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Tavaszi ébredés.

Tavasz van. A nap ragyogóan süt be és a szobám nyitott ablakán 
keresztül betódul az üde, balzsamos tavaszi levegő. Minden újra 
éled körülöttem, a madarak ujjongó énekétől, örvendező csattogá

sától hangos az erdő. Mintha egyszerre, valami láthatatlan jelre hang
zott volna fel a vidám dalosok éneke és most pótolni akarná a télen át 
elmulasztott időt, alkalmakat. Vágyódva nézek ki én is az ablakon, sze
mem keresi a kis dalosokat, vágyom arra, hogy én is velük együtt dicsőít
hessem Azt, Aki minden hajunkszálát is számon tartja, Akinek a kegyel
méből újra tavaszt ünnepelhetünk. Érzem a tavaszt, a meleg napsugarak 
új életre serkentenek, hallom is, — hiszen olyan édesen énekelnek a 
madarak és mégis valami hiányzik még a teljes egységhez, — nem látom 
a tavaszt. A szemben levő erdő fái szárazon meredeznek ég felé, még 
nem hirdeti semmi rajtuk a tavaszt, az ébredést, az új életre fakadást. 
Körülveszi, beragyogja őket a nap, élvezik melegét, bennük is megindult 
a nedvkeringés, de még nem fakadtak ki a rügyek, új élet nyomai még 
nem látszanak rajta. Az ébredés még nem teljes. — A száraz ágak, tetsz
halott fák között örömmel pihenmeg aszemafenyők állandó üdezöldjén.

Így van ez tenálad is kedves Olvasnom ? Érzed az Úr szeretetének 
melegét, látod a világosságát, hallod az Őt dicsőítő énekeket, de az éle
ted még száraz kóró. Szívedben már felébredt a vágy, de még rügyfaka- 
dás, új életre serkenés a te életedben sem volt. Aki téged lát csak, — 
az még nem látja benned a tavasz ébredését, mint ahogy a száraz kóró 
sem, hirdet tavaszt. Még tovább kell működni benned a tavasz erejének, 
az Úr szeretetének, hogy meglássák rajtad új életednek első rügyfaka- 
dása. Ne akadályozd meg. De a rügyfakadás még csak a kezdet, mily 
jó lesz, ha az első bimbó megjelenik keresztyén életed fáján, ha egyszerű, 
ha fejletlen is az „Ne félj, csak higyj“ az Úr melege kifejleszti azt, és — 
„Pompás lesz a virág.“

Rügyfakadás, bimbónyílás, virágzás, — majd hervadás, hulló őszi 
levelek: sok keresztyénnek az életére jellemző ez. Látom a fenyőt — a 
fenyő állandó, télen, nyáron, napsütésben, szélben, viharban egyforma, 
hűséges kitartó zöldjét. Talán nem mutat annyit, mint a pompás, virágzó 
gyümölcsfa, de maradandó szépsége állandóan Isten dicsőségét hirdeti. 
Ne legyen hullámzás, emelkedés és sülyedés, derű és ború, virágnyílás 
és hervadás az életünkben, hanem hirdesse csendes, hűséges szolgála
tunk az Úr örök dicsőségét és szeretedét. Dr. F. M. d. ff.

VI. évfolyam, 7. szám. 
1930. április 1.
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Levél egy édesanyához.
Drága anyám!

A z utolsó időkben csak félórács- 
kát bírok naponta ágyamban 

felülni; különben mindig fekszem. 
A szív sehogy sem akar m ár. . . 
Ma reggel a tanár úr mondott va
lamit — nem tudtam pontosan meg
érteni — „elkészülve lenni . . 
ilyesféleképen hangzott.

Elkészülve — óh, anyám, mire ? 
Olyan nehéz, fiatalon meghalni! 
Igen, ha egyet tudnék — nyugod
tan meghalni! El kell készülve 
lennem arra, hogy a jövő hét ele
jén már csak voltam — és nem 
vagyok elkészülve. A fájdalmak 
szinte elviselhetetlenül gyötörnek, 
de igazán elviselhetetlennek azt ér
zem, hogy nem vagyok elkészülve. 
A hullámok zúgnak köröttem, a 
legközelebbi pillanatban összecsap
hatnak fejem felett, — nem tudok 
már védekezni. De a legborzasz
tóbb az, hogy amikor sülyedőben 
az égre feltekintek, felhőborította, 
sötét, holt az ég. Leszáll az éj
szaka, de csillag, amelyre elmerü- 
lés közben szememet függeszthet
ném, nem ragyog felettem.

Anyám, sohasem voltam isten
félő ; de most érzem, jobban, mint 
valaha, hogy még van itt valami, 
amit nem ismerünk, egy titokzatos, 
sötét valami, egy hatalom, mely
nek kezébe esünk; melynek min
den kérdésére felelnünk kell, — 
és az az én gyötrelmem, hogy et
től félnem kell, halálosan félnem 
kell, mielőtt meghalok; hogy nem 
tudom, ki az ; hogy az a Hatalmas 
ott nékem olyan idegen, olyan is
meretlen, olyan félelmetes! Óh, 
anyám, ha Öt ismerném! Emlék
szel még, hogyan mentél gyermek
korunkban, néha velünk késő este 
az erdőben, atyánk eleibe, mikor 
az a munkából hazatért? Néha 
elszaladtunk tőled, előre, és hir-

telenűl egyedül tudtuk magunkal fé 
Lépteket hallottunk a sötétségbe;
— mily reszkető félelem ez idegei 
léptektől! Hiszen egy nagyon go 
nősz valakinek a léptei lehettek 
De milyen öröm s boldogság volt l< 
ha a léptekben a te lépteidet is- P 
mertük fel, az anyánk lépteit, aki 
keresett, aki hívogatott bennünket f 
íme, most ismét hallok a sötét éj
szaka egyedüllétében , lépéseket 
melyeket nem ismerek. Óh, anyám, 
miért nem ismerem ? !

Megtanítottál arra, hogy visel
kedjem az életben, hogyan kell 
öltözködni, hogyan enni; hogyan 
úgy járni ez életben, hogy sem
mibe bele ne ütközzem. Úgy gon
doskodtál rólam, ahogyan csak 
egy anya tud gondoskodni; elfá
radtál a sok gondoskodásban. Arra 
is emlékszem, mint egészen távoli 
hangokra, hogy karácsony estéjén 
gyermekeiddel a templomba men
tél ; egy estéli imádságra is em
lékszem, amit néhányszor elmond
tál. Mindig becsületességre intettél 
bennünket.

De, óh anyám, mindez most 
kezemben széthullik, mint porhanyó 
tapló. Óh, miért beszéltél nékünk 
olyan sok mindenféléről — és 
semmit, semmit — Jézus Krisztus
ról ? Miért nem ismertettél meg az 
Ő lépteinek hangjával, hogy észre- 
vehetném, vájjon hozzám jön-e az 
éjszakában és - a halál-egyedüllét
ben? Hogy tudnám, tudnám, váj
jon Az, aki reám vár, — Atya-e! 
Most késő; nem bírnám már fel
fogni ; mert túlságosan gyenge va
gyok. De mennyire másképen tud
nék meghalni, ha a felhőkön egy 
csillag törne keresztül, amely fé
nyét reá vetné arra, aki itt lent a 
hullámokban elmerül — óh bizo
nyára több mint egy csillag — nap, 
reggeli nap !

Ma reggel a kedves testvérek 
ott künn egy éneket énekeltek; azt
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hiszem, így volt: „Óh Jézus, égi 
fény, az éj ím elmúlott . .

* **
Itt megszakad a levél. A ked

ves testvér egy békességben elköl
tözőket talált; kezében egy ív pa
píros feküdt, reszkető kézzel meg
írva, mintegy nagy sietve . . . 
Fordítás a  „Dér Christliche E rzáh ler“-bői.

B o l d o g  v is z o n tlá tá s .

Áldást reád  bár  bőven  ontott 
Az égi kegyelem .
A bánat m égis ott borongott 
Szivedbe szüntelen.
Mi volt, mire sovárgva vágytál,
Miért epedt szived,
Amit kerestél s nem találtál.
Itt lenn nem  lett tied ?

A Jézus a rca  volt hom ályba'
Szíved s elm éd  előtt,
S bár 0  feléd  karját kitárta,
Nem ism eréd fel Ót,
Hited szem ét mint szürke fátyol 
Fődé e bús lepel,
S bár tudtál kérni a z  Atyától,
Úgy érzed  nem felel.

De hű az  Ur s 0  m indhalálig  
Folyvást nyom odba járt,
S a szenvedés, im üdvre válik,
0  m eggyőz bűnt s h a lá lt ;
Az ellenség nyilától őriz,
Erősen átölel,
Halál völgyén keresztül 0  visz,
S ott fenn vár rád  a  hely.

Most égő  szom jad  ím, m egoltva,
A bú öröm re vált,
Sok gyötrő kérdés is m egoldva.
Szived békét talált.
S ha nem sokára  m ajd  a  lelkem  
Szárnyat nagy útra bont,
Óh, mily öröm  lesz téged ott fenn, 
így látni m ajd  viszont.

Vargha Gyuláné.

Bizonyságtevő élet.
É d esanyám, mesélte egy öreg pa- 

 rasztasszony, a kenyere javát 
már megette, amikor özvegyen ma
radt. Az alsó soron volt egy Fehér 
Gábor nevű részeges, káromkodó 
özvegyember. Ez egyszer csak el-
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izentet édesanyámhoz, hogy legyen 
a felesége. „Dehogy is megyek én 
egy olyan istenkáromló, durva em
berhez !“ felelte édesanyám. Hiába 
kérték a többiek is, nem ment. Erre 
elment hozzá maga Fehér Gábor 
is és mindent Ígért, ígérte hogy meg
javul, hogy ráíratja a vagyonát stb. 
A sok rimánkodásra azt mondja 
édesanyám: „Hát legyen“. Meg
esküdtek.

Fehér Gábor tényleg ráíratta 
vagyona nagy részét, de károm
kodott tovább és minden este be
rúgott. Édesanyám soha egy rossz 
szót nem mondott neki. Ellátta 
minden dolgát rendesen. Pár hó
nap múlva csak mondják ám az 
emberek édesanyámnak: „Mi van 
mostanában Fehér bácsival ? Se a 
kocsmában nem látjuk, se nem 
káromkodik. Olyan csöndben megy 
a dolga után, mintha egy kukkot 
sem tudna szólni 1“

Akkor aztán elmesélte nekik 
édesanyám, hogy ő mindig csak 
azon imádkozott, hogy a férje 
megismerje az Urat. Mindig a 
Bibliát olvasta ezenkívül, vala
hányszor csak nem volt dolga. Egy 
délután csak megszólal a gazda a 
pamlagon : „Anyjuk, mit olvasol te 
mindig olyan szorgalmasan?“ „A 
Bibliát.“ „A Bibliát? Ejnye-ejnye 
anyjuk, osztán mire jó az? Én is 
olvastam valamikor, nem ért sem
mit. Tedd félre ! Vannak itt régi sze
gedi kalendáriumok, inkább azok
ból olvass valamit! Hadd hallgatom 
én i s !“ „Még a kezemet se pisz- 
kolom be vele, ha a Bibliát olvas
hatom“ mondta neki édesanyám. 
„Olvasd hát hangosan, hadd hal
lom, mi az, ami többet ér, mint a 
szegedi kalendárium 1“ Édesanyám 
olvasta neki. Igen tetszett a gazdá
nak. Aznap még kocsmába se 
ment. Másnap azonban elment. 
De mindig jobban tetszett neki a 
Biblia, mint a kocsma s egyszer
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csak nem ment többé. Megismerte 
ő is az Úr Jézust. Nemsokára 
együtt imádkozott édesanyámmal 
és mikor először imádkozott az 
Úr Jézushoz, olyan boldog volt, 
hogy megfogadta, többet ugyanazt 
a száját, amellyel imádkozni is 
tud, káromkodásra nem nyitja.

Így volt ez, — fejezte be a 
néni — az Úr Jézus cselekedte, 
az egész falu „tud róla még ma is. 
Áldassék az Ő neve. F. Z.

Feledékenység.
„És nem emlékezék meg a fő
pohárnok Józsefről, hanem el- 
felejtkezék róla.“ 1 Móz. 40 : 23. 
Lön pedig 2 esztendő múlva, ki
hozók Józsefet a lömlöcből.

József történetének ezt a részét 
tanítottam a hittanórán gyerme
keimnek. Sablonszerűén mondták 
a gyermekek : „A pohárnok meg
ígérte Józsefnek, hogy őt is kisza
badítja, de Ígéretéről elfelejtkezett 
és József tovább is a tömlőében 
maradt.“ A gyermekek többször 
elmondták ezt a történetet, s az 
én szívemben mindig mélyebbre 
és mélyebbre hatolt ez a pár sor, 
s végre már egyebet nem is hal
lottam, mint ezt „Ígéretéről elfelejt
kezett, s ő tovább is a tömlöcben 
maradt.“

Milyen könnyen kimondjuk ezt 
a szót „elfelejtettem“ s nem gon
dolunk arra, hogy mit jelenthet ez 
másnak az életében. Mennyi fájdal
mat, nehézséget szerezhetünk má
soknak azzal, hogy elfelejtjük a 
dolgokat. József számára a pohár
nok feledékenysége és szeretetlen- 
sége két évi súlyos börtönt jelentett.

Sokat gondolkoztam ezen, s a 
feledékenység okát különösen ab
ban látom, hogy nem vagyunk 
egészen szabadok magunktól s 
nem állunk egészen az Ur Jézus 
rendelkezésére s a Szent-Lélek 
vezetése alatt. Lefoglalják gondo

lat- és érzés-világunkat az önma 
gunkkal kapcsolatos dolgok, s íg; 
nem vagyunk szabadok pillanai 
ról-pillanatra az Ur gondolatainál 
végrehajtására. Pedig a Szent-Lélel 
mindenre megtanít, s„ eszünkbí 
juttat mindent, ha az Ő vezetési 
alatt állunk. Jézus mondotta : „Ami 
vigasztaló pedig, a Szent-Lélek, aki 
az én nevemben küld az Atya, a 
mindenre megtanít majd titeket, éi 
eszetekbe juttatja mindazokat, ami 
két mondottam néktek.“ Ján. 14:26 

Tehát nagyon vigyázzunk éí 
szakadjunk el mindentől, mert nen 
tudhatjuk, kinek és milyen káro 
kát okozhatunk feledékenységünk 
kel. A lehetőség meg van reá 
mert az Ur Jézus a kereszten min' 
dentől szabaddá tett, csak fogad 
juk el ezt a magunk számára is

é

<

M. G. d. t

Szavak, amelyeket az em
ber nehezen ejt ki.

E sorok olvasásakor egyesek 
bizonyára azokra a nehezen ki

ejthető, néha iíz szótagból álló 
szavakra gondolnak, amelyek szó
játék gyanánt ismeretesek. De mi 
más fajta szavakra gondolunk. Íme 
néhány példa:

„Köszönöm!“ Mennyi fárad
sággal jár, mig a gyermeket sikerül 
erre megtanítani. Az anya kislányá
nak ad egy darab vajaskenyeret. 
A gyermek elveszi és enni kezdi. 
“Várj, mit kell előbb mondani ? “ A 
gyermek gondolkozik, végül ki
mondja: „Köszönöm 1“ Elmennek 
a gyermekek idegenek közé, bol
dogan térnek haza, játszottak és 
almát, édességet kaptak. „Meg is 
köszöntétek?“ Mély hallgatás kö
vetkezik, végül bevallják, hogy azt 
elfelejtették. így tesznek a gyer
mekek; de hogy van ez a felnőt
teknél? Emberekkel szemben tu
dunk nagyon hálásak lenni szóval,

r 
3

"
 3
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mert a jónevelés azt kívánja, de 
hogy állunk Istennel szemben ? 
Sokszor elénekeljük azt a szép 
éneket: „Óh vajha ezer nyelvem 
volna“, de oly ritkán használjuk 
ezt az egy nyelvet is, amellyel 
bírunk arra, hogy hálát adjunk a 
a mi mennyei Atyánknak azért, 
hogy még élünk, egészséget, élel
met, ruházatot és hajlékot adott 
nekünk.

„Én tettem ezt.“ Egy anya kér
dőre vonja fiát, torkoskodott-e ? 
Mit fog a fiú mondani? Legtöbb 
esetben hazudik, vagy oly sokat 
hoz fel mentségére, hogy az em
ber csak csodálkozik azon, milyen 
jártas már a gyermek a beszédben. 
Mily ritkán fordul elő ellenben az, 
hogy ez a pár szó : „Igen, én tet
tem ezt!“ érthetően,nyíltan és aláza
tosan hangzik el valakinek ajkáról.

Mi már idősebbek vagyunk, 
mint ez a fiú, megtanultuk-e már 
hibáinkat nyíltan beismerni?

„Bocsáss meg!“ Ezt is nagyon 
nehezen ejtjük ki. Milyen harcok elő
zik meg sokszor mig odajutunk, hogy 
dadogva kimondjuk ezt a kérést! 
De addig is, hogy lázong a szív! 
Úgy tetszik, mintha ég és pokol har
colnának egymással! És ha végül is 
az új ember győz, óh mily nehéz 
minden lépés, mikor el kell menni 
a baráthoz, vagy testvérhez! Súlyos 
teherként nehezedik az emberre 
ez a pár szó és fülünkben ott 
cseng újra meg ú jra : „Ne tedd, 
ne légy oly ostoba, a másik is 
hibás, ő a hibás, felingerelt téged, 
te nem így gondoltad ezt, neki 
nem,kellett volna úgy válaszolnia 1“

És ha ennek ellenére is győ
zünk és kinyújtjuk kezünket ki
békülésre ellenségünknek, úgy 
érezzük, mintha Megváltónk sze
líden tekintene reánk és azt 
mondaná: „Ezt jól tetted, ez nem 
alázott meg, ez felemelt téged!“

Ezek a nehezen kiejthető szavak
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az önismerethez és az alázatos
ságba visznek. Nemcsak a gyer
mekek, hanem a felnőttek .számára 
is mily nehéz kimondani. És ezekre 
a kifejezésekre mégis nagy szük
ségünk van.

Használd ki az időt!
I. Napoleon valakinek azt mon

dotta, hogy úgy lehet naggyá, ha 
minden alkalmat jól kihasznál. Azt 
szokta mondani: „Minden csatá
ban meg van a krízis ideje, 10 
vagy 15 perc s ettől függ az ered
mény ; ezt megnyerni, győzelmet 
jelent, elveszíteni pedig egyenlő a 
leverettetéssel.“ — Az élet küzdel
meiben sincs ez másképen. Egy 
gyorsan és jól felfogott pillanat 
egész életünkre nagy jelentőségű 
lehet. Ha valaki ifjúsága idején 
lustaságból nem használja ki a 
tanulásra szánt időt, az később ezt 
a mulasztását mór nem hozhatja 
helyre. Győzelem, vagy leverette- 
tés sokszor nagyon csekély dolgon 
múlik. Pillanatokon múlik az örök
életed is Az Ur találkozik veled. 
Az Ő keze érint téged és feléd 
dobja a mentő kötelet. Ragadd 
meg a z t! Rettenetes szó az, hogy 
„elkéstél 1“

Isten Igéje olyan, mint az 
éles kard.

Amikor XIV. Lajos király a hí
res Massillon prédikációját hal

lotta, így szólt: „Ha másokat hal
lok prédikálni, akkor nagyon meg 
vagyok magammal elégedve, de 
Massillonnál mindig nagyon^ elé
gedetlen vagyok magammal.“ Ha 
Isten Igéjének hatása alatt elége
detlenség ébred fel a szívedben a 
te belső állapotod miatt, az sokkal 
többet ér, mintha megnyugszol és 
örülsz nemes jellemednek.
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Nansen Fritjof élménye.

Nansen Friljof, az északi sarköv 
merész kutatója, sarkutazása 

közben csolnakon, néhány társá
val egy különösen veszedelmes 
útra indult. Kísérői között voltak 
nemcsak norvégek, hanem 2 lapp
földi is, akik otthonosan mozogtak 
a hó- és jégvilágban, miután ha
zájuk az északi sark volt- Ez a 
két egyszerű rénszarvas pásztor 
hívő keresztyén volt, az egyik 45, 
a másik 25 éves. Legdrágább kin
csük egy lapp nyelvre lefordított 
Ujtestamentom volt, amit napon
ként olvastak. A legnagyobb ve
szélyek közt, viharban is állandóan 
figyeltek arra, hogy ez, a számukra 
legkedvesebb könyv el ne vesszen.

Történt egyszer, hogy a csol- 
nak, mely az utasokat vitte, egy 
jégtáblán megfeneklett és többet 
sem irányítani, sem helyéből ki
mozdítani nem lehetett. Nemsokára 
teljesen odafagyott és féltek, hogy 
a jégtábla a csolnakot magával 
viszi a szabad tengerre, ami biz
tos halált jelentett volna. Arra 
pedig nem volt remény, hogy az 
úszó jégszigetet a szél a partra 
sodorja. Nansen és merész kísé
rője, Sverdrup kapitány, elhagyták 
a csolnakot. Aggodalom töltötte el 
szívüket, hogy a következő óra 
vájjon a halált, vagy a szabadu
lást hozza-e meg számukra. Ekkor 
Nansen észreveszi, hogy a lapp
földiek nincsenek sehol. Hosszas 
keresgélés után látta, hogy az el
hagyott csolnak felett vitorla volt 
kifeszítve és amikor annak egyik 
sarkát felemelte, ott látta őket, 
amint áhítattal olvasták az Ujtesta- 
mentumot és szorult helyzetüket Is
ten előtt feltárva, megmentésért kö
nyörögtek. Nansent, bár nem volt 
hívő keresztyén, mélyen meghatotta

az, amit látott és csendben eltávozott. ;
Nemsokára hatalmas szélvész; 

támadt, mely a jégtáblát könnyen 
a nyílt tengerre sodorhatta volna.1 
„De épen akkor, amikor a lég-1 
reménytelenebb volt a helyzet“ — 
így beszélte el Sverdrup kapitány' 
— „és úgy tetszett, hogy jégtáb
lánkat a legerősebb hullámtorló-( 
dások közé sodorja, egyszerre meg- 
változtatta irányát és bámulatos 
gyorsasággal a partra vitte. Az 
volt a benyomásunk, mintha egy 
láthatatlan kéz irányította volna. 
Megmenttettünk!

A fehér és fekete szív.

Egy megtért pogány ment a misz- 
szionáriushoz és könnyek kö

zött mondta : „Hogyan lehetséges 
az, hogy amikor pogány voltam, 
csak egy szívem volt és most, hogy 
keresztyén lettem, két szívem van ? 
— Az egyik fehér, a másik fekete 
és állandóan ellenkeznek egymás
sal. A fekete szív mindig azt akarja, 
amit az ördög és a fehér, amit 
Isten. A fehér szív azt m ondja: 
menj és imádkozzál, a fekete pe
dig így szól : menj és dolgozzál, 
imádkozni nincs idő. A fehér szív 
azt mondja: menj a templomba, 
a fekete szív harcol ellene és ezt 
mondja : menj, ki a földre, vagy 
aludj egyet! És így megy ez to
vább, a fekete szív és a fehér 
szív mindig küzdenek egymással és 
soha nincsenek egy véleményen.“ 
— „Menj el fiam“, mondta a misz- 
szionárius, — „menj és harcolj és 
ne engedd magad megtéveszteni. 
Épen azért, mert két szíved van, 
vagy keresztyén. A pogányoknak 
csak egy szívük van. Menj és har
colj, de igyekezzél, hogy a fehér 
szív legyen a győztes, mert akkor 
lesz minden jól és így nyerheted 
el az életnek koronáját. Ha majd 
Jézusnál leszel, akkor a fekete 
szív egészen fehérré lesz.“
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonal a Biblia olvasásához.

Ápr. 1. Zsolt. 23. II. Móz. 29 : 1—20. 
A papszentelés egyes részletei is mind 
jelentőségteljesek. A papnak meg kell ma
gát tisztitnia (4. v.), s miután a papi ruhát 
magára öltötte, fel kell kenetnie (5—7. v.), 
véres áldozatot kell bemutatnia (10—12. v.), 
Isten előtt kedves, jó illatú füstöt Hozzá 
felküldenie, Imé, a lelkiismeret megtisztí
tása. a Szent-Lélekkel való megkenetés, 
az Úr Jézus vérébe vetett hit s az ebből 
fakadó buzgó imádság képei, amelyek a 
lelki papság szükséges kellékei és ismer
tető jelei.

Ápr. 2. Zsolt. 24. II. Móz. 3 0 :1 - 2 1 .  
Az istentiszteiét egyik fontos kelléke az 
oltár, amely mellett az Úr megjelenik, s 
amelyről száll fel reggel és este a jóillatú 
füstölő szer. A mi lelki oltárunk a Golgotha, 
ahol az Úrral találkozhatunk s imádsá
gainkat elébe vihetjük. Az engesztelő ál
dozatnak az ó-testamenlomi időkben még 
évenként meg kellett ismétlődnie, mert a 
bakok és tulkok vére nem mosta el a lé
lek szennyét, ma már erre nincs szükség, 
mert Jézus meghozta a maga örökérvényű, 
egyszeri, áldozatát. (Olvasd Zsid. 8. 9. 10. 
rész,). Epén így van a váltsággal is. A 
régi zsidók pénzbeli adománnyal szerez
ték meg maguknak, nekünk Jézus szerezte 
meg, tulajdon drága vérével. Ez az igazi 
Szentségek Szentsége az Úrnak I

Ápr. 3. Zsolt. 25. II. Móz. 31. Az Úr 
név szerint hívja el azokat, akiket meg 
akar bízni az 0  szent sátorának elkészí
tésével, s betölti őket bölcseségnek. érte
lemnek és tudománynak leikével. Ma sem 
alkalmasak Isten országénak építésére má
sok, csak akiket Isten így elhív és elké
szít. Akik a maguk erejével és bölcsesé- 
gével akarják Isten országát építeni, azok 
idegen tüzet visznek az oltárra, amelyet 
nem fogad el az Úr. Nagyon komoly in
tést olvasunk itt még a szombat megtar
tására vonatkozólag. Bár a keresztyének 
ilyen komolyan vennék a vasárnap meg
szentelését.

Ápr. 4. Zsolt. 26. II. Móz. 3 2 :1 - 1 4 .  
Milyen feneketlen mélységű az emberi bűn I 
Mialatt Isten arról gondoskodik, hogy né
pét minél szorosabban magához fűzze, 
megtisztítsa és megszentelje, azalatt ez a 
nép bálványt állít föl magának és a körül 
táncol. Hogy ez a bálvány épen aranyból 
készült borjú, az világos prófécia arra, 
hogy mindig az arany lesz az, amit mint 
bálványt legfőképen imádni fog az embe
riség. Ettől várja szabadságát, boldogsá

gát, előmenetelét. Mit törődik Isten szent 
arcával, s avval, hogy a kegyelem kény
telen helyet adni a haragnak és ítéletnek, 
a makacs, ellenálló emberrel szemben 1 

Ápr. 5 Zsolt. 27. II. Móz. 3 2 :1 5 —35. 
Micsoda fájdalom lehetett Mózesre nézve, 
mikor a hegyről alászállva meglátta a nép 
bálványimádását! Szent haraggal eltelve 
dobja el a  most kapott törvénytáblékat 
és szólítja fel bosszúáljásra azokat, akik 
még megmaradtak az Úr mellett. De Mó
zes mindamellett is megőrzi szívében a 
szeretetet népe iránt, s kész volna inkább 
önmagát kitörültetni az Úr könyvéből, csak 
népe nyerjen bűnbocsánalot. Mózes azon
ban nem végezhette el ezt a helyettesítő 
áldozatot, arra csak Jézus, Isten szent Fia 
volt képes.

Ápr. 6. Já n .8 :4 6 - 5 9 . Zsid. 9 : 1 1 -1 5 . 
Ján. 1 j  : 3 1—35. I. Pét 1 : 17—25. Krisztus 
egy személyben Főpap és áldozati Bárány. 
A legtökéletesebb, mert bűn nélkül való 
Főpap s a legtökéletesebb, mert makulát
lan Bárány. Csak az így bemutatott áldo
zat s csak az ilyen vér szerezhet örökké
való váltságot s szabadíthat meg bennünket 
nemcsak a büntetéstől, hanem a bűn ha
talmától is, minden holt cselekedettől, 
amely nem Isten Lelkének indításából 
származik. Ilyen váltságot és ilyen életnek 
a lehetőségét szerezte meg számunkra a mi 
drága Megváltónk.

Ápr. 7. Zsolt. 28. II. Móz. 33. Isten 
népe, ma sem járhat más úton, mint ahol 
az Úr orcája előtte jár. Sem békességet 
a maga száméra, sem szabadulást a kívül 
levők számára nem találhat más úton, 
csak ezen. Azért, akármilyen válság előtt, 
új megbízatás, új munka előtt áll, ma is 
az kell, hogy legyen a kérése, ami Mózesé 
volt. (15. v.) Azon az úton láthatja meg 
Isten ciicsőségét is. amely ma már a Jézus 
Krisztus arcén világol a hívők előtt. (II. 
Kor. 4 : 6 )

Ápr. 8. Zsolt. 30. II. Móz. 3 4 :1 -1 7 .  
Az Úr irgalmas és nagykegyelmű. Meg
mutatja ezt avval is, hogy másodszor is 
hajlandó kiadni a szövetség-táblákat ő 
népnek, amely első ízben olyan rútul meg
gyalázta azokat, bálványimádásával. A 
büntetést csak harmad, negyediziglen érzik 
a bűnösnek fiai, de az irgalmasságot ezer- 
izíglen. Krisztus váltságmunkája óta pedig 
minden egyes emberi lélek, aki bűnbénat- 
tal odajárul a kegyelem királyi székéhez 
bűnbocsánatot talál, s nem kell hordoznia
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semmiféle öröklött bűnterhet. Az Úr irgal
mas és nagykegyelmű 1

Ápr. 9. Zsolt. 31. 11. Móz. 34: 18—35. 
Az Ür szentséges orcájának fénye Mózes 
arcán is visszasugérzott, mikor érintkezésbe 
lépett vele. Ezt a fényt a bűnös nép nem 
tudta elviselni, s Mózesnek leplet kellett 
vonnia az arcára, amikor a néppel érintke
zett, s csak akkor vehette le a leplet, 
mikor ismét az Úr elé lépett. Ez a lepel, 
az Isten dicsőségének fényét takaró lepel, 
azok előtt hull le, akik megtérnek az Úr
hoz. (II. Kor. 3 : 16.)

Ápr. 10. Zsolt. 32. II. Mdz. 35 : 1—29. 
Izrael népének adakozása a szent sátor 
felállításának szükségeihez ma is a leg
szebb példát mutatja nekünk arra, hogy 
hogy kell létrejönniük mindazoknak az 
intézményeknek, amelyek hivatva vannak 
Isten országának munkáját előbbre vinni. 
Minden adakozás önkéntes, szívből jövő, 
örömmel véghezvitt szolgálat. Az adomá
nyok a legkülönbözőbbek, mindenki azzal 
szolgál, amije van ; az értéket nem a földi 
számítás szerint való érték szabja meg, 
hanem a szívnek indulata. Akik arra al
kalmasok, azok munkójokkal, szolgálnak, 
kiki aszerint, amint arra az Úrtól talento- 
mot kapott. Mennyi templomot, árvaházat, 
szegényházat, kórházat, Magdalenumot le
hetne ma is igy felépíteni!

Ápr. 11. Zsolt. 33. II. Móz. 3 5 : 3 0 -  
3 6 :7 . A nép adakozása nemcsak hogy 
elég volt, hanem több volt a kelleténél, 
úgy hogy végül be kellett szüntetni, s mégis 
maradt felesleg. A munka tehát a legjobb 
előjelek közt indult. A munkásokat is az 
Ür választotta ki s látta el mindennel, 
amire szükségük volt, hogy a munkát a 
legjobban végezhessék. Nem emberi erő 
és bölcseség munkálkodott itt, hanem Isten 
ereje és bölcsesége. Ma is erre kell támasz
kodni minden jó munkánál.

Ápr. 12. Zsolt. 34. II. Móz. 40. A szent 
sátor elkészült s most már a felállítása 
került sorra. Minden úgy megy végbe, 
amint „az Úr parancsolta Mózesnek.“ 
Épen úgy, mint egykor Noé a bárkaépítés
nél, úgy cselekedtek most Izrael fiai min
dent úgy, amint azt Isten .parancsolta né
kik. (I. Móz. 6 : 22.) S az Úr parancsa sze
rint felállított sátort megtölti az Úr dicső
sége. Érezni lehet benne Isten jelenlétét. 
S a sátor minden munkája is az Úr veze
tése alatt történik. Ha a felhő megnyug
szik rajta, akkor Izrael népe is ott vesz
tegel azon a helyen, ha a felhő felszáll, 
a nép is elindul. Ez Isten gyermekeinek 
boldog élete Uruknak vezetése alatt.

Ápr. 13. Máté 21 : 1 - 9 .  Fii. 2 : 5 -1  
Ján. 12: 1—8. Zsid. 12: 1—6. „Az az i 
dulat legyen bennetek.“ Óh, milyen na; 
lecke ez I Tanultunk-e már valamit belőle 
Az alázatosságnak, az engedelmességne 
az önmegtagadásnak, a szolgálatnak í 
az indulata, amely Krisztus Jézusban vo, 
Mennyi van meg ebből bennünk ? S h 
nincs meg, számíthatunk-e arra, hogy d 
csőségének részeséi lehetünk ?

Ápr. 14. Zsolt. 35 : 1— 18. Dániel 
Dániel nem volt hajlandó azt a kénye 
met, fényűzést, ételben és italban val 
dúskélkodást választani, amelyben a pc 
gény király udvaránál része lehetett volm 
mert ezzel egyformává tette volna magi 
azokkal, akik pogány szokásokat követtel 
pogány bálványoknak áldoztak. Az ot 
honi szokásokat akarta megtartani, az egy 
szerűséget, a mértékletességet, amelyei 
vele jártak az egy igaz Isten imédásáva 
S hogy az ő Isten, az igaz Isten, az meg 
látszott abból is, hogy szegényes taplóiéi 
mellett is virulóbbakkó tudta tenni Dóvi 
dót és társait azoknál az ifjaknak akik i 
királyi asztal bőségéből éltek. S ami en 
nél is becsesebb volt, bölcseséggel és ér 
telemmel ruházta fel őket.

Ápr. 15. Zsolt. 35 : 19—28. Dán. 2 : 1— 
23. A babiloni bölcsek nem tudták meg 
jelenteni a király álmát, mert „az ő iste
neik nem lakoznak együtt az emberekkel' 
(11. v.) hogy megsegítenék őket, de Dániel
nek volt kihez fordulnia, hogy irgalmas
ságot gyakoroljon vele és társaival s ne 
kelljen nekik elveszniök. Az egek Istene 
nem hagyja el az ő  szolgáit, megjelenti 
magát nékik, s ad nekik onnan felülről 
való bölcseséget „készségesen és szemre
hányás nélkül.“ (Jak. 1 : 5.).

Vargha Gyuláné.

^  G O N D O L A T O K  ^

Az emberekkel békességben 
lenni jó, de ne az igazság rová
sára. *

Ne félj magadat teljesen átadni 
Istennek. Légy róla meggyőződve, 
hogy ügyedet a legjobb kezekbe 
teszed le. A részleges átadás ne
hézzé teszi az életet, míg a teljes 
átadás könnyűvé.

Sleinberger.
I ll ll i i ll ll lll lllt llll lll tllii

„Fébé" Evang. Diakonissza Anyaházi Nyomda. Budapest, VII., Damjanich-utca 28b-
Felelős: Fekete Géza.


