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A húsvéti bárány.

Ami húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk." (I. Kor. 
5 : 7.) Micsoda nagy, mélységes szeretetet fejez ki ez az ige, s a 
nagy tény, melynek ez az ige csak visszhangja. Krisztus, Isten

nek ama Báránya megöletett, az emberek gonosz kezei által, de meg
áldoztatott az Atya,, akaratából, hogy legyen a mi bűneinknek hordo* 
zója, s igy mi az Ő sebei által gyógyulhassunk meg. (És. 53.)

Ez az áldozati bárány ki volt szemelve Istentől már akkor, mi
kor az első ember bűnbe esett. A bűn olyan mélységes szaka
dékot vágott Isten és az ember közé, hogy azt az ember többé át nem 
hidalhatta. Istennek kellett hidat készítenie, amelyen keresztül a bűn
beesett ember ismét odajuthasson Ő hozzá. Ez a hid az Ö szent Fiá
nak megtöretett teste. Isten megígérte ennek a hídnak a fölépítését már 
az első emberpárnak, de el kellett jönnie az idők teljességének, hogy 
az ígéret beteljesülhessen. Az embernek egy nagy nevelő iskolán kel
lett keresztülmennie, hogy eljusson a bűn rettenetes hatalomnak, s a 
maga végtelen tehetetlenségének a megismerésére. A bűnnek a maga 
csúcspontjára kellett eljutnia, egészen odáig, hogy képes legyen vég
hezvinni a Messiás-gyiíkolást, s a megváltás után sóvárgó emberiség
nek olyan lelkeket kellett kitermelnie, mint Simeon és Anna, akik nem 
tudtak, nem akartak addig meghalni, mig nem látták szemeik az Üd- 
vözitőt. (Luk. 2.) De addig is. mig ez az idő elérkezik, veres fonál
ként vonul a választott népnek történetében az első emberpárnak adott 
Ígéret újra meg újra való megújítása. S nem csak szavakban ismét
lődik meg az Ígéret, ,hanem jelképekben is. Az Egyiptomon öldöklő 
karddal végigvonuló Úr elmegy az izraeliták hajléka mellett s oda nem 
tér be, hogy megölje az elsőszülöttet. Mig az egyiptomi családokban 
a királytól kezdve le a legutolsó koldusig ott pusztít a rettenetes csa
pás, addig Izrael fiamak minden háznépe megkiméltetik. A jel, mely 
mellett elhalad az Úr, a megölt bárány vére az ajtófélen.

Mily sokat mondó történet e z ! Beszél Istennek nagy szeretetéről 
és kegyelméről, mellyel megőrzi azokat, akik az övéi. S beszél Isten
nek nagy hűségéről, mellyel ígéretét megtartja. Pedig ez a történet csak 
árnykép. A ragyogó világosság e z : ,,a mi húsvéti bárányunk a Krisz
tus, megáldoztatott érettünk." Az árnyképben maga az áldozat úgy
szólván semmi értékkel sem bir, egy egyszerű kis bárányka. De a 
mi B á r á n y u n k ,  a K r i s z t u s ,  óh, milyen véghetetlen emberi sza
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vakkal ki sem mondható, csodálatos nagy érték ! ,,Nem veszendő hol
min, ezüstön, vagy aranyon váltattunk meg . , . hanem drága véren, 
mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén." (1 Pét. 1 : 18— 19.) 
Ez a vér ontatott ki mi érettünk ! Ott van-e ez a vér hit által a te 
szivednek a jta ján ? Ebben a vérben bizakodol-e ? Ha igen, akkor nem 
fogsz elveszni, Istennek haragja elvonul melletted, anélkül, hogy le
sújtana rád. S nem csak nem veszel el, hanem ki is szabadulsz régi, 
bűnös életed Egyiptomából, s útra kelsz a mennyei Kanaán felé.

De mi lehet annak a sorsa, aki ezt a vért semmibe veszi ? Meg
mondja az írás, a zsidókhoz irt levél 10. részének 29—31. versében. 
Megrázó szavak. Nincs előlük más menekvés, csak a Jézus vére. Me
nekülj oda, s maradj meg alatta 1 V argha Gyuláné.'

A húsvéti tűz.
Valaki így beszéli el megtéré

sének történetét: Egy barátommal 
megbeszéltem, hogy husvét másod- 
napjának estéjén elmegyünk a nagy 
kaszinó-bálba. Gondolataink többé- 
kevésbé ennek az ünnepélynek az 
előkészületeire, az ott reánk váró él
vezetekre voltak irányítva. Reggel 
azonban, szokás szerint, még elmen
tünk a templomba.

A prédikációnak ez volt a tárgya: 
„A keresztyén ember szívében a 
valódi húsvéti tűznek kell égnie." A 
prédikátor körülbelül ilyenformán 
dolgozta ki a tárgyát: „Ég ez a tűz 
a te szívedben is ? Hiszel az élő Meg
váltóban? Szereted őt teljes szived
ből? Utitársad lehet a mai napon 
minden utadban ? Vagy ha ketten 
mentek együtt valamely barátoddal 
hozzátok csatlakozik, hogy Ő legyen 
a harmadik? Mikor Péter és János 
odaértek Jézus sírjához, csak a lepe
dőket és a keszkenőt találták ott, 
magát a Feltámadottat nem találták, 
így ünnepelnek ma sokan húsvétot 
az Úrnak üres sirja mellett, s a világ 
gyermekeinek megfelelő húsvéti örö
möket szereznek magoknak. De a 
Feltámadott nincs ott velük és nem 
is lehet, mert szivükben nem ég az 
igazi húsvéti tűz, az Úr iránt való 
hálás szeretet. Nem tudnak úgy kö
nyörögni mint az emausi tanítványok 
„Uram maradj velünk."

Még ma is érzem, hogy futott föl 
a vér az arcomba, s hogy öntötte el 
azt a szégyen pírja. Csendesen men

tem hozzá, s az esteli bálozásból nem 
lett semmi. Az Úr más tüzet gyúj
tott föl a szivemben.

A „Lichter dér Heimat“-ból.

Nagypéntek és husvét.
Szemléled, tán az  Úr keresztjét,
De érted-é, hogy mit je len t ?
A kik keresztre fölszegezték  
Érettök halt meg Ű, a  Szent.

A  bűnnek szörnyű, szennyes árja  
A G olgotára höm pölyög,
Viszi a  Jézust k in ha lá lra  
És összecsap  feje fölött.

S halá lba , sírba  és p oko lba  
A bűntelen leszá lló  ott,
De őt a z  nem tarthatta fogva, 
G yőzelm esen föltám adott.

Óh, látod-é a  bűn hatalm át,
A m ely paran csol néked  is ?
S érted-e Jézus diadalm át,
Mely s z a b a d d á  tett téged is ?

H a bűnöd  látod, hullj a  p orba  
A megfeszített Úr előtt,
S ki bűnöd láncait m egoldta,
A z Élőt lásd  s fog ad d  el Őt.

Vargha Gyuláné.

Isten mondja: H igyj! Először 
higyj és a hited eredményezi az ér
zést, a bizonyosságot és a tapaszta
latot. Négy meg három az hét. Ér
zed ezt ? Nem ? Azért, mert nem ér
zed nem lesz az nyolc, hét marad 
az örökre!

A hivő keresztyének sisakot hor
danak, mely nem bőrből, vagy fém
ből való. Lelkisisakot, a reménység 
sisakját.
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„Gusztáv, az erős“ udvarán.
A dresdai palota zenetermében 

fényes társaság gyűlt egybe. „Gusz
táv, az erős" az ismert erkölcstelen 
szász f e j e d e l e m  hangversennyel 
akarta szórakoztatni a környezetét. 
Az akkori leghiresebb zenészt hívta 
meg udvarához. A csillogó teremben 
az értékes zongora körül elhelyezke
dik az előkelő társaság. A zongora 
előtt egy egyszerű, jelentéktelen em
ber ül, kopott ruhában. Ruhája elüt 
a terem és a társaság pompájától. 
A tartásán azonban nemes méltóság 
ömlik el. „Gusztáv, az erős“ szemei 
a vendéget figyelik. Jelt ad a hang
verseny megkezdésére. A hallgatóság 
feszülten várakozik. Vájjon mit fognak 
hallani? Víg indulókat? Vagy talán 
táncmelódiát ? De azt a különös em
bert, ott a zongora mellett más hat
ja át. Hirtelen nagy részvétet érzett 
mindazok iránt akik itt körülötte ül
nek és különösen a fejedelem iránt, 
aki ott állt közvetlenül mellette és 
akinek arcáról lerítt az élvezetek utáni 
vágy, aki csak másnak tudott paran
csolni, de önmagának nem. Szólni 
akart hozzájuk a zene hangjain ke
resztül, még ha kegyvesztes lesz, 
akkor is. Be akart vinni az Ur 
Jézus élettörténetéből ebbe a kéjtől 
áthatott terembe, ezeknek a felületes, 
csak örömöket hajhászó világfiaknak 
a sziivébe. Ha csak pár pillanatra is, 
fel akarta emelni őket a föld sará
ból a golgotái magaslatra. Lassan, 
ünnepélyesen hangzik fel a teremben:

, „A b á r á n y  m e g y  é s  vi sz i  a 
t e r h e t . 11

Hangtalanul és mintegy megigéz- 
ve figyelnek. Hangtalanul és mintha 
villám sújtotta volna úgy áll ott a 
fejedelem és egy arcrándulással sem 
tud elégedetlenségének kifejezést ad
ni a szokatlan zene hallatára. És 
mindig tettebben és szívhez szólób- 
ban szállnak az akkordok. „Megy 
és türelemmel hordja a bűnét min
den bűnösnek." Ezt nem várták. Hisz 
itt elsülyed egyszerre az egész feje
delmi pompa, mindez csak nyomo

rult, hiú csillogás marad. És „Gusz
táv, az erős", aki mozdulatlanul fi
gyeli az idegen hangokat, egyszerre 
csak gyengének, kicsinek és szegény
nek érzi magát. Érzi a szent közel
ségét Annak, aki előtt az ő lelke is 
porba sülyed, de Aki őt is megvál
totta a Golgothán. „Sdvesen szen
vedem! Éretted szívesen'1 — diadal- 
ujjongásával fejeződött be a zene.

Halotti csend uralkodott. A zene
darabnak vége. A csendes, egyszerű 
zenésznek a tekintete még ott függ 
a billentyűkön, mintha a lelke messze 
szállna: a Golgotha dombjára, ahol 
Isten báránya a világ bűnét magára 
vette. A fejedelem felriad dermedt
ségéből és megragadva a zenész 
kezét, meghatva kérdezi: „Honnét 
ismer ön engem olyan jól ? És hon
nét vette ezt a dalt?" — A zenész 
bátran és szabadon a szemébe nézve 
feleli: „Magamtól semmit sem tudok, 
Fenség. De én is és a művészetem is 
a királyok Királyáé vagyunk odafenn 
az égben. Ő vezeti a kezemet és én 
csak azt játszom, amit Ő akar. Erre 
a fejedelem lehúzta ujjúról a legér
tékesebb gyűrűjét és felhúzta Bach 
János Sebestyén ujjúra (ő volt a ze
nész). „Hordja ezt a gyűrűt ennek 
az órának az emlékére és jeléül an
nak, hogy örökké hálás vagyok ön
nek. Sokat adott nekem ezen az estén, 
többet, mint gondolja! Úgy szólt 
hozzám a dal által, mint még soha 
senki. Köszönöm 1“ — Bach meg
hajtotta magát a fejedelem előtt és 
mondta: „Bár ne feledné el Fensé
ged ezt a dalt soha. Más köszöne
tét nem várok."

A reménységről.
A hit a boldog reménység anyja; 

Jézus szava a reménység alapja. A 
Szentlélek a reménység záloga; a 
visszatérő Ur Jézus a reménység tár
gya ; a megszentelődés a reménység 
ismertetőjele és eredménye.

A keresztyének a reménység em
berei. Élő reménység nélkül nincs 
élő keresztyénség.



KÜLMÍSSZIÓ

Hogyan prédikált egy pápua 
húsvétkor a kókuszdióról ?

Két évvel ezelőtt egy nagy sereg 
pogány pápua ült együtt Uj Guinea 
szigetén húsvétkor és hallgatta egy 
fekete keresztyén igehirdetését. De 
milyen külünös Bialia volt a ke
zében? Nem könyv volt, hanem 
két kókuszdió. „Nézzétek“-kiáltot- 
ta -„mit hoztam nektek?“- és mind 
a két kókuszdiót magasba emelte. 
„Válasszatok. - melyiket szeretné
tek?" A pogányok megnézték a 
két kókuszdiót, Az egyiken nem 
volt semmi különös sem, egészen 
olyan volt, mint azok a diók, ami
lyeneket a pápuák oly szívesen 
szednek le a kókuszpálmáról. De 
a másik nagyon szép volt. Tollal 
és virágokkal volt felékesítve. Ki 
is nyúlt utána sok kéz, amikor a 
fekete qrédikátor a hallgatóság felé 
dobta. A másik kókuszdiót is oda 
dobta és egy ember elkapta. „Most 
nézzétek meg a feldíszített kókusz
diót ! Ugye nagyon szép ? Nyissá
tok fe l!“ Megtették. A dió üres volt, 
a belseje ki volt vájva. „Lássátok" 
—• folytatta a beszédet a fekete pré
dikátor, — „ti is ilyenek vagytok, 
mint ez a feldíszített kókuszdió. És 
mi keresztyének is ugyanilyenek 
voltunk, mielőtt megismertük az Úr 
Jézust. Kívül fel voltunk ékesítve 
és a látszat sokat mutatott, de szi
vünk üres volt. — Most nyissátok 
fel a másik kókuszt! Kívülről egy
szerű és jelentéktelen, de jó  és 
egészséges a magja, ami embert és 
állatot egyaránt felüdit. Ha elültet
jük, kikel, mert élet van benne. 
Amikora misszionárus hozzánk jött, 
megvetettük a szavát. De azután 
láttuk, hogy amig a mi diónk üres 
volt, addig az övének magva van. 
Ezért eldobtuk a mi szépen díszí
tett diónkat és elfoeadtuk az övét.

Vájjon te a jó  kókuszt válasz

tottad-e vagy a csillogóhoz ragasz
kodsz, amihez a bűn tapad ? Az 
olyan ember, aki Jézust nem isme
ri, olyan, mint az üres kókuszdió, 
Akinek azonban szivében él a 
Megváltó, az másokat felüdíthet és 
maga is hatalmas pálmává nő 
Isten kertjében.

Húsvéti üdvözlet.
A „M ajak"-társaság elnöke 

Moszkvából ír ja : A hatalmas X. 
városban nagy hallgatóság előtt tar
tott egyik hű követője az „Orang- 
utang család" elméletének egy tü
zes beszédet a következő témáról: 
„A keresztyénség halotti ágyánál." 
Amikor, véleménye szerint, az el
mélet bizonyítására minden érvet 
felhozott már, így fejezte be : A ke
resztyénség problémája egyszer és 
mindenkorra meg van oldva. A jö
vőben már nem kell, hogy nyug
talanítson minket és igy már most 
az időnket hasznosabb kérdések 
megoldására fordíthatjuk." Az elő
adás be van fejezve, de a várva- 
várt hatás elmaradt. Kérdésére, 
hogy egyetértenek-e a mondottak
kal, nem felel senki sem. — Kínos 
csend következett. Egyszerre csak 
feláll egy öreg lelkész, aki az ortho- 
dox egyházhoz tartozik és fellép 
az emelvényre. A szónok felszó
lítja, hogy ne vegyen 15 percnél 
többet igénybe a felszólalása, hogy 
még mások is szólhassanak. A tisz
teletreméltó aggastyán megnyug
tatja. hogy neki legfeljebb csak há
rom percre lesz szüksége. Azután 
harsogó hangon kiáltotta a zsúfo
lásig telt terembe : ,,Krisztus feltá
madt. ‘ — és ezrek szájából vissz
hangzott : ,,Ö valóban feltámadt." — 
Ezzel a döntés megtörtént: További 
magyarázatra nem volt szükség. 
A jámbor majomtisztelő az egyszerű 
húsvéti üdvözlet által leveretve volt 
kénytelen elhagyni a termet.
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Gyermekeinknek!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Örülsz-e a husvétnak ?
Kedves kis olvasóm, tudom,hogy 

örülsz. S azt is tudom, hogy miért 
örülsz. Először is azért, mert vakáció 
van. De jó is egy kicsit szabadulni 
az iskolától, reggel sokáig nyújtóz
kodni az ágyban, egész nap játszani, 
szaladgálni! Ez netted a legnagyobb 
öröm. Aztán a második a húsvéti pi
ros tojás.

Hiszen én nem irigylem tőletek 
a húsvéti vakációt, meg a piros to
jásért sem haragszom, csak örven
dezzetek ennek is. De mégis elszo
morodom, ha eszembe jut, hogy csak 
ennyiből áll az örömötök, sez olyan 
hamar elmúlik. Szeretném, ha valami 
olyannak is tudnátok örülni, aminek 
aztán mindig örülnétek, még husvét 
után is, egész életetekben, bár erre 
a nagy örömre a husvét ünnepe em
lékeztet bennünket különösen. Most 
már talán el is találjátok, hogy mi
lyen nagy örömre gondolok. Arra, 
hogy az Ur Jézus feltámadi. Tudjá
tok, miért nem tudtok ti ennek iga
zán örülni. ? Azért, mert még soha-! 
sem gondoltatok komolyan arra, hogy 
az ür Jézusnak meg is kellett halni 
és pedig azért, mert az emberek olyan 
rosszak. Az emberek szegezték föl az 
Ur Jézust a keresztfára. S na te, ked
ves kis olvasóm, erre még sohasem 
gondoltál, s ezen még soha el nem 
szomorodtál, akkor ez azt jelenti, hogy 
ha akkor éltél volna, mikor az Ur 
Jézust keresztre feszítették, akkor sem 
törődtél volna vele, vagy talán még 
oda is álltái volna azok közé, akik azt 
kiabálták, hogy,,feszítsd meg!" Látod, 
igy vagy te is bűnös az Ur Jézus 
halálában, s ha ezt egyszer meglá
tod, akkor majd nagyon tudsz örülni, 
hogy az Ur Jézus nem maradt a sír
ban, hanem föltámadt és most is él.

Nem láthatjuk ugyan, de most is itt 
van köztünk, s ha látja azt, hogy va
laki megbánja, hogy eddig Ővele olyan 
keveset törődött, akkor annak nagyon 
örül, megbocsátja a megbánt mu
lasztásokat és bűnöket, s a megtérő 
bűnösnek a szivét nagy örömmel és 
békességgel tölti meg. Az ilyen szív 
tud aztán igazán örülni a husvétnak! 
Nem szeretnél-e igy örülni ? Ha igen, 
akkor gondolkozzál azon, amit most 
itt mondtam.

Erzsiké husvétja.
Husvét hétfő volt. A nap ragyo

góan sütött, de azért még egyszer, 
egyszer jeges szél süvített végig a 
kis falu utcáin. A kis lányok tiszta 
fehér ruhácskában álltak a kapu 
előtt, hajuk hosszú copfba fonva és 
a végén piros pántlika volt. Mennyi 
örömöt is hoz ez a husvét hétfő. 
Vájjon Peti, Jani eljönnek-e meglo
csolni ? — gondolta magában a kis 
Erzsi. Odabent már el volt készítve 
nekik a piros tojás, azután meg egy 
jó darab mákos kalácsot is tett mellé 
az édes anyja. Amint ezt épen el
gondolta, látják kifordulni a kapun 
a szomszédék Sárikáját, kezében a 
Bibliával és az énekes könyvvel. 
„Hová mész, Sárika?" — kérdezte. 
„Biblia órára" — feleli Sárika — 
„nem jössz te is velem ? Azt mondta 
Etelka néni, hogy hívhatunk máso
kat is !"  — „Nem megyek én" — fe
lelte Erzsiké. „Mindjárt itt lesz a 
Jani, Peti, meg talán a Szabó Pista 
is eljön, az már a polgáriba jár. 
Meg aztán olyan unalmas is az a 
bibliaóra, mindig ugyanazt mondják, 
elég azt nekem egyszer az iskolában 
meghallgatni!“ — Sárika fehér arca 
kipirult amikor mondta: „Neked a 
husvét csak abból áll, hogy hányán

53



jönnek el meglocsolni? És neked az 
Ur Jézus szenvedése, halála, feltáma
dása, az csak unalmas történet? Er
zsiként nem is lesz neked igazi hus- 
vétod, amig ezt igy látod!“ Erzsiké 
vont egyet a vállán és sarkon for
dult, szaladt be az udvarra, mert az 
utca végén meglátta Petit. Szégyelte 
előtte, hogy ő evvel a szenteskedő 
Sárival beszélt.

„De nini ott jön a Pista is, meg 
Jan i! Oh be nagy öröm! Hogy fel 
vannak már virágozva. A zsebük el
áll a sok piros tojástól.“ Mégegy- 
szer meghuzogatta a ruhája fodrát, 
a haját a homlokába húzta, ahogy 
azt a kereskedő Mancijától látta és 
kipirult atccal várta a fiukat Nem is 
kellett soká várnia, egyszerre indián 
csatakiáltással rontottak be a fiúk, 
egyik jobbbról, a másik balról locsol
ta Erzsit. Pista pedig a legnagyobb, 
leghaszontalanabb a kúthoz húzta Er
zsit és ott zúdította a nyakába a hi
deg vizet. Erzsi eleinte nevetett, de 
amikor a jéghideg viz végigszaladt a 
hátán vége volt a nevetésnek és ke
serves sírásra fakadt. De a fiúk csak 
folytatták és azután nagy nevetéssel 
vették körül a vacogó, reszkető Er
zsit. A fiúk megkapták a piros tojást.

Erzsiké este olyan különösen 
érezte magát, hol melege volt, hol 
meg fázott. Korán lefeküdt és édes
anyja forró teát adott neki Hiába 
volt! Erzsiké beteg lett, félrebeszélt, 
lázálmában folyton kiabált: „Peti, 
Jani, itt a piros tojás. Vigyétek! 
Hagyjatok! Jaj, be hideg! Nekem 
unalmas volt. Peti, Pista, hagyjatok. 
Ne gyertek. Ott szenvedett, meg
halt • . . és én nem akartam meg
hallani . . . ! “ Olyan nehéz volt hall
gatni. Szegény édesanyja nem értette 
mit beszél lázálmában beteg kis lá
nya. De megértette a szomszédék 
Sárikája. Sirva ült kis barátnője ágyá
nál és kérte az Úr Jézust, hogy gyó
gyítsa meg az ő kis Erzsikéjét. hogy 
jövőre ő is igazi husvétot ünnepel
hessen.

Erzsiké soká lebegett élet és ha
lál közt. De az Úr Jézus megkönyö

rült rajta, meghallgatta Sárika hűsé
ges imáját és nem szólította még el 
Erzsikét Amint visszanyerte eszmé
letét, ^tt látta maga mellett Sárikát. 
Sírva kérte : „Bocsáss meg Sárikám 
Nem kell nekem többet locsolás, nem 
kell, nem kell. Mondd, elmehetek én 
veled a bibliaórára ? Óh, be soká is 
kell még várnom. Hogy is mondtad 
azt a husvétról?“ — „Erzsikém, édes 
kis Erzsikém, elmondok én neked 
mindent, amit utt hallottam és ha 
meggyógyultál együtt megyünk a 
bibliaórára," — Erzsiké most már 
boldogan várta azt az időt, amikor 
majd ő is megtudja, hogv mit jelent 
a husvét és miért is örülhet a hus- 
vétnak.

Hát te kis Olvasóm, tudsz-e úgy 
örülni a húsvétnak, amint azt egy 
néni a lap elején megírta?

A levelező-néni postája!
Kedves Gyermekek!
Legutóbbi lapotokban már nem 

volt hely a rejtvény számára. Egy 
kis fiú azzal kárpótolta magát, hogy 
felkereste a Bibliában azokat a he
lyeket, amelyeket a múltkor megje
löltem számotokra, elolvasta azokat 
és örült annak, milyen jól meg van 
írva minden. Vájjon ti többiek is 
megtettétek ezt ?

Örültem a sok hosszabb-rövidebb 
levélkének, amit irtatok, de különö
sen annak, hogy ennyire szeretitek 
kis lapotokat. Nagyon jó, hogy a tör
téneteket nem csak elolvassátok, ha
nem tanultok is belőlük Szeretném, 
ha ezt a mostani számot különösen 
figyelmesen olvasnátok el, mert ak
kor a hsvéti szünidőt bizonyosan 
hasznosan fogjátok eltölteni. — Nagy 
szeretettel üdvözlök mindenkit.
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonal a Biblia olvasásához.

Ápr. 1. II. Kor. 1 :1 5 —2 :1 1 . Istennek 
valamennyi Ígérete, amelyet kezdettől fog' 
va tett az embereknek kiválasztott eszkö' 
zei által, a Krisztusban teljesedett be, vagy, 
mint ahogy Pál mondja, Ő benne lett igenné 
és ámenné. S mindazok, akik azóta az 
evangéliumot hirdetik, csakis Krisztus meg
bízásából, Krisztus nevében tehetik azt. A 
sátánnak mindig az a szándéka, hogy el
vegye az evangélium hirdetésének erejét, 
azért igyekszik az Ur követei iránt bizal
matlanságot ébreszteni az emberek szivé
ben. Ezt Pál apostolnak is tapasztalnia 
kellett, s ma is tapasztalják Isten gyerme
kei, s épen a leghívebbek a legnagyobb 
mértékben. De Isten kegyelméből átlátha
tunk a sálán szándékán, s ellene állhatunk. 

I, Móz. 24 : 50—67.
Ápr. 2. Ján. 19 :1 7 —30. Nagypéntek a 

mi Urunk Jézus Krisztus legnagyobb szen
vedésének, de egyúttal legnagyobb győzel
mének is emléknapja. Milyen nagy testi 
szenvedés volt emelni a súlyos keresztfát, 
érezni a gyötrő, kínos szomjúságot, s milyen 
nagy lelki szenvedés hordozni az egész em
beriség bűneit s epekedve szomjuhozni a 
lelkek megmentését. De a szenvedés meg
hozza a maga gyümölcsét, s az Üdvözítő 
teljes bizonyossággal ejthette ki ajakán a 
diadalkiáltást: „Elvégeztetett 1" Nem csak 
a szenvedés pohara telt be, hanem elvé
geztetett a nagy munka is, az emberi lel- 
keknek megváltása a bűn büntetésétől és 
hatalmától. Jézus mint győztes került ki a 
harcból.

Ézs. 53. Luk. 23 : 39—46. Zsolt. 22 : 
2- 20.

Ápr. 3. II. Kor. 2 :  1 2 - 3 :  11. Ahol Is
ten gyermekei világosan és hűségesen bi
zonyságot tesznek, ott ez a bizonyságtétel 
két csoportra osztja az embereket. Azok
nak, akik elfogadják, életnek illatjává válik, 
amelytől uj életre ébrednek, azoknak pedig, 
akik elutasítják, halálnak illatja lesz, amely
től hitetlen szivök még jobban megkemé
nyedik. A bizonyságtevő hűségéről legjobb 
bizonyítvány az, ha lelkek keltek életre 
munkája által. Isten Lelke által kiállított 
bizonyítvány ez, mellyel Isten megpecsételi 
azt, hogy Ő maga hívta el őket és tette al
kalmatossá a szolgálatra.

Zsolt. 1 1 8 :1 4 -2 4 .
Ápr. 4. M áté 2 8 :1 —10. Szeretnél bi

zonyos lenni afelől, hogy Jézus csakugyan 
feltámadt, hogy él és csakugyan tud raj
iad segíteni ? Akkor keresd te is a Meg
fejtett Jézust, keresd meg az Ö kereszt- 
halálában bűneidnek bocsánatát, váltságo- 
dat, üdvösségedet. Ha más úton akarsz 
odajutni a feltámadott Jézushoz, sohasem |

fogod Őt megtalálni. Az út a Golgotán visz 
át. Ha nagygyá lesz előtted a megcsúfolt, 
meggyalázott, keresztfán függő Megváltó, 
ha leroskadsz lábai előtt, akkor fogja szive
det az az öröm eltölteni, amely azoknak az 
asszonyoknak a szivét eltöltötte, akikkel az 
első husvét reggelén szembejött Jézus és 
üdvözölte őket.

Márk 16 : 1—8. I. Kor. 5 : 6—8. I. Kor. 
15 : 12—20.

Ápr. 5. Ján. 2 0 :1 1 —18. Milyen cso
dálatos megtiszteltetés az egész asszonyi 
nemre az. hogy a feltámadott Jézus lege
lőször is egy nő előtt jelent meg, s az előtt 
nyilatkoztatta meg magát, mint olyant, aki 
meggyőzte a halált, s dicsőséges testben 
fölmenni készül az Atyához, aki elsősorban 
is, egészen különös értelemben az Ő Atyja, 
s másodsorban, Ő általa a mi Atyánk is. 
Istenhez, mint Atyához, csak Jézus által já 
rulhatunk, Isten gyermekei csak Jézus ál
tal lehetünk, a feltámadott és megdicsőült 
Ürátlal. Gyermeke vagy-e te Istennek? Ujjá- 
születtél-e a Szent-Lélek által, aki kész előt
ted Jézust megdicsőíteni, ha megnyitod 
előtte a szivedet ?

Lukács 2 4 :1 3 —35. Csel. 10 :34—41. 
1. Kor. 15 :54—58.

Ápr. 6. II. Kor. 3 :1 2 —4 :6. Istennek 
evangéliuma világos. Ha valaki előtt ho
mályos akkor a hiba őbenne van. Lepel 
van a szívén, a hitetlenségnek, az Isten 
iránt való engedetlenségnek a leple. Az 
ilyen ember még bűnének rabja, nem en
gedte, hogy Istennek Lelke szabaddá tegye. 
Isten minden embernek a szivében vilá
gosságot akar gyújtani, azért hirdetteti az 
evangéliomot, de sokan nem akarják azt 
úgy fogadni, mint Istennek beszédét, s így 
nem is munkálkoúhatik az a szívükben, 
(I Thess. 2 : 13.) s nem is teheti azt vilá
gossá és szabaddá. Aki hittel befogadja az 
igét, az megismeri Jézus Krisztusban az Is
ten dicsőségét.

I. Móz. 27 : 1— 13.
Ápr. 7. II. Kor. 4 :7 —18. Pál apostol 

mit sem törődik sok testi szenvedésével, 
nyomorgattatásával, üldöztetésével. Mindez 
nem tántorítja meg, tudja, hogy ebben is 
Jézus nyomdokain jár, s épen azért azt is 
tudja, hogy a feltámadásban, a dicsőségben 
is részestárs lesz. Addig is pedig, itt, a ha
landó testben járva, éleiéből kiáradhat az 
az erő, mely által sokan megismerhetik a 
kegyelmet s megtelik szivök hálával. Milyen 
dicső élet a Pál apostol élete! Nem ébreszt-e 
vágyat bennünk, hogy követői legyünk, úgy, 
hogy mi is azt kövessük, akit ö követett, 
Jézus Krisztust ?

I. Móz. 27 : 14—29.



Ápr. 8. II. Kor. 5 : 1 —10. Pál apostol 
nem csak a lélek örökéletét hirdeti, mint 
sokan hiszik, hanem a test feltámadását is. 
A lélek mezítelen, ha újra testet nem ölt
het. De ő várja a lélek uj ruháját, a dicső
séges, feltámadott testet. Tudja, hogy akik 
magukat itt a földi életben erre elkészíteni 
engedik, azoknak részök lesz az első fel
támadásban, vagyis, mikor az Úr eljön, 
akkor előhivatnak sírjaikból, vagy ha élet
ben találja őket az Úr eljövetele, akkor ót" 
változtattatnak, vagyis halál nélkül megkap
ják a feltámadási testet. (I. Thess. 4 : 15— 17.) 
Erre a feltámadásra számit Pál, s nem akar
ja  mezítelen lélekkel várni az általános fel
támadást, mikor jók és gonoszak egyaránt 
odaéllittatnak Isten Ítélő széke elé. (Jel. 20 : 
5, 6, 11, 12.)

I. Móz. 27: 30—40.
Ápr. 9. II. Kor. 5 : 1 1 —21. A keresz

tyén testvéreknek egymás iránt való sze- 
retete egészen más, mint az a sok tekin
tetben önző, testi szeretet, mellyel az 
emberek egymást szeretni szokták. Itt arról 
van szó, hogy Istennek szerelme kitöltetett 
a mi szívünkbe (Róm. 5 :5 .)  s evvel a sze
retettel szeretjük egymást, s evvel a szere
tettel szeretjük azokat is, akik még ezt a 
szeretetet viszonozni nem tudják, mert még 
nem tárták ki szívókét Isten szeretete előtt. 
Ez a szeretet, a Krisztus szerelme, valóság
gal szorongatja a hívő embert, hogy min
denkit igyekezzék elvezetni a békesség út
jára, melyet csak Krisztusban találhat meg, 
ha ö  általa megbékül az Istennel.

I., Móz. 2 7 :4 1 -4 5 . 2 8 :1 - 5 .
Ápr. 10. II. Kor. 6 : 1—10. Pál apostol 

nem csak hirdette azt, hogy az Istennek 
országa nem beszédben, hanem erőben áll 
(I. Kor. 4 : 20.), hanem meg is mutatta azt. 
0  ugyan csak a maga gyengeségével tud 
dicsekedni (II. Kor. 12 : 5.), de Istentől erőt 
vesz a legnagyobb szenvedések türelmes 
és alázatos elviselésére. S így a szenve
dések mindig gazdagabb gyümölcsöket 
hoznak az ő életében, s mindig többet 
megláttatnak vele abból a dicsőségből, 
amely a Krisztussal együtt szenvedőknek 
majd egykor a maga teljességében osztály
részük lesz. (Róm. 8 : 17.)

I, Móz. 28 : 10 -2 2 .
Ápr. 11. Ján. 2 0 :1 9 —31. Életednek 

boldog tapasztalatává vélt-e mér az, hogy 
„boldogok, akik nem látnak és hisznek?" 
Vagy te még mindig csak azt hiszed, 
amit testi szemeiddel látsz ? Akkor te a 
testet tökéletesebb, magasabbrendű részed
nek tartod, mint a lelkedet. Akkor még 
nem tudod, hogy a hit a léleknek szeme, 
amellyel lát a testi szemeknek nem látható,

de azért mégis valóságos dolgokat: a te 
bűneidért meghalt és a te megigazuláso- 
dért föltámadt Krisztust. Lelked szemeit 
Isten az ige által akarja megnyitni, mert 
íme mindezek azért Írattak meg, hogy 
higyj, s hogy ezáltal életed legyen.

I. Ján. 5 : 1—5. Ján. 21 : 15—19. I. Pét.
1 : 3 - 9 .

Apr. 12. Zsolt. 26. Eltudoc-e te is nyu
godt lélekkel mondani, mint a zsoltáriró: 
„ítélj meg engem, próbálj meg engem, ki
sérts meg engem, Uram ; vizsgáld meg az 
én szívemet." ? Mit találna az Úr a te szí
vedben, ha ezt a kérésedet meghallgatná ? 
Hogy hangzanék el fölötted az ítélet? 
Hogy állanád ki a próbát, hogy állnél meg 
a kísértésben ? Ha magadban bízol, ha a 
magad erejére támaszkodol, egészen bizo
nyosan rosszul ütne ki minden. De ha el
rejtőzöl az Úr Jézusban, ha az Ő vérének 
erejében bizakodói, akkor nincs mit félned 
Isten léngtekintete előtt. De ha Jézusé vagy, 
élj is úgy, mint ahogy ez az övéihez 
méltó.

I. Móz. 32 : 1 -1 4 .
Apr. 13. II. Kor. 6 : 11  — 18. Isten nem 

veszi ki a világból az övéit, mert azt akarja, 
hogy abban, mint só és kovász hassanak, 
mint világosság fényijének. De azt nem 
akarja Isten, hogy az ő gyermekei olyan
módon keveredjenek a világ gyermekei 
közé, hogy részt vegyenek azoknak bűnei
ben, felületes, világias, az anyagiakhoz ta
padó életmódjában, szokásaiban, gondol
kozáséban, érzületében. Mert, ha úgy élnek, 
akkor ők sülyednek le a hitetlenekhez, s 
nem azokat emelik ki a hitetlenségből. Jól 
vigyázzon tehát, aki magét a Jézus nevéről 
nevezi, s próbálja meg magát minden cse
lekedeténél, hogy hitből fakad-e az, mert 
ami hitből nincs, bűn az. (Róm. 14 : 23.)

I. Móz. 32 : 2 2 -3 2 .
Apr. 14. II. Kor. 7 :1 —16. Az Isten gyer

mekeinek boldog, örvendező életére csak 
úgy juthatunk el, ha keresztülmegyünk azon 
a szomorúságon, amely megtérésre vezet 
Ez a bűneink felett való szomorúság. Ha 
ezen egyszer igazán és alaposan keresztül
mentünk, akkor életünk alaphangjává az 
öröm válik. Ez, természetesen nem azt teszi, 
hogy Isten gyermekeinek életében is ne le
hetnének szenvedések, fájdalmak, de ezek, 
még ha fel-felháborítják is a kedélyt, mint 
a szél a tenger hullámait, épen úgy nem 
érhetik el a szív  legmélyebb rejtekét, mint 
a szél az óceán fenekét. Ott az Istenben 
való öröm és békesség igazgyöngye ta
nyázik.

1. Móz. 33.
Vargha Gyuláné.
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