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„Mondának azért Pilátusnak a  zsidók papifejedelmei: Ne írd : A 
zsidók királya, hanem, hogy Ő mondotta: A zsidók királya vagyok.“

János 19, 21.
A mikor Pilátus azt ír ja : A zsidók királya, — nagy tiltakozás támad : 

Ne mondd, ne írd, hogy az én királyom. Megdöbbentő. Kik 
mondták ezt? Akik a bűneikben éltek és ebben akartak megmaradni. 
Az öntelt írástudók, akik felfuvalkodtak és elfelejtették, hogy csak a 
szeretet épít. Keresztyének is vannak, akik azért olvassák a Bibliát, 
könyveket, azért járnak el mindenfelé előadásokra, hogy minél többet 
tudjanak, kielégítsék tudásvágyukat. Az ilyenek nem alázatos emberek. 
Van tőkéjük, amire számítanak, van amire támaszkodjanak, nem érzik 
magukat szegénynek. Ez vezet oda ahhoz az állapothoz, amelyben 
az írástudók mondják: Ne írd, hogy az én királyom. Megszégyenítő, 
hogy egy megfeszített Megváltót tartson királyának. Akinek csak egy 
kis tudása is van, keresi a magához való társaságot s ha a másiknak 
csak egy kicsit is kevesebb a tudása, azzal már nem tud beszélni. 
A gazdagnak gazdag a barátja. Akinek van , mire büszkének lennie 
a maga elképzelése szerint, különválasztja magát a többi emberektől 
és megy a maga társaságába.

Vannak keresztyének, akik kifelé többet mutatnak, mint befelé 
és ezt is óhajtják. Van-e egy is közöttünk, aki ebben a bűnben ne 
lett volna? A képmutatás velünk született és minél jobban engedünk 
az ilyen indításoknak, annál inkább a fogságába kerülünk. A fari
zeusok is azt mutatják, hogy Istennek akarnak szolgálni. De ez csak 
látszat volt. Közben megemésztették az özvegyek házát és színből 
hosszan imádkoztak. A farizeusok ma is keresik a maguk társaságát, 
támogatják egymást, dicsérik egymásban azt, ami látszat és jól érzik 
magukat egymás közi. Pontos, hogy az Úr Jézus keresztjénél meg
lássuk, nem tartozunk-e a farizeusok csoportjához. És ha megláttuk, 
Isten Lelke által engedjünk egy betekintést a saját szívünkbe, hogy 
öntudatosan is akarjuk-e ezt a képmutató életet folytatni. A tanítvá
nyok kérték, hogy jobb és bal keze felől lehessenek az Úrnak a 
dicsőségben. De amikor töviskoronát tettek az Úr fejérje és a gyalázat 
fájához közeledett, akkor elfutottak. Péter is megtagadta. Ez is azt 
jelenti, hogy ne mondd, ne írd, hogy az én királyom. Amikor az Úr 
a golgothai utat járta, Péter azt mondta, hogy: „Nem ismerem őt.“ 
Gondoljunk mindennapi életünkre: minden hűtlenség, hazugság, 
önösség, restség, hanyagság, felületesség, a dolgok elhallgatása, elrej
tése távol visz bennünket a Kereszttől és azt mutatja, nem akarunk
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ő  vele közösséget vállalni, megtagadjuk Őt. — Kínoztatott, verettt 
tett és mi elfordultunk Tőle, mintha nem mi értünk szenvedett volre 
Aki nem az Úrra néz, az magára néz. Vagy magadra nézel, vagy. 
Keresztre. Szemben állasz a Kereszttel és ha magadra nézel, elfor 
dúltál a Kereszttől. Ha a Keresztre nézel, elfordultál magadtól. H 
látod is ott a Keresztnél a történelmi alakokat, arra kell gondolnod 
„Én bűneim, én bűneim.“

Egy fogadta el ott az Úr Jézus királyságát, az egyik lator, a\ 
bűneit meglátta és azt mondta : méltán ért minket a büntetés. — A 
nem fordul el a Kereszttől,,aki ismeri a maga szívét, bűnét, romlof 
ságát. Akinek szemeit az Úr nem nyithatta meg, nem látja a magi 
életét, a kirívó bűnöket, hanem menti, védi magát, mások felett ítél 
kezik és bírál másokat. Csak fáz igazi önismeret juttat oda, hogy meg 

_ utáljuk magunkét és nem gyönyörködünk többé magunkban.
A természeti ember számára nem kívánatos egy megfeszíte! 

Király, nem akarja magát azonosítani vele. Nem tudja, hogy érett 
és helyette történt ez és ezért nem akar reá nézni.

Az ember nem tudja, hogy az ő bűnei miatt van rajta a vereséi 
és azért fordul el, vagy pedig tudja már, de hogy megtarthassa e 
maga életét, azt mondja: Ne mondd, ne írd, hogy az én királyom

A Kereszt állandó figyelmeztetés a mi számunkra. Semmi nen 
mondhat nekünk annyit, mint a Kereszt. Van különbség abban is 
hogy ki mennyire,ismeri a Kereszt titkát. Van, aki naponként ott var 
a Golgothán, az Úrra tekint, de sok engedetlenségen keresztül. Egyil 
nap elfordul magától és a Keresztre tekint. Másnap elfordul a Kereszttől 
és magára tekint. A keresztyének sem állhatatosak mindig. Valaki: 
megszégyenülések érnek, mélyebben beletekinthet az életébe, mondja 
hogy megutálta magát és örül a bűnbocsánatnak. Boldog, szabad, -  
de meddig? Amíg a hatás tart. Azután kezd tetszelegni magának, 
tiltakozik, ha figyelmeztetik valamire és elfordul a Kereszttől. Ha egy
szer golgothai keresztyénséget élünk, máskor pedig én-keresztyénséget, 
ez nem juttathat Golgotha megértésére. Az Úr nem bízhatja magát 
rájok, de emberek sem Nem lehet az ilyenben bízni, a szolgálatot 
uralkodásnak tekinti, a Golgotha öncél előtte, — hely, ahol bűnbocsá
tót kaphat.

Vannak olyan keresztyének is, akik egyszer és mindenkorra 
leszámoltak magukkal. Az embernek az az érzése ezeknél, hogy 
nyugvópontra jutottak, Nem tökéletesek, de naponként az foglalkoz
tatja őket: „hogyan használhatna fel engem az én megfeszített Meg
váltóm ?“ Közösséget magukkal nem vállalnak, gondolataikat is az 
Úr vére alá viszik. Az ilyen nem a maga bűneivel bíbelődik, hanem 
az áll előtte, hogyan egyesülhet a Báránnyal a szolgálatban, a szen
vedésben, a hordozásban másokért. Ezek golgothai emberek, akik 
mélyebb bepillantást nyernek az Úr szenvedéseibe. Az ilyen ember, 
ha a legmélyebb szenvedéseken is kellene keresztül mennie, nem til
takozik, megy Királyával. Aki így ismeri az ő Megváltóját, Azt, Aki 
minden gondolatát irányíthatja, az eléri, hogy majd ott lehet az Úr 
mellett a dicsőségben. Aki mindvégig hű marad, annak koronát Ígér- 
Aki egy Ővele a bántalmazásban, szenvedésben, kigúnyoltatásban, 
aki egy Ővele itt a földön, az lesz egy Ővele a dicsőségben is.

Megboldogult főnökasszonyunk 1929. nagypéntekén tartott áhítata után készült 
vázlatos jegyzet kivonata. *
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A fehérre meszelt, egyszerű kór
házi szobában félhomály van. 

Akedves beteg arca kimondhatatlan 
; szenvedésről beszél. És mégis 

valami.csodálatos, fenséges nyuga
lom, valami megszentelt derű ömlik 
el rajta. Ügy fáj látni szenvedését 1 
Olyan szívesen elviselném helyette, 

! úgy szeretnék könnyíteni rajta. De 
nem lehet 1 Nem kíván semmit,

; nem vár semmit, minden szolgálatért 
egy hálás pillantás, egy mosoly a 
felelet. Miért, óh miért kell annyit 
szenvednie annak, aki az Urat 
úgy megértette, úgy szerette, oly

híven szolgálta ? Óh miért szenved 
az, aki csak szeretett, csak szol
gált, akinek egész élete egy nagy 
hálaáldozat volt az Úr oltárán? 
„Miért?“ — szólal meg a sápadt 
beteg.— „Még azt kérdezik: Miért?“ 
Megdöbbenek, szívem kérdésére 
kapom meg most a feleletet a szen
vedő ajkáról? Vagy talán kimondta 
egyszer előtte valaki azt a kérdést, 
ami az én fájó szivemben még 
csak mint bűnös gondolat fogam- 
zott meg, de ajkamig még nem 
jutott, szóvá, kérdéssé még nem ala
kult ? „Hogy lehet ilyent kérdezni ?“
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folytatta a szenvedő, drága beteg, 
szinte erőteljes, szemrehányó han
gon : „Mert nekem, vagy másnak 
szüksége volt rá. Az Úr mindent 
jól tesz . . Azután elhallgatott, 
szemét behunyta és arcán megint 
az a csendes, nyugodt békesség, 
boldogság ömlött el, amit nem 
zavarhatott meg semmi. Uráé volt 
és tudta, hogy neki minden javára 
van. Hisz szereti az Urat, az Úr is 
őt. Néki az élet Krisztus volt és 
a meghalás nyereség.

Amikor meghallotta, hogy mi
lyen hatással volt egyesekre a 
szenvedése és csendes türelme, 
hálás, meleg tekintettel így szólt: 
„Ha csak egynek is hasznára volt, 
érdemes volt szenvedni“.

A fáradt szem egyszerre újra 
felnyílt, felém fordult, mintha mon
dani akarna valamit. Majd csen
desen a fal egy pontjára irányult, 
követtem tekintetét. Megállt. Az 
emberfeletti fájdalom végigszántotta 
közben arcát. Szemét behunyta, 
majd újra kinyílt és miközben cso
dálatos fény ömlött el rajta, így 
szólt: „Mi ez ahhoz képest?“ A 
falon egy feszület volt.

Hazaszállítottuk . . .  Az utolsó 
éjszakát töltötte földi otthonában, 
hogy azután elaludjék arra az 
álomra, ami az ő számára nem 
alvást, nem éjszakát, hanem örök 
napfényt, örök ifjúságot jelentett. 
A hold fehér fénye bevilágított az 
ablakon, egybeolvadt az éjjeli 
lámpa zöldes fényével. A haldokló 
ágyával szemben a megfeszített Úr 
Jézus képe volt a felírással: „Ezt 
tettem én teérted ! . . .“ Szeme a 
legnagyobb szenvedések közt is a 
képet kereste: „Ezt tettem én te

érted ! És mig ott ültem melleti 
szívemben a haláltusa rettenet 
óráiban, fel-felhangzott a sápac 
szenvedő ajak kérdése: „Mi f 
ahhoz képest?“ A haldoklótekinte 
a legnehezebb pillanatokban is e 
vezetett az Úr keresztjéhez, Látta 
magam előtt az Úr haláltusába 
verejtékező arcát, értünk általszes 
zett kezeit. És a haldokló néni 
prédikációja elhallgattatta szivén 
ben az újra meg újra előtörő, fa 
dalmasan tomboló „miért ? “-e 
Megértettem, hogy a szolga nei 
lehet nagyobb az. Uránál. Megél 
tettem, hogy az Úr most is szert 
és szereti azt, aki ott szenvet 
Olyan nagyon szereti, hogy arrj 
méltatta, hogy szenvedhet Oérette 
hogy szenvedése és halála álta 
is lelkeket vezethet Őhozzá. I 
haldoklónak nem volt drága a 
ár: „Ha csak egynek is hasznán 
volt“— ha csak egyet is közelebl 
vihetett az Úrhoz. Megértettem újr 
a szenvedések legnehezebb órájá 
bán, hogy elvégeztetett.

Néhány óra és a szenvedés 
redői örökre elsimultak. Utolsó 
dobbant a fájó, szenvedő, hű szív 
A drága halott még ott feküd: 
fehér ágyán, kezét imára kulcsolva 
virágokkal körülvéve, de lelke má 
odafönt volt Uránál és szemtől 
szembe hallgatta a sokak számára 
olyan nehéz kérdést: „Mit tettél 
te értem ?“ Helyette azok felel
hettek, akiket életében és élete fel
áldozásával Urához vezetett, hűsé
ges szolgálatának érett gyümölcsei, 
akik már a mennyei hazában zenge- 
deznek örök halleluját: „...járta, 
folyton járta a Kereszt útját, szol
gált és szeretett!“ Dr. F. M. d!l,
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Föltámadás.
A nagypéntek bús éjszakája  
Lelkemre is hogy ráborult! 
Kiszáradt éltem lom bos fája. 
Minden levél a  porba hullt.
Lesz-é tavasz, mely rálehelve, 
ismét erőt öntsön belé  ?
Hogy tőle új életre kelve,
Zöldelve törjön ég felé.

A nagypéntek bús éjszakáján  
Az Útra zord keresztje várt,
És ott, a kin s gyalázat fájón  
A megtört test halálra vált.
De nincs a sírnak oly hatalma.
Az Élet nem m aradhat halva, 
Éölkelté húsvét hajn ala!

S én hogy m aradnék lenn a  földbe, 
Ha portestem a  sírba tér,
Az én halálom  is letörte 
Az Ur, ki meghalt s újra é l!
Ha Véle éltem itt a  földön,
S halálban is Övé vagyok.
Nem tarthat fogva síri börtön, 
Hiszen, tudom : föltám adok!

V argha Gyuláné.

„Az anyám él!“

Hol van István?“ — kérdezte a 
fiatal földesúr, amikor hazajött 

a földekről. „A falu határában levő 
földet még ma be kell vetnie!“ 
„István aligha mehet ki ma“ — 
mondta az öreg gazda, — „meghalt 
szegénynek az anyja, ott ül az 
ágya mellett és nézi folyton. Sen
kit sem enged hozzányúlni.“

István ott nőtt fel az udvaron, 
szorgalmas, jóravaló fiú volt, de 
olyan lassú gondolkozású, hogy 
még olvasni, írni sem tudott meg
tanulni. Az anyját nagyon szerette 
és az anyja is őt. Megértették egy
mást és ha együtt lehettek, nagyon 
boldogok voltak. Ma reggel csen
desen elaludt az édesanyja és itt
hagyta fiát egyedül a világban. 
Mikor érezte, hogy halála közeledik, 
karját szorosan fia nyaka köré 
fonta, mintha soha többé el nem

akarná engedni. De egyszerre le
hullott a kar, az anya meghalt.

A gazda alig mert szólni a 
szegény fiúhoz, de az engedelme
sen felkelt és közeledett földesurá
hoz. Mennie kellett, a munka várt 
reá. Hideg szél süvített végig a 
földeken, amikor István kiment. 
Ma minden más volt, mint eddig. 
Arcát kezébe temette és hangosan 
nyögött. Leült az erdő szélén és 
sírt-sírt, mint egy gyermek. Lépések 
zaja riasztotta fel. Az öreg pásztor 
közeledett, aki Istvánt már gyermek
kora óta ismerte. Az őszhajú, rán
cosarcú ember szeretettel hajolt le 
a fiúhoz és így szólt: „Búzát vetsz 
István?“ A fiú bólintott. „Káposzta 
fog kinőni belőle?“ kérdezte tovább 
az öreg. István ránézett, meglepetten 
felelte: „Nem, búza.“ „Még se 
vagy te olyan ostoba, mint amilyen
nek gondolnak. Meghalt az anyád? 
Egészen meghalt?“ kérdezte tovább 
az öreg. „Egészen“ felelt a fiú 
könnyes szemmel.

„Mégis csak bolond vagy te 
István. Nem gondolod, hogy Isten
nek odafönt is szüksége van az 
emberekre ? Ma az egyiket viszi 
el. holnap meg a másikat. Anyád 
derék asszony volt, szerette az Ur 
Jézust, ezt sokszor elmondta neked 
is. És te most itt búsulsz és össze
beszélsz mindenfélét s azt mon
dod, hogy egészen meghalt. Persze, 
behunyta a szemét és összetette 
végre a kezeit és nem mos már és 
majd holnap lefektetjük a földbe 
aludni. De ugy-e, István, azt nem 
gondolod, hogy a búza, amit el
vetettél, benne marad a földben 
és soha többé ki nem nő és nem 
lesz zöld ? Na és most már ne sírj 
többet, hanem nézz oda föl az 
égre. ahol most az anyád lakik. 
Nézd milyen szép ott fenn. Nem 
szeretnéd egyszer te is ott ragyogni 
látni az Ur Istent és az Ur Jézus 
Krisztust? Nem szeretnél találkozni 
az anyáddal és látni, hogy milyen 
örömmel megy eléd, mint ahogy
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itt tette? Hát most már megmon
dom neked István : Dolgozzál szor
galmasan, mint eddig is tetted, 
imádkozzál szorgalmasan, ahogy 
eddig anyád imádkozott érted és 
higyj az Ur Jézusban és szeresd 
Öt nagyon, mert Ő keresztre feszít- 
tette magát érted meg énértem és 
mert Ő veled van most is, amikor 
senki sem törődik veled.“

István két kezét imára kulcsolta, 
arca ragyogott és az égre nézve 
így kiáltott: „Az anyám él 1 Az 
anyám él 1 Majd meglátod édes
anyám, én is felmegyek tehozzád, 
ha Istennek énrám is szüksége 
lesz.“ Még egy hosszú pillantást 
vetett fel István az égre, azután 
nyugodt szívvel hozzáfogott mun
kájához.

Kegyelem feltételek nélkül.
Q tuart Mária skót királyné kivégez- 
^  tetése után néhány nappal ün
nepi lakoma volt Erzsébet királynő 
udvaránál. A jó hangulatot egy
szerre megzavarta, hogy a testőrök 
egy feltűnően jól öltözött férfit fog
tak el. Már régóta figyelték és gya
nús volt a megjelenése. Amikor 
elfogták tűnt ki, hogy ruházata alatt 
fegyver volt.

„Ki vagy te ?“ — „Lebruri Mar
garéta“ „Margaréta?!“ — kiáltott 
meglepetten a királynő. „Fenség, 
szakállam van“ — mondta, miköz
ben műszakállát eltávolította arcá
ról „és férfi ruhát viselek, de nő 
vagyok.“ „Szabadítsátok fel a ke
zét“ — rendelkezett a királynő. 
— „Ne, fenség, hagyják megkö
tözve a kezemet, mi az összeszo
rított kéz egy megrepedt szívhez 
képest!“ „Ki tette ezt?“ „Erzsébet, 
angol királynő 1 Fenség mindent 
elrabolt tőlem, amih< z a szívem 
ragaszkodott. Hogyne repedt volna 
akkor meg? Szeretett uralkodómat 
és királyomat, Stuart Máriát — és 
férjemet, aki mindenem volt. Igen, 
fenség, azt parancsolja, hogy el

u g á r"

mondjam, mi történt velem. — Ei 
gedelmeskedem. Férjem és én év< 
ken át szeretettel és hűséggel szó 
gáltuk királynőnket. Egészen addii 
amíg lefejeztette. Ez a pillant 
megölte a férjemet is. Imádkoztán 
megkíséreltem mindent, hogy 
sebem begyógyuljon. — De, fér 
ség, özvegy vagyok. Elvesztettet 
a férjemet azon a helyen, ahc 
Mária királynőm élt és meghal 
Azt gondoltam, a szívem megn 
ped, de megesküdtem a két ke 
porsó felett, hogy élni akarok ac 
dig, amíg kettőjükért bosszút ner 
állok. Azért jöttem ide, hogy es 
kümet beváltsam. Még egy pé 
pillanat és — sikerült volna. Kű5 
döttem elhatározásom ellen, — d 
hiába.“

Erzsébet királynő nagy leik 
küzdelmen ment keresztül, ami: 
a  beszédet hallgatta, de azutái 
nyugodtan íg/ szólt: „Mit gon 
dőlsz mi most az én kötelessé 
gém ?“

„Mint királynő, vagy mint bin 
kérdezi Fenség ?“

„Mint királynő.“
„Akkor bocsásson meg nekem.'
„De milyen biztosítékom volní 

nekem arra nézve, hogy nen 
fogsz ellenem újabb merénylete 
elkövetni ? Ha megbocsátok, e 
kegyelmet feltételekhez kötöm 
hogy a jövőben biztosítva legyei 
gyilkos bosszúd elől.“

„Fenség, kegyelmet feltételek
hez kötni ?! Kegyelem feltételekkel 
nem kegyelem."

„Szavamra, uraim" — szólt e 
királynő, tanácsosaihoz fordúlva,— 
„30 év óta uralkodom, de igy még 
nem mondta meg nekem senki 
sem az igazságot. — Lebrun Mar
gareta, megbocsátok neked felté
telek nélkül. Nyugodtan visszatér
hetsz hazádba, testőreim őrköd
ni fognak, hogy bántódásod ne 
legyen 1“
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonal a Biblia olvasásához.

Ápr. 16. Zsolt. 36. Dán. 2 :  24—49. 
Mily alázatosan ismeri el Dániel, hogy a 
titok megfejtése nem az ő bölcseségéből 
származik, hanem az élő Isten jelentette 
meg ezt néki. Valóban, csak Istennek min- 
denltudó Lelke láthatott bele a jövendő
nek titkaiba, láthatta a sorban uralkodó 
és sorban elpusztuló fejedelmeket és biro
dalmakat, amelyek fölött és amelyeken túl 
csak egyetlen birodalom marad meg mind
örökké, az egek Istenének birodalma. A 
pogány királyt is porba sújtja ez a prófé
cia s arra indítja, hogy a Dániel Istenét 
vallja az egyedül igaz Istennek. így győzi 
meg ma is Isten Lelke' a pogányokat.

Ápr. 17. Ján. 13: 1 -1 5 . 1. Kor. 11 : 
23-32. Luk 22 : 1 4 -2 0 . I. Kor. 1 0 :1 6 -1 7 . 
Milyen komolyan int bennünket az apos
tol, hogy a szent dologgal szentül bánjunk. 
S a legszentebb dolgok egyike az Ur va
csorájának vétele. ítélet alá kerül, aki 
méltatlanul eszi és issza. Méltatlanság 
alatt nem bűntelenséget kell érteni, mert 
akkor senki közü'ünk nem járulhatna az 
Ur asztalához, hanem azt, ha valaki nem 
a maga teljes érdemetlenségének s a jóra 
való tehetetlenségének érzetében, egyedül 
az Ur kegyelmében bizakodva veszi ma
gához a szent jegyeket. Próbáljuk meg 
hát magunkat, hogy igy állunk-e az Úrral 
szemben.

Ápr. 18. Ján. 1 9 :1 7 -3 0 . És. 53. Luk. 
2 3 :3 9 -4 6 . II. Kor. 5 :1 4 - 2 1 .  Csodálato
san megragadó ez az Ésaiás látomása, 
amely századokkal előre odaveti az Isten 
szenvedő Bárányának képét a választott 
nép szemei elé. Minden vonás beteljese
dett : a megostoroztatás, megsebesittetés, a 
csendes, alázatos szenvedés, a gonoszok 
közé való számláltatás, a gazdagok közé 
való eltemettetetés. Micsoda elvakullság a 
szívnek milyen megkeményedése kelleti 
ahoz, hogy a zsidó nép föl nem ismerte Jézus
ban ezt a megjövendölt Messiást I De nin- 
csenek-e ma is elvakult szemek és kemény 
szivek a keresztyének közt is ? I

Ápr.. 19. Luk. 2 3 :5 0 -5 6 . Zsolt 118: 
14—24. Ésaiás próféciájának minden rész
letében be kellett teljesülnie. A keresztfán, 
a megvetett bűnösök helyén meghalt Jé 
zusnak az előkelők temelkezési he'yére 
kellett jutnia. Hogy arimathiai József, aki 
eddig csak titokban volt tanítvány, most 
olyan bátran oda mer állani Pilátus elé, 
hogy a Jézus holttestét elkérje, az is bizo
nyítja, hogy Jézus kereszthalélából csodá

latos erő áradt ki, amely a habozókat 
határozottá, a gyávákat bátrakká tette. Ez 
az erő ma is árad azokba, akik igazán 
odajárultak Jézus keresztjéhez.

Ápr. 20. Márk 1 6 :1 —8. I. Kor. 5 : 
7 - 8 .  Máté 28: 1 -1 0 . I. Kor. 15: 12 -20 . 
Krisztus szenlséges teste száméra az elő
kelő sírbolt sem volt méltó hely. Feltáma
dott, hogy majd odafönn, a mennyei di
csőségben találja meg az Őt igazán meg
illető helyei. Feltámadásának ünnepét csak 
úgy ülhetjük meg méltóan, ha nem tű
rünk meg szivünkben és életünkben sem
mit régi, bűnös életünkből, hanem min
dent kiszolgáltatatva feltámadó!, dicső 
Urunknak, engedjük, hogy az ő  érettünk 
kiontott drága vére megtisztítson bennün
ket minden bűntől. (I. Ján. 1 : 7.)

Ápr. 21. Luk. 24 : 1 3 -3 5 . Csel. 10: 
3 4 -4 1 . Ján. 1 0 :1 1 -1 8 . I. Kor. 15 : 5 4 -5 8 . 
A Krisztus haláláról és feltámcdásáról 
szóló hiradás hamar eljut a pogányokhoz 
is. Pétert az Ur a pogány Kornélius há
zához küldi, hogy ott a Szent-Lélek ere
jében hirdesse a bűnök bocsánatét mind
azoknak, akik a megfeszített és feltáma
dott Krisztusban hisznek. S a pogányok 
milyen fogékonyak ennek az örömhírnek 
az elfogadáséia ! Bizony, ha a keresztyé
nek hivebbek lettek volna az Ur utolsó 
parancsának teljesítésében, ma már nem 
is volnának a földön pogányok !

Ápr. 22. Zsolt. 37 : 1—20. Dán. 3. Az 
Őróla vallást tevő híveket meg tudja őriz
ni az Ur még az égő tüzes kemencében 
is. Bizonyára érezték a kemence lánghe
vét a belévetett ifjak is, de ez nem pusz
títhatta el, nem emészlhette meg őket, 
mert az Ur ragyogó ábrázata ott volt mel
lettük. Ne félj, ha súlyos szenvedések 
próbája alá kerülsz, az Ur, ott is veled 
van és megőriz.

Ápr. 23. Zsolt. 3 7 :2 1 -4 0 .  Dán. 4 : 
1 — 15. Nabukodonozor most már tapasz
talatból tudta, hogy pogány bölcseinek 
tudományában nem bizhatik, de Dániel
ben igen, mert őbt-nne a Szent Istennek 
Lelke van. S hogy Nabukodonozor szivét 
is megérintette már az a Lélek, amely 
Dániel eddigi beszédeiből és magavisele
téből kiáradt, azt kiérezheljük abból, amint 
ólmát előadja. Sejtelme van arról, hogy 
egy hatalmas Vigyázó és Szent szólott 
hozzá ez ólom által.

Ápr. 24. Zsolt. 38. Dán 4 :1 6 -3 4 .  Az 
ólom figyelmeztetés volt Nabukodonozor
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számára, hogy nagyságában és dicsőségé
ben fel ne hivalkodjék, mert akkor mélyen 
megalázlatik. S a világos figyelmeztetés 
dacára is, milyen kevélyen emeli föl a 
fejét, mikor hatalmának tetőpontjára jut. 
De a mély megaláztatás javára válik, mert 
ez tanítja meg arra, hogy szemeit az égre 
emelje, s Istent dicsérje és magasztalja. 
Figyelünk-e mi az Ür figyelmeztetéseire s 
megalázzuk-e magunkat önként, vagy meg
várjuk, míg az ő  keményen sújtó keze 
aláz meg bennünket?

Ápr. 25. Zsolt. 39. Ddn. 5. Belsezár 
király előtt már ott állt atyjának példája, 
s így tőle már többet kívánt volna Isten. 
Neki mér fel kellett volna ismernie azt, 
hogy a szent Isten előtt alázatosan kell 
járnia s ő ahelyett, a maga felfuvalko- 
dottségában, bűnös érzéki lakomák tartá
sára használja az Istennek szentelt edé
nyeket. Ezért az ő számára már nincs 
kegyelem, gonoszul kell elvesznie. Men
nél több világosságot nyújt nekünk az Úr, 
annál több alázatosságot és engedelmes
séget kíván. Hogy használjuk mi, a ré
szünkre jutott világosságot? Hogy állunk 
Jézussal, a világ világosságával szemben ?

Ápr. 26. Zsolt. 40. Dániel 6. Dániel
ben semmi hibát nem tudtak fölfedezni 
ellenségei és igy Istenben való hitéért s 
Isten imédásáért kellett őt megvádolni. 
Ebben is az eljövendő Jézusnak egy előre 
vetett képét látjuk, akire szintén nem tud
tak más bűnt rábizonyítani, mint azt, hogy 
Isten Fiának vallja magát. S Dánielnek is 
van egy Pilátusa, Dárius király személyé
ben, aki bár látja Dániel ártatlanságát, 
nem meri őt fölmenteni, féltvén a maga 
királyi tekintélyét. De Isten az oroszlánok 
vermében is meg tudta őrizni hű gyerme
két, mint ahogy a sírból is ki tudta hozni 
szent Fiát.

Ápr. 27. Ján. 2 0 :1 9 —31. I. Ján . 5 : 
1 - 5 .  Ján. 21 : 1 5 -19 . I. Pét. 1 : 3 - 9 .  Az 
újjászületés munkáját a Szent-Lélek úgy 
végzi el lelkűnkben, hogy eljuttat bennün
ket arra a hitre, hogy Jézus az Isten Fia. 
Ez az üdvözitő hit, amelynek ereje van, 
hogy lelkünket megtartsa, s arra is van 
ereje, hogy meggyőzze a világot bennünk 
és körülöttünk. Ez a hit szeretetet ébreszt 
bennünk a mennyei Atya és az Ő szent 
Fia iránt, s mindazok iránt, akik hit által 
Isten gyermekei. De szeretetet ébreszt a 
hitetlen világ iránt is, s törekszik annak 
megmentésére.

Ápr. 28. Csel. 1 :1  — 14. Dániel 8. 
Dániel azok közé a kiválasztottak közé 
tartozott, akiknek Isten mély bepillantást

engedett a jövendő titkaiba. A világtörté-vj 
nelem bekövetkezendő és azóta már részié^ 
ben bekövetkezett eseményei jelennek mej :>K 
látomásaiban, de vannak közöttük olyanoí' ,■# 
is, amelyek az utolsó időkre vonatkoznak 
s amelyeknek még ezután kell bekövet
kezniük. A hitetlenek mindaddig fogják a.' , 
szent helyet és sereget tapodni, mig el| *’ 
nem jő az Ür Jézus, s nyilvánvalóvá nem 
teszi mindeneknek szemeláttéra a szent
hely igazságát. L,

Ápr. 29. Csel. 1 :1 5 —26. Dániel 9, 
Isten előtt kedves imádság volt a Dániel D 
imádsága, mert alázatos imádság volt. é '  
Azonosítani tudta magát népével és annak Ti 
bűneivel, s vallást tesz először is a maga 
bűnéről s azután népe bűneiről. Az ilyen 
imádság fölhat az égbe, s ha a felelet 
nem jut is mindjárt az esedezés kezdetén 
az imádkozó tudomására, de tulajdonké
pen meg van adva, s a maga idejében 
tudtul adatik néki. Dániel itt már egészen 
határozott látomásokat nyer magáról a 
Messiásról, s arról az időpontról, amely-l 
ben el fog jönni a földre, mint ahogy be < 
is következeit.

Ápr. 30. Csel. 2 :1 —13. Dániel 10. Az 1 
Ur megjelenése és beszéde olyan hatal
mas benyomást gyakorol Dávidra, hogy 
testi ereje teljesen elhagyja s tehetetlenül 
rogy le a földre. De az Ür az erőtelenek- 
ben lesz erőssé. Kedves ő  előtte ez az 
összetörött, tehetetlen ember, békességet 
és erőt Ígér neki, hogy elvégezhesse a reá 
bizolt feladatot. S Dániel új erőt nyer a 
további prófétai munkára. Vargha Gyuléné.

G O N D O L A T O K

Franklin Benjámin, a nagy 
amerikai államférfiú és természet
kutató, előbb könyvnyomdász volt. 
A következőképen irta meg sírfel
iratát : „Itt nyugszik Franklin Ben
jáminnak, a könyvnyomdásznak a 
teste. Olyan, mint egy régi könyv
nek a külső táblája, amelynek a 
tartalmát kivették, az aranyozás le
kopott róla s már csak a rovarok 
martaléka. Maga a mű nem sem
misül meg, hanem megjelenik szebb 
kiadásban, átdolgozva és kijavítva 
a szerző által.“ Ez húsvéti hit, 
húsvéti vigasz, húsvéti reménység !

„Fébé“ Evang. Diakonissza Anyaházi Nyomda. Budapest, Vll., Damjanich-utca 28b.
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