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Nagypéntek előtt.
Máté 1 6 :2 1 -2 6 .Soká kellett várnia az Úr Jézusnak, míg beszélhetett valamiről, ami 

pedig kezdettől fogva ott állott előtte: a k e r e s z t r ő l .  Nem a 
tanítványok érzelmeit akarta kimélni a halogatással. Hiszen akkor 

jobb lett volna ezen kezdeni, amikor még a kölcsönös szeretet szálai 
nem szövődhettek olyan szorosra Mester és tanítvány között. — Bi
zonyos haladványszerűség figyelhető meg az Úr kijelentő tevékeny
ségeiben. Először igéivel áll elénk. Csodálatos gondolataival . . . Az
után egyes cselekedeteivel ragad meg s azokból kiáradó erejével . 
Kijelentésének utolsó állomása azonban a kereszt. Vannak, akik so
ha nem érkeznek el eddig. Pedig az Ő kijelentésének nemcsak egy rész
lete, nemcsak tetőfoka, de az egész vonalon nélkülözhetetlen védjegye 
a Kereszt. Ezen fordul meg a többi. — Ki is nyugodhatnék 
meg, míg az Úr Jézus megismerésében el nem jutott a teljes keresz
tig? A Sátán nagyon jól tudta, hogy a kereszttől kell mindenáron el
vonnia Jézust. Kész lett volna külön utasítások nélkül átadni Néki 
a világot s.nem  bánta volna, ha a templomtetőről való leugrással fo
kozza az Úr csodatevő erejének megmutatását. S ezért jutott az Úr 
Jézusnak, azonnal a Sátán az eszébe, amikor Péter vissza akarja tar
tóztatni Öt a kijelentésnek azon az útján, mely a kereszthez visz.

Nem tartozol-e te is azok közé, akiknek már sok mindenről be
szélhetett, de nem beszélhetett még az Úr Jézus az Ö keresztjéről? 
A keresztet nem érted. A kereszttől még idegenkedsz. Mindenesetre 
jó ezt igy Nagypéntek előtt magadnak megállapítanod. Az a termé
szetes a mi megromlott természetünk folytán, melyen még a Péter első 
megtérése sem segített, hogy a kereszttől idegenkedünk. Csak azt ne 
gondold, hogy ez valami magasabbrendűre mutat nálad 1 Ellenkezőleg. 
Az Úr Jézus épen azért várt ekkorra nálad is a kereszttel, mert tudta, 
hogy még nem értenéd meg s hogy nagy lenne vele szemben az ellen
állásod. Eljön azonban annak az ideje, amikor a keresztet meg kell 
értenünk. Amikor már csak az nem érti, aki nem a k a rja : aki magát 
félti s aki e világot szereti. Erre kellett rámutatni az úrnak akkor is, 
mikor először kezdett beszélni s erre kell rámutatni nálad is, ha még 
ellenkezel. — Fogadd azért nagy hálával az órát, amelyben elkezdhet 
beszélni Néked is az Ur a keresztről. „Uram csak folytasd, csak be
szélj róla, ne kímélj többé!" Ellenállási vonalakon győzve csodálatos 
közelébe érsz az úrnak. Ott leszel előtte s egy dicsőséges Nagypéntek előtt.



Ha hiheted azt, 
minden lehetséges a hívőnek.

Márk. 9 : 23.

Ha hiheted! Kitől függ e z ?  
Tőled. Azt mondod kodátoznak a 
körülmények, a világi szokások, 

emberek ítélete. Ezt mind csak

hogyha az Ur egy ilyen nagy 
redést adna, az az ő számuk! 
óriási feladatot és felelősséget jeleJ 
tene? Mert ha Isten Lelke ezrek# 
és ezreket felébreszt, akkor mindéi] 
felé készen kell állani olyan esi 
patoknak, akik a felébredtekkí 
foglalkoznak, nekik az útat mei 
mutatják, velők imádkoznak, els] 
lépéseiket támogatják, a nekik! 
szabott helyet az Isten országa te] 
vábbi munkájában megmutatják 
őket arra nevelik, stb. Mi lenne s 
felébredt lelkekből, ha ilyen mu» 
kás csapatok nem vennék őket go* 
dozásuk a lá ?  Isten gyermekemet 
teljes tudatában kell lenniük a reá 
jók váró nagy feladatnak, s fel kel 
azokra készülve lenniük. S míg ei 
re föl nem engedik magukat a;
Ur által készíttetni, ami csak akku 
történhetik meg, ha az Urnák neit 
folyvást az ő csetlés-botlásaikkaf 
az ő még teljesen ki nem szolgál 
tatott „én“-jökkel kell vesződnie 
addig nem is tudják azt az ébre 
dést olyan igazán sóvárogva vár 
ni, s érte olyan hittel és kitartássá 
imádkozni, hogy, az Ur megadhat 
sa. Tehát első sorban ébredést Ister 
gyermekei közt! Mélyenjáró, min 
dent alaposan felszántó ébredést 
Hadd készíthesse el az Ur a magé 
népéta nagy munkára, győzelemre!

V. Gy.-né,

Biztos recept ahhoz, 
hogy boldogtalanná légy.
Ha mindenáron boldogtalan 

akarsz lenni, akkor gondolj mindig 
magadra. Állandóan avval kell fog
lalkoznod, amit szeretnél, de meg 
nem kaphatsz. Figyelned kell arra, 
hogy az embereknek miben kelle
ne tekintettel lenniök reád és mit 
nem tesznek meg még sem. Az 
elégedetlenség szellemével el kell 
rontanod mindent, amit kapsz, helyt 
kell, hogy adj az irigységnek és a 
féltékenységnek és senkiben sem 
szabad bíznod. Ha ezekben való
ban igyekszel, akkor olyan boldog
talan leszel, amilyen csak lehetsz.

az
te mondod és addig mondod, míg 
az Ür meg nem nyitja a szeme
det. Téged nem korlátoz semmi 
sem, csak önönmagad. Csak azokat 
a rabláncokat érzed, amiket ma
gad tettél magadra. A világ rádne
hezedik ólomsúlyával. Szűk ab
roncsokba szorít, amig le nem rázod 
magadról. Amit önként vettél ma
gadra, önként is kell letenned. Az 
ördög gondoskodik róla, hogy se
gítséged ebben ne legyen.

Ha hiheted! Mit? Azt, ami min
dennek a feltétele, mindennek a 
kezdete, az a la p ja : hogy az Ur 
Jézus a te Urad, a te Megváltód, 
a világ Ura.

Ha elhitted ezt, , akkor azt is 
tudod, hogy te az Úré vagy és Ő 
a tied. Szabadon rendelkezik veled. 
Te eszköz vagy az Ő kezében. 
Nincs többé akadály. Amit Ő 
akar, az teljesedik. Ha te hiszed, 
hogy Ő a te szerető Atyád, akkor 
tudod, hogy amit Ő akar, az min
den egyaránt javadra van. Tehát 
csak azt akarhatod, amit ő  is akar. 
Ha a te akaratod egyezik az Úr 
akaratával, ha a te cselekedetedet 
az Úr irányítja, ha a te gondola
tod az Úr gondolata, ha a te vá
gyad az, hogy az Úr legyen teljes
sé tebenned, ha a te célod az. 
hogy az Úr elvégezhesse benned 
csudálatos tervét, akkor. . .  minden 
lehetséges a hívőnek!

Ha hiheted azt — neked i s !
Dr. F. M. d. t.

Lelki ébredés előkészítése.
Isten gyermekei régóta imádkoz

nak, hogy Magyarországon nagy 
lelki ébredés legyen, mely ezreket 
és ezreket von oda a Krisztus ke
resztjéhez. De meggondolják-e jól,
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A lelkem ára.
Semmiben sem talált örömet a 

polgármester egyetlen leánykája. Szí
ve bánattal volt tele. Ekkor találko
zott az Ur Jézussal.

Ha villám csapott volna a házuk
ba, akkor sem ijedhettek volna meg 
jobban a szülei, mint ennek a hír
nek a hallatára. „Gyermekem, ne 
hozz ilyen szégyent a fejünkre" — 
mondta az anya. „Gondold csak mi
csoda szégyen lesz az, ha az emberek 
azt mondják, hogy a pogármester 
egyetlen leánykája az álszentekhez 
jár“ — kérlelte és fenyegette az apja. 
És azután egy gyászbeszéd hangzott 
el mindkettőjük ajkáról, mintha az 
ő egyetlen leánykájukat a legnagyobb 
szerencsétlenség érte volna, vagy va
lami súlyos betegségbe esett volna.

A szülők panasza és fenyegetése 
késszúrás gyanánt hatolt a kis lány 
szivébe. De még előtte állt a teg
napi est, besugározva az örökkévaló
ság fényével. Még érezte az Úr Jézus 
közelségének a boldogságát, még hal
lotta a jó Pásztor hangját, amint a 
fülébe súgta: „Ne félj, én megváltot
talak, neveden hívtalak téged, enyém 
vagy!“

De ekkor újra rákezdtek a szü
lők a panaszkodásra: „Mostanáig oly 
szép volt a családi életünk, de most 
vége van ! Sírba viszel Márta, ha így 
folytatod" jajveszékelt az anyja. 
„Lemondok a polgármesterségről, ha 
folytatod ezt a rögeszmét" — fenye
getett az apa.

És Márta tanácstalanul állt pa
naszkodó és a leikéért küzdő szülei 
közt. Ő fölfelé akart törni, Jézus felé, 
de a szülei belekapaszkodtak, hogy 
lerántsák a régi állapotba. És a sá
tán, az elvakult szülők szövetségese, 
egy újabb nyilat lőtt ki.

„Gyermekem" — kezdte gyengé
den az anya — „ha abbahagyod ezt 
a vallásos rögeszmét, akkor holnap 
Bubapestre utazom veled. Megveszem 
neked a legszebb báliruhát, bált 
rendezünk és te leszel a bálkirálynő. 
Egy pár millió most nem számít, fő

az, hogy kiverjük ezt a bogarat a 
fejedből.

Ez túlságosan sok volt az újon
nan megtért, tapasztalatlan kis lány
nak. Márta szép báliruhát kapott és 
bálkirálynő lett.

Milyen szép és vidám volt min
den a bálban. Olyan vidám volt, hogy 
a pokol is velük örvendezett, hogy 
megint elvakithatott a pompájával egy 
lelket és az az Úr Jézusnak hátat 
fordított.

Éjfélkor kimelegedve és fölizgatva 
kellett Mártát haza vinni. A tánco
lás, ivás, a hideg éjszakai levegő és 
a táncterem porfelhői megbetegítették 
és súlyos tüdőgyulladást kapott.

Milyen hamar oszlott el a mámor, 
az öröm. Milyen aggodalmasan ültek 
a szülők kedvencük ágya szélén, aki 
irántuk való szeretetből eladta a lelkét. 
Hogy hallgatták a gyermek nehéz lé
legzetvételét, hogy vágott a szivükbe 
a leányka hörgése és nyögése, hogy 
égette a kedvencük láza a lelkűket.

Emelkedett a láz és nőtt a lég
szomj. A kilencedik napon az orvos 
aggodalmasan csóválta a fejét és 
mondta: „Ma van a krízis!" A krí
zis elérkezett. A betegség rosszabbra 
fordult. A halál közeledett.

„Anyám" — mondta hörögve a 
beteg — „hozd ide a báliruhámat." 
Az anya odavitte.

„Tedd az ágyamra" — az anya 
odatette.

„Ez a lelkem ára!"
Útolsó erőfeszítéssel nyögte ki a 

leány ezeket a szavakat — és meghalt.
A lelkem ára ! Óh milyen rette

netes ilyen cifra rongyért a lelket 
elveszteni!

Ha Istentől kegyelmet kaptál, akkor élj 
vele, különben újra elveszíted azt.

Goethe találóan mondja : „Miért nyom 
le Isten hatalmas keze sokakat ? — Mert 
állva találja őket és nem térden.“

Olaszországban azt mondják, hogy: 
„Ahova a nap nem süt, sokszor kell orvost 
hívni." — Ahova az Ur világossága nem 
süt, a lélek beteg. Sütkérezzetek ebben a 
napfényben és erős lesz a ti lelketek.
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Egy bélpoklos temetése.
Egy missziói értesítőben olvas

suk a következő hirt: Tiz évvel eze
lőtt koldulni jött Basamantalig a bél
poklos telepre. Mohammedán volt, de 
tulajdonképen semmilyen vallásé sem 
volt. A koldulást úgy megszokta, hogy 
akivel szembe találkozott, attól kol
dult. Kim ndhatatlanul piszkos volt. 
Hogy volt-e valaha rokona, vagy ba
rátja, azt nem tudtuk meg tőle. Egy 
anya a világra hozta, nevet adott j 
neki és szerette is valószínűleg, de 
minden egyebet elfelejtett az évek 
folyamán. Egében egyedül állt és 
más életfeladata nem volt, mint má
soktól elkérni azt, amire a beteg tes
tének szüksége volt. Hogy hogyan 
lett bélpoklos, azt nem tudta senki 
sem megmondani. Amikor hozzánk 
jött, már régóta szenvedhetett, mert 
a baja meglehetősen előrehaladott 
volt. Megtanult marath nyelven, hogy 
az összejöveteleteken résztvehessen 
és két év után megtért. — Hat év 
előtt a vezető ápolónő bibliaórákat 
kezdett, Basamantalig megtanult ol
vasni, hogy maga meríthessen az élet 
forrásából és aztán olvasta az ő ma- 
láji Bibliáját reggel, délben és este. 
A kórteremben határozott befolyást 
gyakorolt az élete a többiekre. Ami
kor a telepre kerültem, akkor egy 
idő óta már nem jöhetett az össze
jövetelekre. A kis terembe hozták, 
ahol azok feküdtek, akiknek a beteg
sége már nagyon előrehaladt Láttam 
rajta, hogy már nem soká fog élni. 
A beszédét nem értettem meg, de az 
imámat meghallgatta és utána mondta, 
hogy: Ámen. Az utolsó nap regge
lén azt mondta: ,,Remélem, hogy az 
Úr ma jön !“ — délben, amikor inni 
akart, fuldokolni kezdett és egy perc 
alatt hazament az Úrhoz.

Nem az  a  Fontos, hogy én Isten útjait 
megértsem, hanem  hogy azokon  jár jak .

Egy rajtakapott tolvaj.
Scott misszionárius Kína Schai 

tung tartományából egy prédikádi 
körúton volt és három nap óta 
faluban tartózkodott Amikor eltávi 
zott, néhány keresztyén elkísérte e§ 
darabon, többek közt a legöregebb 
keresztyén, Tu is. Éppen el akartat 
válni, amikor egy férfi nagy sietség-, 
gél szaladt utánuk. Liu nevű diákod , 
nus volt. Arcán a legnagyobb rémü-| 
let tükröződött és csak azt tudta da-- 1 
dogni, hogy: „Óh, elvesztettem! El-j 
loptak, ellopták!" Azután a földref 
rogyott. Amikor egy kissé összeszedte 
magát, elmondta még mindig resz
ketve az izgalomtól, hogy hogy lopta 
el tőle az éjjel egy tolvaj azt a pénzt, 
amit a prédikátor, a tanító, az evan
gélista és a bibliásasszony fizetésére 
összeszedett. A tolvaj a ház agyagfalát 
áttörte és azon keresztül észrevétle
nül eltűnt a zsákmányával. A diakó
nus első gondolata volt a lopást a 
községházán jelenteni, de azután meg
győződött róla, hogy ez úgyis hiába
való volna. A tolvajt valószínűleg úgy 
sem fognák meg és a lopott pénz
ből sem látna sokat, mert még ha a 
tolvaj meg is kerülne, a pénz nagy 
része az ügyet intéző hivatalnokok 
zsebébe jutna. Amikor Liu pana
szát elmondta, tanácstalanul állt a 
csoport is, mert az elveszett pénz 
nagy összeg volt. Csak a legöregebb, 
Tu maradt nyugodt. Az ő kis jelen
téktelen testében nagy akarat és szik
laszilárd hit lakott. Ezért lett a ke
resztyén közösség vezetője. Nyugod
tan hallgatta meg Liut. Azután mon
dotta: „Scott prédikátornak el kell 
mennie. De útközben imádkoz
hat." Majd hazatérve három napig 
ült Tu a Bibliája mellett és tusako- 
dott az Úrral. Á negyedik nap reg
gelén egy kiáltás hallatszott a kapu 
előtt és mintha egy csomag esett vol
na az udvarra. Amikor kinézett, egy 
kis csomag volt az udvaron és raj
ta egy cédula és azon ez állott: „Nem 
tudtam megtartani!“ A csomagban 
az ellopott pénzösszeg volt.

44



Gyermekeinknek! *xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A galamb

Pista bácsi sokat mondó rejtélyes 
arccal lépett be a szobába. Mindenki 
kíváncsian fordult feléje — . ugyan 
miVifog mondani — szinte szerették 
volna arcáról leolvasni. Végre meg
szólalt: — ,,A kis galamb kibújt a 
tojáshéjból14. — Galamb — galamb 
— kis galamb — volt a hangos 
visszhang, — most már lesz kettő 
— ' Ujjongott mindenki.

Múltak a napok. Hidegre fordult 
az idő —* a szél metszőén fújt, az 
eső esett. Pista bácsi megfázott és 
le kellett feküdnie. Juliska, Pista bá
csi kis húga, mindjárt a galambra 
gondolt. Vette kosárkáját, a kamrába 
sietett és vitte is már a jó búzát neki. 
Mig a gaiambanyó a földön szemez
getett, egyet gondolt, felmászott a lét
rán az ól tetejére és benézett a ga
lamb-házba.

* Majdnem, hogy sírva fakadt azon, 
amit látott: A csupasz deszkán a kis 
házikó egyik sarkában kuporgott di
deregve, nedvesen a kis galamb. Szi
ve megtelt váddal Pista bácsi ellen, 
hogy még csak egy kis szalmára sem 
gondolt, amibe ülhetne. Sietve sze
dett össze egy kis tollat, szalmát, 
gyorsan fészket formált és belehe
lyezte a kis galambot. Örült, hogy 
hiilyen jó lesz igy neki a meleg 
fészekben.

Legközelebb, mikor újból arra járt, 
boldog kíváncsisággal nézett be a 
kis galambhoz. De, óh mi történt — 
szinte belesápadt az ijedtségbe. A jó 
meleg fészekben ült a gaiambanyó, 
kívül pedig remegve a csupasz desz
kán a fiacskája. — A galamb ugyanis, 
ha-fiához idegen nyúl, megérzi azt 
fajta és inkább éhen hagyja veszni, 
de nem törődik vele többet. — Ez 
történt most is.

Fájdalommal és keserű váddal a 
szivében ment vissza Juliska a szo
bácskájába: „Vége a galambnak és 
mindez én miattam.44 — Nem szólt 
senkinek. Leborult egy székre és ki
öntötte szivét az Úr Jézus előtt. — 
Kérte, hogy bocsássa meg tudatlan
ságát, hisz tudja, hogy ő nem akart 
rosszat; kérte, hogy vigye végbe, 
hogy a galamb visszavegye a fiacs
káját. Megtette ezt aznap még több
ször és este mégegyszer lefekvés előtt.

Alig várta a reggelt. Első útja 
a galambházhoz volt. Bekukucskált 
a résen és kis híjjá, hogy fel nem 
kiáltott örömében. Ott ült a galamb 
a fészkében és a szárnyai alatt me
lengette a fiacskáját. Szive megtelt 
hálával az Úr Jézus iránt, aki meg
hallgatta őt. „Istennél semmi sem 
lehetetlen.44 (Luk. 1 :37 .)

Ugy-e szomorú, hogy a galamb
anya milyen kegyetlen az ő fiókájá
hoz? De olvashattok a Bibliában egy 
más példát valakiről, aki nem veti 
ki sem a madárfiókát, sem a bárány
kát, de még a gyermekeket sem. Meg 
van írva: „hányszor akartam egybe- 
gyüjteni a te fiaidat, miképen a tyúk 
egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá.44 
Ki mondta ezt? Az Úr Jézus, a jó 
pásztor.

Égi kert.
Laci nagyon szerette a kertjüket, 

mely a szép Somlyóhegy alján terült 
el. Minden szabad idejét ott töltötte. 
Hallgatta a madarak énekét, versenyt 
futott a fürge kis patakkal, vagy 
koszorút font a kert virágaiból.

Tavasszal, mint egy fogságból 
kiszabadult kis madár, úgy repült ki 
a kedves kertjébe — tapsolt örömé
ben, amikor a fáit virágdíszben látta.

Laci úgy találta, hogy az ő kert-
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jük csodakert, ahol sohasem fogy el 
a gyümölcs a fáról, a madarak szeb
ben énekelnek, a virágok illatosab
bak, mint máshol. Sehol oly üditő 
forrásvíz nem található, mint a kert 
közepén csörgedező kis patakban 

Multak az évek, a kisiskolásból 
nagyiskolás lett. A szülei felvitték 
a városba és beíratták a gimnázium 
első osztályába. Nagy szívfájdalom
mal vett búcsút kedves kertjétől: min
den fától, minden kicsi virágtól, min
den madárkától külön elbúcsúzott, de 
legnehezebben vált meg a kristály 
pataktól, melynek vize olyan sokszor 
üdítette fel őt.

Új otthonában kedves, megértő 
társra talált Ágnesben, a nála pár 
évvel idősebb unokatestvérében. Ág
nes nagy szeretettel vette körül kis 
rokonát, s mikor megtudta bánatá
nak okát, beszélt néki egy más kertről, 
amely mindenütt megtalálható, mely
nek gyümölcse, hűs patakjának vize 
sok beteg lelket gyógyított már meg, 
sok szemet tett ragyogóvá, sok arcra 
festette az „öröm pírját és a békes
ség fehér rózsáját" lesimítva onnan 
a bánat redőit.

Laci figyelt s meggyógyult, nem 
búsult már az elvesztett után, mert 
sokkal drágábblettszámára,amittalált.

Tudjátok-e mi annak a csodála
tos kertnek a neve ? I s t e n n e k  
o r s z á g a .  Gyümölcsei: Szeretet, 
öröm, békesség, béketűrés, szívesség, 
jóság, hűség, szelídség, mértékletes
ség. (Galaták 5, 22.) Patakja az 
életnek vize. Kertésze az égi Mester.

Szeretnél te is bejutni ebbe a 
csodálatos kertbe kedves kis olvasóm? 
Elmondom, hogy juthatsz el oda.

Isten országába hivatalos min
denki (Máté 11, 18.), így hát te is.
Az út oda a szoros kapun visz át. 
(Máté 7, 13— 14) Zörgess a kapun 
kitartással, mig megnyittatik szá
modra, mert azt ígérte a kert Ura, 
hogy a zörgetőnek megnyittatik. 
(Máté 7, 7.) Ha bejutsz a kertbe, az 
égi Mester kézenfogva vezet, tiéd a 
kertnek minden drága gyümölcse, a 
madarak néked énekelnek, a virágok

néked illatoznak. Az életnek vizében 
megújul a lelked.

A gyümölcsöknek van egy cso
dálatos tulajdonsága: minél többet 
adsz belőle másnak, annál több ma
rad neked.

Indulj útnak a kert felé szaporán. 
Vár rád az égi Mester, hogy kezed 
kezébe vegye s úgy vezessen téged.

Közelgő tavasz

Enyhébb már a napsugár, 
Hó s a jég elolvadt, 
Rügyező fán kis madár 
Boldogan dalolgat.

Minden rügy az új tavasz 
Egy virágát rejti,
Nemsoká kipattan az,
S  pompáját kifejti.

Isten napja egyre süt 
Rád is, ifjú lélek,
B ár fakadna mindenütt 
A  nyomában élet!

B ár virágban állna már 
Életednek fája,
S  zengnél mint a kis madár: 
„Hála néked, h á la !“

A  levelező-néni postája.
Kedves Gyermekek !
Örömmel üdvözlöm új kis ismerősei

met — az uraiujfaluiakat és a rákoske
resztúriakat. Remélem, ezután gyakran fel
kerestek majd leveleitekkel 1

Néktek, kedves Ö. Margitka és Ilonka, 
megírom, hogy a levelező-néni ott lakik, 
ahol kis lapotok készül : Piliscsaba-Klotild- 
falvón.

A találós kérdésekből a legtöbben kö- 
zületek csak az 1., 3. és a 4,-et fejtették 
meg. A 2.-ra azonban csak egy kis leány 
tudott megfelelni, aki bizonyosan sokszor 
olvassa a Bibliáját.

Keressétek fel csak ti is I. Mózes 32. 
rész 27. és 28. versét, ott megtaláljátok, 
amit nem tudtatok Izraelről, Máté 16. rész 
17. és 18. versében Péterről és Máté 9. 
rész 9. v. és Lukács 5. rész 27.-ben Mátéról.

Vájjon csakugyan el fogjátok-e olvasni 
ezeket a részeket?

Szeretettel üdvözlök mindenkit.
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Tudakozzátok az írásokat!
Márc. 16. I. Kor. 10 :14 —33. A  hűsé

ges keresztyén nem azt kérdezgeti, hogy 
váljon ezt vagy amazt szabad-e még ten
nem, ha jó keresztyén akarok lenni, mert 
hiszen aki a Krisztusé, az szabad, nem pe
dig rabszolga, aki kénytelenségből mond le 
erről, vagy amarról. Nem azt keresi, hogy 
mit szabad, hanem azt, hogy mi használ, 
mi válik lelki előmenetelére neki és má
soknak. S amiről azt találja, hogy az nem 
viszi őt közelebb az Úrhoz, azt elhagyja, 
ha talán szorosan véve nincs is megtiltva. 
De épen ilyen dolgokban nem is igyekszik 
mások lelkiismeretére bilincseket rakni, ha
nem szeretettel igyekszik keresztyén testvé
rét is elvezetni arra a lelki szabadságra, 
amelyre ő már eljutott. Egy keresztyén azt 
mondta egyszer a másiknak : „Oh, én sza
badabb vagyok, mint te, mert nekem van 
leiki szabadságom arra, hogy szivarozzam. '' 
A másik így felelt: „Nekem pedig van lelki 
szabadságom arra, hogy ne szivarozzam." 
Melyiknek volt igaza ?

1. Móz. 17 : 1—9.
Aídrc. 17. I. Kor. 1 1 : 1 7—34. Isten 

gyermekeinek a legmélységesebb és leg
szentebb, ünneplése, mikor összegyülekez
nek az Úr asztala körül, hogy az Ö testé
nek és vérének jegyeiben részesülve meg
pecsételjék a vele való, s az egymással 
való szövetséget. S milyen felületesen bán
nak sokszor evvel a szent sakramentorn- 
mal I Nem veszik tekintetbe azt a komoly 
intést, amely a 27—30. versekben van ki
fejezve. Ne vegyük méltatlanul a szent je 
gyeket 1 Ez nem azt jelenti, hogy tökélete
seknek és bűnteleneknek kell lennünk, ha
nem azt, hogy bizonyosak legyünk benne, 
hogy igaz bűnbánatunk folytán az Úr Jé 
zus vére eltörölte bűneinket s az Ő ke
gyelme által egyesülhettünk vele, s ezt az 
egységet fejezi ki és fűzi szorosabbra a 
szent vacsorában való részesedésünk. Az 
úrvacsorának a méltatlanok közt való ki
osztása gyengíti az egész gyülekezetei s meg
akadályozza a hitetlenek lelki felébredését. 

1. Móz. 17 : 15 -22 .
Márc. 18. I. Kor. 1 2 :1 —11. Milyen 

csodálatos bölcsességgel van összeállítva 
az Úrnak teste, a hívőknek a serege. Nem 
ugyanazt a lelki ajándékot kapta mindegyik, 
hanem különböző lelki ajándékokat, de ezek 
egymást kiegészítik, s annyiban hasonlítanak 
egymáshoz, hogy mindegyik a Szent-Lélek 
ajándéka. Nincs reá tehát semmi ok, hogy 
valaki akár a maga, akár a más lelki aján
dékét túlbecsülje, vagy lekicsinyelje. Le
gyen mindenki hű a maga szolgálatában, 
meggondolva egyúttal, hogy ajándékát nem 
a maga hasznára, hanem az egész testnek 
hasznára s Istennek dicsőségére kapta.

1. Móz. 18: 1— 10, 13 -1 6 ,
Márc. 19. I. Kor. 12 :12 —31. Az em

beri testtel való összehasonlítás még vilá
gosabbá teszi a Krisztus teste különböző 
tagjainak egymáshoz való viszonyát. Meny
nyire szükséges mindegyik 1 Milyen hiány

van mindjárt a testben, ha egy-egy tagot 
levágnak, még ha az csak egy kis ujjacska 
is, vagy ha valamelyik tag beteg. S nem 
okozna-e fennakadást az egész test műkö
désében, ha a láb nem akarna járni, a szem 
nem akarna nézni, vagy ellenkezőleg, ha 
a láb azt gondolná, hogy csak járásra van 
szükség, kézzel való munkára nincs, s a 
szem azt állítaná, hogy csak látni kell, de 
hallani nem. Mennyi mindenre taníthat ben
nünket ez a hasonlat?

I. Móz. 18: 17 -33 .
Márc. 20. I. Kor. 13. Igazi hit nem lé

tezhetik szeretet nélkül. Az a hit, amelyről 
itt az apostol beszél, lehet e g é s z  hi t  
a maga nemében, de mégis csak a fejnek, 
az értelemnek a hite, nem pedig a szívé. 
Áldozatokat is hozhat, de azok mögött még 
valami önzés rejlik, s így nem az igazi, 
boldogító, üdvözítő hit. Mert mi az igazi 
hit? Elő összeköttetés Istennel, Isten pedig 
szeretet. Ha Istent igazán megragadjuk hi
tünkkel, akkor Ő elsősorban az ő  szerel
mét tölti ki szivünkbe Szent-Lelke által. 
(Róm.5,5.) Ennek a szeretetnek ismertető je 
leit olvashatjuk ebben a részben. Vizsgál
juk szeretetünket ennél a zsinórmértéknél. 

IV. Móz. 21 : 4 - 9 .
Márc. 21. Ján. 8 : 4 6 —59. Jézus maga 

tesz magáról olyan bizonyságot, hogy ha 
azt elfogadjuk, akkor feltétlenül Isten Fiá
nak kell Öt tartanunk. Ha pedig nem fo
gadjuk el, akkor még csak józan és be
csületes embernek sem tarthatjuk, mert 
ugyan melyik józan és becsületes ember 
állíthatna magáról olyan dolgokat, mint itt Jé 
zus ? (51. 58. v.) Ezt nem gondolják meg 
azok, akik állítólag tisztelik Jézust, mint az 
erkölcsi tökély mintaképét, de akik az Ő 
istenségét még sem akarják elfogadni. Vagy 
hiszünk a bibliában, mint isteni kijelentés
ben, vagy nem, s ha hiszünk, akkor szá
munkra Jézus Isten Fia, és a mi Megváltónk.

Zsidók 9 : 11  — 15; János 13 :31—35; 
I. Pét. 1 : 17-25 .

Márc.22.Zsolt. 24. Istenhez nem közeled
hetünk, ha bűneinktől nem akarunk meg
válni, A hozzá vezető út a Golgothán visz 
át, ahol letehetjük bűneink terhét Annak 
a vállaira, Aki fölvitte őket a keresztfára. 
Az a s z ív , amely Jézust, mint Megváltóját 
befogadta, megismeri Őt mint dicső Királyt 
is, aki bevonul a megnyitott kapun, hogy 
uralkodjék. Megtaláltad-e már az élő Meg
váltót ? Királyod-e már Ő neked ?

I. Moz. 1 9 :1 -3 , 12 -29 .
Márc. 23. I. Kor. 1 5 : 1 —11. Pál apos

tol nem emberi bölcsességnek hitető be
szédét nyújtotta a korinthusiaknak, hanem 
az evangéliumot, Istennek örömüzenetét. 
Erre van az embereknek ma is szükségük, 
nem díszes, művészi beszédekre. Az ige
hirdetésnek az a célja, hogy az embereket 
elvezesse az üdvösség útjára, ezt a célt 
pedig úgy éri el, ha a Szent-Lélek erejében 
tudja elébük tárni a mi bűneinkért meg
halt s a mi megigazulásunkért feltámadott 
Krisztust. Pál a maga üdvösségét is erre 
alapítja, nem a maga bölcsességében, eszé
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ben. erejében, érdemében bízik, hanem 
Istennek kegyelmében, s tudja, hogy má
sok számára is ez az egyetlen biztos mene
dék, a szabadités. Üdvözítő hitet csak a 
tiszta evangélium hirdetése ébreszthet.

1. Móz. 21 : 1 - 3 ;  8 -2 1 .
Aídrc. 24 I. Kor. 15 :12—28. Hanem 

hiszünk Krisztus feltámadásában, akkor 
hiábavaló a mi hitünk. Mert ha Krisztus 
föl nem támadt, akkor mi sem támadunk 
fel, s mit ér az olyan hit, "amely csak en
nek a rövid és nyomorúságos földi életnek 
a tartamára vonatkozik. (19. v.) Csak a föl- 
támadásban s az örök üdvösségben vetett 
hit teszi érthetővé a földi életnek sok, más
különben megmagyarázhatatlan és megfejt
hetetlen rejtélyét. S kik azok, akik nem 
tudnak hinni Krisztus feltámadásában ? 
Azok, akik az ö  haláléban sem hisznek 
úgy, mint megváltó halóiban, mert nem 
érzik magokat eléggé bűnösöknek.

1. Móz. 22 ; 1—8.
Mára. 25. I. Kor. 15 :29—49. A termé

szetben mily sok szemléltető példát adott 
nekünk a mennyei Atya arra nézve, hogy 
a feltámadás titkát megérthessük. A tavasz- 
szal ujraébredö természet, az elvetett mag
ból kikelt gabona, nem világosan példóz- 
zák-e a feltámadást ? Az új levél a fán, az 
új búzakalász a mezőn a régiből fakadt 
és mégis más. Így támadunk fel mi is a 
régi testből, mint magból, de új testtel, meg- 
dicsőüll testtel. Mindez oly csudálatos, és 
mégis oly egyszerű. Egy végtelenül bölcs 
és jóságos mennyei Atyának a gondolata, 
a terve, a munkája. Miért kételkednénk ? 

1. Móz. 2 2 :9 -1 9 .
Márc. 26. I. Kor. 15 :50 —58. Azokszá- 

mára is lesz feltámadás, akiket az Úr Jé 
zus, mikor újra eljön a földre, életben ta
lál, akik az Övéi, s akiket úgy elkészíthe
tett, hogy halál nélkül juthatnak el a fel
támadás állapotába, úgy hogy egy szem- 
pillantásban való elváltozás által nyerik meg 
a megdicsőült testet. Erről a felséges titok
ról Pál más helyen is szól(l.Thess.4:13— 18) 
serkentve ezzel a thessalonikabelieket, hogy 
meg ne lankadjanak a hitben, ha késleke
dik is az Úr az Ő eljövetelével. S ez a 
serkentés minden idők keresztyénéinek 
szól. Engedjük, hogy az Úr úgy elvégez
hesse rajtunk az 0  munkáját, hogy ha é- 
letben talál bennünket eljövetelekor, azok 
közé tártozhassunk, akik elragadtatnak, 
ha pedig testünk mór akkor a sírban lesz, 
a hármas jeladásra feltámadhasson.

1. Móz. 23.
Márc. 27. I. Kor. 16. Az adakozásra 

nézve nagyon megszívlelendő tanácsot ad 
itt Pál az 1. és 2. versben. A 9. versben azt 
a ma is megtapasztalható igazságot látjuk, 
hogy ahol az Úr nagy kaput nyit a munkál
kodásra, ott az ellenség is igyekszik a maga 
erejét kifejteni. Ne rettentsen ez meg ben
nünket. (13. v.) De a bátorság és rettenthe
tetlenség mellett sohase feledkezzünk meg

a szeretetről, ellenségeinkkel szemben sem. 
Jakab 9 : 8— 12.
M árcius 28. M áté evarig. 21. r. 1-3.

Az Úrnak ma is szüksége van sok mim 
denre, a mi a miénk, de amit tulajdonké
pen csak Ő tőle kapunk, hogy sáfárkod
junk vele. Szüksége van pénzünkre, időnk
re, s mindenekfölött saját magunkra. 04  
adunk-e mindent legott, mihelyt megtudjuk 
hogy szüksége van ró. Ügy ünnepeljük-t 
most is a virágvasárnapot, hogy elébe me
gyünk a Királynak, aki be akar vonulni 
szivünkbe, házunkba, családunkba, nem
zetünkbe? Óh, bár minél többen tudná
nak mór a magyar nép fiai és leányai kö
zül így kiáltani; „Áldott, aki jő az Úrnak 
nevében!".- lljunk rendelkezésére az Úrnak, 
hogy ezt az ébredést előkészíthesse.

Fii. 2 :5-11. Ján. 12: 1-8. Zsid. 12:1-6. 
Márc. 29. Zsolt. 25. A bűnbánó és 

lenben bízó embernek könyörgése ez 
zsoltár. Elismeri, hogy bűne sok, de tudja, 
hogy az Úr irgalmas és kegyelmes azokhoz, 
akik az Ő utait keresik, és Ót várják. S 
tudja azt is, hogy az ilyenek nem csak ke
resik, hanem meg is találják Isten útjait, 
erőt is nyernek, hogy azokon járhassanak.

I. Móz. 24 : 1— 16.
Márc. 30. Jud. 1 —5, 20—25. A sátán

nak legkedvesebb céltáblái az Isten gyer
mekei. A hitetlenek felől nyugodt lehet, azok 
úgyis az ő birtokában vannak, hanem azok 
ellen, akik már kiszabadultak karmai közül, 
éktelen dühre van gerjedve. A hívőknek 
tehát szent tusakodással kell megharcol- 
niok a hitnek harcát, hogy mindvégig meg
állhassanak és épülhessenek, növekedhes
senek. Ez nem emberi erőlködés, amelyet 
a magunk erejében kell elvégeznünk, ez a 
hitnek harca, amelyben folyvást arra tekin
tünk, akinek hatalma van bennünket a bűn
től megőrizni, s feddhetetlenségben állítani 
bennünket a maga dicsőséges orcája elé. 
Aki maga híven küzdi a hitnek harcát, az 
másokat is megmenthet, némelyeket szelíd 
könyörületességgel, másokat rettentéssel.

I. Móz. 24 : 17—33.
Márc. 31. II. Kor. 1 :1 —14. Pál apos

tolt nem keserítik el a szenvedések, mert 
azokban is Isten kegyelmét és szeretelét 
látja megnyilatkozni. Tapasztalja, hogy az, 
aki szenvedést bocsát reánk, meg is tud vi
gasztalni s ez a tapasztalat mélyebbre viszi 
őt Isten szeretetének megismerésében. S 
egyúttal neveli őt arra, hogy másokat is vi
gasztalni tudjon. Hiszen maga az Úr Jézus 
Krisztus is szenvedések által lett tökéletes 
Megváltóvá, aki most már minden szenve
désben úgy tud bennünket vigasztalni, mint 
aki a maga tapasztalatából ismeri ezeket a 
szenvedéseket. S nem érdemes-e nekünk is 
ilyen tapasztalatokat tennünk, hogy Isten 
szeretelét jobban megismerhessük, s hogy 
mi is arra neveltethessünk, hogy másokat 
vigasztalni tudjunk ?

I. Móz. 24 : 34—49. Vargha Gyulóné.
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