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PUN KÖSD.
Prófétai szavak.

Jmé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr;
és új szövetséget kötök; és ez lesz a szö

vetség: Törvényemet az ő belsejökbe he
lyezem és az ő szívökbe írom be. — És adok 
néktek új szívet és új lelket adok belétek, 
és elveszem a kőszívet testetekből, és adok 
néktek hússzívet; az én lelkemet adom 
belétek, és azt cselekszem, hogy az én pa
rancsolataimban járjatok és az én törvényei
met megőrizzétek és betöltsétek.

<5-<>

Jerem. 31, 31— 34. 
Ezékiel 36, 26-27 .
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Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, min
den bölcseségben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, 

dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén 
a ti szívetekben az Úrnak.

Ko!. 3 : 16*

Kiálts az Úrhoz addig, amíg 
nem felel, az Ő kegyelme határ
talan, meg fog szabadítani téged. 
Nem vesszük eléggé igénybe a 
gyakorlati életben, hogy személyes 
Megváltónk van és mi élő össze
köttetésben lehetünk vele. Ő felel 
a mi kiáltásunkra. Azért van olyan 
kevés öröme sok keresztyénnek; 
mert nem az Urnák mond el elő
ször mindent. Ha azt akarjuk, 
hogy örömünk állandó legyen, ak
kor meg kell tartanunk engedel
mesen az Ő parancsolatait. Ha ál
landóan az engedelmesség útján 
járunk, akkor megmaradunk az Ő 
szeretetében. Egy-egy felbuzdult 
pillanatban mindenre kész ugyan 
az ember, de nem tud kitartani. 
Hogy az Ő szeretetében meg tud
junk maradni, ahhoz az szükséges, 
hogy hívek maradjunk, mert Ő 
hűséges. A szeretet abban nyilvá
nul meg, hogy az ember tudja 
odaadni magát akkor is, ha az 
Önmegtagadással jár. Nehéz sze
retni mindhalálig, de az Ur ezt 
igényli. Nem egyes kedvtelések
ről, hanem önmagunkról kell le
mondanunk. Könnyen mondjuk 
azt, hogy mi szeretünk, de gondol
kozzunk azon, hogy meddig terjed 
a határa és a mélysége a mi szere- 
tetünknek? Azokért, akikkel egy- 
gyütt vagyunk, mit tudunk tenni? 
itt nyilvánul meg, hogy milylen 
a szeretetünk az Ur iránt- Ha az

Ha Krisztus az én igazságom, 
ha békén pihenek az Ő szívén, 
akkor nyugodtan várom az íté
letet.

Ur szeretetével akarunk szeretni, 
ez nagy követelményeket támaszt. 
Fokmérője az, hogy az Ur az Ő [ 
életét adta. — Az ember azt mond
ja: Ha valakinek az életét kellene 
megmenteni, azt megtennem. Dé 
mit mutat a gyakorlat ? Péter kész 
volt meghalni az Úrért, de a fő
pap házában megtagadta őt. Ott, 
ahol le kell küzdeni valamit, ami 
természetünknek nehéz, ott kell 
megmutatnunk, hogy az életünket 
adjuk. Ha valahol a lelki kapocs 
szakad meg, ott tehetetlenek va
gyunk, de ahol csak a mi önző ó- 
emberünk van megsértve, ott ha
lálba kell adni magunkat. Ebben 
kell meglátszania a hűségünknek. 
Ha csak ott tudok szeretni, ahol 
nekem kellemes és kényelmes, ezt [ 
megteszi a világ is. Itt téveszti el I 
a legtöbb ember. Azt mondják: 
Szeretem az Urat és életemet 
adom érte. De ha rámutatnak ar
ra, hogy testvéreivel szemben sze-1 
retetlenül viselkedett, akkor meg 
van sértve. Hivatkozik a láthatat
lanra, — de a láthatókban nem 
mutathat fel semmi eredményt.

Engedjünk tehát az Urnak, | 
hogy gazdag lehessen az életünk. | 
S akkor lesz majd az életünkben I 
szüntelen öröm és életünk szünte-j 
len áldozat lehet.

*Pauer Irma, megboldogult Főnökasz- 
szonyunk áhítata után készült vázlatos 
jegyzet.

Ha a testnek engedünk, akkor! 
mindig sebet fogunk ejteni a lel-1 
künkön.

Pauer Irma.
—o—
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Emlékezés.
Ablakom előtt a fák ágai inga

doznak, ide-oda himbálóznak a 
szélben. Idebent csend van, csak 
a gondolataim szállnak vissza, 
messzire. Elém sorakoznak az el
múlt évek felhős, borús napjai és 
napsütéses, derűs ünnepei. Egy- 
egy szép emléknél megállnak ... 
Milyen szépek is voltak azok az 
ünnepnapok. Előttem a naptár. 
Benne fekete és piros napok válta
koznak. Sokszor a naptár fekete 
betűje mögött is mennyi öröm van 
és milyen piros betűkkel íródik 
be egy-egy ilyen nap a szívünkbe. 
Junius 5-e, ez alkalommal a nap
tárban is piros a betűje, pünkösd 
hétfő, de az én számomra, a mi 
számunkra mindig is piros volt 
ez: »Kedves Anyánk születésnap
ja.« Sok évre tekintek vissza, az
előtt születésnapi asztal, örömuj
jongás családi körben, ma fehér 
márványsír, a forró naptól lan
kadt virágok várnak ilyenkor. Az
előtt boldog, reményteljes várás a 
szivemben, ma fájó, szép emlékek, 
amelyek között mégis olyan jó 
időzni...

Lapozgatok régi írások közt.
 Testvéreim, akik szintén sokat — 
 nagyon sokat kaptak Kedves 
 Anyánk szeretetéből, emlékeikből 
 nékem is adtak: »Valóban; csodá- 
 latos szemei voltak« — írja az 
 egyik levél. »Talán sohasem lát- 
 tani átlátszóbb szemeket. Mikor 
 beléjük tekintett az ember, úgy 
érezte, hogy a szíve fenekére lát.

 S ez a szív akkor is (fiatal lány 
korában) tele volt ¡az Ur iránt s áz 

 emberek iránt való szeretettel.«
Nagyon sokan mondták már, 

hogy őt látva, eszükbe jutott min- 
 den bűnük és, ha tiszta, meleg te- 
 kintetét magukon érezték, nagyon 
'kényelmetlen lett számukra a je- i 
[lenléte. Amilyen jó volt együtt len

ni vele, ha nyugodt volt az ember 
lelkiismerete, vagy ha éppen meg
alázkodás után volt, — olyan ne
héz volt a közelében lenni megter
helt szívvel.«

»Vonzott az a .mély tekintetű ra
gyogó szempár, az a csodálatos 
meleg szeretet, amely egész lényé
ből kiáradt. Ez a szeretet volt az, 
amely eljuttatott a bűnbocsátó ke
gyelemnek a megismerésére és 

1 megragadására...«
»Jó volt vele együtt élni, lényé 

vonzó, szereíete tiszta, élete 
őszinte, átlátszó volt mindig. — 
Jelenléte áldást jelentett állandó
an, mert közelében félt az ember 
bűnt elkövetni és ha valami mu
lasztás, hűtlenség, felületesség, 
vagy bármi más bűn is észrevétle
nül belopódzott a szívbe, elég volt 
egy tekintete ahhoz, hogy meg
szégyenülve, szemlesütve befelé 
nézzen az ember.«

»Önmagával szemben is éppen 
olyan szigorú volt, mint mással 
szemben.« »Meleg, szeretettől át
hatott ’énye, ragyogó, simogató 
tekintete; minden aprólékosságra 
kiterjedő, gondoskodó figyelme az 
Úr végéremehetetlen kegyelmét 
tárta oda azok elé, akik körülötte 
voltak.«.

»Nem ment el a házban soha 
mellettünk, hogy meleg tekinteté
vel ne találkoztunk volna. Jó volt 
melle!te lenni, mert egész lénye 
fölfelé mutatás volt- És jó volt 
bármilyen térbeli távolságból reá 
gondolni, mert az ő imádkozó szí
ve kísérte, hordozta a távollevőt. 
A vele való egység fölemelő volt 
a lélek számára.«

»Olyan jó volt mindent elmon
dani, ami fájt, szerető szíve min
dent megértett, megbocsátott, el
felejtett- — Mikor imádkozott ér- 

) tem, ezt annyi bensőséggel tette, 
'hogy éreztem az Urnák áldó, meg- 
I tartó kezét felettem.«



»Találkoztam reggel vele az ud
varon. Rámnézett s szemében any- 
nyi fény, melegség és szeretet 
volt, hogy ez az egy tekintete elég 
volt arra, hogy az egész napomat 
beragyogja.«

»Úgy elmondta az igazat, mint 
senki más, de mindig volt benne 
valami, ami felemelt.«

»Kedves Anyám elsorakoztatta 
előttem mind, amit rosszul csinál
tam. Elmondta úgy, mintha lángj 
tekintetével a szívem legmélyére 
látott volna. Leplezetlenül beszélt 
a szívem olyan rejtett indulatairól 
és érzéseiről, amelyekről magam 
sem tudtam, de amelyek ott vol
tak.« ... *

Fájó, szép emlékek... Ha a vele 
eltöltött évek minden percét le 
tudnám írni, elő tudnám hozni szí
vem kincsesbányájából, mindegyik 
drága, értékes gyöngyszem volna. 
A világ, az idegenek szemében ta
lán egy-egy értéktelen mozzanat, 
de a mi számunkra, akik mellette 
éltünk, akik éreztük drága szerete- 
tének mindent beragyogó melegét j 
— nagy érték.

Amikor emlékeinket idehozom, 
nem embert akarok dicsőíteni, an
nál sokkal szentebb nékem az ő 
emléke, nem embernek akarok én 
maradandó . emléket emelni, ha
nem dicsőíteni akarom ezáltal is 
azt az Urat, akit dicsőített ő egész 
életében és halálában, — aki nagy 
volt benne. Dr. F. M. d. ft.

Hálaadás.
Redern Hedvig.

Hadd zengjem újra, este, reggel í 
Szívemnek hálaénekét:
Az Ur hogy hordoz türelemmel 
Az élten át engem, szegényt.

Szegény, ha' nézek önmagámra, 
Gazdag, mert szívem Benne él, 
Boldog vagyok, mert bízom Abba 
Ki minden kincsnél többet ér.

Mondják: csodák ma nincsenek I
[már, |

De lássatok mégis csodát, 
Kegyelme im, — bűnös vágyói f

[bár -j
Rajtam jelenti meg magát.

Hűségiről ne szólna a szám? 
Vérét adá tanújául,
Lehajlík a  keresztről hozzám 
S hűsége minden reggel új.

Tapasztalom így minden nappali 
Övé vagyok és ö  enyém,

Hát hogyne zengném víg ajakkal 
Tied vagyok örökre én!

Ford■ Vargha Gyulám!

A békesség titka.
»Nagy felfedezést tettem« 

mondta egy idős férfi könnybelá 
badt szemekkel. Hangja reszkel 
tett, amikor újra ismételte: »Nágit 
felfedezést tettem; megtaláltam J 
teljes, tökéletes békesség titkát ?

Ha váratlan nagy örökség ért 
volna, vagy bármi más öröm, arca 
ennél több boldogságot nem hí; 
dethetett volna. Régen azt gonjl 
doha magáról, hogy már- .éveli 
óta megértette, hogy mit jelent 
az élő hit és gyakorolja is azt 
Azonban Isten súlyos csapás által 
belenyúlt az életébe s ez által ; 
csapás által megtanulta életéi 
fönntartás nélkül tenni le az l'| 
kezébe. Teljesen Isten ígéretért
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támaszkodott- Az Ur Jézust nem 
csupán mint Megváltót ragadta 
meg, hanem szíve állandó laká
sává lett a Szentiéleknek, az Ur 
békessége és öröme ragyoghatta 
be a lelkét. Érdemes volt a szen
vedés nehéz iskolájába járni, mert 
ennek következménye lett az a 
szent békesség, amely mint meny- 
nyei jelenés költözött be éhes és 
szomjúhozó szívébe. És ez a bé
kesség olyan lett, mint a folyam
nak az árja, és mint tündöklőén 
pompázó nap, amelynek világos
sága elhatol a legelrejtettebb zug
ba is és derűssé, világossá teszi 
azt.

cao

Isten tárházából.
A hajó elhagyta a kikötőt- Ott 

— a tenger közepén nincs tenni
való, a hajó csendes várakozásra 
ítéltetett. Hiányzik a szél, amit az 
ember bármilyen messzire
is haladt a kultúra — csinálni nem 
tud. A szél Isten tárházából jön. 
Zsolt. 135, 7. Hajó, ernyedten ló
gó vitorlával — milyen szánalmas 
látvány! De milyen dicső, milyen 
hatalmas akkor, ha kedvező a 
szél.

A munka Isten országában azért 
áll, vagy csak nagyon kevéssé ha
lad, mert ott is hiányzik a »szél.« 
És az egyesek életében sem lehet 
haladás enélkül a »szél« nélkül. 
S ez a »szél« Isten tárházából jön. 
Ha napjainkban körülnézünk, azt 
állapíthatjuk meg, hogy7 mindig 
több alkalom kínálkozik az Ige 
hirdetésére, több vágy a kereszt 
békessége, az élet kenyere után. 
Azt mondhatjuk, hogy a szél ked
vezőbb, mint eddig volt.

> Fáradt, öreg ember megy az 
utcán. Kezébe nyomnak egy meg
hívót, elfogadja és elmegy a bib
liaórára. Szinte nem győzi magába 
fogadni azt a sok, drága kincset,

amelyről ott hall. Legyőzetett és 
Isten boldog gyermekévé lett. Éle
te hajója új irányt nyer és bízó 
hittel, vidáman halad most már 
a kikötő felé. Szelet kapott a vi
torlája. És mialatt így a part felé 
siet, hívogat másokat is. Sokan ki
gúnyolják, de Isten »szele« tovább 
fú, a Lélek csodálatosan munkál
kodik és az egész falu megtér.

Te, kedves Olvasóm, tudod-e, 
hogy életed hajója miért nem ha
lad előre? Tudod-e, hogy miért 
állsz tétlenül várakozva? Nem hi- 
ányzik-e néked is szél a vitorlá
hoz? Istennek tárháza telve van. 
Az útasítást megadta: »Mennyi
vel inkább ád a ti mennyei Atyá
tok Szent Lelket azoknak, akik 
tőle kérik.« Imádkoztál-e te már 
érte?

Értesítés.
imii ii ii i ii ii imii ii i ii ii i ii imi i imimi it imi i ii i i iMimi ii i iMi ii i i i i i i iHmmiii i i i imi ii i

Tudjuk, hogy milyen nehéz és 
veszedelmes dolog az, ha az em
bernek súlyos lelki problémái van
nak, de azokra megoldást nem ta
lál. Olyan igen jó ilyenkor, ha él
vezheti a hitközösség áldását ab
ban az értelemben is, hogy el 
mondhatja valakinek, ami foglal
koztatja, kísérti, megköti, hogy 
ilyen módon felvilágosítást, taná
csot, irányítást, vezetést nyerhes
sen és békességre juthasson. 
Ezért, ha szűkös helyen és rövi
den is, de készséges lélekkel és 
igaz testvéri szeretettel felajánljuk 
lapunk hasábjain ez irányú szol
gálatunkat mindazon olvasóink
nak, akik bármi okból nem tud
ják lelkűk komoly kérdéseit ve
lünk élő szóban megbeszélni. 
Nincs más célunk ezzel, mint tel
keknek szolgálni. Vajha az Ur ezt 
az igyekezetei is megáldhatná!

C0O
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K Ü L M I S S Z 1 Ó

Pauer Irma misszionáriusnő 
1913. július 15-i Fairhaven- 
ből küldött jelentéséből.

Ezúttal ideutazásunkról, illetve 
a Belberiben tett látogatásunkról 
szeretnék írni.

Junius 14.-én hagytuk el pár hó
napra a mi kedves Edfunkat, yí- 
dáman, hálás szívvel, az elmúlt 
munkaévben tapasztalt minden ke
gyelemért és segítségért, s egy
ben azzal a nagy kéréssel, hogy az 
Ur őrködjék tovább az Ő művén, 
a csendes nyári időszakban is, ad
jon az elhintett magnak növeke
dést, bennünket pedig megerősít
sen és alkalmasabbá tehessen az 
ő  szolgálatára és azokra a felada
tokra, amelyeket az elkövetke
zendő télen bíz reánk.

Alsó-Egyiptom falvai más ké
pet nyújtanak, mint a mi felső- 
egyiptomi falvaink. A házak csak
nem mind magasak, az utcák szű- 
kek, de sokkal tisztábbak, mint 
nálunk. Ez mindenesetre nagyban 
hozzájárul ahhoz, hogy a levegő 
itt sokkal inkább pormentes. A 
házakba nem látogattunk el, el
lenben körutat tettünk a faluban, 
ahol hasonló események adódnak 
elő, mint nálunk az edfui utcákon. 
Pl. egy iskolás gyermekkel és az 
anyjával találkoztunk. A gyerek 
csak rövid ideig járt az iskolába, 
akkor is rendszertelenül és egy 
idő óta teljesen elmaradt. Arra a 
kérdésre, hogy miért nem jön is
mét, azt a feleletet kapta R. kis
asszony, hogy a gyermek nem ta
nult semmit az iskolában, sem ír
ni, sem olvasni nem tud, nem kézi
munkázik és udvariaskodni sem 
tud. R. kisasszony igyekezett az

anyával megértetni, hogy ilyen rö j 
vid idő alatt és olyan rendszerbe 
len iskolábajárás mellett ez nei 
is lehet másképpen, de ez kg i 
többször teljesen hiábavaló fára [ 
dozás, mert olyan emberek, akii \ 
maguk is írni és olvasni nem tud e 
nak, fel sem fogják, hogy ez c 
mindjárt az első napon ne lehetni 
elsajátítani. Végül az anya az ( 
mondta, hogy csak a kézimunka 1 
órákra fogja elküldeni gyermekét 1 
de amikor R. kisasszony ebbe néni 
egyezett bele, megígérte, hog] j 
újra küldi az iskolába.

Hogy a városról összbenyomásl 1 
szerezzünk, napnyugta után ' 
missziói ház tetejére mentünk 
Olyan kép tárult elénk, amely sok : 
útazót és turistát könnyen megté 
veszthet: minden csodálatosan I 
szép volt és békesség látszott min i 
denen, mintha a házakban és az 
emberek között a legteljesebb! 
összhang uralkodnék. És mégis l 
milyen sok fájdalmat és nyomo- 
rúságot rejtenek magokban ezek 
a békességesnek látszó házak! Ei 
ről beszélhetnek azok, akik bepil l 
lantást nyertek a belső családi I 
életbe.

Már 4 heffe, hogy Fairhavenj 
ben vagyunk és hálával gondolok! 
vissza a Belberiben eltöltött szép 
napra. Újra csak azt láthattuk,! 
hogy az Urnák van útja, módja, 
eszköze arra, hogy az övéi által1 
ebben a nagy ellenséges ország 
bán is munkálkodjék és kölcsönöl 
sen megerősíthettük egymást ab 
bán, hogy Isten szemében az ellen 
ség itt Egyiptomban is, ahol lát 
szólag olyan nagy a hatalma/ 
mégis csak egy legyőzött ellenség.

«£«■ -*$*-*$* -*$*•-*£♦ **4
Az alázatosság nem csak nyu

galom, hanem erő is.
—o—

Nagyobb hitet nagyobb enge-j 
delmesség ad. Pauer Irma
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Isten Anyaszentegyházának az alapját 
megvetette az Ur Jézus .Krisztus és 
pedig úgy, hogy ott a keresztfán ön
magát tette az Anyaszentegyház szeg
letkövévé. S más fundamentumot 
senki sem vethet. (I. yKor. 3:11.) S 
a Szent-Lélek ezen a fundamentumon 
építi az Anyaszentegyházat, elő kö
vekből. (I. Pét. 2:5.) Azért szállt alá 
az első pünkösd napján a Szent-Lélek 
a maga teljes hatalmában és dicsősé
gében, hogy ezt a munkát megkezdje. 
S azóta tolyik ez a munka, immár 
csaknem 2000 év óta. Minden egyes 
újjászületett lélek egy élő kő, amely 
hozzácsatoltatik az épülethez. (Köztük 
vagy-e már te?) S ha ez elkészül, 
akkor eljön az Ur és Király s átveszi 
a maga jogos tulajdonát.

Jun. 5. Ján. 3:16—21. Csel. 10:42— 
48. Ján. 15:9—16. Ef. 4:11—16. Isten 
templomának a kövei nem mind egy
formák, vannak kisebbek és nagyob
bak, vannak különböző alakúak és szí
nűek, aszerint, hogy melyiknek milyen 
helyet kell betöltenie. Nem egyforma
ságra kell tehát a keresztyéneknek 
törekedniök, nem arra. hogy beszéd
modorban, külső megjelenésben, vagy 
akár a másodrendű kérdések megítélé
sében, vagy a feladatok megválasztá
sában egymást utánozzák, hanem egy
ségre kell törekedniök az igazságban 
és a szeretetben, amelyek által aztán 
kiki felismerheti a maga helyét, a 
maga feladatát s betöltheti és végez
heti azt úgy, hogy ne akadályozója 
hanem előmozdítója legyen az egész 
épület szép rendben való növekedé
sének.

Jun. 6. Kol. 4. Csel. 2:14-36. Pál 
apostolnak sok munkatársa volt és ő 
azokat nagyon megbecsülte. Megbízott 
bennöx ér. megbízatásokat adott nekik. 
S érezte, hogy nem csak azoknak van 
szükségük reájuk, akikhez küldötte 
őket, hanem neki is szüksége van. 
Megvigasztalták ezek a munkatársak 
nem csak a gyülekezetek tagjainak a 
szívét, hanem a Pál szivének is vigasz
talására voltak. Nincs a Krisztus testé
nek olyan tagja, még ha vezető sze
rep jutott is neki, aki rá ne szorulna 
a többinek a segítségére, imádságára. 
Ne felejtsük ezt!

Jun. 7. Jer■ 27:1—11. Csel. 2:37—47. 
A mindenható Isten, mennynek és föld
nek Teremtője, szabadon rendelkezik

v e z , c i l u n a i  a  jljil

Jun. 1. Kol. 2:16—23. IV. Móz. 24:1— 
17; 25. Az igazi keresztyén életnek 
egyik megakadályozója a törvényeske- 
désk Aki különböző külsőségekkel, sza
bályoknak a betartásával akar keresz
tyén életet élni s magának evvel ér
demeket szerezni, az tévelyeg. Olyan, 
mint akinek kezei, lábai meg vannak 
kötözve s mégis járni és tevékeny
kedni akar. Ez nem az Isten Lelke 
által indított szabad keresztyén élet, 
hanem emberi erlöködés, magaválasz
totta istentisztelet, nem alázatosság.

 hanem alázatoskodás. Ha még ilyen 
 bilincsekben vagy, kérd az Urat. hogy 
 szabadítson föl.

Jun. 2. Kol. 3:1—11. V. Móz. 34. Mi- 
 lyen boldog élet a felszabadult keresz- 
 tyén élete. Nem a maga régi önző 
 életét éli, hanem azt az új életet.
 amelyre Krisztus feltámasztotta. Ez 
 az új élet ugyan itt a földön
 még el van rejtve, mert gyökere oda- 
 fönn van a Krisztusban, s megnyilvá- 
 nulását most még a test gyarlósága
 csorbítja. De aki ezt az életet éli, az 
 már tudja, hogy addig is. míg a teljes
 örökséget odafönn majd átveheti, már 
 itt is élhet olyan életet, amelyben meg- 
 látszik a Krisztus gyözedelme, mert 
 ha folyvást résen áll, óráról-órára le

l győzheti a kísértéseket, azokat is. ame-
 lyek onnan kívülről jönnek s azokat 
 is, amelyek a saját ó-emberében akar- 
 nának feltámadni, ha azt hit által a 
halálban nem tartja.

Jun. 3. Kol. 3:12-25. Ezék. 36:22— 
 28. Az Ur Jézus egyik példázatában azt 
 mondja, hogy ha a tisztátalan lélek 
 kimegy az emberből, nem szabad a he- 
 lyének üresen maradnia, mert különben
 visszajön és pedig többedmagával s 

 beléköltözik az emberbe. Az Ur
 által a bűnöktől megszabadult ember 
 szivének sem lehet üresen maradnia, 

l  mert különben beléköltözik a kevély- 
 ség s vele együtt visszajönnek az el- 
hagyott bűnök, fokozott mértékben. A 

¿Átvetett tisztátalan ruha helyett, új 
 ruhát kell felöltöznie a lélek- 

n e k , amelyeknek ékességei az alázatos- 
I  ság. a szeretet, a szelídség stb. S ezek- 

h r B n e k  azután meg kell nyílvánulniok az 
■életnek minden viszonyaiban, mint a- 
■ogy a 18—25. versekben olvassuk. 

,ng*dun. 4. Ján. 14:23-31. Csel. 2:1—13.
jJJán . 14:15-21. Ef. 2:19-22. Milyen fel- 

er in|séges munkája van a Szent-Léleknek!



áz «egész nagy világmindenséggel, ren- 
üeikezik az emberrel is. Szabad tet
szése szerint választja ki a maga esz
közeit egy-egy feladat elvégzésére. 
Szólhatott-e valaki ellene, ha tetszett 
Őneki Nabukodonozort, a babiloni ki
rályt kiválasztani a többi népek meg- 
fenyítésére, még a maga választott de 
makacs és engedetlen zsidó népének 
a megfenyítésére is? S mégis ennek 
a népnek a prófétái szembeszállanak 
Istennek evvel a rendelkezésével, s 
vissza akarják tartani a népet, hogy 
fejét az Isten által reindelt iga alá 
hajtsa. De az igaz próféta, Jeremiás 
megkapja (ebben a kérdésbén is a szük
séges világosságot.

Jun. 8. Jer. 28. Csel. 3:1—10. Mint 
ahogy egykor Illésnek és Baál papjai
nak a harcában, Isten bizonyságot teti 
amellett, hogy ki az igazi próféta. 
(I. Kir. 18.) Úgy tesz most is bizony
ságot Jeremiás mellett Hanániás e l
lenében. A hamis próféták hazug be
szédei nem teljesednek be, ők azzal 
csak súlyosabbá teszik a terhet annak 
a népnek nyakán, amely hallgat reá
juk. Fajárom helyett vasjármot rak
nak reá. Mily sokan hallgatnak ma is 
hamis prófétákra és súlyosbítják meg 
így magukon a terheket!

Jun. 9. Jer. 29:1—14. Csel- 3:11—26. 
Ha az Úr próbát szab egy népre és 
fogságba veti, azért, hogy bünbánatra 
és alázatosságra indítsa, akkor hiába 
minden emberi erőlködés, hogy abból 
a fogságból kiszabaduljon, míg az Ur 
maga föl nem oldja a bilincseit. Az 
pedig csak akkor történhetik meg, ha 
az Úr elérte a maga célját s azt a 
népet bűnbánatra és megalázkodásba 
vezethette. Ne lázongjanak, ezt kívánja 
az Úr, hanem éljenek békés életet, 
bízzanak Istenben, hívják öt .segítségül, 
keressék őt teljes Szívből s akkor meg
jön a szabadítás, a testi is és a lelki 
is. Mennyit tanulhatna ebből a példá
ból a mi magyar népünk! Hol vannak 
a Jeremiások, akik ezt neki tudtul ad
ják?!

Jun. 10. Jer. 30:1-3. 8 -11. És. 6:1 — 
8. Mikor elérkezik Istennek az órája, 
mikor Ő elérte a maga célját a fenyí
téssel, akkor nem késik Ígéretének be
váltásával sem. Milyen vigasztaló sza
vakkal bíztatja itt a maga népét! Nem 
kell félni annak, aki az Úré, aki őneki 
szolgál, mert avval vele van az Ur és 
megszabadítja. Egészen büntetés nél
kül őket sem hagyhatja ugyan, mert, 
fájdalom, Isten népe sem egészen hű. 
Nem így van-e ez mai isi?

Jun. 11. Ján. 3:1—15. Róm. 11:33— 
36. Máté 28:16-20. Ef. 1:3—14. Em
beri elme hiába akarja kikutatni Isten

nek a mélységét. Az Ő gazdagsága, 
bölcsessége, tudománya kikutathatatla- 
nők. De Kikutathatatlan az Ő szerete- 
tének mélysége is. Ezt sem érthetjük 
meg az eszünkkel, azért marad az el
méjükkel okoskodók előtt érthetetlen 
a . Krisztus keresztje. De aki alázato
san meghajlik a kereszt előtt, hitével 
elfogadja azt és akaratát aláveti neki, 
annak számára a kereszt Isten hatalma 
lesz, lelkének üdvössége.

Jun. 12. Zsolt• 32. Csel. 4:1—12. 'Az 
Isten nélkül élő ember el sem tudja 
képzelni, hogy a legnagyobb boldog
ság az, ha bűneink megbocsáttattak 
vétkeink elfedeztettek. S nem tudja 
az ilyen -ember, hogy a szíve mién 
békéteken, a lelke miért kielégítetlen. 
Nem tudja, hogjy a bűn az, amely a 
lelkére nehezedik. Boldog óra, mikc 
valaki ezt meglátja, bevallja s elfo
gadja Isten bűnbocsátó kegyelmét. Eb
ből a lelki élményből fakad a többi 
boldog lelki tapasztalat: a békesség, 
az öröm, a megújult élet. a bűn fölött 
való győzelem, őh, bár sokan tudnának 
vigadozni és örvendezni ezekben!

Jun. 13. Jer. 31:1—7; 9—14. Csel 
4:13—31. örökkévaló  szeretet, ez a mi 
üdvbizonyosságunknak biztos funda
mentuma. Nem mi szerettük először az 
Istent, hanem Ő szeretett minket (I. Ján, 
4:10.), mikor mi még a mi bűneink
ben voltunk, sőt mikor még a világon 
sem voltunk, csak az ő  terveiben és 
tudatában éltünk. Evvel az örökkévaló 
szeretettel terjesztette ki reánk irgal
masságát, evvel az örökkévaló szere
tettel adta oda érettünk szent Fiát s 
gyűjt bennünket össze Ő köré, mint 
juhokat a Pásztor köré. Megértetted-e 
már Pásztorod hívó hangját, legeltet
het-e már tégedet is azokon a lelki 
mezőkön, amelyeken teljes megelégít-: 
tetést nyersz?

Jan. 14. Jer. 31:15—26. Csel. 4:32- 
5:11. A Máté 2:18-ban emitett Rákhel 
nem egy, a betlehemi gyermekgyil
kolás idejében élt anya, aki siratja 
gyermekeit, mint ahogy azt nagy köl
tőnk, Arany János felfogta, hanem a 
zsidóknak ősanyja, az igazi Rákhel 
Jákob felesége van itt példázatosan 
fölemlítve, mint aki siratja népének 
megöletett fiait. Erről az igazi Rák- 
helről emlékezik meg Jeremiás is, mert 
Izrael fiai akkor is siratni valók vol
tak, ott a babiloni fogságban. De megi 
van Ígérve a szabadulás is, közel aí 
vígasztalás. S a szabadulást a meg
térés fogja megelőzni és elkészíteni,! 
s a megtérést is Isten fogja munkálni1 
a szivekben. Tárd ki szivedet Isten 
munkája előtt és meg tudsz térni!
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