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A kereszt alatt.
Woike F.

Ford.: Vargha Gyuláné.

Éj volt, sötét... szívem szorongva várt, 
Hogy csillagként kivillan a remény, 
Kerestem sírva a menny ajtaját,
De nem lelém.

Köröttem éj... minden remény kihalt, 
Kemény falak meredtek zordonul, 
Kezemben ott a vádoló irat,
Mint szörnyű súly.

Nincs út sehol!... kíntól gyötört szívem 
Vigasztalan már — már leroskada, 
De im, az éjbe’ feltűnt hirtelen 
A Golgotha.

Ott a kereszt . .. reávetem magam, 
Segélyt keresve szertenéz szemem, 
Üdv, üdv! az égi ajtó nyitva van, 
Kinyílt nekem.

Elönti lelkem égi fénysugár, 
Keresztfát omló hálaköny itat,
Véres tövis közt összetépve már 
A kézirat.
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Utált és emberektől elhagyott volt, fájdalmak férlia és betegség 
ismerőjel mint a ki elől orcánkat elrejtjük, átáll volt; és nem gon 
dőltünk vele.

Pedig betegségeinket ő viselte és fájdalmainkat hordozó és m 
azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!

És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért 
békességünknek büntetése rajta van és az ő sebeivel gyógyulánk meg

Ésaids 53: 3, 4, l

„Ti pedig kinek mondotok engem?“
Máté 16:15.

Mennyei seregek, szóljatok ti elő* 
szőr, mondjátok el gondola

taitokat Krisztus felől 1 „Született 
néktek ma a Megtartó, aki az Úr 
Krisztus 1“

Az örökkévaló Istennek, meny- 
nyei Atyánknak bizonyságát tud
juk, Ő maga adta tudtunkra: 
„Ez az én szerelmes fiam, akiben 
én gyönyörködöm.“

„Te, Keresztelő János, aki elő
ször hirdetted Jézust, mit mondasz 
felőle?“ — „íme, Istennek ama 
bárányai“

Hallgassuk meg az Úr kortár
sait : Farizeus, mit mondhatsz 
Krisztusról, mit vethetsz a sze
mére?“ ö, a bűnösöket elfogadja 
és minket is annak tart.“ Ez min
den? „Igen!“

Pilátus, a te véleményedet is 
szeretnők hallani, mert, te mond
tál ítéletet felette! — „Én nem ta
lálok bűnt ő benne!“

Te, Judás, aki Uradat és Mes
teredet eladtad pénzért, neked tele

lehet a szíved panasszal ellene 
— „Elárultam az ártatlan vért.“

És te, százados, és ti, katonái 
mit tudtok ti ellene mondani ? -  
„Bizony ez az ember i,gaz vala.

És ti, démonok? „Ó Istenne 
Fia.“ _

És te, Tamás? „Én Uram é 
én Istenem!“

Pál, aki üldözted őt, mi a t 
bizonyosságod? — „Kárnak é 
szemétnek ítélek mindent, hog 
Krisztust megnyerjem.“

És te mit mondasz, kedve 
olvasóm ? Attól függ számodi 
minden itt és az örökkévalósái 
bán, hogy mit felelsz erre a ké 
désre: „Kinek mondotok engem *1 
Adja Isten szívedbe és ajkadra 
helyes feleletet. Bár tudnád Iste 
és emberek előtt ezrekkel és e: 
rekkel boldogan hirdetni: „Tudor 
az én Megváltóm él“ és „Az l 
az én Pásztorom.“ Fogadd el Me 
váltódnak és Pásztorodnak val 
bán az Urat!
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Egy kép prédikációja.

A z elegáns szalon falán egy kép 
vonta magára figyelmemet. El

lenállhatatlan erővel húzott magá
hoz. Jelentéktelen fekete fakeretben 
egy fakó reprodukció. És mégis, mi 
az oka annak, hogy újra meg újra 
megállók a kép előtt és azon ve
szem észre magam, hogy nézem- 
nézem a képet, hangtalan csodá
lattal és közben szívemben, lel
kemben a gondolatok, érzelmek 
egész skálája szólal meg. Szeret
tem volna belékiájtani a sötét vi
lágba, a böjt fájdalmas csendjébe, 
hogy jöjjön oda minden szenvedő, 
tévelygő, vergődő ember és hall
gassa meg azt a prédikációt, amit 
nekem az a kép mond.

A töviskoronás Úr Jézus sápadt, 
fájdalmas s mégis oly szelíd arcát 
láttam. A töviskorona homlokát 
megsebezte, s a vér végigfolyt fe
hér arcán. A behúnyt szem, az 
összeszorított keskeny ajkak, az 
egész arc csendes némasága azt 
súgta felém, hogy: „Elvégeztetett!“ 
Minél tovább néztem, annál bizo
nyosabban tudtam, hogy értem is, 
nekem is elvégeztetett. Szívemben 
nagy melegséget, de egyúttal mély 
fájdajmat is éreztem : „Betegségein
ket 0  viselte és fájdalmainkat hor- 
dozá.“ — Ő, a „fájdalmak férfia.“ 
Azok a lezárt szemek olyan sokat 
mondtak nekem a gethsemánéi küz
delemről, a szégyenről, gyalázatról, 
keresztrefeszítés fájdalmairól. Lásd: 
„Ezt tettem én teérted.“ — Nem tud
tam tekintetemet levenni az Úr ar
cáról, értem lezárult szemeiről és 
miközben néztem-néztem azt a 
csodálatos képet, egyszerre a halott 
arc megelevenedett, a lezárt szemek 
megnyíltak, és valami soha nem lá
tott melegség áradt belőlük felém. 
Es azok a szemek néztek, néztek 
rám, . . . nemcsak rám, hanem be
lém, keresztül rajtam, szelíd szere
tettel, melegséggel, de közben kúfá-

rokat kiűző Úr szigorú tekintetével 
is. És én néztem-néztem, és az Úr 
tekintete ellenállhatatlan erővel vitt 
magával múltba, jelenbe és jöven
dőbe. — Nem tudtam mást tenni, 
mint leborúlni az é lő  K r i s z t u s  
előtt. Megértettem, amit az asszo
nyoknak az angyal mondott: „Nincs 
itt, hanem feltámadott!“ Feltáma
dott értem is.

A szobában levők közül valaki 
megmagyarázta nekem, hogy ennek 
a képnek az az érdekessége, hogy 
ha bizonyos távolságból és néző
szögből nézi az ember, akkor nyitva 
van a szeme, bizonyos távolságból 
pedig csukva. „Sokáig kell keresni 
a nyitott szemet, de meg lehet ta
lálni.“ Néztem a képet, de nem 
tudtam többé lehunyva látni az Úr 
szemét. Bárhonnan néztem, min
denütt rám nézett.

„Sokáig kell keresni“ — az Úr 
tekintetét. Kedves olvasóm, sokszor 
nehéz úton, fájdalmakon keresztül 
jutsz el oda, hogy az Úr szemébe 
nézhess, hogy megértsd a tekin
tetét, de ha egyszer megláttad, 
akkor az már mindig nyitva lesz 
a te számodra is. Szüntelen belé- 
tekinthetsz, Ő tanácsol, vezet, irá
nyit, de ha kell, fedd és dorgál is.

Állj meg te is a kép előtt, amit 
eléd vázoltam, — nem, menj to
vább ! Állj meg az Úr színe előtt 
és kezedbe véve Bibliádat, tedd 
meg Vele az útat a virágvasárnapi 
örömünneptől a Gethsemánéig és 
onnét tovább, a főpap udvarába. 
Vidd Vele az Ő keresztjét a Gol- 
gotháig és ott meg fogod látni a tö
viskoronás, érted vérző, érted szen
vedő, érted kereszthalálba ment 
Urat — és akkor borúlj le előtte. 
— Ha már idáig jutottál, maradj 
tovább is, ott és nézd tovább. Értsd 
meg az Úr váltsághalálát és akkor 
számodra is felnyílnak a lezárt sze
mek és számodra is feltámadást 
hirdet a húsvéti ébredés. Elet lesz 
számodra is az Úr. Dr.F.M.d.ft.
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„Krisztus vére s igaz
sága! . .

A gyilkos ütközetnek vége volt.
Este lett. A nap utolsó suga

rai is lehanyatlottak, és a keleti 
erdő mögül az éj árnyékai borul
tak a csatamezőre. Csend volt. 
Egyszerre mozgás hallatszik. Mi 
az? Élet a halál mezején? — Az 
egyik viaszsárga arc megelevene
dik, egy fájdalmasan ragyogó szem
pár megnyílik és két merev kar 
megmozdul. A katona felül s két 
erőtlen karjára támaszkodva egy 
fatönkhöz dűl.

Egyszerre emlékezni kezd. Sorra 
megelevenednek előtte eddigi éle
tének képei A napsugaras gyer
mekkor. Látja maga előtt szerető 
szüleit, akiket most már a sír fed 
be. A reményteljes ifjúkort. Min
den sikerült neki, amihez csak 
hozzákezdett. Csupa napfény, csupa 
ragyogás. — Vájjon hogy van most 
otthon a felesége és két gyermeke ? 
Fájó teste megvonaglik és két ke
zét szívéhez szorítja, mintha meg 
akarná azt állítani. Majd gondola
tai tovább szállnak. — Viszont
látja őket? Viszontlátás! Óh, mi
lyen öröm lesz az 1

Viszontlátás? — Soha! Hisz 
itt fekszik a sötét éjszakában, vérző, 
halálos sebbel, egyedül. — Hal
dokolva? — Igen, haldokolva.

Nem látod derengeni az örökké
valóság fényességét? — Meghalni 1 
— Igen, meg kell halnom. 

Nehezen lélegzik.
„Nem tudok meghalni“, — kiált, 

utolsó erejét összeszedve, a néma 
éjszakába. „Nem tudok meghalni, 
nem vagyok készen !“ — Feje erőt
lenül hanyatlik le, tehetetlen meg
adással.

Megint csend van. A haldokló 
katona szemét kinyitja. Az esthaj
nali csillagot látja. — Még egy kép

vonul el ifjú korából rettegő lelke 
előtt.

Este volt. Szerető édesanyja a 
szokott gyermekimádság mellett 
egy másikra is megtanította. — I 
Szemét behúnyja, ott ül előtte édes
anyja, kezei összekulcsolva és 
benne az ő, kicsiny, imára kul
csolt kezei. És szelíd, átható hang
ján mondja előtte a boldog gyer
mekkor imáját:

„Kiiszlus vére s igazsága,
Lelkem ünneplő ruhája.“

Úgy érzi, mintha édesanyja olt 
állna mellette. Lehajol hozzá, ke
zét megfogja és halkan suttogja 
haldokló fiának az imát. A szavak 
tele vannak reménységgel, vigasz
talással az örökkévalóságba köl
töző lélek számára.

A katona halk, megtört hangon 
suttogja bele az éjszakába:

„Krisztus vére — és — igaz
sága —“ Mi az? — Összerázkó- 

; dik. Mintha egy hang szólna me'- 
; lette gúnyosan, keményen : „Ez 

nem igaz, hisz ebben sohasem 
| hittél.“

Jobb kezével arcát eltakarja. 
Mi volt ez? De az anyja megint 
ott van mellette, bal kezét meg
fogja és halkan azt mondja: „Lel
kem ünneplő ruhája.“ És ő en- 

: gedelmesen suttogja utána: „Lel-
• kém ün nep-lő ru-há-ja.“

A sátán hangja újra ott van és 
gyötörni akarja: „Ez nem igaz,

■ nézd meg az életedet, a bűneidet,
I istentelenségeidet. A te — — 

„Istenem, Istenem, könyörülj raj
tam 1“ — hördül fel. Az anyja fö- 

- léje hajol és halkan tovább suttogjc 
1 az imát: „Ezzel állhatok meg Ister
• előtt.“

A sátán újra szólni akar, de <
' haldokló katona utolsó erejét össze 

szedve, hangosan mondja: „Ezzé 
j állhatok meg Isten előtt . . .“

Feje visszahanyatlik, szemét le 
) hunyja. — Gyors lépések zaj



53„F é n y s

hallatszik. Két katona közeledik 
egy hordággyal. Éjjeli lámpával 
keresnek még életet a halál közt. 
Észreveszik az utolsókat lélegző 
katonát. Szeretettel emeli föl az 
egyik a hörgő katona fejét.

Még egyszer, utoljára felnyitja 
szemét, földöntúli mosoly ragyogja 
be fájdalomtól felszántott vonásait. 
A merevedő, viaszos ajkak meg
mozdulnak és a figyelő katonák 
könnyes szemmel, meghatva értik 
meg a hazaköltöző lélek utolsó 
szavait: „Krisztus vé-re- s i-gaz- 
sá-ga, lel-kem

Haza ért.
„Még ma velem leszel a para

dicsomban“' — suttogták halkan 
az angyalok a véres csatamező 
felett.

Nagy ár.

Sundar Singh a  következő pél
dázatot mondta: Két fiatalem

ber kockajátékot játszott. Az ország 
törvényei szerint 500 rúpia (indiai 
pénz) pénzbírsággal büntették azo
kat, akik ezt a szerencsejátékot 
űzték. A két játékos közül az egyik 
gazdag volt, a másik szegény. A 
gazdag fiú apja az 500 rúpiát azon
nal megfizette és így nem került 
fogházba a fia. A szegény fiú nem 
tudott fizetni és így fogházra ítélték. 
Hogy fia váltságdíját megfizethesse, 
köveket hordott éjjel és nappal a 
szegény anya. A kövek véresre 
sebezték az anya kezét. Egyszer, 
mikor meglátogatta fiát, a fiú meg
látta anyja véres kezeit. „Anyám, 
mitől sebesek a kezeid ? Mit jelent 
a vér az ujjaidon ?“ „A te váltság
díjadért dolgozom“, felelte az anya 
és elmondta fiának, hogy milyen 
munkát végez. — Végre együtt volt 
az 500 rúpia és megszabadíthatta 
fiát a fogházból. Nemsokára újra 
összetalálkozott a két fiatalember. 
A gazdag hívta a szegényt kockát

u g á r

játszani. „Nem mehetek,“ — felelte, — 
„te könnyen szabadultál meg, de 
én — anyám nehéz munkája, vérző 
kezei, nagy fájdalmai árán lettem 
szabad és nem teszem többet azt, 
amiért az anyám annyit szenvedett.“ 

Akik úgy gondolkoznak, mint ez 
a gazdag ifjú, akik könnyen sza
badultak meg a bűneiktől, azoknak 
nincs erejök a bűnnek ellentállni. 
De azok, akik megértik és átérzik, 
hogy Isten emberré lett miérettünk 
és szent vérét azért áldozta, hogy 
minket megmentsen, azok soha 
többet nem akarnak vétkezni, hogy 
ne okozzanak az Ur Jézusnak újabb 
szenvedést.

„Mígnem megtalálja azt.“

Az elveszett juh példázatának ezt 
a három szavát oly sokszor 

ismételtem magamban: „Mígnem 
megtalálja azt.“ Megy az elveszett 
után, mígnem megtalálja azt. Nem 
fárad bele a keresésbe. Mikor ezt 
olvastam, mindig arra kellett gon
dolnom, hogy nem hagyja abba 
addig a keresést, míg meg nem 
találja. Ez volt az én reménységem, 
de ez lehet a tied is.

A szilárd híd.

Nem létezik más út, más biztos 
és helyes út, más szilárd híd, 

más átmenet a ^halálból az életre, 
mint az egy Ur Jézus Krisztus. 
Azért törekedjél arra, hogy tudjad 
hova kell lépned és hogy megta
láljad azt az útat, amely elbír téged.

Dr. Luther Márton.

^  G O N D O L A T O K

A keresztyénség nem csak be
vételekből áll, de kiadásokból is.

A világ sokkal veszedelmesebb 
a szívben, mint körülöttünk.
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Búcsú.

Egy hazájából távozó misszioná
rius leírja búcsúját az édes

apjától :
Amikor el kellett válnunk, meg

fogta a kezemet, rám nézett és 
csendesen így szólt: „Az Úr áld
jon meg, gyermekem, és őrizzen 
meg téged minden gonosztól.“ 

Meghatottságában nem tudott 
többet mondani, de annál többet 
mondott szívében az Úrnak. A 
könny kicsordult mindkettőnk sze
méből.

Indulnom kellett. Amikor a leg
közelebbi sarokhoz értem, vissza
mentem és láttam, hogy még ugyan
azon a helyen állt. ahol elhagytam. 
Még egyszer, utoljára intettem neki 
és befordultam a sarkon. A szívem 
túlságosan tele volt, — nem tud
tam továbbmenni. Egy ideig csend
ben álltam, gondolataim hazaszáll
tak, majd felmásztam a gátra, hogy 
mégegyszer lássam apámat. Apám 
éppen lement a gátról, háttal felém 
és így nem láthatott engem. Haza
felé indult. Feje még mindig fedet
len volt és a szíve, — éreztem — 
az Úrhoz könyörgött értem. Köny- 
nyes szemmel álltam ott, amíg lát
hattam és azután kértem az Urat, 
hogy sohase kelljen édesapámat 
megszomorítanom.

Sokszor jutott eszembe később 
is ez a búcsú. Láttam lelki sze
meimmel azt az utat, az apám 
alakját, tekintetét, könnyeit, imád
kozó ajkát, hallottam a tanácsait 
és figyelmeztetéseit és hálás vol
tam szerető édesapámért.

Még mennyivel hálásabbak le
hetünk, mindnyájunk szerető meny- 
nyei Atyjáért.

A nagy reggel.
az Úr feltámadásának reggele láttat 
velünk:

N agy  f ö l d r e n g é s t ,  amely 
azt akarja megértetni velünk, hogy

mérhetetlen fájdalom árán szerzet 
nekünk az Úr új életet.

Elhengerített  követ, melj 
értésünkre adja, hogy sok nagj 
kő, amely a szívünket nyomja 
hengeredik el az úr Jézus feltáma
dásába vetett hit által.

Üres sírt, mely bizonyítja 
számunkra, hogy a halál hatalma 
megtört és az élet reménysége ki
űzte a halál félelmét.

Ijedt őrizőket,  akiknek fé
lelme hirdeti nékünk, hogy nincs 
olyan földi hatalom, amely halál
ban Jarthatná az életet ott, ahol 
az Úr az Ő hatalmas „legyen“ 

l szavával új életet kelt.
Mennyei hírnököt, aki az 

Ő szavával mutatja nekünk a: 
utat az Úr Jézushoz.

Végül magát az Urat, a fel 
támadottat, lelkünk Királyát, al 
hatalmas szavával és erős kezévf 
minket ennek a világnak Egyif 
tornából kivezet addig, mig az i 
Jeruzsálem kapui feltárulnak leli 
szemeink előtt.

Gondolati bűnök.
yakran gondolunk valami bűn 
anélkül, hogy annak a végi 

hajtására is gondolnánk. De 1 
gondolatban vétkezünk, már rálé 
tünk akkor arra az útra, amely 
bűn végrehajtásához vezet. Ne 
vártuk meg, míg a kísértő hozzá 
jön, hanem eléje mentünk. Cs 
Isten kegyelme akadályozhatja m 
egy bűnös gondolat gyümölcc 
érését. Ha gondolatban jálszu 
a gonosszal, akkor egy orvén} 
kerülünk, amelyből csak esc 
szabadíthat ki bennünket. A kis 
tést úgy tudjuk távoltartani r 
gunktól, ha a bűnt a gondo 
világunkból is kiűzzük. A fels 
badult lélek Isten Szentlelkénel 
templomává lesz. A tiszta szív 
nagy kegyelemben részesüln 
Istent megláthatják.
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Ápr. 1. Máté 27: 24—30. Jer. 39. Mit 
használt Sedékiásnak minden óvatossága, 
amellyel elkerülni igyekezett azt, hogy az 
emberek tudomást szerezzenek cselekede
teiről, az élő Isten elől nem rejthetett el 
semmit s az Ő haragját nem kerülhette el. 
Miután még látó szemekkel végig kellett 
néznie fiának megöletését, hogy ez a ször
nyű látomény maradjon meg utolsó emlé
kéül, azután el kellett veszítenie szeme- 
világát s teljes sötétségbe jutnia. S nem 
borzasztóbb volt-e még az, hogy leikének 
is örök sötétségre volt kilátása ?! A hű 
Jeremiás pedig újra meg újra tapasztal
hatta Isten hűségét, aki a legnehezebb 
helyzetekben is segítségére sietett és meg
szabadította. „Meri reménységed volt ben
nem“, mondja neki az Úr.

Ápr. 2. Ján. 13: 1 -1 5 . J. Kor. 11:23- 
32. Luk. 2 2 :1 4 -2 0 . I. Kor. 10:16-17. 
Isten igéje óva int, hogy ne járuljunk mél
tatlanul az Úr szent asztalához. De hogy 
lehelünk arra méltók ? Bizonyára nem úgy, 
ha bűnteleneknek érezzük magunkat, mert 
akkor önmagunkat csaljuk meg és fel- 
fuvalkodunk. Hanem úgy, hogy tudjuk és 
érezzük bűnös voltunkat, de tudjuk azt is, 
hogy Jézus drága vére elfedezte bűnein
ket s 0  érette és Ő benne az Atya úgy 
tekint reánk, mintha bűn nélkül valók vol
nánk. Az Ö kegyelme ez, nem a mi érde
münk. így próbáljuk meg hát magunkat, 
hogy ebben a hitben vagyunk-e. Ha igen, 
akkor az Úr vacsorájával való élés meg 
fog erősíteni ebben a hitünkben.

Ápr. 3. Ján. 19:17—30. És. 53. Luk. 
23 : 39-46. II. Kor. 5 :1 4 -2 1 . Gondolkoz
tunk-e már ezen valaha komolyan, hogy 
Isten Jézust bűnné tette értünk ? Azt, aki 
bűnt nem ismeri, aki soha még gondolat
ban sem vétkezett, úgy tekintette ott a gol- 
gothai órában, mintha m8ga volna a meg
testesült bűn. Megengedte, hogy nemcsak 
a legreltenetesebb testi kínokat szenvedje 
el, hanem hogy lelki kínjai odáig fokozód
janak, hogy még az Atyától is elhagyatva 
érezze magát. Krisztus tehát nemcsak éret
tünk halt meg, hanem helyettünk is, mert 
mi érdemeltük volna azt, amit Ő szenve
dett. S azért halt meg helyettünk, hogy 
mi meg éljünk. Éljünk Ö általa Istenne 
megbékült, boldog, örökkévaló életet.

Ápr. 4. Luk. 23:50—56. Zsolt. 118 
14—24. A kő, amelyet az építők megve
tettek, szegeletkővé lett, Az Úr Jézus, aki 
az emberek megvetettek, keresztfára feszi

lettek, üdvösségünk épületének szegelet- 
kővévé lett.,.Nem kell meghalnunk bűneink
ben, mert Ő fölvitle bűneinket a kereszt
fára, élhetünk, mert Ő feltámadott és él, s 
Őbenne és Ő általa miénk is az örökélet. 
A mennynek kapui tárva vannak előttünk, 
bemehetünk rajtok, mint igazak, nem a 
magunk igazsága szerint, hanem aszerint 
az igazság szerint, amelyet Ő szerzett meg 
nekünk, s amelyet hittel a magunkévá 
tehetünk. Bizony csodálatos ez a mi sze
meink előtt, s emberi természetes elme előtt 
nem is érthető, de az Úr által megnyílott 
szemek és megvilágosodott elme előtt meg
nyílik.

Ápr. 5. Márk 16 : 1—8. I. Kor. 5 : 7—8. 
Máté 28 : 1—10. I. Kor. 15 : 12—20. Milyen 
nagy bizonyossággal hirdeti Pál apostol a 
Krisztus feltámadását. Mi is volna, ha ez 
igaz nem volna ? Milyen reménységünk 
volna, ha másra nem számíthatnánk, mint 
a földi életre, sok nyomorúságával, szenve
désével, bűneivel, igazságtalanságaival ? 
Pedig ha Krisztus föl nem támadt, akkor mi 
sem támadunk fel, s a sírnál mindennek 
vége. De Krisztus föltámadott, hirdeti Pál, s 
minden hívő lélek csaknem kétezer év óta 
visszhangozza örömujjongva ezt a szót: 
Krisztus föltámadott I

Ápr. 6. Luk. 24 :13—35. Csel 10 : 34— 
41. Ján. 20: 11—18.1. Kor. 15 : 54—58. Péter, 
a másik apostol is éppen olyan hittel és 
meggyőződéssel tesz bizonyságot a feltáma
dott Krisztusról, mint Pál. Péter mér földi 
munkálkodásában is kisérte az Urat s le
tette előtte a vallomást: „Te vagy a Krisz
tus, az élő Istennek Fia 1“ (Máté 16 : 16.) 
Igaz, hogy azután kishitűleg megtagadta az 
Urat, s a többi tanítvánnyal együtt csügge- 
dezett, mikor az Úr meghalt a keresztfán. 
De ez annál jobban bizonyítja, hogy nem 
Péter rajongó képzelődése varázsolta sze
mei elé az újra megjelenő Jézust, hanem 
valósággal a feltámadott Jézus volt az, akit 
látott, s akiről most már tudja, hogy bűnei
nek bocsánatét nyeri általa mindenki, zsidó 
úgy, mint pogány.

Ápr. 7. I. Kor. 1 : 1—9. Jer. 42. A hi
tetlenek, mikor nagy nyomorúságba jutnak, 
végre is kénytelenek oda fordulni Isten hívő 
gyermekeihez, azokat kérni, hogy imádkoz
zanak érettök, mert ők nem tudnak imád
kozni. S azt is tudják, hogy Isten ő nekik 
nem jelenti meg magát, csakis azoknak, 
akik hit által összeköttetésben vannak vele. 
De arra is el kell készülve lenniök, hogy
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ha az Úr az ö  szolgái által felel nekik, az 
nem simogatésa és pártolása lesz bűneik
nek, hanem komoly intés arra, hogy térje
nek meg és engedelmeskedjenek, mert ha 
nem, akkor hiába minden közbenjárás, a 
büntetést nem kerülhetik el. Magának az 
Ür Jézusnak közbenjárása is csak annál 
a léleknél hathatós, amelyik hitre és enge
delmességre indiltatik általa.

Ápr. 8. I. Kor. 1 :10 — 19. Jer. 43. A 
zsidó nép példája itt is a legvilágosabban 
mulatja, hogy milyen a hitetlenségben élő 
ember szíve. Óhajtja, hogy valamely hívő 
lélek imádkozzék érte, de abban a remény
ben, hogy Isten felelete olyan lesz, amilyen
nek ő kívánja, s neki majd jóra fordul a 
dolga megtérés és engedelmesség nélkül,. 
De Isten nem így gondolkozik. S aki az Ö 
szolgái által már megértette az Ö akaratét 
s mégis engedetlen, azon még súlyosabb 
a felelősség, s a büntetés is még nagyobb.

Ápr. 9. I. Kor. 1: 20—31. Jer. 44: 1— 
14. Milyen szomorú az, hogy az emberek 
nemcsak Isten intő szavából, hanem az 
előttük levő példákból sem okulnak. Hiába 
mutatja az élet száz meg százféle változat
ban, hogy a bűnnek meg vannak a maga 
szomorú következményei, hogy mily sokan 
jártak már előttük hitetlenségben és ették 
annak keserű gyümölcseit, azért még sem 
alázzák meg magukat és nem térnek meg, 
hanem járnak ugyanazon az úton, amely 
már sokakat vitt a veszedelembe. Bizony 
nem okulnak a más kárén, hanem meg
várják, hogy a seját lelkök is kárt szen
vedjen, s nem gondolják meg, hogy ez a 
kár sokszor helyrehozhatatlan.

Ápr. 10. I. Kor. 2. Jer. 44: 15—30. Mi
lyen merészen és kevélyen beszél a hitet
len nép az Ür prófétájának beszéde ellen. 
Milyen makacsul tagadja meg az engedel
mességet Isten parancsaival szemben. Isten 
büntetését nem úgy veszi, mint amit a neki 
való engedetlenség miatt küldött iá, hanem 
bálványai elhanyagolásának tulajdonítja, 
így homályosodik el a hitetlen ember szeme, 
hogy a jót rossznak és a rosszat jónak látja, 
s elsötétült szeme még jobban beléviszi a 
romlásba. Mert: „ha a te szemed gonosz, 
a te egész tested sötét lesz. Ha azért a 
benned lévő világosság sötétség, mekkora 
ekkor a sötétség?“ (Máté 6 :23 )

Ápr. 11. 1. Kor. 3 :1 -1 0 . Jer. 4 5 : 1 -  
46:12. Báruk, aki engedelmesen leírta az 
Úrnak beszédeit, amelyeket Jerémiáshoz 
szólt, szintén kegyelmet nyer az Ür előtt. 
Nem mindenkire van egyforma feladat 
bízva. Az Ür nagy prófétáinak szükségök 
van kisebb segítőtársakra, akik sokszor 
abba a tévedésbe esnek, hogy az ő mun- 
kájoknak nincs nagyobb jelentősége, az 6 
részök csak fáradság, de nem jutalom. 
Pedig ők is megkapják a magok jutalmát,
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életök nem vész el, hanem zsákmány« 
vagyis nyereségül lesz az nékik.

Ápr. 12. Ján. 20 : 19—31.1 Jún. 5 :1—5 
Ján. 21 : 15—19. 1. Pét. 1 : 3—9. Az igazi hí 
nemcsak elhivése valaminek, hanem erői I 
élet, amely munkálkodik az ember lelki 
ben. Nem magából a hitből származik a: 
mert akkor a pogány vagy mohammedí 
hitnek is meg lehetne ez a tulajdonság)
Az igazi hit, vagyis a keresztyén hit, azéi 
erő és élet, mert azt ragadta meg, akibi '. 
származik az erő és az élet, t. i. a magi 
Krisztusban kijelentett Istent. Ez a hit ári 
amely által az emberi lélek újjászületik! ! 
amely megtanít Istent és embertársaink; 
szeretni, erőt ad Isten parancsolatát tel« 
síteni, a bűnt és a világot legyőzni. Ez a| 
üdvözítő, örökéletet adó hit.

Ápr. 13. 1. Kor. 3 : 11—23. Jer. 46 :13- 
28. Isten népének is, ha engedetlen, ideig 
óráig szenvednie kell mindaddig, míg meg 
nem alázza magát s bűnbánattal vissza nem 
tér az Úrhoz. Ekkor újra gyöngéd szerelei 
fogadja, a megtérő tékozló fiút tárt karok 
kai váró Atya szeretete. De azokat, akik, 
istennek nyílt ellenségei s az Ő gyermekei 
nek nyomorgatói, utoléri a büntetés. Addig, 
míg az övéinek szükségök van a nyomot- 
gattatásra, megengedi ezt az Úr. de ha a 
szenvedések elérték céljokat, s Isten népi 
visszatért az atyai kebelre, akkor az Úri 
meglátogatja az ellenséget mindazért a' 
bántalomért, amelyben az övéit részesítette.:' 
Biztatás ez Isten népének és figyelmeztetési 
a hitetleneknek.

Ápr. 14. I. Kor. 4 : 1—8. Jer. 50 : 1—20,j 
Az Ür már az ótestamentomban is nyájhoz 
hasonlítja „a maga népét, amelynek Ó a 
pásztora. Ő, az igazi jó pásztor, szereti ezt 
a nyájat, s mikor elveszett, mert hűtelen 
földi pásztorai félrevezették, akkor utána 
megy s megkeresi. De ugyanakkor vágyai 
ébreszt a nyájban is, hogy az Öt keresse, 
s’ így találkoznak a nyáj és a pásztor. S 
hogy azt a viszonyt az Úr még világosabbá 
tegye a tévelygő ember előtt, lejölt mint 
jó Pásztor megtestesült alakban is a földre, 
s szólt úgy, hogy hangját mindenki, aki az 
Ő nyájához tartozik, megismerheti. Isme- 
red-e te a jó Pásztor hangját ?

Ápr. 15. 1. Kor. 4 : 9 —21. Jer. 50:21— 
46. Babilonnak el kell pusztulnia, mert ke- 
vély volt, mert pörlekedett az Úrral, mert 
nyomorgatta Isten népét. Sorsa hasonlóvá 
lesz Sodomáéhoz és Gomoráéhoz, amely
nek szintén istentelensége miatt kellett el
vesznie. De a maga népe előtt mint Meg
váltó Isten jelenik meg az Ür, akinek ereje 
által megszabadul a rabságból és pusztu
lásból. így szabadít meg bennünket a Meg
váltó a még nagyobb rabságból, a bűn rab
ságából. Vargha Gyuléné

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


