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Haza-érve.
Kroeker.

Elhallgatott a hárfa tiszta hangja,
Am ely csupán a Bárányról dalolt,
Utolsó húrja, íme, megszakadva,
Melyen a hang dicséret s hála volt; 
Néma az ajk, mely szent örömmel szólta 
A z  Ur dicső, nagyságos tetteit,
Pihen a térd, mely sokszor meghajolt, ha 
Hordá saját és mások terheit.

Be van fejezve munka s szenvedés itt, 
Örök szombatnak napja int feléd,
Hited, mely híven harcolt mind a végig, 
Örökségébe győztesen belép.
Már látod Üt, ki itt éltednek üdve, 
Örömforrásod és erőd vala,
S a trón előtt, hol állsz megdicsőülve, 
Zeng ajkadon a Bárány új dala.

Ford. Vargha Gyuláné.
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E M L É K B E S Z É D
P a u e r  Irm a  (lin k » tiissza -fő n ö k n ő  K op orsója  fe le tt, 

ta r to tta  I>. I»r. R a ffa y  S án d or ev. p ü sp ö k  
1 9 3 9 . szep tem b er  31-én .

Az Ur ezt mondta: „Elég neked az én 
kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség- 
ben lesz teljessé." II, Kor. 12, 9.

Aki ezeket a szavakat az Úrtól hallotta és örök emlékezetül, vigasztalásul^ 
erőforrásul leírta, Pál apostol volt. Az az apostol, aki a boldogító hit meg
nyugvásává! végezte minden munkáját és harcolta meg az élet harcait. 

Az ő élete pedig diadalmas élet volt. Diadalt ült a saját lelkén, melyet 
az Úr szolgálatába hajtott a megtérés szent gyötrelmeivel és a gyötrődés fáj
dalmaival. Diadalt ült a testén, melynek gyengeségeit leküzdötte. Diadalt ült a 
hitetlen világon, melyet az Úrhoz térített. Diadalt ült a közönyös vagy bűnbe- 
merült lelkeken, melyeket az Úrhoz fordított. Diadalt ült az élet akadályain, 
ellenségeskedésein, szenvedésein, gondjain és fájó üldözésein, melyeket le
győzött és az Úr szent ügyének szolgálatába állított. És mindezt a sok diadalt 
nem a tudásnak, nem az erőnek, nem az emberi akarásnak, nem a másokkat 
igábatörő hatalmaskodásnak fegyvereivel vívta ki, hanem azzal az önmagá
ról lemondó alázatos hittel, mely eszközül átadja magát az Isten számára, 
hogy az 0  kegyelme legyen cselekvő erővé az erőtlen és gyarló emberben.

Pál az isteni kegyelem embere volt. És az Isten kegyelmével küzködő 
Pál nyomán diadalmas élet támadt. Alkotások, gyülekezetek, hívők serege, 
vigasztalások, igazságok, újjászületések, lelkek hite, boldogsága, üdvössége, 
alkotó élet újjászületésből sarjadó diadalai jelzik az apostol útját. Mert a ke
gyelem embere csak diadalmas lehet. Hiszen a kegyelem nem más, mint ki
váltság és azistenerejénekésörökkémunkás és mindenben mindenkinek bol
dogságot osztogató lelkének ajándékozása a földi ember életébe, hogy legyen 
az az élet diadalmas, alkotó, megáldott, boldog és boldogító élet. A kegyelem 
emberei értik meg egyedül az apostol ama kijelentését: „Nekem mindenre 
van erőm a Krisztusban.“ (Fii. 4. 13.) Egyedül csak ők értik meg, mit mond 
Jézus e kijelentésével: „Aki hisz, annak örökélete van.“ (Ján. 3. 36.)

Most is egy ilyen hívőnek, az isteni kegyelem egyik emberének életéről 
hull le emlékező lelkünk előtt a titkok fátyola. S feltárul előttünk Pauer Irmá
nak az élete. És érezzük, tudnunk és éreznünk kell, hogy nem azért állított 
most minket e koporsó mellé az Isten szabadon uralkodó szent akarata, hogy 
elsírjuk fájdalmas gyászunk őszinte könnyeit hanem, hogy meghallgassuk és 
lelkűnkbe véssük e koporsó tanításait.Mert e koporsóval is azt hirdeti az Úr: 
„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenségben válik teljessé!"

S nézzétek meg és gondoljátok át ennek a csodálatosan hívő embertár
sunknak diadalmakban gazdag életét és ennek az életnek cselekedeteit. Ezt 
az életet is lehet bírálni, mert emberi élet volt. Azokat a cselekedeteket is lehet 
megítélni, mert ember cselekedetei voltak. De minden komoly ember s külö
nösen minden hívő lélek kénytelen elismerni és bevallani, hogy Pauer Irmá
ban volt valami emberfeletti erő. Erő, amely a lelkét áthatotta. Erő, mely aka
ratát acélossá tette. Erő, mely szívétől a csüggedést a legnehezebb helyzetek
ben is távol tarotta. Erő, mely gyenge és törékeny testét is bajállóvá tette. Erő, 
mely vitte Egyiptom hitetlen tömegeitől kezdve népeken keresztül az Isten igé
jének hirdetésével s bizonyságtételével diadalról diadalra, alkotásról alkotásra. 
Mert az az erő az Isten kegyelme volt, mely az ő erőtlenségeiben vált teljessé,



F é n y s u g á r “ 139

alkotóvá, diadalmassá! Ez az erő bizonyítja, hogy Pauer Irma valósággal az 
isteni kegyelem embere volt.

Sohasem hallotta senki Pauer Irma ajkáról elhangzani a kérkedés sza
vait. Pedig lett volna mivel kérkednie az emberek szokása szerint. Sohasem 
mondta, hogy ő akar valamit. Sohasem, hogy ő alkotott. Neki nem kellett a 
látványos ünneplés. Ö csak a tulajdon lelkében ünnepelt annak, aki általa 
munkálkodott: a neki kegyelmet adó jóságos Istennek. Pauer Irma az isteni 
kegyelem embere volt, azért volt olyan erős az akarásban, kitartó a megállás
ban, gazdag az alkotásban, szerény a beszámolásban, törhetetlen a meggyő
ződésben, diadalmas a hitében.

A koporsónak ez a beszéde telve van vigasztalással, lelki békességgel 
és megnyugvással. Az Isten emberét lehet gyászolni, meg is kell siratni, mert 
kevés jár közöttünk itt e földön, de miden egyes kihúlló könnycsepp tisztító 
hittel enyhíti lelkünket. Csak az elvesztése illeti fájdalmas gyásszala szivün- 
keh Mert akaratlanul is beleütődik szívünkbe az a nehéz gondolái, ki veszi át 
'Pauer Irma diadalmas életének munkáját ezen a földön? Kinek a leikébe ad
hatja bele az Úr az ő kegyelmének szent ajándékait, melyeket most Pauer 
Irma elfáradt és összeroskadt testéből visszahív? Ki lesz az az erőshitű utód, 

I aki Pauer Irma hitével és szeretetével veszi majd fel s viszi diadalra az Úr 
szent ügyét? Ki lesz majd ezentúl édesanyja annak a meghitt családi körnek, 
melynek éltető lelkét most magához hívta a Mindenható? Ki szolgál majd a 
Fébé leikével az Úr szent gyülekezeteiben? Kiben lesz meg az az apostoli 
buzgóság, mely önmagát emészti fel, mint a világító szövétnek, hogy mások
nak mutassa az örökéietre vivő utat? Kiben lesz meg az alkotó lélek hité
nek az a gazdasága, mely nem retten meg semmi akadálytól ?

Mindezek az emberi gyarlóság fájó kérdései. Ezek szokták felsajtolni 
a szív mélyéről a bánat könnyeit. És ezek a könnyek is jogosultak, mert 
emberek vagyunk. A kegyelem emberét azonban nem könnyekkel kell el
búcsúztatni. A kegyelem emberének búcsúztatása csak buzgóságos imád
kozás lehet, melyben egybefolyik a hála és a könyörgés szava. A háláé azért, 
bogy az ő kegyelmének gazdagságát embereknek adja ajándékul a jóságos 
Isten és az ilyen embereket apostolokká és evangélistákká teszi az ő szent 
ügyének szolgálatára. A könyörgésé pedig azért, hogy támasszon az Isten 
méltó utódot, kegyelemmel felruházottat, erőset, igazat, hívőt és alkotót, sze
rető szívüt és hitben gazdagot annak a nemes, alkotó, evangéliumi munká- 
nak folytatására, melynek éléről Pauer Irmát visszahívta. Akit Epedig vissza
hívott, jutalmazza meg a hivő lelkek dicsőséges koronájával, az örökélet 
boldogságával a mi Urunk, Jézus Krisztus érdeméért! Ámen.

Szólt az Úr: Béthel!

Ott fenn Sionban van. kinek e 
megemlékezés szól. És aki írja, 

könnyes szemmel, de boldogító re
ménységgel figyel lelke melódiájára: 
.Ott fenn Sionban nincs fájdalom, 

. rsak Sionba vágyom nagyon!“... 
Évek óta kaptam meghívót a 
r klotildligeti Béthel-telepén ren

dezett lelkész- theologus konferenciára. 
A meghívót elolvastam, elgondolkoz
tam rajta s megállapítottam, hogy jó 
volna oda elmenni, de nem mentem 
el. Akadály hiszen mindig volt, úgy
hogy elmaradásom megindokolására 
nem kellett ürügyet keresnem. A 
múlt évben is megjött a meghívó.
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Szeretettel szólt hozzám. Sohasem 
éreztem még, hogy így szólt volna 
hozzám. Nem csoda, hiszen az Úr 
megérintette a szívemet, hogy az 
immár érzékenyebb lett. Koporsó elé 
állított. Keresztet vésett a szívembe. 
A koporsót az anyaföld elfedte, de 
a kereszt ott maradt a szívemben s 
ott volt annak minden dobbanásá
ban. Kereszt a szegény emberi szív
ben ! . . .  S jött a meghívó Béthelbe... 
Ismét úgy volt, hogy nem mehetek. 
Fáradt voltam. Halálosan fáradt. 
Jobb otthon maradni; egyedül lenni; 
kimenni a temetőbe s onnan a mesz- 
szeségbe tekintgetni, a messzeségbe, 
. . .  az örökkévalóságba vágyódni 
. .  . feledni, feledni, feledni . . . — 
így gondoltam. Minek nekem Béthel, 
konferencia, találkozás lelkész test
vérekkel? — így gondoltam.

De két nappal a konferencia előtt 
elhatároztam, hogy — Béthelbe me
gyek. Nem tehettem mást. így kék 
lett határoznom. A súlyos akadá
lyokkal nem törődve, elmentem 
Béthelbe.

Áldjad, én lelkem, az Urat! . . .
A délutáni órában ott álltam 

Béthel kapuja előtt. Egy szellő sóhaj 
lefújta saruim porát. „E hely szent 
hely!“ Azután megnyílt a kis kapu. 
Beléptem. S oU voltam immár 
Béthelben. Az Úr házában. Lelkek 
otthonában. Szomorú, meggyötört, 
halálfáradt lelkek otthonában. Még 
nem tudtam ezt, de éreztem. Érez
tem: itt jó lenni. Itt jó megállni,
megpihenni, é ln i___  Ma tudom,
hogy érzésem igaz volt.

Néhány pillanat, s megálltam. 
Előttem Valaki. Gyenge, törékeny 
test, békességet hirdető arc, a Krisz
tus napsugarában megfürdött és azt 
visszatükröző szem 1 Éreztem, hogy 
az Úrnak egy követe előtt állok. 
Követ Ő, próféta Ö, szent Ő!

ő  is úgy ment Béthelbe, mint 
én: súlyos akadályok leküzdésével. 
Mit fákat kidöntő orkán? Mit életet

aláásó alattomos betegség! Béthel 
telepén lelkész-konferencia lesz s 
ezért ott kell hagynia hűvösvölgyi 
csendes házát s mennie, ahová az 
Úr hívja. Ki kellett mennie. Az Űr 
indította reá. Találkoznunk kellett, 
Óh, Te drága Lélek I . . .  „A forrás
nál ott talállak? Ott vár ránk sok 
kedvesünk, kiket a tisztább világnak 
Fényiben megismerünk . . .“ Te is 
vársz I Ugye, vársz I . . .

Üdvözölt. Két szóból állott első 
üdvözlete. „Régóta várjuk 1“ Két szó 
csupán, de két fonál, mely megkö
tött, ahogy csak szeretet tud meg
kötni. „Látod, te szegény, szomorú, 
vérző szív, itt várnak reád. Szeretet
tel, bízó reménységgel, érted is vias
kodó imádsággal. Várnak — az Úr
hoz I Az Úrhoz!‘‘ És ahányan ott 
álltak körötte, mintha mindannyian 
csak ezt rebesgették volna: várunk 
az Úrhoz 1. . .

Egyik este ott ülhettem ama 
Valaki mellett. A terem már kiürült 
Ketten maradtunk. Soká. S percről- 
percre világosabban láttam, hogy 
— hárman vagyunk. Az Úr is Velünk! 
És a csendes éjszakában az Úrhoz ér
tem is kiáltó testvérek imájának ereje...

Egyik reggel áhítatot tartott. A 
papoknak. Nekem áhítat volt az. Le
tettem a tollat s letöröltem az élő- 
szivárgó könnyet. . .  balzsamolajat 
éreztem égő sebemen . . .

A konferencia ideje még nem 
telt el, amikor a kötelesség már el
szólított. Mennem kellett. Ismét üd
vözölt. Búcsú üdvözlet volt. Szebbet 
még nem hallottam emberi ajkról. 
„Szeretjük 1“ . . .  Boldogabbá még 
nem tett engem semmi, mint ez a 
búcsú üdvözlet. „Kedves Anyám“ 
búcsú üdvözlete vol t . .  .

Búcsú üdvözlet volt. Nem láttam, 
nem hallottam többé. Elment. Haza
ment. Otthon van. Sionban. De „a 
szeretet soha el nem fogvl“ Örök 
az. Enyém az most is. Áldjad, én 
lelkem az Uratl
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Szívem mélyébe csendül szünte
len nagy mentő szeretetének aggódó, 
bízó, bíztató kérdése: ,,Mondd, talál
kozunk-e végre Az atyai ház ölén? 
A küszöbről visszanézve Majd téged 
kereslek én“ . . . .  Anyám, hiszem 
szent hittel, hogy nem hiába fogsz 
keresni 1 ^Hiszen nappal kegyelmet 
küld az Úr én hozzám is és éjjel ő  
az énekem és imádság életem Iste
néhez (Zsolt. 4 2 :9).. .  Igen, UramL.J 

Akik ott voltak; akik vele voltak ; 
akik az övéi voltak; akik általa az 
Űr kegyelmét érezhették; akik bírják 
az 0  testamentumát, mint örökösei, 
óh, vajha maradhatnának minden idő- | 
ben méltó örökösei: az ő szereteté-; 
vei szeressenek 1 . . .  Az ő szeretete 
Krisztusi szeretet volt. Tudom, hogy 
most is az ő szeretetével szeretnek. 
Így áldják az ő drága emlékét 1 . . .

„ F é n y

I I
U -ó.—

Zulauf Henrik.

Kegyelem.

Mielőtt a műtétre ment, csak egy 
vágya, egy kérése volt az Úr

tól, hogy ne hozzon szégyent az Ő 
nevére. Régebben többször beszél
gettünk arról, hogy a műtőasztalon 
az altatott beteg mily sokat beszél 
sokszor és hogy az ébredéskor milyen 
jelenetek vannak. Elmondtam, hogy 
láttam már kegyes beszéddel az 
ajkán lefeküdni valakit és rögtön az 
altatás kezdetén duhaj nótázásba 
kezdeni. Gyengéd, becéző szavakat 
suttogó beteg, csakhamar, amikor a 
chloroform már megszüntette az agy 
gátlócentrumának hatását, vad károm
kodással illette az előbb még becé
zett egyént. Ilyen megnyilvánulások
tól nem félt, hisz tudta, hogy szíve 
telve van az Úr szeretetével, de 

nem szerette volna, hogy csak 
felesleges, értelmetlen, zavaros 

szóval is botránkoztasson valakit, 
ártson valakinek.

Mosolygó, kipirult arccal feküdt 
s műtőasztalra, egy utolsó búcsú

s u g á r "

pillantást vetve felém. Azután elaludt 
csendesen, nyugodtan, mint egy kis 
gyermek szerető atyja karjában.

Hosszú útat tett meg, amelyről 
mit sem tudott. A sebész kimondta 
közben a rettenetes ítéletet: nincs 
segítség. Az orvosi tudomány meg
feszített erővel küzdött, hogy még 
rövid időre itt tartsa őt a földön és 
az alatt mellette, a kórház folyo
sóján, az udvaron, Magyarország 
különböző részein, Németországban, 
és Egyiptomban sok kéz, szeretteinek 
keze, kulcsolódott össze hő imára: 
„Urunk, legyen meg a te akaratod, 
de ha lehetséges . . .  1“

Már ott fekszik az egyszerű kór
házi szobában. Halottfehér arcán ki
mondhatatlanfájdalom nyomai mellett 
is fenséges nyugalom látszik. Melle 
alig mozdul; lélegzik még ? Szíve 
alig dobog; él még?!  Uram könyö
rülj rajtunk 1 Mintha az ajka meg
mozdult volna. Fölé hajolok. Halkan 
suttog. Vájjon mit óhajt? Mivel 
enyhíthetnénk szenvedését?! Szemé
ből meleg sugár lövel felém és a 
halk suttogó hang kissé erősebb 
lesz; „Jézus ölébe bizton hajtom 
fejem le én 1“ Azután elhallgat, 
tovább nem mondja az éneket, de 
ebben az egy mondatban benne van 
a rettenetes szenvedések közt is 
boldog, nyugodt arc magyarázata.

Megint hosszú idő telt el, a 
várakozás nehéz órái. Mégis, mégis 
megáll az oly sokat szenvedett szív ? 
Hiába minden könyörgés, minden 
orvosi segítség! A pulsus mind las
sabb lesz, a szív mindig erőtlenebb... 
de újra felnyílik a drága szem, rám 
néz, mintha hívna, mintha mondani 
akarna valamit és az élettelen, fehér 
ajak újra megnyílik és egy szót mond 
újra meg újra: „Kegyelem, kegyelem, 
csak kegyelem 1“

És jött az éjszaka. Emberi fogal
mak szerint a szenvedések legrettene
tesebb éjszakája és mégis a csendes 
éjszakában sem hallatszott más, mint
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a súlyos beteg csendes hálaadása: 
„Kegyelem, kegyelem 1“

A hajnali órákban teljesen magá
hoz tért és megkérdezte, hogy mi 
történt. Amikor meghallotta, hogy 
túl van az operáción, szinte diadal-' 
másán tört ki belőle újra az ujjongás:
„ Kegyelem

A műtét után még tizenhat súlyos,; 
szenvedésteljes nap következett és í 
azután eljött szeptember 19-e.

Egy év telt el azóta. A válás: 
fájdalma azóta csak fokozódott. A 
hiány, az űr még nagyobb lett és 
mégis éa most is, újra meg újra 
csak azt mondhatjuk, amit Kedves 
Anyánk mondott: „Kegyelem, csak 
kegyelem 1“

Kegyelem, hogy élt, hogy az Űré 
volt, hogy az Úrért élt, hogy a mienk 
voltrés mi az övéi. Kegyelem, hogy 
az Űr a betegség által is közelebb 
vonta magához, kegyelem, hogy 
műtőasztalra fektette, hogy ott is 
bizonyságot tehessen róla. Kegyelem, 
hogy felébresztette és kegyelem, 
kegyelem, hogy a szenvedés ágyán is 
Jézusa ölében fekhetett, minden csak 
kegyelem. Kegyelem volt az élete, 
kegyelem a halála, kegyelem az, 
hogy most ott fenn imádkozik éret
tünk.

„Pauer Irma valóban a kegyelem 
embere volt.“ Dr. F. M. d. ft.

^  K Ü L M I S S Z  I ~  

Emlékek.

Kivonat az evangélikus mohamedán misz- 
szió lapjának a „Pionier“-nak 1929. évi 

»Vőben számában megjelent megemléke
zi'  ibő !  :

„1929. szeptember 19-én, életének 50. 
évében hazament Urához, Pauer Irma dia
konissza főnöknő . . .

Korán ismerte meg Megváltóját. A 
malchei bibliaiskolában végzett tanfolya
mot. Gazdag belmissziói munka után ha
zájában, vágyat érzett a misszió munká
jára. 1911. szeptemberében a wiesbadeni 
missziói ház jelöltje lett. A Wiesbadenben 
töltött idő alatt különösen kedvessé tette

őt számunkra az az izzó vágy, amely a lel
kében élt, emberi lelkeket a Megváltóhoz 
vezetni. Különös adománya volt a lelkek 
gondozására és kifogyhatatlan szeretettel 
viseltetett nehéz egyéniségekkel szemben 
is. 11912. októberében küldtük ki Egyip
tomba, ahol leginkább edfui női állomá
sunkon dolgozott. Nagy odaadással és te
hetséggel sajátította el a nehéz arab nyel
vet, úgyhogy a második év folyamén az 
első nyelv-vizsgát is letehette. Megindu
lása nagy reményekre jogosított. Munkáját; 
félbeszakította a háború kitörése. Pauer 
kisasszony többi misszionáriusunkkal együtt; 
visszatért Európába. Szeretett hazájába,' 
Magyarországba ment, ahol Isten csodá-; 
latos módon megtalállatla vele tulajdon- 
képeni feladatát, amelyben azután teljes! 
odaadással szolgált és fogyasztotta el erőit. 

Az általa hitélethez jutottak kis cso- 
orljából, bölcs vezetése alatt megalakult 

— csudálatos szervező tehetség volt — a 
,Fébé" Diakonisszaház . . .
~~ Az új nagy munkájában sem hült ki 

a mohamedán misszió iránti nagy szere- 
tete, amelyet újra és újra, még a halálos 
ágyán is megtapasztaltatott velünk. ■>— Ado
mányai tehetségét mindig felülhaladták s 
találékony szeretete a legkülönbözőbb ked
ves ajándékokkal örvendeztette meg misz- 
sziói házunkat és kintlevő misszionáriusa
inkat. Hűséges szeretettel gondolunk az 

('elárvult diakonissza munkára, amelynek 
feje és szíve volt ő. Árassza az Úr reájuk 
gazdag áldásét és tartsa meg bennük ala
pitójuk lelkét és még ennél is sokkal töb
bet, az Ö Szendéikét.

Boldogok a halottak, akik az Úrban 
halnak meg mostantól fogva. Megnyugosz- 
nak az ő fáradságuktól és az ő cseleke
deteik követik őket. Jelenések 14, 13,

Most még sötét homályon ét 
Lélom az Úr ábrázatát,
De nemsoká a mennybe fenn 
Öt szemtől-szembe nézhetem . . .

Kivonat Götte Lina misszionáriusnő leve
léből : Az Egyiptomba induló misszio

náriusok Wiesbadenben 1912. október 12-én 
tartott búcsú-összejöveteléről írták, hogy a 
résztvevőkre különösen mély hatást gyako
roltak Pauer Irma misszionáriusnő búcsú
szavai: „Találkoztam a Megváltóval, mint 
Valakivel, akiben egyedül van erő, békes
ség és élet és ezért nem választhat el 
többé semmi engem tőle. Ahova megy, 
vele kell mennem, el nem hagyhatom, még 
ha az út sötét is előttem, vagy ha súlyos 
szenvedéseken vezetne is keresztül, akkor 

.is ezen az úton kell mennem, mert ez az 
egyedüli biztos út számomra. Megragadom 
a kezét és azt mondom neki: „Ahova te 
mész, oda megyek én is.“
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Szept. 16. Zsolt. 53. II. Sám. 6. Milyen 
izigorúan veszi az Ür, hogy ahhoz, ami 
■zent, szentségtelen kezekkel senki hozzé 
íe nyúljon. Az Uzzára lesújtó kemény 
féléiét nehéz volna elfogadnunk, ha benne 
ízt a leckét nem látnánk, hogy Istennek a 
izentséges személyével, akit Izrael népe 
tözött az Isten ládája képviselt, szentségesen 
teli bánnunk. Dávidot is félelem széllja 
neg ennek az ítéletnek láltara, de csak- 
íamar tapasztalhatja, hogy ahol Isten 
ádéját s vele együtt magát az Urat alá
zatos szívvel fogadják, oda áldást visz az, 
nint az Obed Edom házára.

Szept. 17 Zsolt. 54. II. Sám. 7: 1—16. 
.Ember tervez, Isten végez“ mondja egy 
nagvar közmondás és jól van ez így. Még 
egjobbnak, legkegyesebbnek, látszó ter
meinket is keresztülhúzza az Ur, mert nem 
a mi gondolataink szerint kell a dolgok- 
lak végbemenniök, hanem az ő  gondo- 
atai szerint. Dávidnak le kellett mondania 
arról a szép tervéről, hogy az Űr házát 
megépítse, s ebben is meg kellett látnia 
hogy az Ür teljesen a mega akarata sze
rint választja meg a maga eszközeit min
den munkára. De aki hű Őhozzá és el 
tudja fogadni alázatos szívvel a maga 
terveinek a keresztülhúzását, azt az Ur 
megáldja a saját gondolatai szerint.

Szept. 18. Zsolt. 55:1—12 II. Sám.
7: 17—29 Hogy Dávid mennyire nem 
kereste a maga dicsőségét, meglátszik 
abból, hogy mikor az Or elveszi tőle azt 
a lehetőséget, hogy ő építse meg a tem 
plomot, nem zúgolódik ezért, hanem in
kább nagy hálával dicséri Istent, hogy őt 
arra a kegyelemre méltatta, hogy majd 
íia által fogja megépíttetni a templomot. 
Bár tudnánk mindnyájan ilyen alázatos 
szívvel elfogadni Isten terveit a magunkéi í 
helyett I

Szept. 19. Zso't. 55: 13—24. II. Sám 8. 
Dávidnak harcai győzelemmel járnak és 
sok zsákmányt vesz el az, ellenségektől. 
De a nyert prédát mind az Urnák szenteli, 
úgy tesz, mint Ábrahám, aki szintén sem
mit sem fogadott el a maga számára abból, 
amit a legyőzött Sodorna királya neki föl
ajánlott. (I. Móz. 14:21—24.) S az Úr meg- 

, oltalmazó Dávidot, valahová megyen vala.
I Szept. 20. Zsolt. 56. II. Sám. 9. Mefi- 

bósetnek semmi más érdeme nem volt, 
csak az, hogy fia volt Jonathánnak, Dávid 
leghűségesebb barátjának. De ez elég volt 
Dávid szemeiben. Jonathánért Mefibóset

odaülhetett a Dávid királyi asztalához. 
Nekünk se lehet más érdemünk Isten előtt, 
csak az, hogy Jézus bennünket barátai 
közé számít. Jézusért mi is odaülhetünk 
Isten királyi asztalához. De ha nem tar
tozunk Jézus barátai közé, akkor ki va
gyunk zárva ebből a kegyelemből. De 
Jézus kész bennünket elfogadni és barátaivá 
tenni, ha alázatos szívvel odajérulunk 
Hozzá

Szept. 21. Luk 17: 11- ly .  Gál. 5: 
16-24. Ján. 5 : 1-14. I. Tim. 1 : 12-17. 
Csak az tudja a Jézus Krisztusban 
megjelent isteni kegyelmet hittel meg
ragadni, aki megismerte a maga bűnös, 
elveszett voltát. S éppen Pál apostol pél
dája mutatja, hogy ehhez a megismeréshez 
nemcsak azoknak kell eljutniok, aki a 
földi törvény által is büntetendő bűncse
lekményt követek el. hanem még az o'yan 
vallásos, hitbuzgó embereknek is, amilyen 
Pál volt. ha hitük nem az igazi alapon, a 
Jézus Krisztus váltsághalálán nyugodott. 
Pál ezt olyan bűnös állapotnak ismerte 
föl, hogy kész volt magát a legelsőnek 
tartani a bűnösök közt. így tudta elfogadni 
Isten megváltó kegyelmét. Bűnössé lettél-e 
te már a saját szemeidben ?

Szept. 22. Zsolt. 57. II. Sám. 10. Milyen 
szeretettel közeledik Dávid Hánonhoz és 
milyen rút bizalmatlansággal és meggyalázó 
felelettel fogadja az a közeledést 1 Az Úr 
nem hagyhatja az övéit így megcsúfoltatni 
s Joáb és Abisai által megvereti az ammoni- 
tákat és a sziriabelieket. Nem fogadják-e 
a világ gyermekei ma is akárhányszor 
ilyen szeretetlenül Isten gyermekeinek sze
retetteljes közeledését ? De az Úr ma sem 
hagyja el az övéit.

Szept. 23. Zsolt. 58. II. Sám 11. Óh 
milyen szomorú dolog, hogy Isten gyer
mekeit is hálójába tudja ejteni a Sátán ! 
Ha nem vigyáznak és nem imádkoznak 
megbotlanak és elbuknak. S egyik bűn 
vonja maga után a másikat. Nem kellett 
volna-e a Dávidnak a Bethsabéval való 
vétkezés után azonnal magába szállnia és 
bűnét az Ür elé vinnie, ahelyett, hogy azt 
tetézze Uriás meggyilkoltatásával ? Őriz
kedjél minden bűntől, de ha megejtett, 
siess a kereszt alá bűnbánattal, nehogy 
lejtőre kerülj, amelyen megállni aztán 
nem tudsz 1

Szept. 24. Zsolt 59. II. Sám. 12:1—14. 
„Te vagy az az ember!“ Lesújtott-e már 
rád valaha ez a sző, amikor a magad bű-
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nét meg nem látva, mások felett ítélkez
tél ? Ha még nem, úgy bizonyára nem 
nyíltak meg még a szemeid, hogy úgy 
lásd magadat, ahogy az Úr lát, telkednek 
egész mezítelenségében. Engedd, hogy az 
Úr megnyissa a szemeidet s le tudj bo
rúim a kereszt alatt, evvel a felkiáltással: 
„Vétkeztem az Úr ellen 1“ Csak az, aki 
egy ilyen órán már keresztülment, hallhatta 
meg lelkében ezt a bíztatást: „Az Úr el
vette a te bűnödet.“

Szept. 25. Zsolt. 60. II. Sdm. 12 : 15- 
31. Megtanultunk-e már, ha az Űr valami 
nagyon a szívünkön fekvő kérésünket meg 
nem hallgatta, megnyugodni az ő  szent 
akaratában ? Ha igen, akkor már tudjuk, 
hogy akármilyen nagy tusakodással akar
tuk is kivívni imádságunk meghallgattatá- 
sát, mégis úgy jobb, ahogy Isten akarta 
Isten sokszor azért nem hallgatja m g 
imádságunkat, akármilyen buzgó legyen is 
az, mert arra is meg akar tanítani, hogy 
készek legyünk akkor is megnyugodni az 
Ö akaratában, ha meg nem hallgattatunk. 
Boldog, aki már ezt a leckét is meg
tanulta I

Szept. 26. Zsolt. 61. II. Sdm. 14 1-17 
Joábot mindenestől nem fogadhatjuk el 
példaképül. Kemény, erőszakos ember, aki 
amellett cselhez folyamodik, hogy vala
mely szándékát keresztülvigye. De egyet 
mégis tanulhatunk tőle : azt a nagy hűsé
get, amellyel Dávidhoz és annak királyi 
házához ragaszkodik. Nem tűrheti el, hogy 
Dávid és fia Absolon közt visszavonás le
gyen, s mindenáron oda akar hatni, hogy 
Dávid megbocsásson Absolonnak s vissza
hívja a száműzetésből. Van valami tisz
teletreméltó Joábnak ebben a jellemvoná
sában.

Szept. 27. Zsolt. 62. II. Sdm. 14: 1S- 
33. Absolon ugyancsak rút hálátlansággal 
fizet Joébnak hűségéért, de Joáb még min
dig kitart. Továbbra is folytatja a béke- 
szerző munkáját, s nem nyugszik, míg 
Absolon felséges atyja elé nem járulhat s 
Dávid reá nem nyomia fiára a megbocsá
tás csókjának pecsétjét. Bár Absolon méltó 
lett volna annyi szeretetre, amennyit Dávid 
és Joáb tanúsítanak iránta 1

Szept. 28. Máté 6 .- 24—34. Gál. 5 : 25- 
6 : 10. Jón. 11:1—13. II. Thess. 3 : 6—13. 
Lélek szerint járni, annyit tesz, mint ön
magunkat teljesen megtagadni, ó-emberün
ket a halálba adni s ott is tartani. Mert 
az ó-ember a test, amely a lélek ellen 
tusakodik. Ismered-e a hitnek ezt a har
cát és győzedelmes vagy-e benne?

Szept. 29. Zsolt. 63. II. Sdm. 15 :1—18 
Absolon szívének gonoszsága itt tűnik ki 
csak igazán a maga teljességében. Nem
csak Joáb iránt hálátlan, hanem tulajdon 
atyja iránt is, aki annyi szeretettel van 
iránta. S a hálátlanság, nagyravógyással 
párosulva, milyen álnok, gonosz cseleke
detre indítja. Dávidnak pedig itt tűnik ki 
igazan hosszútűrő szeretete s önzetlensége, 
amellyel nem magáért, hanem a város 
népéért aggódik. Milyen különbség apa 
és fiú közt I Egyik Istennel jár, a másik 
Isten nélkül.

Szept. 30. Zsolt. 64. II. Sdm. 15: 19— 
37. Milyen mélyen megrázó az apa bá
nata, aki fiának bűnét siratja 1 S hány fiú 
van ma is, aki keserves könnyeket hullaj- 
tat apjával és anyjával, gonosz, bűnös 
életével! Óh bár az Úr Jézus nagy szere- 
tele, a Golgotán érettük is kiöntött drága 
vére mindnyájukat megtérésre indítanál 
Imádkozzunk az eltévelyedett fiakért és 
leányokért s tegyünk meg minden tőlünk 
telhetőt, hogy őket az Úrhoz vezessük.

Vargha Gyuláné.

G O N D O L A T O K  ^
megboldogult Főnökasszonyunk áhítataiból.

A természeti ember mindig él
vezni akar, nem meghalni, szol
gálni. Oda vonzódik, ahol élvezhet.

Minden bűn sötétség; az Úr s 
az ö  cselekedetei pedig világosság.

Ott kezdődik a lelki növekedés, 
amikor megtanulunk magunktól el
tekinteni s az Űrra nézni.

Rettenetes az, ha az ember 
önmagának az Istene.

Szent kezek és szentséges ajkak 
szükségesek az Úr követségéhez.

Szabadságról csak szabad em
ber beszélhet.

„Fébé“ Eveng. Diakonissza Anyahózi Nyomda. Budapest, Vll., Damjanich-utca 28b.
Felelős : Fekete Géza.


