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Néhány tanács 
a gyakorlati élet számára.

1. Gyakorold magad az Isten jelenlétében való életben.
2. Gondolataidat, szavaidat vidd először az Ur elé, hogy Ő 

megvizsgálja, s így a meg nem engedett gondolatok az Ur Jézus vére 
alatt maradnak. Lelkiismereted nyugodt, örömöd zavartalan lesz.

3. Ne beszélj másról, amikor erre nem az igazság és a sze
retet indít.

4. Tévelygő testvéreddel szemben az Ur Jézus szavai szerint 
járj el. Máté 18:15—17-ig. Nincs ennél jobb szer a közösség ápo
lására.

5. Légy a legjobb véleménnyel mindenkiről, amíg az ellenke
zőjéről meg nem győződtél.

6. Inkább önmagadban kételkedjél, mintsem másban, mert hi
szen a saját szívedet a másénál jobban ismerheted.

7. Bízzál, ébressz, emelj fel, vígy közelebb másokat a célhoz, 
ébreszd a hit kialvó szikráját. Bizalmatlanság lefelé taszít és elfojtja 
a gyenge szikrát.

8. Inkább tízszer bízni és irgalmasságot gyakorolni, mintsem 
egyszer igazságtalannak és irgalmatlannak lenni.

9. Az Evangélium többet tud elérni benned és másokban, mint 
a törvény.

10. A tavaszi napsugár nagy dolgokat visz végnez: jéghegyet 
felolvaszt, sziklákat ledönt, folyamot indít meg, — ezt a kemény tél 
nem tudja megtenni.

11. Szabadság fenyíték nélkül romlásba visz — fenyíték sza
badság nélkül szolgaságba juttat, szabadság fenyítékkel ismertető 
jele az Ur Jézus gyermekeinek.

12. Őrizkedjél attól, hogy életed többnek és jobbnak lássék, 
mint ami valójában. Ami benned legjobb, legmagasabb és legmélyebb, 
az csak az Ur szemei előtt legyen leplezetlen.

X. évfolyam, 12. szám. 
1934. június 15.
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Cornilescu D. görögkeleti 
lelkész önéletrajzából.

Nyugtalanított, Hogy földi Ha
zámban (Romániában) én vagyon 
az ¡egyetlen, aki eljutottam lelki 
életre. Ilyen gondolataim támad
tak: Nagyon szép a lelki, a meg
tért élet, de hátha az egész csak 
beképzelés, amely állapotba csak 
a Biblia tanulmányozása folytán 
jutottam. — A Szenti rás minden 
egyes verse új megvilágításban je
lent meg előttem és a Fii. 4:6-ra 
kellett gondolnom: Mindenben há- 
laadással és könyörgéssel vigyétek 
Isten elé dolgaitokat. — »Uram«, 
— mondtam ekkor — »nem mond
hatom magamról, hogy hitetlen va
gyok. Hiszem mindazt, amit Igéd
ben ¡mondtál; de engedd meg, hogy 
abból lássam meg, vájjon utam a 
helyes út-e, hogy lássak csak egy 
embert, aki ez úton haza talál Hoz
zád.«

Ilyenféleképpen imádkoztam 
mintegy három hónapig. Egyik na
pon ¡két ifjú (jött el hozzám a közeli 
hadapródiskolából, s megkértek, 
mondjam el nekik, miképpen ké
szülhetnek elő a halálra ? Ez a há
ború alatt történt. Elbeszélték, 
hogy talán már néhány nap múlva 
a harcszintérre kell menniük; ott 
eleshetnek, őszintén kell, hogy be
vallják: nem képesek a halálra 
igazán előkészülni. Mit tegyenek, 
hogy haláluk boldog legyén? — 
»Igen örülök«, — válaszoltam — 
»hogy most jöttek. Három hónap
pal ¡ezelőtt még nem tudtam volna 
kérdésükre megfelelni úgy, mint 
ma. Krisztus meghalt a maguk bű
neiért. Ha ezt elhiszik, hittel el
fogadják, szívüket, teljes életüket 
Neki szentelik, már most megkap
ják bűneik bocsánatát, már meg- 
mentetésük bizonyos — és ha a 
harcban netalán elesnének is, kész 
az Üdvözítő magukat is ölelő kar

jaiba zárni! Még arra kérem 
mondják meg ezt az egyszerű el
járást másoknak is, hadd tudják 
meg mennél többen, hogy az ilyen 
halál: boldog hazamenetel!«

A hadapródok nagyon örültek, 
hogy a-z egész ilyen egyszerű. Az 
Igazságot hittel elfogádták, visz- 
szatértek a barakokba és elbe
szélték boldogan megmentetésü- 
ket, bűneik bocsánatát. Egyesek 
kinevették ■ őket, míg mások többet 
szerettek volna hallani az előt
tük új dolgokról. így a következő 

j vasárnap többen felkerestek, akik- 
; nek szintén az Evangéliomot hir
dethettem. Többen szívüket átad
ták az Urnák, megtértek. Nemso
kára a megtértekből szép szá
mú gyülekezet alakult, akikkel 

I együtt töltöttük az ünnepdélutáno
kat kettőtől este kilencig.

A hosszú délután megkívánta, 
hogy az együttlélt változatos le- 

! gyen .Mint fiatalok, szerettünk vol- 
| na énekelni, de a  régi énekek hoz
zánk, újonnan szülöttekhez, nem 
igen illettek, új énekünk pedig 

1 még nem volt. Ekkor jutott eszem
be, hogy az első könyvküldemény- 
nyel kaptam a Sankey-féle énekes- 
könyvet, mind erőteljes szövegű és 
dallamú ének, csakhogy angol és 
nem román.

Mivel már megszoktam, nehéz 
helyzetemben most is Megváltóm
hoz siettem: »Uram, Üdvözítőm, 
Te látod, mily nehéz helyzetbe ke
rültem. Én a zenéhez nem sokat 
értek, de Te értesz és képessé te
hetsz, hogy néhány éneket lefordít
sak!« — Ima után hozzáfogtam, 
nagy örömünkre elkészült az első 
ének, amelyet nemsokára több is 
követett.

Uj ember életében minden új, 
Jmég az egyházi ének is! Nagy 
örömmel tanulta meg a kis csapat 
az új énekeket. Hazaérve a havak
ban is énekelték, a dallam, a szöveg



sok bajtársnak tetszett. Igyekez- | 
tek megtanulni és többet is hal- ; 
lani .az Evangéliomról. Ettől kezd
ve tekintélyes számú volt a vasár
napi bibliai mozgalom.

Hálával áldozzál az Isten
nek és teljesítsd a Felsé

gesnek fogadásidat.
Zsolt. 50. 14.

Mennyi fogadás hangzik el ezen 
a világon. Nem arra a fogadásra 
gondolok most, amit az emberek 
egymás között tesznek, hanem ar
ra, amit Isten előtt, Istennek te
szünk.

»Teljesítsd én Istenem, és, ha 
teljesíted, ím ezt és ezt adom ne
ked, ezt és ezt teszem éretted!«

Fülembe cseng egy halálos be
teg asszony segély kiáltása: »Iste
nem, kérlek gyógyíts meg, s én 
más életet élek. Templomba, bib
lia-órára fogok járni«. Elmondta, 
hogy ¡egyetlen fia és a háztartása 
miatt soha nem volt erre ideje, 
de ha meggyógyulna, többé nem 
mulasztana ¡el egy alkalmat sem. 
Kért, hogy imádkozzam érte. — 
Az asszony meggyógyult. Ismét 
meglátogattam. A főyárosból jött. 
Nevetve, vidáman kérdezte: »Ugy- 
e, nem gondolta, hogy még meg
gyógyulok?« Emlékeztettem foga
dására. »Majd-majd, most még 
annyi dolgom van«, — válaszolta. 
Évek múltak el, de nem láttam őt 
sem templomban, sem bibliaórá
kon.

Huszonegy . éves fiatal leányhoz 
hívtak. A  család szemefénye, 
menyasszony. Súlyosi beteg, élet- 
benmaradásához semmi remény. 
Az anya sírva panaszolja: »Ez év
ben Vesztettük el a másik leányun- 

: kát s most az egyetlenünk fog 
itthagyni bennünket,« »Mindent

megtettünk érte, három orvos ke
zeli« — folytatta fájdalmasan az 
alpa. Bementem a beteghez. Fárad
tan emeli fel a fejét, szemében 
kétségbeesés ül. Ágyán kiterítve 
hófehér selyem menyasszonyi ru
hája. »Idekészíttettem« — magya
rázza »ha meghalok ebbe öltöz
tessenek.« Megkérdeztem tőle, 
hogy szívesen megy-e. »Öh, ha 
még élhetnék« — válaszolta, »hu
szonegy éves vagyok, és meg kell 
halnom, nincs segítség.« »Istennek 
van hatalma arra, hogy meggyó
gyítsa, ha az <3 akaratával meg
egyezik. Hiszi-e ezt?« »Hiszem,hi
szem« — kapaszkodott, mint utol
só fonalszálba. »És ha meggyó
gyítana, akkor néki szentelném 
egész életemet.« Imádkoztunk 
együtt. Felolvastam neki a tízbéi- 
poklos történetét. Azt mondta, 
hogy ő úgy tesz majd, mint az az 
egy: hálával fog visszatérni az Úr
hoz. Naponta jártam hozzá, foga
dását naponként megújította. Há
rom hét múlva csoda történt, túl 
volt a veszélyen. Meggyógyult és 
férjhez ment. Néhányszor még el
jött a bibliaórára, de azután nem 
jött (többé. »A férjem nem engedi.« 
— mondotta.

Szegény emberek! Azt gondol
ják, hogy az ígéreteket Isten is el
felejti. Isten még vár, de jaj né- 
künk1, ha tartozásunkat itt a földön 
nem rendeztük el. Nézz a szívedbe. 
Nem terheli a te lelkedet is el nem 
intézett fogadás ? Állj meg és 
»...teljesítsd a Felségesnek foga
dásidat.« Sz. G. d■ t.

Mennél többét imádkozunk, an
nál közelebb jutunk Istenhez s 
mennél közelebb vagyunk Isten
hez, annál inkább egyesül az aka
ratunk az ő  szentségies akaratá
val.
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Érdemes-e 1

Érdemes-e végigélni 
Ezt a földi életet?
Öröm benne egy kevésnyi, 
Szenvedés meg rengeteg.

Ám ha itt nem menne végbe 
Mind, amit megérni "kell, >
A mennyei üdvösségre 
Hol készülnénk akkor el?

Nem magáért, a ’jövőért 
Éljük £Át ¡az életet,
Mert kitűzte a dicső célt,
A mennyei szeretet.

Vargha Gyulámé.

Drágakövek.

Előkelő I hölgy súlyos beteg
ágyon feküdt, ahová kicsapongó 
élete juttatta. Megkérte az ápoló
nőjét, hogy titkos szekrényéből 
hozza elő az ékszereit és drágakö
veit, Azokat a drágaköveket, ame
lyek hajdan ékesítették s amelyek 
miatt annyi csodálója és irigyeíője 
volt. Fel akarta idézni emlékezeté
ben a régi szép napokat. »Nos, 
kedvesem«, — fordult oda az ápoló
nő felé «szeretne egyet ezek közül 
a drágakövek közül?« »Nem, asz- 
szonyom, az én drágakövem érté
kesebb.« »Lehetséges ez? Hiszen 
sohasem hordja.« Az ápolónő elő
vette Bibliáját, s így szólt: »Az én 
drágaköveim ebben a könyvben 
vannak.« Kinyitotta a könyvet, be
szélt arról a kincsről, amely a 
mennyben van, a gazdag Atyáról, 
aki könyörül mindeneken. »Soha 
nem hallottam róla« — kiáltott a 
hölgy — »bárcsak én is magamé
nak vallhatnám!« A következő reg
gel újra így szólt: »Mutasson meg 
ismét egyet a drágakövei közül«. S 
az ápolónő olvasta: »Igaz beszéd ez

és teljes elfogadásra méltó, hogy 
Krisztus Jézus azért jött e világra, 
hogy megtartsa a bűnösöket«.

7? r< jr

Siess, mert elkéshetel.

It; ülök a vasútállomáson. El
késtem. Pedig a vonat sokáig itt 
állt, várta a ¡másikat, mellyel talál
koznia kellett. A  villamoson már 
4 megállóval előbb láthattam a 
bent álló vonat kivilágított abla
kait. Szívszorongva vártam: most, 
most indul el, de nem, állt, állít egé
szen addig, míg az állomásra ér
tem. S mikor a perionra léptem, 
akkor indult el úgy, hogy felszállni 
nem tudtam. Néztem, amint megy 
s mind jobban távolodik. Én itt 
maradtam. Nagyon fájdalmasan 
érintett az eset, annál is inkább, 
mert olyan nagyon közel voltam 
a célhoz, csak néhány pillanat és 
én is fent lehettem volna.

Gondolkozni kezdtem. Sok elmu
lasztott szolgálat jutott az eszem
be, amelyeknek az lett volna a 
feladata, hogy a célhoz vigyen kö
zelebb. De lekéstem; s az elmulasz
tott alkalom többé vissza nem jő.

De különösen az állt még elém, 
hogy milyen borzasztó lenne, így a 
legutolsó pillanatban kizáratni a 
mennyegzői házból, mikor az Ur 
minden1 lehetőséget megadott, 
hogy ott lehessünk. Tőlünk függ, 
minden. Ha komolyan vesszük az 
Ur minden szavát, s semmit sem 
halogatunk, hanem mindig a maga 
idejében engedünk az Ur Lelké
nek, nem kiéli félnünk, az Ur cél
hoz vezet. De akkor a »majd« szót 
ki kell törölnünk a szótárunkból, 
különben elkéshetünk .

v Vigyázzunk tehát és engedjünk 
az Urnák, hogy a legmagasabb 
célt érhessük el. M. G. d- t.

Á
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Ne sértődjél meg hamar.

A 119. Zsoltár 165-ik versében 
ezt olvassuk: »A !te törvényed ked
velőinek nagy békességük van és 
nincs bántódásuk«. Szemléld azo
kat a keresztyéneket, kik Isten Igé
jében plántáltattak, meglátod, 
hogy mély békességük van. Aki 
a Bibliáját nem olvassa és nem is
meri, iaz a legkisebb zavarnál meg
sértődik és elveszti békességét. Az 
ellenkezésnek csak egy lehellete 
szükséges sí a békessége odavan.

Sokszor csodálkozom azon, hogy 
milyen csekély dolog kell ahhoz:, 
hogy az ember a békességét el
veszítse. Legtöbbször egy szó elég 
és megszűnik a békesség.

Ha békességünk van Istennel, 
akkor azt semmi el nem veheti. A 
világ nem adhatja és el sem ve
heti. Fölülről jön, Krisztus adja. 
Jézus azt mondja: »Boldog, aki 
énbennem meg nem botránkozik.« 
(Máté 11.6.)

Az a keresztyén, aki a Bibliá
ját ismeri és olvassa, gondolkozik 
felette és imádkozik, az nem sér
tődik meg egyhamar. Az: ilyen em
berek növekednek és gyümölcsö
zőkké lesznek.

Aki pedig a Bibliáját sohasem 
olvassa, hamar bosszankodik, meg
sértődik és csodálkozik azon, hogy 
körülményei nehezek. Az ilyen em
ber azt mondja, hogy a keresztyén- 
ség nem az, aminek gondolta. A 
hiba azonban ott van, hogy nem 
teljesítette az Ur parancsolatát, el
hanyagolta Isten Igéjét, nem en
gedte, hogy az hasson és mun
kálkodjék s ezért jutott ilyen sú
lyos helyzetbe.

Sokan vannak1, akik a lélek fegy
verét nem forgatják, hanem meg
elégednek a világ kívánságaival, 
s a lelkűk ezáltal az éhhalálnak 
van kitéve.

Valaki egyszer azt mondta: 
»Negyven évig semmiből sem táp
lálkozott a lelkem.«

Ez az ember azon típusok egyi
ke, akik lelkűket ¡az éhhalálnak tet
ték ki. A testről sokat gondosko
dunk, amely pedig csak ideig-óráig 
tartó, aztán a férgek tápláléka 
lesz. De a belső embert, aki örök
ké élni fog, nyomorúságosán en
gedjük elveszni. Moocfy.

Kicsiségek.

Az oroszlánt, elefántot, vadálla
tokat már az őskorban legyőzte 
az ember, de nem úgy azo
kat a parányi, pici állat
kákat, ¡amikből ezerszámra ta- 
podhatunk el. Ahol az emberi kul
túra valamit létesít, megjelennek 
a kártékony rovarok is. A kiscse
rebogár például, amely barna kön
tösében föl s alá sétál egy gyer
meknek a karján, Franciaország
ban egymilliárd aranyfrank kárt 
okozott. A filokszéra kedvező kö
rülmények között 30 milliónyira 
szaporodik és úrrá lesz a szőlő
hegyen. Az: emberi test és az állat
világ rettenetes bacilusairól, a ki
csinyek nagyhatalmáról nem aka
rok most szólni. A  kártékony ro
varok milliárdjai évről-évre tize
det követelnek az egész világ ter
méséből.

Vájjon a lelki élet világában 
másképpen van-e? Van itt is ki
csiny és ¡nagy? Vájjon a kicsiny 
igazságtalanság nem igazságtalan- 
ság-e? Jó tudnunk azt, hogy egy 
kicsiny ¡szó áldást hozhat és megse
besíthet, üdvösséget és; kárhozatot 
munkálhat. A mindentudó szent Is
ten lángtekintete előtt folyik le e- 
gész életünk. Ö megítéli a kicsiny 
és nagy bűnöket.

r r r.ts^V*
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K Ü L M I S S Z I Ó

Dr. Zwemer
princetoni egyetemi tanár, mohamedán 

missziói felügyelő jelentése.

Északnyugati Kínában, a po
gány és mohamedán lakosság közt 
kevés a misszionárius, de aki ott 
van, mind bátor örvendezéssel száll 
szembe a sok nehézséggel.

1933-ban e vidéken véres láza
dások voltak. Meglátogattam 
Urunk itteni szolgáit1 és szolgálóit. 
Sanghajból Középkinába, x Káj- 
föngbe mentem. Itt a ;misszió mun
kásaival és a bennszülött keresz
tyénekkel konferenciai összejőve-' 
teleket tartottunk, amelyeken kö
rülbelül 400-an voltak jelen, es
te a mohamedánok hallgattak e- 
vangélizáló előadást kb. 800-an. 
Utána látogatásokat tettünk. Tunk- 
vánig (1200 km) vonaton, onnan 
Szi-ngánig az esőzés miatt lehe
tetlen rossz úton, gépkocsin, sok 
bajjal érkeztünk meg a több napi 
utazás után az ős Kína fővárosába.

Itt a skandináv misszió vendé
gei voltunk. A misszionáriusoknak 
hitmélyítő és a bennszülötteknek 
evangélizáló összejövetelt tartot
tunk. Majd megtekintettük a nyu
gati külvárosban a régi nesztoriá- 
nus templom romjait.

A templom nagy udvar közepén 
állott. Közeliében sírdombok alatt 
a nesztoriánus misszionáriusok vár
ják a feltámadást. A templom ka
puja még meg van. Az ősi neszto
riánus iratos kőtáblákat a szi-ngá- 
ni kínai múzeum őrzi.

Az itteni mohamedán mecset 
Kína legnagyobb mohamedán 
szentélye. 1 \

Innen Lan-csouba siettünk repü
lőgépen. Ezi Tibet határán fekszik. 
A Sárga folyam (Hoang-ho) men
tén, a Szining völgyében szépen

virító mákültetvények vannak. Az 
ópium termesztése 12-szerte töb
bet jövedelmez, mint más mezei 
növény. A mohamedán lakosság 
azonban nem termeszti e veszedel
mes mérget, mert a korán tiltja. 
Ők itt is, mint Egyiptomban nagy 
vízemelő kerekekkel öntözik, 
a sivár talajt. Búzát, zabot, borsót 
és lóherét termelnek.

A Hoang-hón túl egy Kína-bel- 
földi misszionáriussal találkoztam, 
amint öszvérháton igehirdető kör
útját tette. Szi-ning 'városnak száz
ezer lakosa mind fanatikus moha
medán.

Innen 3400 m-nyi magaslaton át 
érkeztem a kínai mohamedánság 
központjába. Karavánunk alatt az 
esőzéstől meggyöngült új úttest 
egy helyen lecsuszamlott. Az Ur. 
csodálatosan őrizte az imádságban 
hordozott csapatot, úgy, hogy a 
veszedelmes hegyoldalon sem em
ber, sem állatállományunkban nem 
esett kár.

•Az itteni mohamedánok 1928- 
ban a pjogány kínaiak számára vér
fürdőt rendeztek. így ¡most ők van
nak többségben. Az új városban 
mohamedán mecsetet építettek, fi- 
bol pénteken 3000-en gyűlnek ösz- 
sze.

A hang-kóui nyári konferenciá
val véget ért kínai itanulmányutam.

Az Ur munkálkodik. Utunk ve
szélyes pontjain különösen éreztük 
Urunk közelségét. Éreztük, hogy 
ügyünk az Ur ügye, s otthoni sze
retteink, a misszió barátai irnájuk- 
ba*n hordoznak.

E missziói jelentést is. az Ur 
iránti mély hálával adjuk tovább. 
Szilárd meggyőződésünk, hogy az
0 országa eljő Kína pogányáihoz 
és mohamedánjaihoz is, bár most 
még nagy az ellenállás!

1 cü? 9
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Jún. 16. II. Kor. 6:1—10. És. 12. A 

fogságból való szabadulás hálaéneket 
csalt ki egykor Izrael népének ajkáról, 
ott a pusztában (II. Móz. 15.) s hála- 
éneket fog kicsalni a próféta jövendö
lése szerint a babiloniból való szabadu
lás közelgő ténye is, De' 
mennyivel dicsőségesebb lesz még az 
Izraelből való 144 ezer éneke a végső, 
teljes szabaduláskor, ott a Sion-he- 
gyén. (Jel. 14:1—3.) S milyen dicső
séges lesz az Ür, minden nemzetből, 
népből és nyelvből való seregének há
laadó éneke a királyi szék és a Bárány 
előtt. (Jel. 7:9—12.) Ott leszel-e eb
ben a hálaadó karban?

Jún 17. Luk. 15:1—10. I. Pét. 5:5b)- 
-11. Luk. 15:11—32. Csel. 3:1—16. Alá- 
zatcsság és józanság két fontos jel
lemvonása a keresztyén életnek. Az 
alázatosságban benne van a gondok
tól való szabadulás is, mert aki aláza
tos, az nem fogja azt hinni, hogy akár 
a maga igyekezetével és erejével, akár 
a maga töprengéseivel és aggodalmas- 
kodásával segíthet a maga helyzetén, 
hanem nyugodtan és bizalommal le
tesz mindent mennyei Atyja kezébe. 
S a józanság tesz bennünket vigyá- 
zókká az ördög kísértéseivel szemben, 
mert a jóean ember mindent úgy Iát, 
amint az a valóságban van. Látja, 
hogy az ördög hatalmas ellenség s 
látja, hogy ő gyenge és esendő, s ez- 

i ért kell tőle vigyáznia. De azt is látja, 
hogy van hatalmas Megváltója, akihez 

i ha hittel ragaszkodik, az erőssé, szi- 
, lárddá és állhatatossá fogja tenni az 

ellenséggel szemben.
Jún. 18. Péld. 15:19—33 Ezék. 40:1— 

4; 43:1—7. H a betelik a hitetlen pogá- 
nyok büntetése s betelik Izrael népé
nek ibűnhődése is Vétkeiért s Isten visz- 
szahozza őket hazájukba, akkor a rom- 
badölt templom is újra fog építtetni, 
s Jehova újra ott fog lakozni a temp
lomban. Ennek a templomnak a hely- 
reállíttatását mutatja meg az Ür a 
prófétának s parancsolja néki, hogy 

i hirdesse el a népnek mindazt, amit 
lát.

Jún. 19.11. Kor. 6:11—18. Ezék. 47:

1
1—12. Isten templomából élő vizek 
áradnak mindenfelé. Isten Igéje ilyen 
élő víz, amely megtermékenyíti a lel
keket. Isten kegyelme is ilyen élő víz, 
amely mindig mélyebbé és mélyebbé 
_

mennél tovább haladunk benne. Az iga
zi megismerése a kegyelemnek az, mi
kor már tudjuk, hogy a saját lábun
kon semmiképen sem állhatunk meg, 
hanem lennek a kegyelemnek árja hor
doz, mint a ¡mély vízi, a benne úszó em
bert. Úszni benne a hit tesz bennünket 
képessé. Vessük belé magunkat hit
tel a kegyelem tengerébe! ;

Jún. 20. II. Kor. 7: Dán. 8:1—12.
A Szentírás magyarázói már kimutat
ták, hogy Dánielnek ezekben a látomá
sokban kifejezésre jutott próféciái mi
ként teljesedtek be a babilóniai, a méd 
és perzsa, görög országoknak egymás
sal. való vetekedésében, hatalmában, 
majd bukásában. Ezeknek részletezésé
re itt ki nem térhetünk, de vonjuk le 
belőle a tanulságot. Az emberi nagy- 
ravágyással, erőszakkal, zsarnoksággal 
kivívott javak előbb-utóbb pusztulás
nak vannak kitéve, s magukkal rántják 
az embert is, aki ezekkel akar győze
delmeskedni.

Jún. 21. II. Kor. 8:1—11. Dán. 8: 
13—27. Dániel könyvében, épen úgy 
mint a Jelenések könyvében több he
lyen találkozunk számokkal, amelyek
kel jelezve van, egy vagy más ese
mény, amelyre Isteni Lelke a prófé
ták és szentírók ¡által reá mutat, mi
kor fog bekövetkezni s meddig fog 
tartani. Kélségtalen, hogy ezeket a szá
mokat is azért jelentette ki Istennek 
Lelke, hogy általa beúnünket gondol
kozásnál s a dolgok megértésére indít
son, de az is eltagadhatatlan tény, 
hogy az ezekkel a számokkal való túl
ságos foglalkozás már sok embert, sőt 
egész embercsoportokat vezetett té
velygésbe. Vigyázzunk tehát! Jusson 
eszünkbe a mennybe készülő feltámadt 
Ür Jézusnak az a szava, amelyet ta
nítványai kérdezősködésére felelt: 
»Nem a ti dolgotok tudni az időket, 
vagy alkalmakat, melyeket az Atya a 
maga hatalmában helyeztetett.« (Ap. 
esel. 1:7.) Legyünk csendesek és alá- 
zBtossk

Jún. 22. II. Kor. 8:12—24. Dán. 10: 
1—14. Dániel olyan nagy lelki élmé
nyeken ment keresztül, amilyenek 
csak olyanoknak adatnak, akiket Isten 
valami különösen nagy feladattal akart 
megbízni az ő országának a munká
jában. Ilyen feladatokat senki erőszak
kal magához nem ragadhat, ez Isten 
adománya. De el sem kerülhetik, akik- 

I re reábízatnak, bármilyen nagy szén
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védésekkel járjon is teljesítésük. Dá
nielnek testét-lelkét megrázza, mikor 
egy-egy újabb kijelentést kap az Úrtól, 
de hogy felettébb meg ne rettenjen, 
Isten követe mindig ezekkel á bíztató 
szavakkal kezdi a híradást: »Ne félj!« 
Reánk bizonyára sokkal kisebb felada
tok vannak bízva, mint Dánielre, de 
nekünk is szükségünk van erre a bíz
tatásra: »Ne félj!« s meg is kapjuk 
azt.

Jún. 23. II. Kor. 9. És 65:17—19; 
24, 25. Az ótestamentom sok feddő, 
dorgáló szava közé mennyi sok bíz
tatás, bátorítás, mennyi sok fölemelő 
ígéret is Van beszőve! S mennyivel 
inkább úgy van ez az ú jtestamentom- 
ban! Isten sohasem tér el e kettőtől: 
szigorúan, keményen feddeni azokat, 
akik nem akarnak megtérni, s  gőgösen 
elzárkóznak a maguk képzelte igazsá
gukban, s édes gyöngéd hangon hívni 
a fáradtakat, megterheiteket, s elibük 
állítani mindazt az áldást, örömet, bol
dogságot, amelyeket azok számára ké
szített, akik őhozzá térnek.

Jún. 24. Luk. 6:36—42. Róni. 8:18— 
27. Máté 5:13—16. Csel. 4:1—12. Isten 
gyermekeinek dicsősége akkor lesz 
mindenki előtt nyilvánvalóvá, mikor 
az újra eljövendő Jézussal ők is mint 
feltámadott és megdicsöült lények fog
nak újra megjeleníti a földön. Amit te
hát e teremtett világ sóvárogva vár, 
az tulajdonképen az Űr Jézus Krisztus 
újra való megjelenése. Akkor fog a 
természet is felszabadulni az alól az 
átok alól, amelynek az ember bűne 
miatt vettetett alá. Míg az be nem kö
vetkezik, addig isten gyermekeinek di
csősége csak elrejtett dicsőség, amelyet 
a világ nem (tud meglátni és megérteni. 
De egyúttal befejezetlen dicsőség is, 
mert az Úrnak itt a földi életben még 
mindig sok munkája van rajtuk, hogy 
elkészíttessenek. De nagy az ő re
ménységük, mert tudják, hogy erőt
lenségükben támogatja őket a Lélek.

Jún. 25. Péld. 16:1—16. Dán. 10:15— 
21. Az Űr bíztató szavai tovább is hang
zanak Dániel felé. Mennyi gyöngédség, 
mennyi szeretet van bennük. S mily 
biztatók számunkra is! Érezzük, hogy 
Dániel is bármily nagy feladat van is 
reá bízva, hozzánk hasonlóan gyarló, 
bűnös ember, de Isten megmutatja, 
hogy az ő kegyelme mindenre ele-, 
gendő s az ő ereje erőtlenség által 
végeztetik el. fii. Kor. 12:9.)

Jún. 26. II. Kor. 10:1—16. Dán. 12:1 
—13. Dániel könyve bár bizonyos tekin

tetben az áfakor folyamatba levő és 
küszöbön álló eseményekre is vonat
kozik, Iegfőképen mégis az utolsói idők
ben bekövetkezendő időkre mutat reá. 
Sok történeti esemény, amelyet jöven
döl, bekövetkezett. Az utolsó időkre 
vonatkozó próféciák értelme, bizonyos 
tekintetben még lepecsételt könyv. A 
beteljesedés fogja fölfedni igazi ér
telmüket.

Jún. 27. II. Kor. 10:17—11:15. fíós. 
1:10, 11; 2:13—22. Iíóseás próféta 
könyve tartalmazza egyrészt Istennek 
kemény feddéseit hütelen népe iránt, 
amelyeket a prófétának nemcsak sza
vakkal, hanem jelképes cselekedetek
kel is ki kell fejeznie, — de tartalmaz
za másrészt Isten gyöngéd, mélységes 
szeretetének kifejezéseit is, amellyel 
magához csalogatja a hűtleneket és 
szívükre beszél. Ez a szeretet jut ki
fejezésre mai igénkben,

Jún. 28. II. Kor. 11:16—33. f íó s . 4: 
1—7. A próféta itt erőteljes szavakban 
állítja Izrael szemei elé a bűneit. 
Hiányzik náluk az igazság és a szere
tet és pedig azért, mert elszakadtak 
Istentől, aki az igazság és a szeretet. 
Ahoi ezeket elveszíti á nép, ott minden 
bűn burjánztki s a hűn zsoldja a halál. 
De a néppel együtt a papoknak és 
prófétáknak is veszniük kell, akik nem 
az igaz Isten ismeretére tanították a 
népet, hanem tévútra vezették.

Jún. 29. II. Kor. 12:1—10. fíó s . 5: 
1—9.. Míg az előbbi részben csak a 
nép mellett, inkább mellékesen szólt 
az ,Ür a papokhoz, királyokhoz, szóval 
a vezetőkhöz, itt egyenesen és hatá
rozottan ezekhez fordult. Megszívle
lendő szavak ezek, mindenki számára. 
Az embert a maga bűnös cselekedetei 
nem engedik Istenhez térni. H a azok
ról nem akar lemondani, s ha meg
marad büszkeségében, akkor el kell 
vesznie, Isten ítéletét vonja magára. De 
bár ez mindenkinek szól, mégis külö
nös felelősség van a vezetőkön.

Jún. 30. II. Kor. 12:11—21. Jer. sir. 
3:22—32. Jeremiás próféta sír népé
nek romlása fölött, hiszen ez az egész 
könyv Jeremiás siralmai címét viseli. 
S mégis nagy bánata közepette is, meg
találja a vigasztalást Istenben. Az itt 
idézett versek csupa fölemelő vígasz
talás. A kezdete ez: »Az Űr kegyel- 
messége«, s a vége »nem zár ki örök
re az Űr«. Ez legyen nálunk is a 
kezdet és a vég, ha nehéz próbáknak 
vagyunk kitéve.
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