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edig betegségeinket ő viselte és fájdalmainkat hordozd 
és az  ̂ hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoz- 

M B a M p  tátik Istentől!. És ő megsebesíttetett bűneinkért, meg- 
rontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése

A Golgotha csodája.
(W oike)

Tévelygve és elveszve, 
Pokolnak eljegyezve,
Bűn láncával kötözve: 
így jártam egykor én.
De most szabaddá lettem, 
Biztos menhelyre leltem, 
Örök karokba zártan, 
Istennek irgalmában, 
Honnét e nagy csoda ? 
Ezt tette Golgotha.

Éseiás 53, 4—5.

Ford. Vargha Gyuláné.

Vllí. évfolyam, 7. szám. 
1932. április 1.
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Látván pedig a szá
zados, aki' vele át- 
ellenben áll vala, 
hogy ekként kiáltva

bocsátó ki lelkét, 
monda: Bizony ez 
az ember Isten fia 
vala! Márk 15 .-39.

Rövid és igaz.
I nnocent orosz püspök nagypén- 
 teki prédikációt tartott, amely 

igy hangzott: „Mit beszéljek én, 
ha a Megváltóm hallgat és meg
halt! Mit mondhatok én, amit az 
öt szent seb nem mond el sokkal 
jobban ? Akit ezek nem hatnak 
meg, azt nem fogja semmiféle em
beri szó megindítani. Golgothán 
nem prédikáltak; ott csak sírtak 
és a mellüket verték. Testvéreim! 
A mi Urunk Jézus meghal, imád
kozzunk és sírjunk 1“ Ebből állt az 
egész nagypénteki prédikációja 
Talán a legrövidebb, ami azon a 
napon elhangzott, de a legjobb. 
A Golgothán minden emberi szó
nál csodálatosabb és nagyobb 
nagypénteki prédikáció hangzott 
el. Isten maga tartotta, amikor a 
föld megremegett, a nap elsötéte
dett, a kárpit ketté szakadt és a 
sírok megnyíltak.

Keresztre feszítették.

Egy hitetlen embernek a kis fia 
valahonnan egy Bibliát kapott 

és olyan buzgalommal olvasta, 
hogy semmit sem vett észre abból, 
ami körülötte történt. Amikor az 
atyja ezt észrevette, haragosan kér
dezte : „Milyen könyv ez itt?“ A 
kis fiú könnyel telt nagy szemét 
ráfüggesztve igy szólt: „Apám, 
keresztre feszitették!“ A hitetlen 
férfi csendesen állt. A nyil mélyen 
a leikébe hatolt. Hiába kísérelte 
meg, hogy a Biblia igazságát el
tagadja, ott visszhangzott a lelké
ben : keresztre feszítették! Bűnös 
szivének gyötrelmei folyton nőttek. 
A bűntudat mindig jobban és job
ban ránehezedett, — békesség és 
nyugalom után vágyott és gyerme
kének a szava: „keresztre feszí
tették !“ segítette el most a bűn
bocsánathoz is : elfogadta az Ür 
Jézust Urának és Megváltójának.
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Miért nagypénteken?

Egy falusi ember nagypénteken 
egy kis kékszemű leány kezét 

fogva az orvosi rendelőbe jött. 
„Már régóta beteg a kisleányom 
és azt mondták, hogy meg kell 
operálni az arcát“ — szólt az apa. 
„Miért éppen ma jönnek“ — kér
dezte az orvos, — „nagypénteken 
az ember inkább templomba megy.“ 
„Már hónapokkal ezelőtt meg kel
lett volna a kisleányomat operál
tatnom,“ — mondta az apa, — 
„de, ha beszéltem róla, sírt és 
reszketett és igy hónapról-hónapra 
halaszttattuk. Ma hajnalban kiug
rott az ágyából és az anyja nyaka 
köré fonva kezét ezt súgta : „Ma 
elmegyek édesapámmal a doktor 
bácsihoz, hogy megoperáljon.“ Én 
azután felhasználtam a kisleány 
bátorságát és elhoztam.“ Az orvos 
barátságosan nézett a kisleányra 
és így szólt: „Szívesen megteszem 
ma, édes gyermekem, de azután 
ne sírj, ha kicsit fájni fog.“ A 
kisleány nyugodtan nézett az or
vos szemébe és barátságosan 
mosolygott.

A műtét megkezdődött. Sokáig 
tartott és nagyon fájdalmas volt 
A kisleány meg sem mozdult, nem 
sirt és nem nyögött. Végre készen 
volt a műtét, „hfonnét vetted a 
bátorságot, hogy ilyen csendesen 
tűrjél?“ — kérdezte az orvos a 
gyermeket. „Az Ür Jézus is szen
vedett és vérezett értem a kereszt
fán, hát csak én is szenvedhetek?“ 
Az orvos szótlanul, könnyes szem
mel ölelte magához a gyermeket. 
Ez a néhány szó többet jelentett 
neki, mint a leghatalmasabb nagy
pénteki prédikáció.

s u g á r

Luthernek 1531-ben tartott 
húsvéti prédikációjából.

Ha .meg akarjuk érteni, hogy az 
Ür Jézus Krisztus feltámadása 

számunkra mit jelent, két külön
böző képet kell szemünk elé idéz
nünk. Az egyik a szomorú, véres 
nagypénteki kép, amely a latrok 
között függő és kínos fájdalmak 
között haldokló Krisztust ábrázolja. 
Erre a képre abban a tudatban 
tekintsünk, hogy mindez bűneinkért 
történt: mint az igazi és örök fő
pap áldozatul adta magát bűne
inkért. amelyekért halálával akart 
megfizetni. Mert tudnia kell min
denkinek, hogy bűnei sebesítették 
meg és tették ilyen nyomorulttá a 
Krisztust, és hogy szenvedése 
semmi egyéb, mint a mi bűnünk, 
a tied és az enyém. Azért, vala
hányszor erre a szomorú, véres 
képre gondolunk, vagy azt magunk 
előtt látjuk, ne gondoljunk egyebet, 
mint hogy bűneinket látjuk ma
gunk előtt és lássuk meg Isten
nek borzasztó haragját, amelyet 
bűneinkkel vontunk magunkra, 
amely harag olyan rettenetes, hogy 
egyetlen teremtmény sem bírta el, 
sem az Istennel való békességre 
el nem juthatott, egyedül az Isten
nek Fia a saját áldozati halála 
által. De ha ez a gyászos kép 
örökké megmaradna, úgy az el
viselhetetlen volna.

Abból, hogy a második hitága
zatban ez a két tétel: „Krisztus 
megfeszítteték, meghala és eltemet- 
teték, szállá alá poklokra“ és 
„harmadnapon halottaiból feltá- 
mada“, egymásután következik, 
látható, hogy az a szomorú kép 
nem maradt meg sokáig. Mert 
három nap nem telt bele, és a mi 
drága Urunk egy másik gyönyörű
séges, barátságos, életteljes képet 
hoz magával: hogy egész biztosan 
megvígasztalódjunk abban, mi-
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szerint nemcsak bűneink töröltettek 
el és ölettek meg a Krisztus ha
lála által, hanem hogy föltáma
dása által új, örök igazságunk és 
életünk van ; ahogyan Pál apostol 
Róm. 4:25. mondja: „Krisztus a 
mi bűneinkért halálra adatott és 
feltámasztatott a mi megigazulá- 
sunkért.“ És 1. Kor 15:17—19. 
„Ha a Krisztus föl nem támadott, 
hiábavaló a ti hitetek, még bűnei
tekben vagytok. Akik a Krisztus
ban elaludtak, azok is elvesztek 
tehát. Ha csak ebben az életben 
reménykedünk a Krisztusban, min
den embernél nyomorultabbak 
vagyunk*“ Mert miként előbb bű
neid ott csüngtek a nyakán és a 
keresztre feszítették, úgy ebben 
a másik képben azt látod, hogy 
nincs már bűn rajta, csupán igaz
ság ; sem fájdalom vagy szomorú
ság, csupán öröm; sem halál, 
csupán élet, örökélet, amellyel ez 
a földi élet össze sem hasonlít
ható. Ennek a képnek jobban 
örülhetünk. Az első képnek kívül
ről való megtekintése borzalmas 
dolog, de ha az ember egyúttal a 
föltámadás gyönyörűséges képét 
is megragadja és azt is figyelembe 
veszi, hogy miért hordozta a szen
vedés képét, úgy az egyszerre vi
gasztalóvá és üdvözítővé lesz. 
Mert íme abban tündököl és vilá
gít Istennek kimondhatatlan szere- 
tete a bűnös emberiségnek, hogy 
megkönyörült nyomorúságunkon és 
nem kímélte meg egyszülött drága 
Fiát, hanem érettünk odaadta és 
azzal a szándékkal a keresztre 
és a halálba dobta, hogy bűnein
ket, amelyek nehezebbek voltak, 
semhogy hordozhattuk volna és 
amelyek alatt össze kellett volna ros- 
kadnunk,levegyerólunkésönmagá- 
ra vegye, mint aki örök Isten és egye
dül képes a bűnnek hordozására.

Itt találod most a bűnt; hadd 
maradjon ott. Mert jobb helyre

nem fektethetnéd, ahol az kevésbbé 
nyomna tégedet.

Ezután vedd elő a másik képet 
is, amelyen láthatod, hogy a te 
Urad, a Jézus Krisztus, aki előbb 
bűneid miatt, amelyeket az Isten 
reá vetett, oly nyomorult volt, 
most milyen szép, tiszta, gyönyö
rűséges és örvendező, és minden 
bűn eltűnt rajta. És akkor latol
gasd tovább : ha bűneid a Krisz
tus szenvedése fotytán nem nyom
nak már téged, hanem azokat 
Isten maga levette rólad és oda 
helyezte a Krisztusra, és íme ma 
a husvét ünnepén Krisztus feltá
madása után a Krisztuson sincse
nek már; vájjon hol vannak azok? 
Nem igaz-e az, amit Mikeás mond 
(7. 10.): a tenger mélységébe vettet
tek, hogy azokat sem az ördög, 
sem semmilyen teremtmény többé 
meg ne találja.

Németből fordította: Z. li.

Augusztinusz mondja: „Isten
nek sokkal nehezebb volt egy 
embert megváltani, mint egy egész 
világot, eget és földet megterem
teni. A világot egy szóval terem
tette, az emberek megváltására sa
ját Fiát kellett odaadnia“.

A vallásórán a tanító Gethse- 
mánéról beszélvén, megkérdezte 
a növendékeit, hogy mivel erősí
tette az angyal az Üdvözítőt. Egy 
kis leány felnyújtotta az ujját s 
ezt felelte: „Az angyal megmu
tatta az Ürnak azoknak a lelkét, 
akik az Ő halála által váltattak 
meg“.
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Húsvéti szózat.

Nyirkos, epesztő cellák rab lakói,
Vége az éjnek, óh ébredjetek fel,
Ne nézzetek rám álmodó szemekkel.
Ütött, ütött az örökké szent óra,
Napfény árad szét véres keresztfárul, 
Bilincs lepattan, börtönajtó tárul.
Oh, vessétek le szürke rabruhátok:
Uj élet vár, új név és új erő!
A  börtönmélyről törjetek elő.
Künn új tavasz van, a levegő telve 
Diadallal a pusztulás felett.
Bimbók fakadnak, rügyek festenek!
Hitmagvakat hint drága égi szellő,
Uj szentebb dalba kezd minden madár! 
Óh, törjetek ki a tavaszba már!
Husvétnak tündöklő sugárai,
Segítsetek életre rázni őket,
A  börtönmélyen alva' tespedőket.
Hogy rút rabságban egy se vesszen el 
Örömtől, fénytől, napmelegtől távol,
Míg odakünn diadalt ül az élet 
S Krisztus keresztje győztesen világot.

Bélák Erzsébet.

XV

Húsvéti öröm.

Messze évek távolából egy hal
vány emlék elevenedik fel a 

lelkemben.
Husvét szombatja volt akkor is. 

Valami nagy, megnyugtató csen
desség borult a kis vidéki város
kára. Szinte a levegőben is érezni 
lehetett, hogy megkülönböztetett 
ez a nap.

Egy csinos kis kertes ház ud
varán egy fiatal leány állott és 
míg elgondolkozva nézte a felhő
ket, valami várakozás és figyelés 
látszott a lényén. Délután volt már 
és a ház elcsendesedett. A kony
hában is megszűnt a mozsártörés 
egyhangú zaja. Minden elkészült 
az ünnepre. Még az udvar is már

szépen ki volt söpörve. A szegény, 
agyonfáradt édesanya is kissé fel- 
lélegzett. A gyermekek valahol 
távolabb játszottak, lármájuk nem 
hallatszott ide. A szél távoli ünnepi 
harangszót hozott A városka ha
tárában, a közeli réten is ünnepi 
csend honolt s az élet szent öröme 
mosolygott mindenen. Ide jött leg
szívesebben ez a fiatal leány, az 
itt töltött órái voltak a legkedve
sebbek. A kankalin, kökörcsin és 
ibolya kedves fejecskéi benépesí
tették a nagy mezőt. Itt is minden 
készen várta a nagy ünnepnapot. 
Ha az ember a természet drága, 
ünnepi felkészülését látta, nem 
tudott mást tenni,' mint belső, szent
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vágytól hajtva, fáradt karjait az 
Elet Ura felé kitárni és a saját 
kopár életének megújulásáért kö
nyörögni. Ezt munkálta a tavaszi 
mező szótalan, hatalmas életprédi
kációja.

Amíg a messzeségbe nézett, 
sok-sok kérdés volt a szívében. 
A régebbi husvétok is kedvesek 
és drágák voltak néki és most is 
látta kisebb testvérei örömét, akik 
vakációra jöttek haza a szülői 
házba. Ö is így örült pár évvel 
előbb a meleg szülői szeretetnek, 
a pirostojásnak, az ünnepi ebéd
nek, a tervezgetéseknek, a kirán
dulásoknak, stb. stb. De ma valami 
névtelen vágy töltötte be a szívét. 
Megkérdezte édesanyját, hogy mit 
érez ő ilyenkor, husvét ünnepe 
előtt? Egy kis felhő vonult át az 
anyja fáradt arcán, de aztán ked
ves, meleg mosollyal mondta, hogy 
ő boldog, ha együtt látja gyerme
keit, akikért küzd és fárad. Meg
látszott rajta, hogy megszokta azt 
a gondolatot, hogy annál többet 
nem várhat a maga számára és 
lelkének mélyebb vágyai nem ér
hetők el soha. De a leány számára 
nagy talány volt a husvét. Ismerte 
annak történetét úgy, amint éveken 
át tanulta az iskolában és mégis 
ez az ünnep nagy rejtély volt 
számára a tavasz, az életfakadás 
e küszöbén. A karácsonyt, — 
amikor minden szív felmelegedni 
szeretne a szeretetben, ha csak 
múló időre is, óh, ezt úgy gon
dolta — jobban meg tudja érteni.

Évek teltek el aztán. De Isten
nek, aki a szíveket vizsgálja, gondja 
van mindenre. Ő felel a ki nem 
mondott kérdésekre és a sóhajokra 
is,. „Mielőtt kiáltanának, én felelek.“ 
(És. 65 :24.) „Mikor még nyelvemen 
sincs a szó, immár egészen élted 
azt, Uram!“ (Zsolt. 139:4.) Bár az 
Úr feleletét ez a fiatal leány nem 
értette meg mindig és mindjárt s

u g á r“

azt sem vette észre, hogy az Úr 
szerető szava szól az események
ből hozzá és vezeti a békesség 
felé, eljutott a husvét megértésé
hez és öröméhez, miután a nagy
pénteki kereszt élő valósággá lett 
számára. Nem csupán könnyekei 
fakasztó érzelmes történetet látott 
a nagypéntek eseményében, hanem 
olyant, amely sorsdöntő, világmeg
mozgató fontossággal bírt úgy a 
saját, mint mások lelke szempont
jából.

Azóta évről-évre nő a húsvéti 
öröm a szívében, mert mindjobban 
megismeri saját szívének bűneit 
és Jézust, a Megváltót, aki bűn
bocsánatot és egy új, tiszta, szent' 
élet lehetőségét szerezte meg szá
mára. A husvét fényében meglát
hatjuk a dicsőséges lehetőségét 
annak, hogy a feltámadott Úr Jézus [ 
Krisztussal a bűnnek meghalva, 
új, feltámadási életet élhetünk az' 
Úr kegyelméből.

Ma annak a fáradt édesanyá
nak a szemében is új fény ég, 
mert ő is megtalálta az élet igazi 
célját és örömét az Úr Jézus ke
resztjénél.

Talán még te sem érted a 
nagypéntek és husvét nagy öröm
üzenetét? Csak állj ezekben a 
napokban kitárt szívvel az Ür elé! 
Ő az igazi vágyakozásra felelni 
fog és megvilágosítja a te szeme
det is, amint Mária Magdalénával 
és a tanítványokkal tette a feltá
madás reggelén ! . . . B. A. d.t.

Egy egyszerű embert megkér
dezett valaki: „Miért hiszi azt, 
hogy Jézus, Isten“. Az egyszerű 
ember szemébe könnyek szöktek 
és a legmélyebb hála és a legmé
lyebb szeretet hangján igy szólt: 
„Mert tudom, hogy a lelkemet 
megmentette a halálból“.
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Tudakozzátok az írásokat!
Ápr. 1. I. Kor. 15:12-28. /. Móz. 

32:1-21. Aki figyelemmel elolvassa Já
kob egész történetét (I. Móz. 27. résztől 
32. részig) az látni fogja, hogy nagy 
különbség van a bujdosásra induló és a 
hazatérő Jákob között. Azok az évek, a- 
melyeket Lábán szolgálatában töltött, 
megalázták és összetörték. Imádságában 
most már nem feltételeket szab Isten 
elé, hanem alázatosan hálát ad. Bátyja 
előtt is, akit valamikor olyan rutul meg
csalt,, kész megalázni magát. Isten nem 
hiába vitte Jákóbot a megpróbáltatások 
iskoláján keresztül. Neki a próbákkal 
mindig az a célja, hogy kiformálhassa 
bennünk az uj embert, aki alázatos, 

 szelíd és engedelmes.
Ápr. 2. 1. Kor. 15:29-49. 1. Móz. 

 32:22-31. Itt, a Peniel melletti jele- 
 netben lesz nyilvánvalóvá, hogy mit vé- 
 gezhetett Istennek Lelke a Jákob lelkén. 
 Jákobnak itt az Úrral van találkozása 
 s érzi, hogy valamely újabb áldásra 
 van szüksége, s nem bocsáthatja el az 
 Urat, mig azt meg nem kapja. Ez az 
 áldás a teljes összetörettetés, amely még 
 testileg is megnyilvánul a csipőcsont 
 kificamodásában, annak jeléül, hogy Já- 
 kób most már tehetetlen, nyomorék em- 
 bér, akinek segítségre, gyámolitásra van 
 szüksége. De ezt a segítséget megkapja 
 az Urban. Mivél erőtelenné lett, azért 

lett erős (II. Kor. 12-10.) Mivel en- 
 gedte magát az Ur által meggyőzetni, 
 ezért lett győzedelmessé.

Ápr. 3. :Ján. ¡20:19-31. I. Jón. 5:1-5. 
Ján. 21:15-19, I. Pét. 1:3-9. A szeretet 
nem csupán kellemes érzelem, hanem 
odaadása önmagunknak a szeretett lény 
számára. Ez az odaadás Isten iránt en- 

 gedelmességben nyilvánul. Ha szeretjük 
Istent, megtartjuk az ö  parancsolatait. 
Embertársaink iránt pedig abban nyil
vánul a szeretet, ha úgy bánunk ve
lők, ahogy az nekik legjobban javukra 

 válik, vagyis úgy, ahogy közelebb von
hatjuk őket Istenhez. Ilyen szeretet csak 
a hit alapján állhat meg, mert Istentől 
kell vennünk hit által

1 Ápr. 4. Zsolt. 22:23-30. Luk. 7:36- 
, 50. Isten csak a megbánt bűnöket bo- 
j csáthatja meg. Az ¡tehát, hogy sok vagy 

" kevés bűnünk bocsáttatott-e meg, nem 
L attól függ, hogy mennyi a bűnünk, mert 

hiszen mindnyájunknak gok a bűnünk, 
mert mindenestől fogva bűnösök va
gyunk. Attól, hogy mennyi bűnünket 

e' bántuk meg, vagyis inkább mennyire lát- 
|L tűk és bántuk meg bűnös, elveszett vol- 
iet tunkat. A bűnös asszony megbánta bű

neit és bűnbocsánatot nyert, a farizeus

nem bánta meg, s igy megmaradtak a 
bűnei s szivében nem támadhatott sze
letet a (bűnbocsátó Jézus iránt. Szereted-e 
te Jézust? Ebből látszik meg, hogy el- 
nverted-e a bűnbocsánatot, vagy nem.

Ápr. 5. I. Kor. 15:50-58. Luk. 9: 
51-62. Jézusban egyesül az irgalmasság 
az ¡gazságszeretettel, a gyöngédség az 
eréllyel, a határozottság a megértő sze
retettel, s mindig azt állítja különösen 
előtérbe, amelyikre éppen szükség van. 
Mert Jézus bölcs és látja mi van az 
emberben. Nem sablon szerint bánik ve
lők, hanem egyénileg. Vegyünk mi is 
bölcseséget űtőle, hogy igy bánhassunk 
a reánk bízott lelkekkel. De tanuljuk 
meg azt is, hogy ne botránkozzunk és ne 
Ítélkezzünk, ha Jézus nem minden ta
nítványát vezeti epen úgy, ahogy min
ket vezet. Igyekezzünk a különbözősé
gek közt is megtalálni az egyesitő sze- 
retetet.

Ápr. 6. I. Kor. 16. Luk. 10:1-16. 
Jézus a tanítványokat az Ő orcája elölt 
küldi el. Ahová a tanítványokat küldi, 
oda tulajdonképpen ö  maga akar menni 
A tanítványok csak követek, akik hir
detik a Király közeledését. A Király 
ellátja követeit minden szükséges uta
sítással. Ha a ¡követek bölcsek és en
gedelmesek, akkor munkájuk nem lesz 
hiábavaló- Döntésre fogják Vinni a lel
keket: vagy az 'Ur mellé állnak, vagy 
ellene fordulnak. Az ¡igazi, Isten Lelke 
által végzett evangelizáló munkának az 
a jellemző ismertetője, hogy nem hagy
ja közönyösen a lelkeket. Ahol a lelkek 
az állandó igehirdetés mellett is foly
vást alusznak, ott nyilván valami hiba 
van az igehirdetésben. Jó, ha megvizs
gáljuk igehirdető munkánkat, i

Ápr. 7. 11. Kor. 1:1-11. Luk. 10: 
17-24. Mikor a tanítványok munkájuk 
eredményén örvendeztek, akkor bizonyára 
abban a veszélyben forogtak, hogy ön
magukban keressék ennek az okát. Jézus 
azért figyelmezteti őket, hogy el ne fe
lejtsék, hogy ezt annak "köszönhetik, hogy 
a mennyjei Atya elhívta és kiválasztotta 
őket, neveiket fölirta a mennyiben, fel
ruházta őket mennyei erőkkel, jézus eb
ben az órában is annak örvendez, hogy 
nem emberi bölcseség végezheti el a 
lelkek megmentésének nagy munkáját, 
hanem egyedül Isten ereje, amelyet Ö 
azokkal közöl, akik gyermeki hittel és 
alázatossággal járnak Ö előtte. Meg
alázó ez a kevélyekre, de fölemelő az 
alázatosokra nézve.

Ápr. S. II. Kor. 1:12-22. Luk. 10: 
25-42. Bizonyára nem véletlen az, hogy



az irgalmas szamaritánus példázata megj 
Mária és Márta története egymás mellé 
került a bibliában. Valamire tanítani 
akar bennünket evvel a Szent Lélek. 
Ha Isten akarata szerint való igazi fele
barátok akarunk lenni, akkor segítsünk 
bajba került embertársainkon, végezzük 
rajtok az irgalmasság cselekedeteit. De 
honnan vegyük ehhez Jaz erőt, mi, akik 
természettől olyan önzők, olyan szere
tetlenek, olyan renyhék vagyunk? Csakis 
az Úrtól! Üljünk le az Ő lábainál, fi
gyeljünk szavaira, engedjük, hogy azok 
át meg átjárják a lelkünket, s ahelyett, 
hogy mint Márta, a magunk erejében 
sürgölődnénk-forgolódnánk, ami csak el- 
bizakodottá és elégedetlenné tesz, fo
gadjuk el Jézustól a szolgálat lelkét, 
amely szelíd, alázatos és önzetlen.

Apr. 9. II. 'Kor. 1:23-2:11. Zsolt. 23. 
Kinek a lelkét he üdítették volna már 
fel valaha ennek a zsoltárnak a szavai? 
Akár a múltra irányítják tekintetünket s 
juttatják eszünkbe mindazt, amit az Ur 
elvégzett érettünk, hogy Pásztorunkká 
lehessen, akár azokon a füves legelőkön 
és csendes- vizeken nézünk végig, ame
lyeken jelenlegi életünkben legeltet ben
nünket, akár a jövőbe tekintünk, ab
ban a bizonyosságban, ¿hogy a halál ár
nyékának völgyében is velünk lesz, min
denképen csak öröm és hála kell hogy 
eltöltse a szivünket. Áldjuk a mi hűsé
ges Pásztorűnkat!

Apr. 10. Ján. 10:12-16. I. Pét. 2: 
21-25. Ján. 14:1-6. Ef. 2:4-10. A «bé
res» és a «pásztor» szavaknak itt nem 
egészen az az értelme, amit a mai magyar 
nyelvünkön értünk álatta, hogy t. i. más- 
más fajta állatokat önzőknek a nevei, 
hanem béres alatt razt kell értenünk, 
aki bérért végez valamely szolgálatot, 
pl: a juhok őrizését, a pásztor pedig, 
a keleti, baromtenyésztő ¡népek felfogása 
szerint a juhak tulajdonosa. Az igazi 
Pásztor az Ur Jézus, de az Ö földi 
megbízottai is lehetnek jó pásztorok, 
ha nem a fizetés, vagy jutalom kedvé
ért foglalkoznak a lelkekkel, hanem Az 
iránt való szeretetből, a Kiéi a juhok 
s Akinek tulajdonai ők magok is.

Apr. 11. Zsolt. 25. Luk. 11:1- 
13. Jézus itt az eredményes imádkozás
nak több feltételére mutat reá. Legyen 
az imádság bizalommal teljés, hiszen 
Atyánkhoz imádkozunk, Jegyen tömör, ne 
pedig szószaporitó, jöjjön olyan szívből, 
ameíy nem táplál senki iránt haragot, 
legyen kitartó és állhatatos, és legyen 
céltudatos. A cél pedig ne az legyen, 
hogy minden áron ki akarjuk erőszakolni 
földi' vágyainknak teljesitését, hanem az, 
hogy lelki áldást nyerjünk, s a Szent- 
Lélek által vezettetve tudjunk imádkozni.

• Apr. 12. II. Kor. 2:13-3:11. Luk. 
12:1-12. A gyarló emberi lelket sokféle

kísértés környékezi, még azután is, mi
után az Űré lett. Ott van pl. a képmii- 
tatás veszélye, amely kisebb-nagyobb 
mértékben Isten gyermekeinek lelkében 
is végzi a maga veszedelmes munkáját; 
ott van a gyávaság, amely oly sokszor 
elhallgattatja a Ili vők ¡ajkán a bizonyság- 
tételt. De mindennél veszedelmesebb do
log az, hogy ha ezeket a bűnöket vágj 
más bűnöket nem szolgáltatjuk ki az 
Urnák, akkor csak mind nagyobb ha
talmat vesznek rajtunk, s végül oda
juttathatnak, hogy vétkezünk a bennün
ket feddő Szent Léle« ellen. Tegyünk 
hát le minden bűnt, amire a Lélek 
reámutat, az Urnák keresztje alatt, s 
akkor a Lélek tovább fog vezetni a 
rrtegszentelődés utján.

Apr. 13. II. Kor. 3:12-4:6. Luk. 
12:13-21. A földi vagyon nem csak ak
kor viheti az ¡ember lelkét veszedelembe, 
ha igaztalan úton, lopás, csalás vagy 
uzsora útján szerezte, hanem akkor is, 
ha, bár jogos ¡tulajdona, túlságosan csügg 
rajta, s gondolkozása és cselekedetei 
középpontjává teszi. (A ¡pénz, a vagyon és 
bálvány, ha Istent kiszorítja arról a 
helyről, amely Ót ¡megilleti, t. i. szi
vünk középpontjából. ¡A bálványimádás 
pedig a legfőbb pogány bűn, amely a [ 
keresztyén embert is pogánnyá teszi. Óva
kodjunk tőle, ha lelkűnkben kárt szén- j 
vedni nem akarunk.

Apr. 14. II. Kor. 4:7-18. Luk. 12:1 
32-40. Keresztyén embernek mindig ké-1 
szén kell lennie arra, hogy bármely órá- f 
bán elszólittathatik innen, vagy a halál i 
utján, vagy ¡az Urnák személyes megjele-f 
nése által. Útra készen csak az van,: 
aki nem hordoz magával felesleges tér- ' 
heket, amelyek meggátolnák abban, hogy J 
az igazi déihoz eljusson. Aggodalmas-1 
kodás, gondok, kishitűség és terhek, a-j 
lyeket le kell tennünk.

Apr. 15. II. Kor. 5:1-10. Luk. 12:\ 
41-48. Az Ur várása nem tétlen ölbete- j 
vése a kezeknek, hanem a ránk bízott mun- j 
kában való hűséges forgolódás. Az Ur. | 
ha eljön, mindenkit a maga helyén akar 
találni abban a munkában, amelyet Ö 
bizott reá. Ez főleg abból áll, hogy 
mindenkire vannak lelkek bizva, kire 
több. kire kevesebb, s azoknak testi és i 
lelki szükségeiről kell hűségesen gon- ; 
doskodnia.
Kinek-kinek elsősorban a maga családja, 
a maga házanépe ez, de ha ezekről 
hiven gondoskodói is, kedves keresz
tyén testvérem, nézz körül, nem találsz-e 
még másokat is, akiknek gondját az 
Ur nevében fölveheted. Szegények, ár
vák, megszomorodottak, ¡betegek, mind 
segítségre, vigasztalásra ¡szorulnak. Hát 
a sok hitetlen? Hát a pogányok? Mit 
teszel érettök ?

Vargha Gyuléné.


