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Zsidókhoz írott levél 2:10.*

Ez a szó ragadott meg: Szenvedések által tökéletességre eljutni. 
A szenvedés áll a középpontban. Az ember semmitől sem fél 
jobban, mint a szenvedéstől. Ha jobban az Urban elrejtve élnénk, 

nem félnénk. Szóljunk így az Úrhoz: „Uram, Te tudod milyen töké
letlen vagyok, de azért semmi áron nem akarok kibújni a szenvedé
sek alól. Mint a gyermek, aki bár fél a műtéttől, mégis azt mondja: 
„Tudom, hogy szükségem van rá.“ Az orvos kétszeres szeretettel 
végzi, mert tudja, hogy a gyermek nem akar engedetlen lenni, ha
nem odaadása által elősegíti a gyógyulást. Ha az Urnák azt mond
juk : „Uram, csak vágj, ha szükségét látod,“ akkor megtapasztaljuk, 
hogy az Ur olyan szeretettel vesz körül, hogy a szenvedést nem érez
zük többé rettenetesnek, ő  megédesítette azt. Nem nehéz a szen
vedés ott, ahol az ember az Urban pihen, ahol az ő  kezét látja 
mindenben.

Ha bűn nem lenne, szenvedés sem lenne, amig bűn lesz, szen
vedés is lesz. Miért engedte meg Isten a szenvedést? Mert az tisztító
tűz az ember számára. A szenvedést Isten kegyelme engedi meg 
azért, hogy meglássuk milyen szenvedést jelent a bűn már itt a föl
dön is és még sokkal inkább az örökkévalóságban. Ha elfogadom a 
bűn miatti szenvedést, megalázkodom alatta, akkor Isten kegyelme 
megbocsátja azt. Sokszor azért szenvedünk, mert makacsok, enge
detlenek, önzők vagyunk és a saját utunkon járunk. Ne bizakod
junk el. Ha elbizakodunk, el lehetünk készülve arra, hogy szenve
dés fog érni. Ne féljünk a szenvedésektől, legyünk érte hálásak, 
mert az Ur csak javunkat munkálja általa.

Vannak, akik nozzátartozóik bűnei miatt szenvednek. Olyan jó, 
ha ezt is az Ur kezéből vesszük. Ez meg is alázhat, mert láthatjuk, 
hogy a bűn következménye nemcsak arra hárul, aki elköveti, hanem 
másokra i s ; engem pedig alázatosságra, türelemre nevel s a bűn 
gyűlöletére tanít. Ne féljünk tehát ezektől a szenvedésektől sem, ha
nem hordozzuk, hogy áldásunkra legyen.

*Pauer Irma megboldogult főnőkasszonyunk előadása után készült jegyzet.
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A harmadik fajtája a szenvedésnek az Űrért való szevedés. Ezt 
különösen félelmetessé teszi számunkra a Sátán. Azt mondja: „Ne 
tégy bizonyságot, ne imádkozzál, ne olvass Bibliát mások előtt.“ Az 
ilyen gyáva emberek nem jutnak előre! Ha az ember már leszámolt 
a világgal, az ördög szorosabbra vonja a kört. A keresztyének bot- 
ránkoznak bizonyos dolgokon: keresnem kell a békességet, kerülnöm 
kell a félreértést. Ezeket a szenvedéseket elkerülhetjük, az Ur erre 
nem kényszerít senkit. S ha keserves szívvel szenvedünk, nem is 
származik belőle áldás. A te Megváltód a bölcsőtől a keresztfáig 
szenvedett érted s ha te egy kis szenvedést, egy kis gúnyt nem tudsz 
elszenvedni, szégyeld magad, mint Péter.

Adjunk hálát azért, hogy szabad szenvednünk. Semmitől sem 
irtózom jobban, mint hogy a szenvedést kikerüljem, a szenvedéseket 
a világ minden gyönyörűségéért sem adnám oda. A test még meg
érzi, de eljuthatok oda, ahova Pál apostol jutott: „Az én életem sem 
drága nékem.“ Ne keressük a szenvedést, hanem amit az Úr meg
enged az életünkben, azt hordozzuk, tudva azt, hogy az Ur Jézust 
is Isten szenvedések által juttatta el a dicsőségbe.“

SÖTÉT ÓRÁK.
— Feesche. —

Szükségem van az éj óráira, S szüksége van sötét órákra így
Hogy testem, a sötétben megpi- Lelkemnek is, hogy a próbát ki

kenve* állva,
Az új nap újra új erőben lelje. Űj munkám az U r készen találja.

Ford.: Vargha Gyuláné.

Június 5.
Felejthetetlen dátum, mint aho

gyan egész élete, szavai, cseleke
detei felejthetetlenül vannak szí
vünkbe vésve.

Élete egészen az Urnak szentelt 
teljesen átadott élet volt, ezért ter
jesztettolyan kimondhatatlanul sok 
áldást. E lég volt egy tekintete, 
hogy bűnbánatira, bűnismeretre, 
bűngyűlöletre indítson;' bíztasson, 
fölemeljen és Szentséget árasszon.

A bűnt gyűlölte, de a bűnöst 
nagy szeretettel szerette. Emléke
zetemben elvonul néhány gondolat, 
melyeket áhitatok és órák alkal
mával mondott: »A bűnnel nem 
vállalni közösséget, még ha az éle
tünkbe kerülne is! Ha minden és 
mindenki ellentmondana, akkor (

sem! Boldog ember ;az, aki 
engedi, hogy földi, baráti köte
lékek elszakadjanak, mert , ha 
egy szál, amely lefelé von ben
nünket e Iszakad, egy másik szál 
újul meg, amely fölfelié emel. —• 
Mint ahogy tavasszal a sárga, szá
raz levelet iaz élőfa lelöki magá
tól, olyan természetsízerűleg kell 
nékünk elszakadnunk a bűntől, 
ellökni magunktól! — Kicsit a 
világgal tartani, kicsit Istennek 
szolgálni nem lehet. Fél keresiz- 
tyénség nem fél boldogság, ha
nem egész boldogtalanság!«

Határozott és szigorú volt ad
dig, amig bűnre és keménység
re talált, de gyöngéd, megértő, 
bíztató, megbocsátani késiz, amint
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valaki bűnét meglátva közeledett.
»Az igaznak emlékezete áldott.« 

Áldást terjesztett maga körül & 
szenvedések idején is. — Sápad
tan, nagy fájdalmak között fe
küdt a  műtőasztalon. Pár perc s 
az altatókosár az arcán. Nem tud
tuk, lesz-e ebből az álomból! fel
ébredés. Arca most is nyugodt, vi
dám, mosolygós volt. Az ápolók 
bíztató, kedves szavai szinte elhal
tak, mert úgy látszott, a  betegnek 
nincs rá szüksége, őt megvigasz
talta Az, Akire szemei most is 
néztek, s aki szívébe a bizonyos
ságot a dtp: »Az Ur az én pász
torom, nem szűkölködöm.« Tudta, 
hogy Megváltójában _ mindene 
megvan e rre az életre és az örök- í 
kévalóságban. Ezért tudta a fá j
dalmak között is mondani: »El
árasztod fejemet olajjal, csordul
tig van a poharam.« Szíve csordul
tig volt, mindig mindenkinek jutott 
e túláradó boldogságból, mindig 
tudott vigasztalni, bátorítani. 
Áldott, boldog volt a hazamene
tele is. Szerető, meleg szíve nem 
szűnt meg értünk imádkozni oda- 
fönt semj, s  vár benlnünket is hazai!

Vidám szív.
— Karbe Anna. —

Uram, bár hordjak terheket,
Adj vidám, gyermekded szívet, 
Mely bú között sem ejt panaszt, 
S mi fáj, örömmel hordja azt.

•Szívet, amely, ha b ajba jut.
Örülni és dalolni tud,
S habár megsebzi szent kezed,
Tud zengni vidám éneket.

Szívet, amely vidám marad,
Ha rája szenvedés szakad; 
Kegyelmednek napfényiben 
Vidám virág legyen szívem.

Ford.: Vargha Gyuláné.

Mi ez ahhoz képest . . .
A Szent István-kórház egyik 

kórtermének fehér ágyacskájában 
élet-halál között fekszik a  11 éves. 
Magduska.

Súlyos műtéten ment keresztül. 
A helyiérdekű-vasút szét roncsolta 
lábait, úgy, hogy a ballábát, tőből;, 
jobblábát pedig bokából amputál
ni kellett. Sápadt, nyugodt arcocs
kája, amelyen több zúzódás látszik, 
— semmit sem árul el szenvedésé
ből s csak a körülötte állók köny- 
nyes szeme és a terembe lépők 
odavetett szánakozó pillantása be
szél arról, hogy nagyon szenved.

Magduskának — önmagáról és 
szenvedéseiről megfeledkezve — a 
látogatók mindegyikéhez van 
egy-egy kedves szava, különösen 
szüleit veszi körül szeretetével. É r
deklődik kis testvérei iránt és fáj 
neki, hogy édesapja e sjzomorú 
esetből kifolyólag az nap nem dol
gozhatott, amit le vonnak a fi
zetéséből, pedig a  7 tagú család 
arra igen rá van szorulva.

Magduska csöndesen beszélget 
hozzátartozóival, amely beszélge
tést csak az édesanyja fel-feltörő 
zokogása szakítja meg, akit akis 
leány így vígasztal: »Anyuka, ne 
tessék sírni, nekem semmim sem 
fáj, csak egy kicsit a  lábam, de 
mi ez ahhoz képest, amit az Ur 
Jézusnak kellett szenvednie«.

Akik azért mentünk oda, hogy 
utolsó óráiban megvigasztaljuk, 
megszégyenülve álltunk ott* látva 
a gyermek hitét, aki úgy magájává 
tette az U r Jézus halálát, hogy 
szenvedése az Űré mellett egészen 
eltörpült.

 Magduska még aznap éjjel el-  költözött Ahhoz, akinek szenvedése 
és halála erőt adott néki ahhoz,

 hogy a maga szenvedését olyan 
hősiesen elviselje. K. G.
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Mivé akarsz lenni?
Egy darab acélrúd nyers álla

potban 28 pengőt ér, ha patkót 
készítenek pelőle 42 pengő, var
rótűnek feldolgozva 1.400 pengő, 
ha töllkést gyártanak belőle 16.000 
pengő, ha ó-rarugót 714.280 pengő 
az értéke.

Mi készül belőled? Csodálkozol 
azon, ha ¡a Mester tűzbe tesz és 
kalapácsával reád sújt? Jó, hogy 
nem kérdezi meg tőled, mivé 
akarsz lenni. Ha tőled függne, a 
szenvedésnél, bántalmazásnál a 
kevés értékű acélrudat válaazta- 
nád, megrozsdásiodva hevernél a 
szegletben, csakhogy ne kerüljön 
szenvedésbe, nyomorúságba az, 
hogy mássá légy! Kepler.

Szirtek és zátonyok.
Egy öreg tengerésztől megkér

dezték, hogy mi célt szolgálnak a 
tengerben a homokzátonyok és 
szirtek. »Hogy a tengerészek el
kerüljék« — volt a feleillet. Egy 
keresztyén filozófus helyesen hasz
nálta fel ezt a feleletet, amikor 
arra a kérdésre, hogy Isten miért 
engedi meg az övéinek az életében 
a szenvedést és fájdalmat — így 
válaszolt: »Azért, hogy azt legyőz
zék és uralkodjanak felette.«

Az élet igazi értelme nem« a szen
vedések elkerülésében van, hanem 
abban rejlik, hogy a szenvedéseket 
Krisztusért és ¡az ö  erejével legyőz
zük.

Ha Krisztus a tiéd, akkor vidám 
leszel. Ha hiszel Benne, életed ör
vendező lesz. Ha Krisztusnak szol
gálsz, lesz életcélod, s látszólag o- 
lyan hiábavaló életed értékessé vá
lik. — Ha Ő a tied, tied a nap, 
amely soha nem megy alá, van tá- 
mászod, mely meg nem inog. 
Krisztust bírni életet jelent. .

A régi nóta.
Ismeritek a két vándorról szóló 

éneket, akiktől hazaérkezésükkor 
megkérdezték, hogy mit láttak kint 
a nagyvilágban? Az egyik harago
san így felelt: »Oh, hát mit lát
tunk! Erdőt, mezőt, hegyet, völ
gyet és napsugarat!« Mintha csak 
azt akarta volna mondani: »Mind, 
azt amit odakünt láttunk, épen 
úgy láthattuk volna itthon is ; meg
takaríthattuk volna az útiköltsé
get!« De a másik így ujjongott: 
»Aztkérdezitek, hogy mit láttunk? 
Erdőt, mezőt, hegyet, völgyet eget 
és napsugarat!« Utazásának min
den napja ünnepnap volt, minden 
nap új örömet adott, társa 
pedig éjjel-nappal ezt sóhajtozta: 
»Mindig a régi nóta!« — Mondd, 
nem hasonlítóé ez az ének a mi 
életünk énekéhez ? . . .

Vannak emberek, akiknek a szen
vedések idején is túlárad az ajkuk 
a hálától és örömük mindig na
gyobb szomorúságuknál.

Hesselbacher K.

A nyomorúság magányában, ál
matlan éjszakáid csendes óráiban 
Isten szólni akar hozzád, olyasmit 
mondani, ami annyira nagy és ér
tékes, hogy minden szenvedésedet 
megdicsőíti, csillapítja a honvá
gyadat, s a szíved húrjait újjon- 
gó dicsénekre hangolja.

A szenvedések gazdagítják az 
ember életét; ahol sok az Űrért 
való szenvedés, ott az ö  dicsősé
gét hirdető gyümölcs is; gazdag.

Pátiét Irma.

Dicsérd az Urat! írd föl ezt a 
szíved hústábláira, írd a  házad 
ajtaja fölé, s a borús napokban 
is mindig látsiz majd fénysuga
rat. Hackewitz.
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Üres lapok boldog 
napokra.

Nem ez volt az egyetlen hozo
mány, amit édesanyjától kapott, 
de ezt nagyon fontosnak tartotta 
az édesanyja. Esküvője előtt egy 
könyvet adott a leányának, amely
ben fehér, üres lapok voltak. Azt 
mondta: »Ebbe a  könyvbe csak 
életed boldog napjait írd be«.

A házaséletben sokat tapasztalt. 
Isten egy fiúgyermekkel, maid 
később kislánnyal ajándékozta 
meg. A lapok-azonban üresek .ma
radtak. Tizenhétéves asszony volt 
már, de életének egyetlen napját 
sem tartotta méltónak arra, hogy 
a könyvbe írja.

Bibliaórát tartottak a városban. 
Ö is elment. Néhány nap múlva 
levelet kaptam tőle: »Amikor férj
hez mentem, édesanyám egy könyv
vel ajándékozott meg, amelyben 
tiszta lapok voltak. így szólt: »Jö
vendő életed boldog napjait írd 
csak ebbe a könyvbe.« Tizenhét éve 
hogy férjnél vagyok, de nincs még 
egy lapra sem jegyezve. Tegnap 
este végire megkezdtem a beírást, 
mert tegnap este megtaláltam a 
Megváltómat s őbenne a boldog
ságom.«

Van néked is ilyen könyved? 
Üresek a lapok? Amikor az Ur 
Jézus betért Zakeus házába, üd
vössége lett a háznak. Ma is így 
van. Ahová ő  betérhet, betér vele 
együtt a boldogság is. Nem lesz
nek többé üres lapok.

Senki sem szolgálhat két. urnák.
Ha az Úr Jézussal van dolgod, 

akkor a világgal kell. szakítani; 
a világ és az Úr Jézus nem fér 
össze. Ha a világgal van dolgod, 
akkor nincsen Jézusod.

Hébjg Sámuel.

Elégedetlen vagy?
Fogadd meg a következő tanácsot!

Feneiont, korának: egyik legt: sz
télét neméltóbb férfiát megkérdezte 
valaki, hogy nem mondaná-e meg, 
állandó megelégedettségének és 
nyugalmának a titkát. »Szívesen« 
— hangzott fa felelet - Hitkom 
abban áll, hogy szemeimet helye
sen használom: legelőször is feli
emelem az égre, és meggondolom, 
hogy mii a főfeladatom ezen a 
földön, hogyan jöttem ide, ezután 
szememet a földre irányítom és el
képzelem, hogy milyen szoros 
helyre lesz szükségem, ha egyszer 
eltemetnek, s végül tekintetem a 
világ felé fordítom, s meglátom, 
hogy az emberek tömege nálam- 
nál mennyivel nagyobb nyomorú
ságban él. Amikor mindezt meg
láttam, örvendező szívvel tudok 
hálát adni«.

Spurgeon halála előtt magához 
hívatta egy barátját és így szólt: 
»Azt hiszem, hogy életem órája 
a vég felé siet. Isten hazaszólít, 
legyen meg az ő  kegyelmes aka
rata. Mit használna most inékem 
itt, fai halálos ágyon minden új 
theológiai rendszer.« Szemében 
örömsugár • ragyogott fel: »Az én 
theológiám igen egyszerűvé lett. 
Három szóból áll, de elég ahhoz, 
hogy a halálon át segítsen. így 
hangzik: Krisztus érettem meg
halt > '

A hálaadás jó fegyver a csüg- 
gedés ellen. Ha új veszély fenye
get, emlékezzél vissiza Isten cso
dálatos segítségére, amit már meg
tapasztalhattál. Rappard Dóra.

Gyakoroljuk magunkat abban, 
hogy a dolgokat a megvilágított 
oldalról nézzük; ez segítségünkre 
lesz a hálaadásban.
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Afrikából.

Afrika Niassza-földéről, Izokó: 
bői írja Zickmantel misszionárius- 
nő: » ... Özvájl bennszülött lelki
gondozó most jötf meg Uzombá- 
ból és Bulambiából nagy örvende
zéssel. Beszélgetett Mvalutönddei, 
aki a  háború előtt szintén lelki
gondozó volt, de visszaesett. Most 
a szíve mélyén elrejtett mag ismét 
fejlődésnek indult. Sokáig kemény 
volt, de Özvájl igehirdetését hall
va sírásra fakadt, s a kérdésre, 
miért sír, így felelt: »Isten Igéje 
szívembe markolt. Mindig keresz
tyénnek vallottam magam, níégis 
annyi mindenféle van a szíveimben, 
aminek nem kellene lenni!«

Amióta újra Afrikában vagyok, 
magam is örömmel látom, mily 
hatalmasan munkálkodik Isten 
Lelke. »Engölvájz Kébidzs misz- 
sziói segédmunkás« — így be
széli e l  Özvájl — (»felállt a temp
lomban és nyilvánosan vallást tett 
bűneiről. Fájlalja, hogy újabban 
többször ivott .sört, de Ígéri, hogy 
többé nem iszik szeszes italt.« 
Ugyanígy a  muzombai Anyegájl, 
akit még Fauld testvér volt kény
telen a szolgálatból) elbocsátani, 
mert ivott. Egyszer már beszéltem 
vele, de akkor még bűneiben ke
mény volt. Most kértem Özvájlt, 
beszéljen vele. Az együttes ima 
után összetört a kemény szív. Be
vallotta: »Vétkeztem. A sör nem 
ad igazi boldogságot, életet. Bo
londdá tesz, értéktelen. Miatta már 
hat éve nem járulhattam az Ur 
asztalához. De most új életet kez
dek«. — Hálás, hogy rágondol
tunk, ügyét szeretettel fölkaroltuk. 
Tgen, az Ur csodásán működik!

Szinte úgy tűnik fel, már nincs

is szükség európai misszionáriu
sokra, mégis) öröm látni, milyen 
jólesik nekik, ha bánatukat, örö
müket, velünk megoszthatják. Te
gyen hűségesekké minket továbbra 
is Urunk, Királyunk az ő  napi 
parancsainak elvégzésiében!

Özvájl édesanyja még mindig 
súlyos beteg. A világ azt mondta; 
»E fiú nem akarja gondozni beteg 
anyját, azért utazik annyifelé.« De 
maga ai| öreg asszony bíztatta: 
»Félek, fiam, hogy miattam ha
nyagolod el laz U r által rád bízott 
munkát. Menj és teljesítsd hivatá
sodat. Nem kívánom, hogy mel
lettem ülj. Végezd Isten munká
ját. Majd Ő rólam is gondoskodik. 
— Íme a hívő néger-anya! Özvájl 
az Urban bízva, gondtalanul fog- 

| lalatoskodik a ¡Mennyei Atya dol
gaival. Egyik  bulambiai útja előtt 
kérdeztem: »És ha édesanyád az
alatt meghal?« — így  válaszolt; 

j »Majd lesz jaki eltemeti őt. De én 
végzem a munkát, amelybe az én 
Atyám állított!«

A niasszai mezőkön a hermhuti- 
ak végeznek áldott missziói mun
kát.

E gy pápua azt kérdezte egyszer 
a misszionáriustól: »Láttad már 
Jézust?« »Nem, én nem láttam 
Öt.« »Honnan tudod, hogy él? Ta
lán az apád látta?« »Nem, ő sem 
látta.«' »Egész bizonyosan tudod 
hogy él? A nagyapád ismerte?« 
»Nem, a nagyapám sem látta.« A 
pápua hallgatott s azután kis idő 
múlva megszólalt: »Tudom már! 
Lelkeddel láttad Jézust!«

Hinni annyit jelent, a  lélek sze
mével nézni.
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
hm. 1. Gal. 5:25—6:10. Esek: 33: 

21—33. Fájdalmas tapaszta aia ma is 
az igehirdetőknek, hogy bár sokan 
összegyűlnek, hogy beszédüket hallgas 
sák — a templomok és összejöveteli 
helyiségek ma rrlár sok heiyen telve 
vannak — azért aránylag mégis igen 
kevesen vannak, akik Isten beszédét 
igazán beveszik és cselekszik, fiiszer) 
lehet ez részben az igehirdetők hibája 
is Ezek közt is vannak, akik nem iga
zán Isten beszédét hirdetik, csak a sa
ját gondolataikat. Jó az igehirdetőknek 
is magukba szállni, s ezen gondolkoz
ni. De az bizonyos, hogy a nagyobb 
hiba többnyire a hallgatóságban van. 
Könnyelmű lélekkel mennek oda, kül
ső dolgok vonzzák őket, s az igehir
detés alatt gondolataik földi dolgo
kon járnak.

Jún. 2. Gál. 6:11—18. V. Mózes 6:4— 
13. »Szeresd az Urat, a te Istenedet« 
ez az első és legfőbb parancsolat. 
Akit szeretünk, annak igyekszünk ked
vében járni, akit szeretünk, arról nem 
feledkezünk meg, azt nem hagyjuk 
ei hűtlenül. így vagyunk-e mi Isten
nel? Mert ha Isten ezt már az ó-testa- 
mentomi zsidó néptől is megkívánta, 
mennyivel inkább megkívánhatja és 
elvárhatja tőlünk, akik előtt saját sze- 
retetét úgy mutatta meg, hogy egy
szülött Fiát adta érettünk! Tudnál-e 
egy ilyen Istent nem szeretni, róla el
feledkezni, neki nem szolgálni?

Jún. 3. Luk. 16:19—31. I. Ján. 4:16— 
21. Máté 13:31-35. Csel. 4:32-35. Mi
lyen nagy kegyelem az, hogy Isten 
előbb szeretett minket, mint mi öt! 
Vájjon volt-e rajtunk valami szeretni 
való a szent Isten számára? Bizony 
semmi, mert mi bűnösök vagyunk. De 
épen azért kegyelem az ő  szeretete, 
mert érdemetlenek vagyunk reá. Váj
jon a kegyelmet nyert bűnösnek nem 
kell-e hálásnak lenni az iránt, aki ér- 
demetíenüi megbocsátotta bűneit s 
fölmentette a büntetés alól ? Nem 
kelf-e azt szeretnie? Hálás vagy-e te 
Isten iránt?

Jún. 4. Péld. 14:20—25.. Ezék. 34:1— 
16. Különösen nagy felelősség van 
a lelkipásztorokon. Már a nevük is 
elárulja ezt. Pásztorok ők, akiknek 
úgy kell őrizniök a rájok bízott lelke
ket, mint ahogy a jó pásztor őrzi a 
maga nyáját. Amelyik ielkipásztor a 
maga számára keres anyagi javakat, 
kényelmet, amelyik megelégszik az- 
zaj, hogy hivatalos kötelességképen

mondja a maga vasárnapi prédikáció
ját, azontúl pedig nem törődik a hí
veivel, azt Isten felelősségre vonja. 
Isten egy-egy nyájnak a gondozását 
rábízza egy-egy lelkipásztorra, de ha 
az nem teljesíti hiven a maga köte
lességét, ő  azért nem hagyja veszni 
a nyájat, maga jár utána, de a hűtelen 
pásztor elveszi a maga büntetését.

Jún. 5.' II. Kor. 1—11. Ezék. 37:1— 
11. Nem csak a lelkipásztorokban van 
hiba, hanem a gyülekezet tagjaiban is. 
Hány egyháztag nem hallgat a hűsé
ges pásztorra sem, hány kerüli el szán
dékosan az Orral való találkozást! Az 
előkelők, az erősek, a müveitek hány
szor tolják félre a gyengéket, a kicsi
nyeket! De az Ür ismeri a lelkeket, 
tudja, kinek van báránylelke, s ki ha
sonlít az öklelő koshoz. S majd egy
kor a nagy ítélet napján jobbkeze 
felől állítja az ö  követőit, s balkeze 
felől azokat, akik neki ellenálltak

Jún. 6. II. Kor. 1:12—22. Ezék. 36:
1—15. Isten a pogány népeket fölhasz
nálta ostor gyanánt, amellyel Izrael 
népét megfenyítette bűneiért. De mi
kor a pogányok emiatt elbízták magu
kat, mintha az ő érdemük volna, akkor 
fölöttük is elhangzik az ítélet, Izrael
nek, pedig a fenyítés javára kell, hogy 
szolgáljon, melyből áldás fakad. Isten 
ma is ilyen módon cselekszik. A hitet
lenek sok szenvedést okoznak Isten 
gyermekének s Isten ezt megengedi, 
hogy ezáltal megpróbálja és tisztogas
sa az övéit. A szenvedések hatása min
dig attói függ, hogy, a szenvedő miiyen 
íelkülettel fogadja a szenvedést. Lehet 
számára ítélet és lehet gyógyulás. Aki 
a szenvedésben Isten ellen fordul az 
megérik a büntetésre, aki Istenhez for
dul az növekszik a kegyelemben.

Jún. 7. II. Kor. 1:23-2:11. Ezék. 36; 
16—32. A kegyelemnek legfőbb meg
nyilatkozása, hogy új szívet ád az em
bernek A régi szívet nem lehet kita
tarozni, olyan az, mint a teljesen e l
nyűtt ruha, melyet ha megfoltozunk, 
tovább szakad. Uj szívre, új lélekre 
van szükségünk, akkor leszünk olyan 
fákká, amelyek jó gyümölcsöt terem
nek.

Jún. 8. II. Kor. 2:12—3:4. Ezék. 37: 
1—14. A leghatalmasabb képek egyike 
a Szentírásban a szétszórt és meg
száradt csontoknak újra megelevene- 
déséről szóló kép.. Ez elsősorban Iz
rael népét példázza. így szórta szét 
az Űr az ő engedetlen bűnös népét a
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pogány világ közé, ahol mint a száraz 
csontok élet nélkül, hit nélkül, hever
nek. De az írás bizonyságtétele szerint 
Isten ezt a népet még össze fogja gyűj
teni és meg fogja eleveníteni. (Róm. 11. 
rész.) De szól ez a kép ¡minden ember
nek, aki nyitott szemekkel olvassa a 
.szentírást. Szol arról, hogy Isten Lel
ke meg tudja eleveníteni azt ami ha
lott. A bűneiben halva lévő emberj 
lelket életre tudja kelteni Igéjének ere
jével.

Jún. 9. II. Kor. 3:5—18. Péld. 9:1— 
10. Bölcsek lenni szeretnének az embe 
rek, de világi bölcseséggel. Az pedig 
nem igazi bölcseség, mert a bölcse- 
ségnek kezdete az Úrnak félelme. 
Azért adta nekünk Isten bölcseségül 
az Úr Jézus Krisztust, ti. Kor. 1:30.), 
hogy erre az igazi böleseségre vágya
kozzunk, ezt fogadjuk el, mert ez a 
bölcseség, mint itt a korinthusi levél 
ben olvassuk, egyúttal igazság, szent
ség és váltság is, s erre van- nekünk 
szükségünk.

Jún. 10. Luk. 14:16—24. Ján. 3:13— 
18. Máté 9:9—13. Róm. 10:1—15. A 
törvény ma is érvényes, de kitűnik, 
épen a zsidó nép példájából, hogy 
annak betöltésére a romlott emberi 
természet nem képes. Ezért van szük
ségünk hitre, amellyel Krisztust meg
ragadjuk, aki a törvényt betöltötte! S a 
benne hívőket képessé teszi, hogy be
töltsék. Nem az aprólékoskodó szabá
lyokba öntött törvényről van itt szó, 
hanem arról a nagy törvényről, amely
ben minden benne foglaltatik: »Sze
resd a te Uradat, Istenedet, s szeresd 
a te felebarátodat.«

Jún. 11. Péld. 15:1-18. Ezék. 37:15- 
38. Zsidóország még Salamon király 
halála után két részre szakadt, Judára 
és Izraelre, amelyek mindegyikének 
külön királya volt. Ez nem felelt meg 
Isten akaratának, aki a maga népét 
egynelc akarja látni. Ezékiel példáza- 
tos cselekedete által most arra akar 
rámutatni, hogy bűnbocsátó kegyelmé
nek egyik legelső jele lesz, hogy a 
szétszakadt zsidó népet ismét eggyé 
teszi. Isten az ő lelki népét is egynek 
akarja látni. Az Űr Jézus könyörgése 
is ez volt, az övéiért a főpapi imában: 
„Hogy mindnyájan egyen legyenek !„ 
(Ján. 17:21.). S hol vagyunk mi ettől? 
Öh. hogy fáj az Úrnak népének szét- 
szakadozottsá ga!

Ján. 12. II. Kor. 4:1—11. Ezék. 38:1- 
13. Gó|g s Mágog nevével a Jelenések 

| könyvében is találkozunk (20. r. 8 v.), 
mint olyan néppel, amelyet a sátán a 
legutolsó időkben is, az ezeréves biro 
dalom után, fel tud használni a maga 
céljaira. Ez az ótestamentomi hely 
tehát nyilvánvalólag próféciás jellegű, 
s nem csak annyiban teljesedett be, 
hogy az Úr, mikor népét visszahozta 
a babiloni fogságból, sok egyéb ellen 
sége közt, az itt felsorolt népek fö
lött is ítéletet mondott, hanem orszá 
gában is be fog teljesedni, hogy Krisz- 
ius újra eljövetele, s kiráiy»aKának a j 
főidőn való végleges megalapítása ide
jén Istennek az utolsó ellenségei is 
ki fognak irtatni.

Jún. 13. II. Kor. 4:12—18. Ezék. 38: 
14—23. Isten szentségével nagyon is 
kevéssé számolnak az emberek. Jósá 
gát és szeretetét olyanformán képzelik, 
hogy elnéző és a- bűn előtét szemet 
huny. Pedig a Szentírás, amily világo
san elénk állítja Isten kegyelmét és 
irgalmasságát, továbbá hosszútűrő 
szeretetét, ép oly világosan elénk ál
lítja haragját és Ítéletét is, a neki 
mindvégig ellenálló és eleve lázadó 
emberek iránt, legyenek azok akár 
egyesek, akár egész nemzetek.

Jún 14. II. Kor. 5:1—10. Ezék. 39:
1—13. H ogy Góg pusztulása milyen 
nagymértékű lesz, az képlegesen av- 
vai van kifejezve, hogy a tőle elzsák
mányolt fegyverek hét esztendeig fog 
nak Izrael (népének tüzelő anyagul szol 
gálni. A holttestek eltemetése hétlhóo 
napot fog igénybe venni. Mindezzel 
ki akarja fejezni az Űr a próféta szá
ja által, hogy mikor az ő  hcsszútűrése 
véget ér, s elérkezik az ítélet napja 
akkor nagy lesz az ő  haragja, melyet 
ellenségein kitölt, mert szent Isten ö!

Jún. 13. II. Kor. 5:11—21. Ezék. 39: 
17—29. Az ítélet képe még szörnyűbbé 
van téve avval a vonással, hogy lesz
nek eltemetetlen holttestek is, amelyek 
a ragadozó madaraknak szolgálnak 
zsákmányul. De a rettenetes ítélet képe 
után feltűnik a kegyelmes Isten alak
ja is, aki az övéit kimenti az ítélet
ből, s bár bűneik miatt nekik is sú
lyos időkön kellett keresztülmenniök, 
bűnbánatuk folytán kegyelmet kapnak 
s mindörökké Isten országának vilá
gos ságában élhetnek.
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