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ismerni a földön, nem egyéb, mint megismerni az emberré lett 
Jézus Krisztust. A z  emberré lett Jézus Krisztust megismerni pe
dig nem jelent mást, —  amint a Biblia minden lapja mutatja, 
mint hogy elismerjük az Urat magunk fölött, magunkat oda
adjuk, énünket a trónról letaszítsuk, s a testvért szeressük 1 És 
hogy ebben a minden egyébtől irányított, beteg világban erről 
is hallhatunk, ez  az Isten érettünk való nagy kegyelmének a 
iele , felénk forduló atyai tekintete annak, aki nemcsak Urunk, 
hanem mint Urunk, Atyánk is az égben.

Nem tűnik-e fel nagy dolognak, hogy ml olyan gyülekezet 
lehetünk, amelyben egyetlen fontos ü g y : Jézus Krisztus meg
ismerése ! ? Óh, ha csakugyan ilyen gyülekezetei alkothatnánk 
magunk között! Ez nem könnyű dolog. Közöttünk a gyüle
kezetben is felemeli fejét a bálványimádó én és kívánja, hogy 
Isten tekintete helyett utána igazodjunk. Segítsük egymást har
cainkban, hogy végigküzdhessük a z t ; a munkában, hogy Isten 
legyen naggyá közöttünk igéjében, mely egyetlen hatalom min
den bálványimádás és az emberi élet minden betegsége ellen. 
Segítsetek nekem, legifjabb lelkészeteknek, ha megpróbálok nem 
az emberek útjai és véleményei, hanem Isten útja és igazsága 
után igazodni.

Induljunk el az Úrhoz és a testvérhez 1 Ez a nagy, boldog 
engedelem legyen a Jézus Krisztus gyülekezetének útja a földön, 
ez  legyen igéjéből jö vő  parancsszó hozzánk. Világosítsa meg 
az ő orcáját rajtunk, hogy megismerjük a földön a te útadat.

A z  elveszített paradicsom.
És ültete az Ür Isten egy kertet Édenben, 

napkelet felől és abba helyezteté az embert, akit 
formált vala. És nevele az Úr Isten a földből 
mindeféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jól, 
az élet fáját is. a kertnek közepette, és a jó és go
nosz tudásának fáját. Folyóvíz jő vala pedig ki 
Édenből a kert m egöntözésére; és onnét elágazik és 
négy főágra szakad vala. A z  elsőnek neve Fison, 
ez az. a mely megkerüli Havilah egész földét, ahol 
az arany terem. És annak a földnek aranya igen jó ; 
ott van a Bdelliom és az Onix-kő. A  második folyó 
v íz  neve pedig G ihon : ez az, a mely megkerüli aa 
egész Khús földét. És a harmadik folyóvíz ncve- 
H iddekel; ez az, a mely Assiria hosszában foly. A  
negyedik folyóvíz pedig az Eufrátes. És vévé  az Ur 
Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, 
hogy mívelje és őrizze azt. És parancsola az Ur 
Isten az embernek, m ondván: A  kert minden fájá
ról bátran egyél. De a jó és gonosz tudásának fájá
ról, arról ne e g y é l; mert amely napon ejéndel ar
ról, bizony meghalsz. És monda az Ür Isten : Nem 
jó az embernek egyedül lenn i; szerzek neki segítő
társat, hozzá illőt. És formált vala az Úr Isten a föld
ből mindenféle mezei vadat és mindenféle égi ma
darat, és elvivé az emberhez, hogy Iá.sso, minek 
nevezze azokat; mert amely nevet adott az ember 
az élő állatnak, az annak neve. És nevel ada az. 
ember minden baromnak, az ég madarainak, és 
minden mezei vadnak: de az embernek hozzá illő 
segitő társat nem talált vala. Bocsáta tehát az Ur 
Isten mély ólmot az emberre, és ez el aluvék. Akkor 
kivőn egyet annak oldalbordái közül, és hú.s.sal löllé be 
annak helyéi. És alkotó az Úr Isten azt az. oldal
bordát, amelyet kivett vala az emberből, asszonnyá- 
és vivé az emberhez. És monda az em ber: Éz már 
('sonlomi)ól való csont és testemből való test ; ez 
nsHZorivemberaek nevezli'ssék. mert emberből véle-


