Ügylátszik nemcsak beletörődött a betegségébe, hanem talán kényelmesnek is találta ezt a renyhe, dologtalan életet. Nem is a k a r t  meggyógyulni. Az Úr Jézus pedig csak olyanokat gyógyít, akik vágynak erre. Azért akarja elsősorban is lelki tespedtségéből fölrázni ezt a beteget evvel a kérdéssel: „Akarsz-e meggyógyulni?“ A testi betegségből sok ember szeretne meggyógyulni. De már a lelki betegséggel, a bűnnel a legtöbb ember úgy van, mint a bethesdai beteg esete példázza. Nem is akar meggyógyulni, ragaszkodik a maga betegségéhez s nem számol vele, hogy mint ahogy a testi betegség halálra vezet, úgy a lélek betegsége is halálra vezet, a lélek halálára, az örök kárhozatra. Ezért kiált bele ma is hatalmas szóval az Úr Jézus hangja a közönyös emberek nagy tömegébe: „Akarsz-e meggyógyulni? 4 Érzed-e, tudod-e, hogy beteg vagy, beteg a lelked, mert a bűnnek élsz, a világnak élsz, önmagadnak élsz? Akarod-e, hogy Jézus meggyógyítson ? Fordulj hozzá minden bűnöddel, hitetlenségeddel, önös életeddel, és kérd, hogy gyógyítson meg. Ha megöregedtél is nála nélkül, nem késő, ö  meg tud és meg akar gyógyítani. S ha ifjú vagy, ne várd, hogy majd megtörtén térj hozzá, haszontalanul eltöltött élet után, hanem jöjj még ma, ajánld föl neki ifjú életedet, amely bármily szépnek lássék is, az ő  szemei előtt bűnös, beteg élet, amelyet meg akar gyógyítani. v.Gy.-né.

VI. évfolyam, 15. szám.
1930. augusztus 1.
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A  vad Józsi története.M a g y  feltűnést keltett a  kis városi d  bán, hogy a „vad  Jó z s i“ , a környék leghirhedtebb ivója, megtért. „E z csoda vo ln a“ — mondta valaki — „de ki bízhat egy iszákosban ? Attól félek, hogy ez csak múló hangulat, ami a Józsit most a templomba és a bibliaórára h o zza .“Ezt meghallotta Józsi és egyik este a  bibliaóra után szólt, hogy szeretne néhány percig beszélni. A z arcán még ott volt az iszákosoknál megszokott kékes pirosság, de a szemei tiszta fényben ragyogtak. „A  Jó zsi“ — futott végig a meglepett kiáltás az összejöveteli termen.„Igen, a Jó zsi“ — kezdte em elkedett hangon. — „ A  vad Józsi, a  vadállat, ahogy ti eddig ismertétek, akar ma nektek beszélni arról, hogy Isten hogy formálta őt át keresztyén emberré. Hallottam, hogy egyesek közületek kételkednek abban, hogy az én bűnbánatom valódi volt. A  bűnbánat v a lódi gyümölcseit követeli a  Biblia. Elmondok mindent és ítéljetek. — Ti tudjátok, hogy én milyen é letet éltem. Hisz ti könyörültetek meg az én szegény gyermekeimen és feleségemen. Sohasem  éreztem lelkiismeretifurdalást azért, mert családomat a nyomorúságba döntöttem. A  bűneimet sohasem  láttam! Amikor nemrég a negyvenedik szü letésnapomat ünnepeltem, nagyon nyugtalan lettem. V ilágos lett előttem, hogy nem fogok még egyszer negyven évig élni. H a most meg kellene h a n o m , akkor mi lenne? Elmentem templomba, hogy meghalljam , mi van a halál után. Meghallottam az ítéletet és egyszerre nagyon melegem lett. Elmentem a lelkész úrhoz és megkérdeztem, hogy mit csináljak, hogy

Isten a bűneimet m egbocsássa és békességet találjak. A zt mondta, hogy a M egváltóhoz kell mennem és kérnem, hogy bocsássa meg a bűneimet. H aza  mentem és imádkoztam. A zonban a békesség, am ely után vágyakoztam , nem tért szívembe.Ismét elmentem a lelkészhez. „E ldobta már a pálinkás üvegét?— kérdezte — Attól félek, hogy ma ismét pálinkát ivott!'' Megijedtem, mert barátaim gúnyolódásától való félelmemben csakugyan ittam volt pálinkát, ha kevesebbet is, mint m áskor.“Nyolc nap m úlva abbahagytam az ivást. Szívem  azonban nyugtalan és békéden maradt. Ismét elmentem a lelkészhez és elmondtam néki, hogy többet nem iszom. Ő azt felelte: Ismered azt a  kis házikót ott az erdei úton. Feleségec és gyermekeid laknak ott, akiknek te Isten előtt hűséget esküdtél. Azt hallottam, hogy nagy nyomorban vannak. Eredj el h o zzá ju k !“ „K i fog dobni — válaszoltam  — amint már háromszor kidobott.“ „M égis el kell menned és el kell vinned utolsó hetibéredet“ . S  mélyen szemembe nézett a  lelkész. M egharagudtam, szinte m egvadultam . „Ez már mégis csak s o k ! Miért kell ennyire m egalázkodnom ?“ „Azért— válaszolta a  lelkész — mert Jé zus csak megüresített szívbe vonul b e .“Haraggal távoztam. D e két hét m úlva elmentem abba a kis házikóba. Feleségem  ott ült az asztalnál, gyermekeim a padlón hancu- roztak. Nagy nyomor lakozott a házikóban. A  legkisebbik gyermekemet minden kapálódzása dacára is karjaim ba vettem, odaléptem feleségem elé és így szóltam : „E lhoztam néked a hetibéremet, ismét gondoskodni akarok rólatok. Sok szomorúságot okoztam néked, meg



„ F é n y s u g á r 115tudsz-e nekem bocsátani?“ Szívemre vontam megfáradt fejét és ő nem ellenkezett, mert fáradt fejének jól esett szívemen megpihenni. Felnézett reám: „Ezt Jézus cselekedte!“ „Jézus,^ egyedül. 0, Jézus cselekedte ezt.“ Kimondhatatlan öröm ..töltötte el szívemet. Megtaláltam Üdvözítőmet. Enyém lett az Isten békessége. Most boldog családi életet élünk.Testvéreim, vizsgáljátok immár meg, vájjon bűnbánatom igazi-e és ha teheti- tek, fogadjatok be, mint testvért a Krisztusban.“Józsi elhallgatott, de szerető kezek nyúltak feléje és barátságos hangok hallatszottak: „Józsi, te igazi tanítvány vagy. Legyen áldott az Úrnak neve.“— -—
A z Isten karja nem 

rövidült meg.*
Hatalmas ébredési mozgalom indult meg 
Dél-Norvégiában. A mozgalom egészséges 
szellemű és a templomi igehirdetés köré 

csoportosult.Lelket megindító, a szebb jövő reményeit megcsillpgtató hírek érkeznek a lutheránus Északeurópából. A délnorvégiai Telemarkenben nemrég erőteljes ébredés indult meg.A mintegy 3000 lelkes Bö gyülekezetben kezdődött a mozgalom. A szép ünnepélyesen díszes templomban, ahol kb. 800 ülőhely van, azelőtt 30 —40 ember vett részt a vasárnapi istentiszteleten, a legutóbbi két hónap óta azonban a templom minden egyes alkalommal zsúfolva van. Esténkint 1200— 1400 ember tölti meg, tekintet nélkül az esetleges rossz időre és a járhatatlan utakra, mert isteni erő hívja s nyugtalan lelkiismeret űzi őket oda.
* Átvéve a „Kotimaa“ c. finn egy

házi lap 1930. évi 36. számából.

Hogyan kezdődött az ébredés 1 ..Kevéssel 1929 karácsonya előtt Kari Johan öye lett Bö gyülekezet lelkésze. Három más szomszédos lelkésszel közös erővel, lelkesedéssel látott hozzá a munkához, hogy megmozgassák a mozdulatlan tömeget. Két dologban állapodtak meg előre egymás között: először is új útakat kell megkísérelni, hogyanép figyelmét felhívják, lekössék, másrészt meg föltétlenül a templomban kívánnak maradni.A munka megindult. Közös elhatározással Bö-ben kezdték meg március 9-én. Esténként két előadás volt. A hallgatóság estéről estére növekedett. Csodálatos csend, feszült figyelem kisért minden szót. — Az előadók így csakhamar a kimondottan ébresztő igehirdetésre tértek át.Egy este azután kitört a szívekben elfojtott vágy, a lelkész mindmáig mély megrendüléssel beszél erről az esetről. Arról beszélt éppen a gyülekezetnek, hogy a templom oly hely, ahol mindennek komolyan, méltóságteljesen kell történnie, de egyben oly hely is, amely mindenki számára otthonos kell, hogy legyen, ahol mindenki segítségre, megértésre talál, aki azt keresi. Azután elhangzott a kérdés: Van-e itt a templomban valaki, aki útmutatást kíván? s érette való imádkozás után vágyódik ?Van! — csendül meg egy erős, de remegő hang s egy fiatal, 20—30 éves férfi lép elő.-Kezeit ökölbe szorítva áll meg az oltár előtt, egész lényén meglátszik, hogy amit akar, azt egészen akarja. Megható némaság borul a hallgatóságra, amint a fiatal ember letérdepel a lelkész mellé az oltár előtt, hogy együtt, egymásért imádkozzanak.Amikor mi felálltunk, — meséli Öye lelkész, — nagy csoport ember állt már hátunk megett, akik csendben jöttek az oltárhoz. A szó az ő szívükbe is behatolt. Űjból és újból



116 F é n y s u g á r “letérdepeltünk. Az egyes csoportok az oltár elől a sekrestyébe vonultak, ahol a másik három lelkész beszélgetett velük, segítséget nyújtva szorongó lelkűknek s utat mutatva a keresőknek.Azóta egyre többen és többen kérik a segítséget. És mindez teljes csendben, békességben történik. Csakhamar megkezdődtek összejöveteleinken a személyes bizonyságtételek is s alkalmat nyújtottunk az egyénenkénti imádságokra is. Csodálatos dolog is ez: százával látni térdeplő embereket a templomban. Azok, akik az imádságban nem vesznek részt, azok is békésen, nyugodtan ülnek a helyükön. — Valamelyik este 6 —7 fiatal ember térdepelt az oltár előtt fiatal lelkésze mellett a telt templomban. A „felébredtek“ körében egyébként a legkülönbözőbb korúak vannak.Az egész vidék megváltozott — mondja Öye lelkész. Azelőtt tánc, mulatozás zaja verte fel az esték csendjét, ott ellenben annak már a nyoma sincs. Egy alkalommal láttuk, hogyan igyekeztek az ellenfelek ösz- szegyűjteni „kedélyes estre“  az embereket. Szánalmas kis csoportot toboroztak csak össze, a templom ellenben zsúfolva volt.Hogy az ébredés ne legyen múló jelenség csupán, hetenként egyszer összejövetelt tartunk a templomban. Oly sokan vannak ott mindig, akik csendben vívják a maguk belső küzdelmét s ha már egyszer nyugalmat talált a lélek, akkor mélyebb gyökeret ereszt a szívbe elvetett Ige is. A papiakban rendszeresen több ifjú gyülekezik. És mindig vannak olyanok, akik máskor is beszélgetni kívánnak lelki kérdésekről.Négy ifjú lelkész tevékenykedik most egymáshoz közel a norvég hegyek között, felhasználva a csak nemrég nyert csodálatos tapasztalatokat!
D. Gy.

Egy szanatóriumi 
beszélgetésből.A  szanatóriumi park kígyózó I útain a simogató tavaszi alkonyban négy férfi sétálgat s komolyan beszélget. Egy 40 év körüli tisztviselő, egy orvostanhallgató, egy theológus, egy fényképész. Mindenféle felekezetüek.A  medikus szól mélázva :— Egy vasat sem ér az élet. Legjobb lett volna otthon maradni tehénpásztornak. Az ember csak töri magát mindenfelé, vágyódik az életben műveltség, békesség után és mi a vége ? Csalódás, betegség, nyomor, gyűlölködés.A  theológus szívét elfogódottság szorongatja és szeretne bizonyságot tennie. A  tisztviselő egyhangúan beszél maga e lé :— Igen, az embereket hajtja valami hiábavaló szomjúság.A  theológus folytatja:— Úgy van, hajtja őket szomjúság, de ez csak ő miattuk hiábavaló. Higyje el doktor kolléga, nem a foglalkozástól, tanultságtól függ az élet megtalálása vagy eltévesz- tése. Az emberek mindnyájan érzik, hogy nem elég a bölcsőtől a koporsóig csak enni, i ni, aludni, dolgozni, szórakozni. Éppúgy szom- júhozik epekedéssel maguknál a Hargita oldalán tilinkózó pásztor, mint a tudásra törő klinikai orvos, a pénzt hajszoló nagykereskedő, vagy más ember. Ez a lélek szomja. De az a nagy és szomorú tévedés, hogy az emberek azt hiszik, hogy ez olyan szomjúság, amit borvizzel vagy pezsgővel el lehet oltani s el lehet némítani tudománnyal, vagyonnal vagy élvezettel.— A  Bibliára gondol ? — kérdi az orvostanhallgató.— Igen, az Isten Igéjére, mely megelégít. Az embereknek úgy kellene élniök, hogy naponként meg



F é n y s u g á r “ 117tapasztalt Istenük legyen, aki munkát, erőt ad nekik, akihez bármikor bizalommal közeledhetnek. Köny- nyebben meg lehet kapni a Vele való közösséget, mmt a szanatóriumi beutalást. S Ő nem három hónapra, hanem az örök életre hív. Nála a szomjúhozó megelégszik, beteg meggyógyul, a szomorú boldog lesz.A  lélek a csöndben, komolyságban átfogja a négy embert, de a kerti úton egy ismerős pajzánÍtársaság siet el mellettük s az ar- I itt is, ott is lehull a lélek 
a. K. Gy.

iyőzz előbb otthon!amerikai katona a francia irctéren kiérdemelte a francia ereszt kitüntetését, de nem rajlandó feltűzni és pedig a kező indokolással: „Odahaza n'alan ember voltam, a nőiméi és az özvegy édesanyám- arttattam el magamat, hitvány pó voltam, most pedig kitün- a hadikereszttel o lyasvalamit a fronton hajtottam végre, akarom viselni a kitüntetést. 
t majd hazamegyek, előbb ott k győzni. Megakarom mutatni lesanyámnak, hogy otthon is tudom állani a helyemet Ak- íztán̂  majd viselem a hadi- ztét.“

Fosdick: „A szolgálat citelnie “

Jram, segíts rajtam!gy svájci szállodában megkér- egy tiszteletreméltó keresztyén zobaleánytól, aki kiszolgálta, szokott-e imádkozni. Röviden esen felelt: „Itt a házban any- munka van, hogy imádkozásra marad idő.“ A férfi ezt mondta: f jó imádságot mondok neked,

ami előfordul a Bibliában, ami meghal lgattatásra is talált és nagyon rövid. így hangzik: Uram, segíts rajtam ! ígérd meg, hegy ezt a három szót minden reggel és este el- imádkozod.“  — A leány megígérte s meg is tartotta az Ígéretét. Egy év múlva az öreg zarándok újra odakerült. Kérdezősködött a leány után. A vendéglős azt mondta: „Túlságosan jó volt ő a mi házunk számára, ahol olyan sok könnyelmű ember jár ki s be s ezért a lelkészünkhöz ment szolgálni.“  Az úr csakugyan meg is találta ott. A hálának a köny- nyei közt mondta el a leány, hogy a rövid fohászt először csak gépiesen imádkozta, de lassankint gondolkodóba ejtette s ezt kérdezte: miért is kell tulajdonképen segíteni rajtam? Mi segíteni való van itt? Nem vagyok elég jó vagy nem vagyok b o ld o g?“ S a mélyebb gondolkodásnál megtanulta, hogy mind a két kérdésre „nem“-mel feleljen, és Jézusban békességet talált.Funcke.
0  bekötöz . . .A föld megremeg, megrepedezik, hogyha a hatalmas Isten szói a vihar által. így reped és szakadozik az emberi szív is, ha Isten villáma belé hatol. De a megszakadt szívet is meggyógyítja az Úr Jézus békessége. Isten ítél — az Ur Jézus megment. Isten összetör — az Ur Jézus által felemel és bekötözi sebeidet.G O N D O L A T O K  ^Tudod-e, milyen embereket gyűlöl legjobban az ördög ? Azokat, akik készek szenvedni! Sokkal jobban tudja, mint mi, milyen áldást hoznak a szenvedések reánk és másokra.Steinberger.
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Külmisszió.Tegheasarian örmény misszionárius J  írja a következőket: „A  smyrnai katasztrófa után Salonikibe értünk. Nagyon nyomorúságos állapotban voltunk és mindenünket elvesztettük, de hálát adtunk Istennek, hogy mi csodálatosan megmenekültünk.Egy napon egy női hangot hallottam, amint fájdalmasan így kiáltott: „A  fiam !“  Megkérdeztem,hogy mi történt a fiával. Fájdalmas sírással mondta el a következőket: „Egyetlen egy gyermekem volt, egy tizennyolc éves fiú. Együtt mentünk az utcán. A törökök üldözőbe vettek bennünket és meg akarták ölni a fiamat. Magamhoz öleltem és nem * akartam elengedni. Erőszakosan letépték a keblemről és szemem láttára agyonszurták. A tőrdöfések közt így kiáltott: „Anyám megölnek!“  — és néhány perc múlva meghalt. Azóta mindig ezt hallom ; „Anyám megölnek!“  — Folyton ott cseng a fülemben : „Ja j, a fiam [“A Megváltó találkozott egyszer egy koporsóval, amelyben egy özvegy asszonynak egyetlen fia volt. Az asszonyhoz fordult és így szólt: „N e sirj“  és feltámasztotta a fiát. Én nem mondhatom ennek az asz- szonynak, hogy ne sirj, csak azt kérdezhetem tőle: „Miért sírsz?“  hisz Jézus tud segíteni, Jézus megvigasztal, Jézus erőt ád. Neki mindenre van hatalma. Napokig sirt, a haját tépte és a mellét verve így kiáltott: „Ja j, a fiam 1“  Nem lehetett megvigasztalni. „Megölték a fiamat! Nem tudom elfelejteni az utolsó szavait: Anyám megölnek!" A szegény asz- szony nem tudta elviselni a fia elvesztését, nem sokkal később ő is elköltözött a mennyei hazába. Vájjon fognak-e találkozni egym ással!?Szegény özvegyek és árvák sóhajtanak és keresik egymást és nem tudják egymást megtalálni. Megszűnt már az örmény nép sóhaja? Nem,

még most is felhangzik újra és újra a fájdalmas ja j ! Mit tehettek ti érettük? Enyhíthetitek adományaitokkal szenvedéseiket, bekötözhetitek sebeiket, kenyeret adhattok az éhezőnek, ruhát a mezítelennek, gyógyszert a betegnek és hirdethetitek az Evangéliumot a szenvedő és éhező örményeknek. A gyermekek azt mondják: „Ja j, a szüleim!“  — Az anyák azt mondják: „Ja j, a fiam“ — és én az! m ondom: „Bárcsak a fejem vizzé változnék, a szemem pedig könny- hullatásnak kútfejévé, hogy éjjel-nappal sirathatnám az én népem leányának megöltjeit!“  Jer. 9 : 1 .

(i

Egy zsidómisszionáriusnő írja „Zionsfreund“ -ban, egy fiatal meg tért leányról: „K is napsugár, olyan amilyent ritkán találni, igazi izraelita nő, akiben hamisság nincsen. Szereti Megváltóját teljes szívéből sok gyalázás és üldöztetés ellenére bátran megállja helyét. A zsidóünnepek alkalmával felkeresi a zsinagó gát és amint ilyenkor szokásos, ai asszonyokkal együtt a földszinti sorokban ül le, ahol egyébként csal férfiak szoktak ülni. Régi szoká szerint a rabbi thorával a kezébei körüljár és ennek is, annak is át nyújtja a thorát csókra. Ezúttal át halad a tömegen és odanyújtja Ilonkának. Kis idő múlva másodszor i megteszi ezt és hangosan azt mondja ia. „Maradj hű 1“  Ilonka rátekint é jst- ugyancsak hangosan így szól: „Soke hasem voltam olyan hű, mint ami tse] lyen most vagyok. Szomszédnői éivit deklődve kérdezik: „M it kíván tőle a rabbi, és miért mondta ő ezt?™ Ilonka így válaszolt: „H ű maradjaP" ezt mondta a rabbi, mert Krisztusiig,8 vagyok.“  „Szégyeld magad“ , kiáltkitt barátnője. „T e szégyeld magad“ , h s  viszonozza Ilonka, — „nekem ni miért szégyenkeznem, mert neki van Megváltóm, de te szégyelhet magad, mert még nem vagy az Övijén

Pf
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Tudakozzátok az Írásokat!Vezérfonál a Biblia olvasásához.
Aug. 1. Rom. 5 :1 — 11. I. Sám. 6. 

Pogány gondolat az, méltó a Filiszteusok- 
hoz, hogy vagy Istentől van rajtuk ez a 
baj vagy véletlenül. Keresztyén embernek 
tudnia kell, hogy nincs véletlen, A bajok 
az Istentől vannak, mert az Ő tudta és 
akarata nélkül semmi sem történhetik. 
Vagy büntetésül adja, mint a bűn követ
kezményét, vagy hitünknek próbájául vagy 
intésül és tanulságul. Hogy mely okból 
adja, az attól függ, hogy lelkileg hogy 
állunk Vele szemben. S hogy a bajokkal 
hogy éri el Isten a maga céljait, az pedig 
attól függ, hogy hogyan fogadjuk őket.

Aug. 2. Róm. 5 ;  12—21. I. Sám. 7. 
A bűn büntetést von maga után, a bűn
bánat pedig bűnbocsánatot. Izrael népe, 
mikor megtért bűneiből, mindjárt tapasz- 
lalta az Úr segítségét. S tapasztalhatta azt 
is, hogy Isten a szívből jövő, buzgó imád
ságot meghallgatja s győzelmet ad a Hozzá 
fohászkodó, benne bízó lelkeknek. Csak 
aztán minden szívből, amely tapasztalta 
az Ur bűnbocsátó és megsegítő kegyelmét, 
ba is éppen úgy fölszállna a hálaadás az 
ég felé, mint az izraeliták szívéből akkor, 
mikor az ellenségen vett győzelem emlé- 
|éül fölállították a hálaadás kövét, az 

ylEben-Haézert.
tli, Aug 3. Máté 9 :3 5 —38 Róm. 6 :19—23. 
^lárk 4: 26—29. I. Tim. 6 : 6— 12. A római 
■Évéiben más helyen is olvassuk ezt: 

“»Szánjátok oda a ti testeiteket Istennek.“ 
íiv|12. rész 1. v.) Igen, nekünk nem szabad 
¿tftógállanunk annál, hogy „a lélek kész, de 

|0|ílest erőtelen “ úgy kell vigyáznunk és 
.imádkoznunk, hogy az Ur Lelke által ké- 

)1 fesek legyünk testünket és annak minden 
ldjJ|“8Íál átadni Istennek kedves áldozatul az 
t ■•»ág szolgálatára. Szenteljük az Úrnak 

cfKünket, lábunkat, szemünket, szájunkat 
”l l %  használjuk őket, mint Istennek szen- 
í S !  ^közöket az Ő akaratának véghez- 

6i epeiére.
1 Aug. 4. Róm. 6 :1 — 11. I. Sám. 8 Isten 

gjjlem akart Izráel népe fölé királyt helyezni,, 
rád« a'K>8y ez a P°g®nv népeknél volt. Ő 

Í JjW akart ennek a népnek a királya 
 ̂ i's 8 nagy a d a tá t  szolgái, a próféták 
, »«■•I tudatni és keresztülvinni. De a makacs, 
3ad“.ifj<iell.en né.P. nem akart belenyugodni, 
® flil . aron királyt akart. S az Úr meg- 

hogy Ő sokszor a saját gondolatai t >8 teljesít egy-egy kérést, amely-
qye'j)* valaki makacsul ragaszkodik, de az 
, az 0« 'n ™onS° lélek aztán viselje a maga,

mindenáron keresztülvitt akaratának a 
következményeit.

Aug. 5. Róm. 6 : 12—23. I. Sám. 9. 
Isten útjai egészen csodálatosak. Mily távol 
volt Saultól, mikor elindult, atyja szamarait 
keresni, a gondolat, hogy milyen nagy 
tisztesség vár reá a mai napon I Az Úr 
alkalmasnak találta arra, hogy ő legyen 
Izráel királya. Sok külső és belső tulaj
donságvolt benne, amelyeket, ha Isten által 
engedi magát vezettetni, az Úr jól felhasz
nálhat. De hogy Saul enged-e majd az Ur 
vezetésének, annak azután kellett eldőlnie.

Aug. 6. Róm. 7 : 1—13. I. Sám. 10. 
Akármennyi kiváló tulajdonság volt is 
Saulnak, melyek alkalmassá tették őt a 
királyi méltóságra, a szíve mégsem volt 
olyan, amilyennek Isten szerette volna 
látni. Azért hát Isten elvéltoztatta előbb 
Saul szívét, mielőtt a nagy feladatot rá
bízta volna. Isten mindnyájunk szívét el 
akarja változtatni, mindegyikünknek új 
szivet akar adni, mielőtt helyet és munkát 
adna nekünk az Ő országában. Aki új 
szív nélkül akar dolgozni Isten országának 
a munkájában, az kudarcot vall és kárt 
szerez másoknak is.

Aug. 7. Róm. 7 :1 4 —25. I. Sám. 11. 
A hitetlen világ úgy tesz ez Isten gyer
mekeivel, mint ahogv Náhis akart tenni 
a Tibes-Gileédbeliekkel: kész őket segí
teni, de nagy áron. A jobbik szemöket 
kívánja, a lelki világosságot akarja tőlük 
elvenni. Mily jó, hogy van kihez fordulni 
szabadulásért 1 Ma “is akadnak Saulok, 
akik mint az úrnak az eszközei, segíteni 
tudnak az Úr szorongatott gyermekein, de 
még ha nem volnának is, él az Úr, aki 
mindenkor kész megszabadítani azokat, 
akik Ö hozzá fordulnak. (Zsolt. 50 :15 )

Aug. 8 Róm. 8 :1 — 16. I. Sám. 12. 
Istennek eredetileg nem az volt az aka
rata, hogy Izrael fölött földi király ura'kod- 
jék, de miután a nép állhatatos kívánságára 
mégis teljesítette ezt a kérésöket, ebben a 
helyzetbensem akarta őket elhagyni, hanem 
új útat nyitott az áldások számára. Ha a 
nép és a király az Ö útjain fognak járni, 
akkor megtartatnak. Milfen hosszútűrő ke
gyelem! Még botor kívánságaink teljesülé
sében is megláthatjuk az Úrnak türelmes, 
szeretetteljes szándékait s ez is arra indít
hat bennünket, hogy ezután jobban keres
sük az Ő akaratát s jobban engedelmes
kedjünk neki. Ha ezt az alkalmat elrontjuk, 
méltán ér bennünket az Úr tartós haragja.
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Aug. 9. Rom. 8 :1 7 —30. I. Sám. 13. 

Isten sokszor próbára teszi türelmünket. 
Nem minden teljesül úgy és akkor, ahogy 
mi azt kivánnónk és jónak látnánk. De ez 
nem jogcím arra, hogy Isten Ígéreteiben 
kételkedve, parancsolatait félretegyük s a 
magunk gondolatai szerint járjunk. Hiába 
öltöztetjük aztán az engedetlenséget a ke
gyesség ruhájába, mint Saul telte az ő 
imádságával és hálaáldozatával, az enge
detlenség mégis csak engedetlenség marad 
és jó gyümölcsöket nem terem.

Aug. iO. Máté 7 : 13—23. Róm. 8 :  12 
- 1 7 .  Máté 1 2 :4 6 -5 0 . Csel. 1 6 :1 6 -3 2 .  
A gyermek engedelmeskedik az ő atyjá
nak Istennek gyermekei engedelmeskednek 
az Ö mennyei Atyjuknak. A mennyei Atya 
az Ő akaratét Szent Lelke által tudatja 
gyermekeivel, a Lélek az. Aki Isten gyer
mekeit vezeti. S a Lélek nem vak enge
delmességre hívja fel őket, hanem bizonyos
ságot ad nekik afelől, hogy egy szerető 
édes Atyának engedelmeskednek, Aki 
gyermekeivé és örököseivé fogadta őket, 
egy-zülött szerelmes Fia testvérévé és 
örököstársóvá. Nem boldog állapot-é az 
Isten gyermekeinek állapota? Boldog még 
akkor is, ha szenvedniük kell, mert a szen
vedés útja a dicsőséghez vezet.

Aug 11. Róm. 8 :3 1 —39. I. Sám. 
14: 1 — 23. Jónathán önzetlen és alázatos 
lelkű ember volt. Később Dáviddal szem
ben tanusi'ott magatartásából ez világosan 
kitűnik. De mielőtt a későbbi események 
napfényre hozhatták volna, ami lelkében 
élt, az Ur már azelőtt is tudta és ismerte 
azt. Azért használhatta föl Jonathánt, a 
maga egyszerűségében és alázatosságában 
is eszközül Izráel nép mek az ellenségtől 
való megszabadítására. Az Ur ma is sok
szor dolgozik igénytelennek látszó eszkö
zökkel s az egyszerű Jóna'hánokat nem 
egyszer jobban fel tudja használni a többiek 
közül fejjel kimagasló Sau’oknál.

Aug. 12. Róm. 9 : 1— 13. I. Sám. 14 : 24 
—52. A kemény Saul úgy akarja a győzel
met kivivni, hogy a népet éhséggel meg- 
sanyargalja. Ez nem Istenek útja s nincs 
is rajta áldás. Jonalhán tudtán kivül vét 
az atyja által ki idolt parancsolat ellen s

az Ür világosan Jónathán mellé áll. nem 
Saul mellé. Saul imádságára nem feleli, 
Jonathánt pedig nem engedi prédául esni 
atyja oktalan Ítéletének. Akik irgalmassá
got cselekszenek, azok irgalmasságot nyer
nek, de az irgalmatlanoknak és kevélyel- 
nek az Ur ellenük áll.

Aug. 13. Róm. 9 :1 4 —24. I. Sám. 15 
1 — 19. Saulnak irgalmassága csak ál ir
galmasság. Ő tulajdonképen a prédára ér 
a dicsőségre vágyik A prédát úgy szeri 
meg. hogy megkíméli a juhoknak és bar 
moknak javát, a dicsőséget pedig úgy, 
hogy az ellenséges király foglyul ej téséve 
akar dicsekedni. S hogy a maga dicsősé 
gét még nyilvánvalóbbá tegye, emlékosz 
lopot állít önnönmagánnk. S mindezt be 
tetőzi képmutatéssal. „Én végrehejtám a 
az Urnák parancsolatját.“ Nem tudta-e 
maga is nagyon jól, hogy ez nem igaz 
Saul megindult a lefelé vezető lejtőn.

Aug. 14. Róm. 9 :2 5 —33. 7. San 
15 : 20—35. A lejtőn nincs megállás. San 
nak lelki szemei egészen elhomályosulnál 
Felületes bűnbánattal és bocsénatkéréssi 
akar mindent jóvá tenni, de tulajdonképe 
ebben is csak önmagát keresi. Csak az 
becsülete maradjon meg a nép előtt, ez 
fontos előtte, az Úrnak dicsőségével nei 
gondol. Agág fölött Sámuelnek kell kimo: 
dania az Ítéletet, amely az Ür Ítélete. Ágé 
az Isten előtt is büszkélkedő bűnt kép« 
seli itt, arra pedig lesújt az ítélet Ne tűi 
meg életekben az Agágokat, a büszkes 
get, a kevély ellenállást, irtsd ki őket ké 
lelhetetlenül, mert az Ür kimondta réji 
az ítéletet.

Aug. 15. Róm. 1 0 :1 — 11. I. Sám. 1 
Saul ú'ja lefelé vezet, a Dávidé most i 
dúl meg fölfelé. Útközben találkozni 
kell. Itt az Ür ismét kegyelmi időt kés 
Saul számára. A Dáviddal való talál 
zás javára szolgálhat neki. ha Isten kei ! 
látja meg benne. Dávidra reá szállott 
Úrnak Lelke. Saultól eltávozott. De az 
Lelke erősebb a gonosz léleknél, ha Sí 
most még megnyitja szívét az Ür előtt, 
Úr Lelke diadalt vehetett volna a gom 
lélek fölött. De hajlandó-é erre Saul ?Vargha Gyűli
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