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L uther:
Hiszek Szentiélekben, aki, miként az Atya és Fiú, élő Isten 

és az Atyától és Fiútól öröktől ered, de azért isteni ’ényege és 
természete szerint külön személy. Ő általa, mint élő örök isteni 
adomány és ajándék által, az összes hívők hittel és egyéb lelki 
ajándékokkal ékesíttetnek, a halálból feltámasztatnak, a bű
nöktől megszabadíttatnak és lelkiismeretükben vidámakká és nyu- 
godtakká, szabadokká és bátorságosokká tétetnek. Mert az a mi 
erősségünk, ha e lélek bizonyságát szíveinkben érezzük, nogy Isten 
Atyánk akar lenni, hogy bűneinket megbocsátotta és örök életet 
adott. : . r ; -

Ez ama három személy és egy Isten, aki magát nekünk mind
nyájunknak mindazzal, ami Ö és amije van, teljesen odaadta Az 
Atya nekünk adja magát az éggel és földdel, minden teremtménnyel 
együtt, hogy ezek szolgáljanak és hasznunkra váljanak. Ámde ez 
az adomány Ádám esete következtében elhomályosodott és ha
szontalanná lett. Ezért utóbb a Fiú is odaadta magát nekünk, 
megajándékozott minden ő dolgával, szenvedésével, bölcseségével 
és igazságával, kiengesztelt az Atyával, hogy újra élők és igazak 
lennénk és az Atyát az ő ajándékaival megismernők 'és meg
nyernék:

Minthogy pedig ez a kegyelem senkinek sem válnék hasznára, ha 
titkon és elrejtve maradna, azért jőve a Szentlélek és ő teljesen 
odaadja nekünk magát; ő oktat minket Krisztus emez irántunk 
tanúsított jótéteményének megismerésére, segít, hogy azt elfogad
juk és megtartsuk, hasznosan használjuk és közöljük, növeljük és 
terjesszük

XIV. évfolyam 11. szám.
1938. június 1
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A  keresztyén em ber le lk i 
fejlődése.*

II. Thess. 1:3, II. Péter 2:18, Kot. 1:10.
A keresztyén élet fejlődése nem egyéb, 
mint növekedés. A gyermeknél tudjuk, 
hogy milyen a fejlődés és láthatjuk 
évrőt-évre a növekedést. A fejlődés és' 
növekedés a természeti világban is 
mindenütt megvan. Mégis, mikor a lel
ki életre visszük át ezt a kérdést, meg
lepő, hogy az emberek mennyire kö
zömbösen veszik. Ha valaki megtér, 
azt hiszik, hogy már elég. Vannak 
keresztyének, akik jól indultak meg és 
érezték, hogy növekedniük kell, de az
után egy bizonyos ponton megkemé
nyítették magukat és nem vették ko
molyan a fejlődést.

Ha valaki az Igét olvassa, tudja 
belőle, hogy a lelki élet növekedés, 
de gyakorlatban még nem. Mi az a 
lelki fejlődés? Alázatosnak kell lenni, 
hűségesnek, stb. Ezt látja az ember, 
de cselekedni nem tudja. Hol kezdődik 
hát a növekedés? Ott, amikor megta
nulunk magunktól eltekinteni, s az Úr
ra nézni. Mily egyszerű és mégis mi
lyen nehéz. Csak ma reggel óta is 
mennyit néztünk az Urra? Mennyit 
magunkra, emberekre? Ez mind el
vesztegetett idő. Az igaz, hogy az Ur 
embereket is fel akar használni, de 
mi nem azt néztük, hogy mit akar az 
Ur általuk mondani. Az Urra kell néz
ni és tőle várni. De nem úgy, hogy 
rajtunk kívül végezze el a munkát. 
Szeretnénk, hogy tökéletes keresztyén
né formáljon, de soha ne alázzon meg, 
soha ne juttasson kellemetlen embe
rekkel össze, ne legyek anyagi szük
ségben, mindenem meglegyen. Milyer 
igény teljes az ember!

Növekedni a hitben, mit jelent ez? 
Mindent hinni! Hogy Nála semmi sem 
lehetetlen, ő  kitölti Szentlelkét azok
ra, akik engednek Néki. Hinni, hogy 
mindent javunkra fordít, hinni, hogy 
mindent megad. Milyen kevés ember 
van, aki ezt elhiszi. Nem hiszik el, 
hogyha mindent odaadnak, mindent 
megnyernek. Nem az Isten országa az 
első, haneml a test, az én, a családom, 
minden, csak nem az Ur. — Hinni, 
hogy Ő megmutatja az én szívem és 
imádkozni érte, hogy úgy megismer
jem magam, ahogy Ő lát. Milyen ne

* Pauer Irma diakonissza főnökasz- 
szony előadása nyomán készült jegy
zet.

héz sokszor a keresztyént meggyőzni 
a romlottságáról, a megkötözöttségéről 
arról, hogy önmagát bálványozza. Az 
ember kimerülhet és az illető nem érti, 
egész mást hall. Arra gondol, hogyan 
mentse magát, azt mondja: Nem érte
nek meg. Nem hiszi el, hogy rossz, 
mert nem akar engedelmeskedni. Nein 
akar szembenézni magával, mert ez 
a kényelmesebb. A lelki ember fejlő
déséről inkább csak azért beszélnek, 
hogy bizonyos rossz szokást elhagy
janak. Szelídebbnek és alázatosabbnak 
kell lenni. Da hogyan? Uj foltot nem 
lehet régire foltozni.

Az Ur Jézusnak azt mondták egy
szer a tanítványai: »Növeljed a mi 
hitünket!« Azt várnánk, hogy Ő erre 
azt válaszolná, milyen kedves gyermek 
vagy te! Hogyne adnék neked hitet! 
Legyen hited annyi, hogy hegyeket 
tudj kimozdítani a helyükből! így sze
retné az ember.

De az Ur nem ezt mondja. Ö nem 
dícsér meg, ha egy elérzékenyült pil
lanatban odámegyünk Hozzá. Ő azt 
mondja: „Miért nincs hited?“

A mi testiességünk foszt meg attól, 
hogy hinni tudjunk. Ha akarnánk, ak
kor tudnánk hinni. Pál a tömlöcben 
csak azt mondta a tömlöctartónak: 
»H igyj!« Tehát néked is hinned kel
lene és bíznod. Még egy szülő is e l
várja ezt a gyermekétől. A mi Urunk 
minden szava igazság és szentség. És 
az ember, aki nem hisz, még különös 
kegyességnek tartja, ha odaáll az Ur 
elé és azt mondja: »Taníts meg en
gem hinni!« Holott meg kellene aláz- 
kodnia az alatt, hogy nincs hite. Az 
Ur elvárja, hogy higyjünk igazán, fe l
tétlenül, ha minden rombadül. A hit 
bizalom. Ezt tudjuk, de amikor a min
dennapi életben itt a próba, akkor in
kább bizunk magunkban, a jövőben, 
emberekben. Mindenben, csak nem az 
Urban. Az ilyen hitre nincs Ígéret. 
Az ördög is hisz.

H igyj! De még ez sem elég, nö
vekedni kell Isten megismerésében. 
Nem ismerheti senki az Urat, aki magát 
nem ismeri. Ha igazán hinni akarunk, 
kezdjük el így gyakorolni: Uram, én 
hiszem a nap minden szakában, egész 
életemben, hogy Te megláttatod ve
lem a szívem úgy, amint Te látod. 
Az a legnagyobb baj, hogy nem lát
juk magunkat. De Ő meg akarja nyitni 
a szemünket, csak nekünk is előtte 
kell lennünk és engedni. Nem azt vár
ni, hogy rajtam kívül tegye meg. A 
vak engedte, hogy az Ur sarat csi
náljon és rákenje a szemére, úgy,
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ahogy ő látta jónak. Nem mindenkit 
gyógyított egyformán, de mindenkinek 
engedni kellett.

Nem lehet, hogy valaki keresztyén 
legyen és mégis legyen valami, ami 
jobban betölti, mint az Ur. Az csak 
azért van, mert nem ismeri az Ur 
szeretetét, irgalmát, kegyelmét és min
den, ami az Úrtól jön, hidegen hagyja.
Az Ur mondja, az Ur így látja, ez 
mind közömbös előtte. Keresztyén lé
tére hidegen hagyja az embert, hogy 
az Ur ezt vagy azt így látja, de ha 
bajban van, akkor úgy tesz, mint az 
engedetlen gyermek: ide-oda szalad, 
hiába figyelmeztetik, de ha elesik és 
megüti magát, akkor már jó az édes
anya, fogadkozik, de csak addig, míg 
a sebe begyógyul. Mikor az Ur azt 
mondja: »Csak bűneiddel fárasztói en
gem«, kellene, hogy szívünk mélyéig 
megrendítsen. Legyünk olyanok, mint 
a tékozló fiú, aki úgy megütötte ma
gát, hogy elég volt egész életére. Eh
hez az szükséges, hogy magunkat o- 
lyannak ismerjük, amilyenek vagyunk.
A tékozló fiú is akkor ismerte meg 
az atyja szívét, amikor megjött. Amíg 
otthon volt, úgy gondolkozott, mint 
a bátyja. A tékozló fiú tékozló volt 
már az atyai házban is, de nem tudta 
ezt, csak mikor elment, akkor tűnt 
ki, hogy ki ő. V

Nékünk növekednünk kell, ez az élet- 
rendeltetésünk, enélkül elcsenevészedik 
az élet bennünk. De nem úgy; hogy 
az ember legyen nagy, hogy sokan 
térjenek meg a bizonyságtételünkre, 
stb. Nem, az igazi növekedés az, hogy 
Néki kell növekednie. Bemenni az ő 
nyugodalmába, mikor már nincsenek 
gondolataink, hanem az van a^ szí
vünk teljességében: Legyen meg ~h Te 
akaratod, mint a mennyben. Nem In
diában, nem a földön, hanem „az én 
életemben legyen meg a Te akaratod. 
Akkor mennyország lesz az életed, 
mert »az Isten országa tibennetek 
van.« Az Ur akarata az egyetlen jó 
ezen a földön. A mennyországot nem 
a fényessége teszi széppé, hanem az, 
hogy Isten akarata van benne. S mi, 
ha most ezen az akaraton lennénk: 
itt lenne a mennyország.

A Sátán olyan nehéznek tűnteti fel 
előttünk az Ur akaratát, s mily kibe- 
szélhetetlen boldogság az, ha végbe
megy az Ur akarata az én életemben. 
Nem nehéz ez, hanem nagyon felséges.

Engedjük, hogy az Ur növelhessen, 
oda fejlődjünk, hogy magunkat megis
merjük és éljünk Ővele engedelmes 
életet, életünk legkisebb dolgában.

Im a a  Szentlélekért.
Istennek egy szolgája evangéli- 

záló összejöveteleket tartott nagy 
áldással. Szavai nyomán sok lé
lek ébredt fel. Nem sok idő múlva 
találkozott egy kis szolgálóleány
nyal, aki annál a családnál volt 
alkalmazásban, ahol a lelkész ott
léte alkalmával lakott. Megkér
dezte a leányt lelki élete felől. 
Az meghökkent s igyekezett ki
térni a válasz elől. Látszott, hogy 
még nagyon biztos a maga igaz
ságában s bűntudata nincs. Bú
csúzásnál arra kérte a lelkész, 
hogy imádkozzon kitartóan a 
Szentlélekért. A  leány megígérte 
s szavát hűségesen meg is tartotta. 
Amikor a lelkész ismét találkozott 
vele, újra érdeklődött lelki álla
pota felől. »Nem jól vagyok« — 
panaszkodott a leány. »Amióta a 
Szentlélekért imádkozom, nincs 
nyugalmam bűneim miatt. Ahe
lyett, hogy megjavulnék, mindég 
gonoszabb leszek a magam sze
mében.« Isten szolgája most már 
tudta, hogy a Szentlélek megkezd
te munkáját ebben a szívben. Te
kintetét Krisztus keresztjére irá
nyította, s teljes nyugalmat talált.

A  Szentlélek elfogadása döntő 
hatással van életünkre. Ez a Lé
lek az első tanúk lelke, a hajtó
erő Krisztus egyházában. Életünk 
hajója tétlenül vesztegel mindad
dig, míg árbocait a Lélek ereje 
mozgásba, nem hozhatja.

Krisztus azt akarja, hogy életed 
hajója fent a magasban, a víz szí
nén járjon, s hálód gazdagon meg
teljék zsákmánnyal. Meg akar ál
dani, hogy áldássá lehess mások 
számára!

Vetted-e már a Szentleiket? Ne 
menj el könnyen e mellett a kér
dés mellett. Mi akadályoz meg alj
ban, hogy helyet készíts a Szent- 
léleknek?
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Fényév.

A  csillagászok »fényév« szó
val azt a távolságot jelzik, amelyet 
egy fénysugár másodpercenkénti 
300.000 kilométer gyorsasággal 
egy év alatt megfut. Ha például 
valamely csillag, amely 20 fényév 
távolságnyira van tőlünk, hirtelen 
eltűnik, csillogását még 20 évig 
láthatjuk.

Hasonlóképen áll a dolog Isten 
szolgáival is, akik most mint csil
lagok fénylenek Atyjuk országá
ban. Fényük, Istennek, szentelt 
életük sok-sok éven át világít s bi
zonyságtételük megmarad.

Kicsiny fénysugarak csupán az 
itt következő bizonyságtételek is, 
amelyek diakonisszaházunk meg
alapítójáról, Kedves Anyánkról 
szólnak. Olyan emberek leikéből 
valók, akikben Pauer Irma élete, 
szavai kitörölhetetlen nyomokat 
véstek. Hisszük, hogy ezek a fény
sugarak is áldásul szolgálhatnak.

*
Igazság embere volt tetőtől- 

talpig. Példa volt az önfegyelme
zésben, önmegtagadásban, megbo
csátásban.

*

Szívének gazdag szeretetével 
gyomlálta, irtotta a gazt övéinek 
a szívében.

*
Minden tettének rugója, min

den intézkedésének indító ereje 
mindég a halhatatlan lélek java, 
érdeke volt.

*
Meleggé tudta tenni a legkisebb 

együttlétet is.
*

Önmegtagadó, világító, állandó
an fölfelé mutató élete nagy se
gítség volt a keresztyén életben.

*

Az Urnák szolgálni teljes szív
vel és lélekkel, ez volt az egyetlen 
vágya.

*
Már mint fiatal leány bátran és 

céltudatosan, komoly határozott
sággal, mentő szeretettel munkál
kodott Isten országában.

*
A  legmagasabb célt tűzte ki ma

ga elé s afelé lankadatlanul futott.
*

Tekintetünket sohasem önmagá
ra, hanem az Urra irányította.

*

Éveken keresztül látszólag távo
labb jutottam Istentől. Nem zak
latott, de szeretetét kénytelen vol
tam észrevenni, mint az ibolya il
latát. Tőlem nem várt semmit, de 
az Úrtól várt. Ezért tudott csend
ben lenni és hordozni. Könnyek 
között küzdött felszabadulásomért.

*

Házában világosság ragyogott., 
mely gyötrelmessé tette az életet 
a sötétségben élőknek. Tiszta, 
világos lénye szavak nélkül is íté
let volt a bűn számára.

*

Élete mindenkié volt; belevesz- 
tette azt mások életébe.

*

Menyasszonyi lélek volt, aki égő 
lámpással várta lelkének vőlegé
nyét.

*

Szíve teljesen az Űré volt; Ben
ne pihent. Kész volt Őérette min
denre, arra is, hogy munkáját ab
bahagyja itt e földön, hogy majd 
odafent, mint hűséges sáfárt, több 
és nagyobb munkára bízza sze
retett Ura!

®  '
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G YEREK EK  INTEGETNEK.

Gyerekkoromban
a töltés mellett ibolyáztunk gyakran, 
s idegen emberek villantak el 
a robogó vonatban.
Mi vígan integettünk ... 
s gyenge füvön mosolygó ibolyát 
gondtalan szedegettünk.

Nemrégiben a villamos felé 
lobogott gyerekkézben fehér kendő, 
s akkor elémködlött a múlt, 
elémderült a napfényes jövendő.
Zakatolt, zakatolt a villamos.
Derűs alakja tovatűnt hamar 
az integető idegen gyereknek, 
mégis csak zakatolt:
Mi integettünk, nekünk integetnek.

Akkor még olyan hosszú volt a nap, 
estétől reggel, reggeltől az este, 
mától a holnap, tavasztól a té l...
Azóta elkapott az élet sodra, 
s most visz a vonat minket is robogva, 
kit északnak, kit délnek, kit keletnek.
A  villamos zakatol, zakatol...
Mi integettünk, nekünk integetnek.

Most már olyan rövidek a napok, 
egymást éri- az este és a reggel.
Versenyre kelve szállnak éveink 
széllel, viharral, vándorfellegekkel. 
Tovamaradnak öröm percei, 
tovamaradnak bánat percei, 
s akik gyűlölnek és akik szeretnek, 
lombhullató ősz, virágos tavasz.
Mi integettünk, nekünk integetnek.

De drága lett most óra, pillanat!
De közel jött az örökélet partja.
Hajtja, viszi a vitorlát a szél.
Lelkünk a vágy is odafelé hajtja. 
Szívünkben boldog élőre-dalok, 
de szent, nagy felelősség minden percért 
Sietünk. Von már, ami odafent vár 
és nem tart vissza, ami idelent ér.
Krisztus felé szállunk akármi szárnyon, 
röptén viharnak, vágtató szeleknek. 
Sürgető, bíztató már a szó:
Mi integettünk, nekünk integetnek.

T. E . d. p'.'t.
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KÜLM1SSZIÓ. a
.sze

Nyelvtanulás a* őserdőben. nez
ott

(Folytatás.) gat
Feleségem este még nem tudott lati 

elbúcsúzni a kicsinyektől, mert a j »N 
legidősebbik, egy leányka, talán gei 
megérzett valamit a rá váró nagy ne: 
veszteségből s egyre csak az é- ba 
desanyjáboz simult, egyre csak mc 
azt hajtogatta: »Anyukám, Úgy-e isi 
nem mégy el?« ta

Kora reggel bementünk még- ké 
egyszer a kicsik hálószobája- m 
ba. Ott szunnyadtak még édesen vt 
kis ágyacskáikban. Amikor azab- t'e 
lakon félrehúztam egy kicsit a füg- be 
gúnyt, ragyogó napsugár esett az v; 
alvó gyermekekre}, s a legkisebbik tn 
álmában mosolygott. Ezzel vége is 
volt a feleségem erejének, ötször 
is megindult, hogy elszakadjon a U£ 
kedves képtől. S amikor végre túl- p 
jutott a küszöbön és megindultunk s, 
az állomás felé, nem nevetett töb- a 
bé a nap. Elsötétedtek a szemeink p 
s a szívünkben mintha elszakadt e 
volna valami... egy húr, amelyik- , 
nek különösen édes volt a csen- - 
gése. Olyan hosszú és egyhangú n 
volt most az út Uj-Guineába át a , 
világóceánon. S a kis hajlék az 11 
őserdőben ott kint olyan nagy lett I 
most egyszerre nekünk. Nyomasz-1 
tólag nehezedett ránk a magány. 
Másfél év után az Ur ismét egy 
fiúgyermekkel ajándékozott meg I 
s vele új napfény költözött ki- I 
csíny kunyhónkba. De mire ak-1 
kora lett, hogy papát, mamát tu-1 
dott gügyögni s vidáman tipegett 
már ide-oda a szobában, egy este 
hirtelen heves lázrohamot kapott ' 
s reggel kopogott már az örök ha-, 
za követe, hogy elvigye magával 
kicsiny kedvencünket.

Amikor aztán hozzáfogtam a 
nehéz feladathoz, hogy utolsó kis 
ágyat, egyszerű koporsót ácsoljak

a fiacskánknak, megállt velem 
.szemben egy barna ember, rám
nézett részvéttel és fájdalommal és 
ott állt sokáig tiszteletteljes hall
gatásba merülve. Végre megszó
lalt: »Hol'fmann, most elmégy?« 

[»Nem!« — feleltem. »De a felesé
ged bizonyosan?« »() sem.« »Hát 
nem fogja most a feleséged álmá
ban hallani, amint a többi gyer
mekei hívogatják? Ittmarad még
is?« »Igen, ittmarad.« »0, — mond
ta a férfi — erre mi nem lennénk 
képesek. Nektek más szívetek van 
mint nekünk.« »Nincs más szí
vünk, de más istenünk van« —

- feleltem neki. Ekkor a barna em-
- bér sötét szeme felcsillant. Ujjá- 

val a messzeségbe mutatott s azt
<1 mondta: »Ugy-e, ti a látóhatáron 
3 is túlláttok?«
r A bennszülöttek előtt a látólia- 
a tár a látható és láthatatlan világ 
'■ Ihatára, minden, ami túl van rajta, 
k sötét titok előttük. S amikor az 
)_ la iérfi ezt kimondta, jutott eszem- 
k be, milyen csodálatos kifejezése 
H ez a reménységnek. Azután min- 

I dig ezt a kifejezést használtuk, s 
I az emberekre mély hatással volt, 

fű ha megmondtuk, hogy a keresztyé- 
a nek előtt átz a titokzatos ország is 

I tárva áll, amelyik túl van a látú- 
I határon.«

>z I Igv tanulnak meg a misszioná- 
' idusok a bennszülöttek nyelvénbe-rry I t

^  I szelni... keserűségben, koporso 
I p I mellett. De azután megtanulnak és 1 
p. [meg tudják mondani reménytelen
ig lségben élő embereknek, hogy mi a 
■ i I remény. És viszik az Evagéliu- 

sie |mot lelkek sötétségébe. S ha ez | 
|0ll [az Evangélium győz, minden szén- ; 
]ia [védésükét semminek ítélik. Mert 
v‘ pl szeretik Jézust. A  szívük látja 

[Jézust, tudják, hogy él, hogy ural- 
Ikodik most és mindörökké... Túl 

kis!látnak a látóhatáron.

ljak (Vége.)
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT
Kin. 1. Kol. 2:1—15. IV. Móz. 23:7—28.

I. Ján. 2:3- ö. Hit és cselekedetek ösz- 
szeíiiggésben vannak. Nem cseleke
detek által üdvözülünk, hanem hit ál
tal, de méltán kételkedhetünk annak 
a hitében, akinek nincsenek keresz
tyénhez illő cselekedetei. Hívő keresz
tyénnek úgy kell járnia, amint Jézus 
járt, neki kell engedelmeskednie, őt 
kell követnie, róla kell bizonyságot 
tennie egész életével. S a keresztyén 
életnek legfőbb ismertetőjele a szere
tet.

Jún. 2. Kol. 2:16—23. IV. Móz. 24: 
1—17; 25. 1. Ján. 2:7—11. A szeretetről 
szóló parancs régi, mert kezdettől fog 
va hangzott Isten népe előtt. De Jézus 
Krisztusban újjá lett ez a parancs, mert 
Őbenne új világosságot nyertünk

Jún. 5. Ján. 14:20-31. Csel. 2:1—13.
Ján. 14:15-21. Ef. 2:19-22. I. Ján. 2; 
22—29. A tanítványokra pünkösd nap
ján kitöltetett a Szentlélek, aki, Jézus 
ígérete szerint »minden igazságra el- 
vezérelta őket«. (Ján. 16:13.) A Szent
lélek nem önmagáról szól, hanem Jé
zusról tesz bizonyságot. Nekünk is Jé
zusról kell bizonyságot tennünk, mert 
akkor van meg bennünk az Atya is.
S ha az Atyában és a Fiúban mara
dunk, akkor nem szégyenülünk meg 
az Ur Jézus eljövetelekor. Nyissuk meg 
hát szívünket a Szentlélek előtt, hogy 
mindezt véghezvihesse bennünk.

Jún. 6. Ján.i 3:16—21. Csel. 10:42-48. 
Ján. 15:9—16. Ef. 4:11—16. /. Ján. 3:
1—10. Milyen nagy méltóság, hogy Is
ten fiának neveztethetünk! Hányán van- 

szeretetre nézve’  is. Isten szeretetének I nak, akik földi méltóságra, rangra tö- 
vilá'gossága sehol sem fénylett úgy, rekesznek s ezt a legnagyobb méltó- 
Mint a Golgotán. Aki egyszer igazán Dögöt nem veszik tekintetbe. Itt a föl
összetört bűneinek súlya alatt a golgo- Db életben meg csak sejthetjük, hogy 
tai keresztnél, az megértett; Isten sze- milyen nagy dicsőség ez, de már ez 
retetét, s az megtanulta embertársát a sejtés is kimondhatatlan örömmel 
is szeretni. A gyűlölet sötétségbe visz, teltheti el a szívünket. Ez az öröm, ez 
de a szeretet világosságra vezet. I a reménység arra kell, hogy indít- 

Jún. 3. Kol. 3:1—11. V. Móz. 34. són bennünket, hogy minden bűnünket 
1. Ján. 2:12—17. A világ és Isten or- Jézus vére alá vigyük, hogy Ö meg- 
szága két egymással ellentétes dolog, tisztíthasson és elkészíthessen bennün- 
»Senki sem szolgálhat két úrnak« — két a reánk váró nagy dicsőségre, 
mondja maga az Ur Jézus. (Máté 6:24.) I Jún. 7. Kol. 4. Csel. 2:14—36. /. Jún.
S a tanítvány csak azt ismétli, amit 13:11 18. Milyen komoly, megszívlelen- 
Mestere mondott. A világ szeretetét 1 dő igazság van kifejezve a 18. versben! 
akkor oltotta belé a Sátán az emberi I Jézus is így szeretett minket, nem szó- 
szívbe, mikor megkívántatta Évával azt 1 val, hanem cselekedettel, életének az 
a gyümölcsöt, amely édes volt a test-1 odaadásával. Mitőlünk nem kíván Is- 
nek, gyönyörűséges a szemnek!, s 1 ten feltétlenül vértanúhalált, de hogy 
amelynek élvezéséhez Sátán azt az igé-1 ó-emberünket halálba tudjuk adni, azt 
retet fűzte: »olyanok lesztek, mint az feltétlenül megkívánja. S ez csak sze - 
Isten«. (I. Móz. 3:4—6.) De Jézus le-1 retet által mehet végbe. Szeretni az 
győzte a Sátánnak ugyanezeket a ki-1 Urat, szeretni embertársainkat, s ezek 
sértéseit,, s nem engedett sem a test I között megkülönböztetett szeretettel 
kívánságának, (Máté 4:4.) sem a sze-1 szeretni azokat, akik testvéreink az 
mén kívánságának, (Máté 4:7.) sem azIUrban, ez tulajdonképen nem más, mint 
élet kérdésének (Máté 4:10). Aki Jé-I önmagunk megtagadása, ó-emberünk 
zussal jár, az győz a kísértések fölött. I halálba adása.

Jún. 4. Kol. 3:12—25. Ezék. 36:22-28.1 Jún. 8. Jer. 27:1—11. Csel. 2:37-47. 
/'. Ján. 2:18—21. Az igazi Antikrisz- 
tus, akinek eljöveteléről a Jelenések 
könyve szól, még nem érkezett ely 
mert annak megérkezése a mostani 
világkorszaknak a végét jelentig s köz
vetlenül megelőzi Jézus Krisztus di
csőséges eljövetelét. De kisebbfajta an- 
tikrisztusok már eddig is voltak, most 
is vannak, s lesznek is, mint előfutá
rai az igazinak. Ezek sokakat elámíta 
nak a maguk állítólagos dicsőségével, 
de aki megnyerte a Szentlélek kenetét, 
az felismeri őket s óvakodik tőlük.



4:1—6. Hogy valakiben Isten Lelke la- 
koziK-e, azt arról lehet megismerni, 
hogy Jézus Krisztust elismeri-e Isten 
Fiának s a saját, személyes Megváltó
jának, természetesen nemcsak nyelvvel, 
hanem egész életének bizonyságtételé
vel. Részletkérdésekben lehetnek kü
lönbségek Isten gyermekeinek a fel
fogásában,, s azoknak nem szabad őket 
egymástól elszakítani, de ebben az egy 
dologban« a legfőbb dologban, megkell 
egyezniök. Aki erre a bizonyságtételre 
hallgat, az az igazság Lelkének enged, 
aki ennek ellentmond, az a tévelygés 
lelkét fogadja be.

Jún. 1U. Jer. 29:1—14. Csel. 3:11-26.
I. Jún. 4:7—16. Átérezted-e már vala
ha annak a kimondhatatlanul boldogító 
voltát, hogy: Isten szeretet. Ha az 
nem volna, nem küldte volna el szent 
Fiát erre a világra, nem engedte volna, 
hogy megcsúfolják, meggyalázzák, ke
resztre feszítsék. S ha ez meg nem 
történt volna, mi lenne akkor műve
lünk?! Sötétségbe, kárhozatba zuhan
tunk volna, örökre elvesztünk volna! 
De, Isten szeretet, s meghozta értünk 
a nagy áldozatot. Erzed-e, hogy ez mit 
jelent? Elfogadtad-e már?

Jún. 11. Jer. 30:1—3; 8—11. Esaiás 
6:1—8. I. Jón. 4:17—21. Milyen gyötrő 
érzés a félelem! Még a földi kisebb - 
nagyobb büntetésektől való félelem is 
mennyi kínt okoz már sokszor a gyer
mek életében is, hát még egy rabló- 
gyilkos életében! De ennél a félelemnél 
kifejezhetetlenül nagyobb az ítéletnap
jától való félelem, amikor meg kejl 
jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt. De 
akiben teljessé lett a szeretet, az töb
bé nem fél. Az tudja, hogy Isten őt 
öröktől fogva szerette, s evvel az örök 
szeretettel kiszabadította a Sátán ke
zéből s a magáévá tette.

Jún. 12. Ján. 3:1—15. Róm. 11:33-36. 
Máté 28:16-20. Ef. 1:3—14. I. Jún. 
5:1—5. Krisztus győzelmét a világ fö 
lött nem lehet meglátni a harctereken, 
fegyvercsörgés között, egymást öldöklő 
emberek csatáiban. Krisztus győzelme 
ma még csak csendesen megy végbe, az 
Őt befogadott, neki engedelmeskedő, 
egymást testvéri szeretettel szerető szí
vekben. De nyilvánvalóvá mindenki 
előtt szemmel láthatóvá lesz ez a győ
zelem, .majd ha Krisztus újra eljön a 
földre, teljes dicsőségben, s hit által 
győzelmessé vált seregének élén le
tiporja az ellenséget. Várod-é a győ
zedelmes Urat?

Jún. 13. Zsolt. 32. Csel. 4:1—12. 1. 
Ján. 5:6—13. A Szent-Háromság Egy-

örök Istenről tesz itt bizonyságot az 
apostol. A három isteni Személynek 
különböző feladatai vannak, de azért 
a három tökéletesen egy. A szívünkben 
munkálkodó, bennünket hitre vezérlő 
isteni személy a Szentlélek, de Ő nem 
Önmagáról tesz bizonyságot, hanem a 
Fiúról, akiben hinnünk kell, hogy az 
Atyához juthassunk. Van ebben két
ségtelenül valami titokteljes, éppen a- 
zért nem lehet értelemmel megfejteni, 
csak szívből hinni. De aki hisz, az 
életet nyer, örök életet.

Jún. 14. Jer. 31:1—7; 9—14. Csel. 4: 
13—31. I. Ján. 5:14—21. Halálos bűn, 
vagyis olyan bűn, amely meg nem 
bocsátható, csak egy van, a Szentlélek 
ellen való bűn, vagyis a Léleknek a 
tudatos, szándékos elvetése, azután, 
mikor már elkezdte valamely szívben 
a munkáját. Az ilyen szerencsétlen lé
lekért már hiába imádkozunk, de nem 
is tudunk imádkozni, Istennek ben
nünk munkálkodó Lelke megakadályoz 
ebben. De akiért imádkozni még indít 
bennünket a Lélek, azért csak imádkoz
zunk, még ha nagyon keménynek, na
gyon ellenállónak látjuk is, ha talán 
évekig, vagy évtizedekig tartó türe
lemre van is szükségünk. Ne lankad
junk meg, hanem imádkozzunk, kö
nyörögjünk!

Jún. 15. Jer. 31:15—26. Csel. 4:32—5: 
11. II. János. János apostolnak ez a 
levele tulajdonképen privát levél. Nem 
gyülekezetnek szól, hanem egy asz- 
szonynak. S mégis helyet talált a bib
liában, mert sok drága igazság van 
benne, amely mindenkinek szól. A leg
főbb ebben is ismét csak a szeretet, 
amelyet János igy különösképen az 
egyes embernek is szívére köt. S hoz
záteszi a másik nagy igazságot, hogy 
a szeretetnek engedelmességben kell 
megnyilvánulnia. S az engedelmesség 
a feltétele annak, hogy Krisztusban 
maradhassunk, ez a harmadik igazság, 
amire rámutat az apostol. Fogadjuk 
be az igazságnak ezt a három formáját, 
s akkor nem veszítjük el azt, am'it 
Istentől nyertünk.

Vargha Gyuláné.

Aki másokért könyörög, részt- 
vesz Isten világkormány zásábapi.

Tholuk.
*

Isten gondoskodik, mi pedig dol
gozunk. Luther
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