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Te vagy velem!
(Zsolt. 23:4)

Uram, napfényben úgy, mint szürke ködbe’ 
Veled vagyok szorosan egybekötve,
Érzem kezed s követlek szüntelen,
Te vagy velem.

Nem fél a gyermek pusztaság ölén sem, 
Ha atyja fogja kis kezét erősen, 
Közelséged így folyton érezem,
Te vagy velem.

S ha útam gondok bús völgyébe vinne,
Van biztos menhely, elrejtőzni benne,
Te vagy nekem a harcban védelem,
Te vagy velem.

Ha a halál erős kezét kinyújtja,
S a gyönge testnek életét kioltja,
A lélek éltét benned föllelem,
Te vagy velem.

A csillagoknak útját Te vezérled,
Tebenned van az áldás és az élet,
S atyám házában ajtót nyitsz nekem 
S Te léssz velem.

Harmuth Kurt után fordította : 
Vargha Gyuláné.



Az Ágostai Hitvallás 
jubileumai:

1530—1930. június 25.

Még egyszer sem esett az 
Ágostai Hitvallás jubileuma 

oly kedvező időre, mint most. Az 
első a harminc éves háború ádáz 
fegyverzaja között folyik le. A 
reformáció hívei a legszoronga- 
tottabb helyzetben vannak. 1629. 
végén eltemetik Bethlen Gábort, a 
hitvallás szabadságának egyik nagy 
hősét. 1630. a legkínosabb vára
kozásban telik el. Senki sem merné 
képzelni, hogy a következő évben 
a „hó-király,“ Gusztáv Adolf, a 
saját vére árán bár, meghozza a 
felmentést. Súlyosbítja a helyzetet 
lelki szempontból, hogy az ellen- 
reformáció a politikumot állítja 
előtérbe.

A második száz éves jubileum 
a felvilágosodás korára esik. Az 
idők csendesek. Alkalmasak vol
nának belső elmélyedésre. De az 
a század, amely valami félszeg 
optimizmussal gondolkozott az em
berről, az általános emberi val
lásosságot fölébe helyezte az isteni 
kijelentésnek, igy nem is vihetett 
közelebb ahhoz a hitvalláshoz, 
amelyben minden a hideg ész ter
jedelmét meghaladó, isteni kijelen
tésen s főleg az ember bűnössé
gének felismerésén alapszik. Maga 
a század elnyerte megérdemelt 
ítéletét. A nagy optimizmusra meg
csúfolásul jött a francia forradalom. 
Magyar terepen hozzájárult a két
száz év előtti jubileum meddővé 
tételéhez III. Károly lelkileg oly 
kábító uralma. Ez volt az az idő, 
amikor mágnásainkat Bécsbe csa
logatták. Az evangéliumot egykor 
oly nagyon pártoló urainkat az 
udvari és szalon élet kellemeivel 
tőrbe ejtették, s ügyes házassági 
politikával vitték előre a vértelen 
ellenreformációt.

Első pillanatra azt gondolnánk, 
hogy az utolsó jubileum már kei 
vező időre esett. 1830-ban a forra
dalmak és a napóleoni háborúk 
nagy tanulságai után vagyunk, 
Európa északi felében tényleg nagy 
lelki ébredések indulnak meg. De 
az Ágostai Hitvallás klasszikus 
népe : a német, valamint a mi ma
gyar népünk is nemzeti, nyelvi és 
kulturális újjászületés örömeivel, 
lidércfényeivel s mámorával van 
elfoglalva.

Az Ágostai Hitvallás jubileuma 
számára csak olyan kor lehet ked
vező, amelyben a lélek üdve s a 
Krisztus evangéliumának prog- 
rammja mindennél előbbre való. 
Mert az Ágostai Hitvallás nem 
olyanok számára íródott, akik két
felé sántikáló, világgal megalkuvó, 
fél-keresztyének akarnak lenni. Az 
Ágostai Hitvallást azok értik meg, 
akik teljes szívvel keresik a bűn- 
bocsánatot és nem sajnálják Isten
nek átadni az életüket.

Mostani négyszáz éves jubile
umán különösen három dolog 
teszi aktuálisssá az Ágostai Hit
vallást.

Először az, hogy az Ágostai 
Hitvallás a csődbe jutott ember 
hitvallása. A világháború százada 
semmit sem állított oly élesen a 
szemeink elé, mint az embernek 
és minden emberi nek csődjét. Az 
emberről szóló tanítás az, amely
nek felvételével az ősi keresztyén 
hitvallások után is hézagpótló mun
kát végzett ez a hitvallás.

Az Ágostai Hitvallás az első 
hitvallás, amelyben az emberről 
szóló tanítás is helyet foglal. A 
28 cikk közül mára második ezzel 
foglalkozik. És ezrendkivül fontos. 
A keresztyénségnek a középkori 
nagy elsiklásai bekövetkeznek-e, 
ha az ember romlottságáról szóló 
bibliai tanítás már a régi hitvallá
sokban megkapja világosan a maga
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helyét ? Ma már tisztán látható, 
hogy e kettő között: „Te pedig 
kinek mondasz engem? — s — 
„Kinek mondod te magadat?“ — 
szoros összefüggés van. Senki sem 
ismerheti fel Krisztusban a Meg
váltót, aki nem ismeri fel magában 
az elveszettet.

Időszerűvé teszi hitvallásunkat 
az is, hogy az olyan lelkek hit
vallása, akik a Krisztusban min
denüket megtalálták. Ez a szó, 
hogy „evangélizálás“ még nem rég 
van divatban. Ám az Ágostai Hit
vallás maga is evangélizálás. Az 
egyház rendeltetését is első sorban 
ebben látja. Evangélizálni annyit 
tesz, mint a Krisztusnak egészen 
megnyerni. Az Ágostai Hitvallás 
azokra a lelkekre gondol, akiket 
a Krisztus váltsága, vére és halála 
megvásárolt, hogy azután már ne 
tudjanak másnak, csak Neki élni.

Hitvallásunk harmadik aktuáli- 
tása a józanság. Nem a hitigaz
ságok minél aprólékosabb szét- 
boncolása, hanem az életbe való 
átvitele a fontos. Ébredési idők 
voltak azok, amelyekben a Hit
vallás létrejött. Ébredési idők van
nak most is. Ébredési időkben min
dig megpróbálja a Sátán, hogy 
valami különcködéssel, egészség
telen rajongással akadályozza meg 
az érett keresztyénség kifejlődését. 
Korunk is tele van a különckö
désre és szélsőségre vivő testies 
hajlamokkal. S ha most fárasztó 
neked az Ágostai Hitvallás azért, 
mert itt is, ott is óv, részben isme
rős, részben neked ismeretlen té
velygésektől, ne legyen ez terhedre. 
Bizonyítja ez azt a józanságot, mely 
nem akar másban dicsekedni, ha
nem a mi Urunk Jézus keresztjében.

Az Ágostai Hitvallás dicsősé
gét a négyszáz év távola sem hal
ványította el. Adjon hálát Istennek 
minden gyermeke, akiket e Hit
vallás kalauzol, véd és kötelez! G. A.
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Nem ivott többet!

Nem iszom soha többet“ — 
mondta egy kereskedősegéd, 

amikor a társaság egy tagja a vo
naton borral kínálta meg. — „Meg
fogadtam, ne is kínáljatok 1“

Hangos nevetésben tört ki az 
egész társaság és tréfából szája 
elé tartották a boros üveget. N. 
nem ivott és olyan komoly ma
radt, hogy társai jobbnak látták 
abba hagyni a kínálást. „Mi tör
tént veled ?“ — kérdezték a tár
sai. „Rajta, öreg koma halljuk 
csak!“

„Elmondom nektek. Tegnap B.- 
ben voltam, ott van egy ismerő
söm, akinek zálogháza van. Mi
alatt beszélgettünk, bejött egy fia
talember, aki nem látszott 30 éves
nél többnek. Kopott, rongyos ru
hában volt és a vonásai feldúltak 
voltak. Egy kis csomagot hozott, 
reszkető kézzel csomagolta ki s a 
tartalmát átadta a zálogház tulaj
donosának: „Adjon érte 50 fillért!“ 
Mit gondoltok, mi volt az? Egy 
pár egész kicsi gyermek cipő, ame
lyen látszott, hogy még alig lehe
tett a gyermek lábán.

„Honnét hozta ezt a cipőt?“ 
kérdezte a zálogháztulajdonos, aki 
ismerni látszott ezt az embert.

„Hazulról“ — felelte a férfi, „a 
feleségem vette a kisgyermekünk
nek. Adjon pénzt érte, innom kell!“ 

„Vigye haza ezt a cipőt fele
ségéhez és szégyelje magát. A 
kicsinek bizonyosan szüksége van 
rá“ — mondta a zálogháztulaj
donos.

„Nem, nincs már rá szüksége, 
meghalt — otthon fekszik — hol
nap lesz a temetése.“ Amikor ezt 
kimondta, arcát a kezébe temette 
és sírt. Először mint egy gyermek, 
azután kétségbeesett, hangos zo
kogással. Végül fájdalmasan így 
kiáltott: „Isten, könyörülj rajtam,
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vess véget az életemnek és mentsd 
meg szegény feleségemet 1"

,.Cimborák, nevessetek, ha tud
tok, nevessetek, amennyit akartok. 
Az én szegény feleségem is vér 
rám otthon, — nem, nem iszom 
többet 1“ — Felkelt és átment a 
másik fülkébe.

A társaság tagjai szó nélkül 
egymásra néztek. Egyik sem neve
tett. Az, aki a boros üveget tar
totta a kezében, kinyitotta az ab
lakot és az üveget kihajította az 
útra. Senki sem korholta ezért.

Az Úr Jézus erőt adott N.-nek 
fogadalmának megtartásához és 
nem ivott többet. Felesége szemei
ből pedig eltűnt a könny és áldás 
és öröm volt az eddig szomorú 
hajlékban.

,Az én Atyámnak házában, 
sok lakóhely van.“

Ján. 14 : 2.

F
Férfiak, asszonyok s rajkók nag 
csapatától tarkállott a gödör 
nőm fülük hamar felfogta a dal 
lamokat s ének-ének után zengett 
de már a bibliai rész felolvasása 
közben szállingózni kezdtek, — 
magyarázat végén M. magára ma 
radt Kati asszonnyal és leányévá 
— s Ka*i néni igen restelte, hogy 
így elfogyott a publikum.

Az a néhány ének volt Kati 
néni legfőbb kincse. Mikor egy. 
szer óriási zivatar zúdult a határra 
s a víz csak úgy ömlött a szegény 
putrikba — villám pedig villám 
után csapott l e : Kati néni csen. 
des szívvel magához vonta félénk 
leánykáját s a viharral verseny 
énekelte:

1

„A nagy ég rengelt,
Amikor zengett 
Neked angyali dicséret.
De Te mélyre leszállsz, 
Közibénk oda állsz,
S csak a terhet, a kínt kéred. 
Van hely a szívemben Jézus, 
Jere hát ide bé, óh jöjj 1“

Özvegyen maradt Kati néni, az 
öreg cigányasszony. Folytatta 

férje mesterségét, a teknővájást. 
Lányával így éldegéltek a falu 
határában éveken keresztül.

Ez a Kati néni nagyon szerette 
a Bibliát s a szép énekeket. Be- 
be tért M.-hoz, aki szeretettel hí
vogatja az Úr Jézushoz kis faluk, 
tanyák lakóit s bibliaórákat tart a 
számukra, s szomjas szívvel hall
gatta az Igét. Meg kellett tanítani 
néhány énekre is ; addig nem volt 
nyugta, míg néhányat meg nem 
tanult. — De más hangok is hal
latszottak nála, mint a szomszéd 
putrikban, ahol káromkodás s 
durva szidás járta 1

Pedig Kati néni nagyon szerette 
volna fajtájabelieket is más életre 
bírni. Mikor M. a cigány tanya 
mellett ment el, behívta az útról, 
felfordított teknő ülőhellyel kí
nálta s összehívta a füstös népet

Egy nap könnyes szemmel jöttl 
búcsúzni az öreg cigányasszony,! 
Itt már nem kap topolyfát a mun-j 
kajához s vándorol tovább a szé-| 
les világba . . . Felrakta szerszá
mait, a ládáját csacsi kocsijára s 
eldöcögtek az őszi ködben.

De jó is arra gondolni, hogy! 
vitt magával útravalónak néhány; 
drága éneket, amelyeknek fénye 
felvezérelheti az örök hazába, ha 
ő valóban helyet ad szívében An
nak, Aki mélyre leszállt s közibénk 
oda állt . . .  S. E d. t.\

A kutyákkal és disznókkal más
kép kell bánnod, mint az embe
rekkel, a farkasokkal és oroszlá
nokkal, mint a gyenge bárányok
kal. A farkasokkal nem lehet az 
ember elég kemény, a bárányok
kal pedig elég szelíd. Luther.
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A gyűszű.

Egy hires tudós íróasztalán egy 
használt, lyukas acélgyűszü 

volt. Senkinek sem volt szabad 
hozzányúlni, s ha valaki elmoz
dította a helyéről, a tanár úr nagyon 
haragudott. „Szeszélyes tudós“ — 
mondták az emberek.

A tudós beutazta az egész vi
lágot, szorgalmasan gyűjtögette a 
műkincseket otthonába. Egy napon 
egy műértő herceg látogatta meg 
a tudóst, több előkelő úr kíséreté
ben. Egy fiatal tiszt is volt a tár
saságban, aki gúnyosan megkér
dezte, hogy mit jelent az a gyűszű 
az asztalon. A tanár szemei szikráz
tak, amikor rászólt, hogy ne nyúl
jon a gyűszúhöz. Majd a herceg
hez fordulva így szólt: „Ez a leg
nagyobb kincsem. Ha ez a gyűszű 
beszélni tudna, megható történetet 
mondana el az anyai szeretetről, 
az anyai hűségről.“ — „Mondja el, 
tanár úr,“—  szólt a herceg, mire 
a tudós tanár így folytatta: „Egy 
falusi tanító korán özvegyen hagyta 
feleségét, három gyermekével. Éle
tében is nagyon nehezen élt meg 
a kis család: a szülők, két erős 
leányka és egy gyenge, beteges 
fiú. Férje halála után az özvegy
nek el kellett hagynia az iskola
házat ,és a nyugdíj is nagyon kevés 
volt. Éjjel és nappal varrnia kel
lett, hogy megszerezze a minden
napi kenyeret és munkájával azt 
is lehetővé tette, hogy a fia tanul
jon. Ez az asszony, fenség, az én 
anyám volt. Ezért olyan becses 
nekem ez a gyűszű,“ — mondta 
a tanár könnyekkel a szemében. 
„Soha nem tudtam neki meghálálni, 
amit értem tett. Amikor már ma
gam is kereshettem, meghalt.“ A 
szobában csend volt. A herceg 
meghatottan szorította meg a tanár 
kezét.

K Ü L M I S S Z I Ó

Bizonyságok.

Egy kínai misszionárius elbeszéli, 
hogy milyen hatással volt János 

Evangéliumának első három feje
zete a kínaiakra. Egyszer éppen 
teát főzött, amikor egy kínai fel
kereste. Ez a kínai tanult, művelt 
ember volt. de teljesen hitetlen és 
istentelen. Először az időjárásról 
kezdett beszélni, de azután sike
rült a misszionáriusnak a beszél
getést más irányba terelni. Ahogy 
lelkiekről beszélt, vendégénél mind
járt ellentállásra talált. Azt mondta, 
hogy nem hisz semmit sem, amit 
nem lát és nem ért meg. A misz- 
szionárius a gőzölgő teáskannára 
mutatva így szólt: „Látod, itt egy 
egészen egyszerű folyamat van és 
még sem érted meg. A hideg gyu
fát egy hideg felülethez dörzsölöm 
és azután hideg spirituszhoz érin
tem és láng keletkezik. A láng 
érinti a teáskanna oldalát, ez érint
kezik a hideg vízzel és a viz forrni 
kezd. Ami előbb hideg volt, meleg 
lesz. A folyadék gőzzé változik és 
fehér felhő jön ki a kannából. Majd 
a gőz újra cseppekké válik és le
csapódik. Ezt mind látod és még 
sem tudod megmagyarázni, pedig 
tanult ember vagy. Ha ezt mind 
megmagyarázod nekem, akkor én 
is megmagyarázok neked minden 
titkot, ami ebben a könyvben van.“ 
Miközben ezt mondta, kezét a kínai 
Újtestamentumra tette. A kínai 
azonnal másról kezdett beszélni. 
Amikor búcsúzni kezdett, a misz- 
szionárius odaadta neki János 
Evangéliumát és igy szólt. „Neked 
adom, ha megígéred, hogy lefek
vés előtt a három első fejezetet 
elolvasod belőle.“ A kínai gúnyos 
mosollyal távozott. Egész estig nem 

: jutott eszébe a misszionárius óhaja,
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de egyszerre igy szólt: „Az idegen 
ördög azt kívánta, hogy olvassam 
el az első három fejezetet, mielőtt 
lefekszem. Legközelebb meg fogja 
tőlem kérdezni, hogy megtettem-e, 
inkább elolvasom.“ Meggyujtotta 
a kis lámpát és olvasni kezdett. 
„Kezdetben vala az Ige és az Ige 
vala az Istenben és Isten vala az 
Ige.“ Ez egészen más volt, mint a 
többi könyv, amit olvasott. „Ö 
benne vala az élet és az éjét vala 
az emberek világossága. És a vi
lágosság a sötétségben fénylik, de 
a sötétség nem fogadta be azt. 
Az igazi világosság eljött volt már 
a világba, amely megvilágosít min
den embert.“ Ellenállhatatlan vágy
tól űzve olvasta tovább ....... Imé
az Istennek ama Báránya, aki el
veszi a világ bűneit.“ Ki olvas
hatná el ezt úgy, hogy ne gon
dolkozzék ? Egyszerre csak odaért, 
hogy Jézus egy művelt zsidóval, 
egy olyan tanult emberrel, mint 
amilyen ő is, beszélt és ez a mű
velt zsidó nem tudta megérteni az 
újjászületést úgy, ahogy ő sem 
tudta ,elfogadni azt, amit nem értett 
meg. És akkor felfedezte, hogy Jézus 
ugyanúgy felelt a farizeusnak, mint 
ahogy a misszionárius neki: „A 
szél fú, ahová akar és annak zú
gását hallod, de nem tudod, hon
nan jő és hová megy.“ — Látjuk 
a szél hatását, hogy faágakat tör
del el, gabonatáblákat dönt el, 
de nem tudjuk, hogy honnét jön, 
hova megy, hogy hogy kezdődik 
a szelíd szellő, amely a hullámo
kat ringatja, majd felkavarodva 
nagy fákat tör ketté. — „így van 
mindenki, aki lélektől született.“ 
Te látod Isten Lelke munkájának 
az eredményét, de nem látod soha 
Isten Szendéikét. Nem tudod meg
mondani, hogy hogy dolgozik, hon
nét jő és hová megy. — Eszébe 
jutott, amit a misszionárius neki 
a tűzről, vízről, gőzről és teáskan

náról mondott és megállapította, 
hogy ez hasonlít ahhoz, amit Jézus 
a farizeusnak mondott. „Te látod 
a tüzet égni, és a teáskanna tar
talmát forrni, de nem tudod meg
mondani miért és hogyan. Te lá
tod, hogy a Szentlélek új embe
reket teremt, de nem tudod meg
mondani, hogy hogyan. Tovább 
olvásott: „Ügy szerette Isten e vi
lágot, hogy az Ő egyszülött Fiát 
adta, hogy valaki hiszen Őbenne 
el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.“ Isten odaadja saját fiát s 
a bűnösöknek nincsen más dolguk, 
mint Isten ajándékát elfogadni? 
Kicsit tovább olvasta, hogy: „Az 
emberek inkább szerették a sötét
séget, mint a világosságot, mert 
az ő cselekedeteik gonoszak való
nak.“ — És akkor úgy érezte, hogy 
ez egészen ő róla szól. Nem akarta 
látni a  viliágosságot. El akart futni 
az igazság elől, mert az rávilágí
tott az ő gonosz szivére és életére. 
Amikor a kijelölt három fejezet 
végére ért, a csodálatos szavakat 
olvasta: „Aki hisz a Fiúban, örök 
élete van.“ Ha ez igaz, akkor 
neki nincsen semmi más dolga, 
mint hinni abban a Jézusban és 
akkor övé az örökélet csodálatos 
ajándéka. És a hihetetlen dolog 
megtörtént. A kínai kiugrott az 
ágyából, térdre borult és megmen
tésért könyörgött. János evangéli
umának első három fejezetét ol
vasta és megtért. Nemcsak a régi 
éleletmódjával szakított, hanem 
régi házát, amely eddig csak bűnt 
és szennyes cselekedeteket látott, 
átváltoztatta imádság házává.

Teher.

Egy misszionárius találkozott egy 
kínai leánnyal, aki testvérét a 

hátán vitte és igy szólt hozzá: 
„Be nehéz terhet viszel!“ A leányka 
igy felelt: „Ez nem teher, ez a 
testvérem.“
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonal a Biblia olvasásához.

Jún. 16. Csel. 16 :1-15 . Jób 36. Eli- 
hunak csakugyan sok lelki világossága 
van. s amiket Isten igazságáról és min
denhatóságáról mond, azt nemcsak Jób 
szívlelheti meg, hanem mi is tanulhatunk 
belőle. Hogy az Isten hatalmas és még 
sem vet meg semmit, hanem szeretettel 
hajol le a kicsinyekhez és alázatosokhoz, 
hogy az igazakról le nem veszi a sze
meit, hanem kiszabadítja őket minden 
nyomorúságukból, ezek olyan vigasztaló 
és boldogító igazságok, amelyek a mi szí
vünket is megremegtethetik az örömtől, 
mint Elihuét, s a mi szánkat is éneklésre 
nyithatják meg Isten cselekedeteinek ma- 
gasztalására.

Jun. 17. Csel. 16 : 16—26. Jób 37. Isten 
a természetnek erőit is mind kezében tartja 
s az esőt, a havat, a jeget, a vihart tet
szése szerint áldásul vagy ostorul hasz
nálja föl az ember számára. Istennek eze
ket a rendelkezéseit sokszor nem értjük, 
s néha úgy tetszik, mintha egy-egy nagy 
jégesővel vagy szélviharral hűséges gyer
mekeit is sújtaná. De ha igazán az övéi 
vagyunk, tudhatjuk, hogy Ő a csapások
ból is áldást tud fakasztani, mert „akik 
Istent szeretik, azoknak minden javukra 
van.“

Jún. 18. Csel. 16 : 27—40. Jób 38. Isten 
szó ihat hozzánk emberek által is, s egy- 
egy Elihunak bölcs beszédei a nagyon 
megpróbált Jóbok leikébe vigasztalást önt
hetnek, de mégis legfelségesebb dolog ez, 
ha Isten maga közvetlenül szólhat hoz
zánk szent Igéje és Lelke által, Ő maga 
tud legvilágosabban.és leghatalmasabban 
bizonyságot tenni Önmagéról, úgy hogy 
oly naggyá és dicsővé lesz előttünk, 
hogy elnémulunk és a porba hullunk. Ily 
nagynak és dicsőnek látod-e már Istent?

Jún. 19. Csel. 17: 1—21. Jób 40. Az 
Űr a behemótra hívja föl Jób figyelmét, 
egy íjagy állatra, amely ma mér nem lé
tezik. Isten alkotásai az állatok világában 
is beszélnek az Ő nagyságéról és hatal- 

i máról, mert ha nagy és hatalmas az, amit 
| Ö teremtett, mennyivel nagyobb és hatal

masabb maga a Teremtő! De a teremtett 
világ változásnak és múlandóságnak van 
alávetve. Isten pedig változhatatlan és 
örökkévaló.

Jún. 20. Csel. 17:22-34. Jób 42. Ba
rátai szaván keresztül csak fülével haj
lottá Jób Isten beszédét, de mikor az Ür

személyesen szólt hozzá, akkor lelki sze
mei meglátták magát az Urat, s amit ba
rátai nem tudtak elérni, azt most az Ür 
véghezvitte: Jób mélységesen megalázta 
magát türelmetlenkedése és háborgásai 
miatt. S Isten az alázatosoknak kegyelmet 
ad, Jóbot is fölemeli nyomorúságából s 
gazdag kamatokkal adja neki vissza mind
azt, mit előbb elvett tőle. S barátaiért is 
ő járhat közbe imádkozással.

Jún. 21. Csel. 18:1-17. Péld. 1. Bölcs 
Salamon példabeszédeiben prófétai lélek
kel szól, mintegy előképéül annak, akiről 
meg van írva, hogy „bölcsességül lön ne
künk Istentől.“ .(I. Kor. 1:30.) Ez az igazi 
bölcseség, az Úr Jézus Krisztus hívogat 
magához mindenkit, hogy megszabadítsa 
és megoltalmazza a bűntől mindazokat, 
akik nem vetik med az Ő beszédeit, hanem 
hallgatnak reá és követik Őt. Ebben az 
ótestamentumi könyvben is Ö vele találkoz
hatunk, ha szemeinket és füleinket meg
nyitjuk.

Jún. 22. Luk. 16:19-31. I. Jón.
4 :16-21. Máté 13 : 31-35. Csel. 4 : 32. 35. 
A kis gyermek nem fél az édes anyjától, 
mert úgy szereti, hogy teljesen megbízik 
benne. így kell nekünk is szeretnünk Istent.
5 ha a kisgyermeknek oka van szeretni 
az édes anyját, mert hiszen csak annak a 
szereletét viszonozza, akkor nekünk még 
több okunk van Isrent szeretni, mert 0  
még annál is jobban szeret bennünket, mint 
ahogy az anya szeretheti a gyermekét. 
De Isten iránt való szeretetünk abban lesz 
nyilvánvalóvá, ha szeretjük atyánkfiáit. 
Istennek többi gyermekeit, személyvéloga- 
tás nélkül.

Jún. 23. Csel. 18: 18-28. Péld. 2. A 
bölcseséget, az Urat érdemes úgy keresni, 
mint az aranyat és ezüstöt, mint a drága 
kincseket. Az a tudás és értelem, amelyet 
az Úrád, minden földi tudománynál többet 
ér, mert Isten ismeretére és félelmére ve
zet, ami az egyetlen valóságos jó, az 
„egy szükséges dolog.“

Jún. 24. Csel. 19 : 1—12. Péld. 3. Leg
első lépés a bölcseséghez, hogy ne bíz
zunk önmagunkban, hanem egyedül csak 
az Úrban. Az első emberpárt is az vitte 
bukásba, hogy bölcsebb akart lenni Isten
nél, s tőle örököltük mi is mindannyian az 
erre való hajlandóságot. Az a boldog em
ber,, aki önmagától elfordulva megtalálja 
az Úrtól jövő bölcsességet s a szerint él.
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Az embert a saját bölcsesége önzővé és 
szeretetíenné teszi, az Úrtól nyert böl- 
cseség önzetlenné és szeretetteljessé. Az 
önző embernek soha sincs igazi lelki bé
kessége, csak az Úrnak és embertársainak 
élő ember találja meg azt.

Jún. 25. Csel. 19: 13-22. Péld. 4. A 
hivő ember sok kisértésnek van kitéve a 
hitetlenek részéről, akik igyekeznek őt a 
saját áljukra vonni. De az Úr megőrzi a 
kisértések közt is azt, aki Őbenne bízik. 
Az Úrnak útja nagyon keskeny út és néha 
rögös is, de mindig világos út, mely biz- 
tón vezet a cél felé. Csak az a fontos, 
hogy aki ezen az úton jár, az mindig 
előre nézzen és ne térjen el se, jobbra, se 
balra. Aki előre néz, az az Úr Jézusra 
néz, mert Ő jár elől.

IT Jun. 26. Csel. 19:23-40. Péld. 6 :1 — 
24. Isten igéje világosan elénk állítja, hogy 
mi az, amiben az Úr gyönyörködik s mi 
az, ami utálatos előtte. Fájdalom, az em
berben. Istennek abban a teremtményé
ben, akit a maga képére teremtett, van a 
legtöbb rossz, úgy hogy az Úrnak egy 
kicsike állatot kell elébe állítni példa gya
nánt. hogy egyik bűnére, a restségre rá
mutasson. De a kevélység, a hazugság, 
az álnokság is mind olyan bűnök, ame
lyek az ember arcát éktelenítik el. Azért 
őrizzük meg hát a mi Atyánk parancsola
tait, s járjunk az ő  útain.

Jun. 27. Csel. 20 : 1-12. Péld. 8. Isten 
elrejti ugyan orcáját azok előtt, akik büsz
kén és kevélyen járnak a maguk igazsá
gának érzetében, de megjelenti magát azok
nak, akik alázatos szívvel keresik Őt. Az 
igazi bölcseség az Úrnak ismerete s ez 
mindenki előtt nyitva van, mert Jézus alé- 
szállott a földre, hogy megismertesse ve
lünk Isten szeretetét és kegyelmét, s a sa
ját megtöretett testén keresztül megnyitotta 
számunkra a mennybe vezető útat.

Jun. 28. Csel. 20 :13-24. Péld. 9. Nem 
ismerünk-e reá a bölcseség szavában a 
Megváltó szavára, aki mindenkit hívogat 
a maga terített asztalához ? Ezen az asz
talon a legdrágább lakoma van számunkra 
elkészítve, mert Jézus maga az életnek 
kenyere és az éleinek vize. De fájdalom, 
mily sokan vannak, akik nem erre a hivo- 
gatásra hallgatnak, hanem a balga világ 
csábító szavára s mennek a lopott vizek
hez és a titkon való ételek gyönyörűsé
geihez, amelyek a pokol mélyébe vezetnek!

Jun. 29. Luk. 14:16-24. I. Ján. 3: 
13—18. Máté 9 :9 -1 3 . Róm. 10:1—15.

■Fébé“ Evang. Diakonissza

Isten szeretetét abból ismertük meg, hog 
Jézus a maga életét adta oda miérettün 
Ha ezt hisszük és tudjuk, akkor mi sei 
tarthatjuk meg az életünket a magunk szí 
mára. Nem testi halálunkat várja tőlünl 
az Úr, hanem szívünknek, lelkűnknek ál 
adását, önző életünknek elvesztését, hog 
megtölthessen bennünket avval az új élei 
tel, amely nem keresi a maga használ 
hanem teljes odaadással szolgál az Úrnal 
és embertársainak. Ez az élet az örök élei

Jun. 30. Csel. 20: 25—38. Péld. 10. 1 
példabeszédek írója egymás mellé állitji 
a két útat, a bölcseség útját és a bolond 
ság útját. Minden egyes példa arra szol 
gál, hogy meglássuk, milyen boldogok azok 
akik a bölcseség útját választják, mert ej 
a szabadságnak, áldásnak, igazságnak 
tökéletességnek útja, s milyen boldogtala 
nők azok, akik a másik úton, az igazság
talanságnak, gyűlölségnek, istentelenségnel 
útján járnak. Egyik út az életre vezet 
a másik a pusztulásra.

Vargha Gyuténi,

G O N D O L A T O K  ^

Az emberféleleni a legszégyen
letesebb és legnyomorúságosabb 
félelem. Aki Istent mindenekfelett 
féli, annak nem kell senkitől és 
semmitől félnie. Mi csak egytől 
félhetünk, hogy el ne veszítsük 
Istent., ha egyszer már megragad
tuk. És csak egy miatt aggódha
tunk: a lelkünk üdvéért. Másra 
mindenre vonatkozólag áll Pál 
apostol szava: ,,Kicsoda szakaszt 
el minket a Krisztus szerelmétől ?" 
(Róm. 8:34.) Ez a gondolat ve
zesse Isten gyermekeit, ez a meny- 
nyei vonás domborodjék ki éle
tünkben, ami a mi Urunknál is 
volt és ami abban nyer kifejezést, 
hogy: „Nem vagyok egyedül, mert 
az Atya velem van.“ (Ján. 16:32.)

Mi nékem Isten? Szikla me
lyen állok, vár, amely elrejt, paizs, 
ami körülvesz, erőnek kiapadha
tatlan forrása.

Fabianke.
■ ti11111
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