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IX, évfolyam, 7. szám. 
1933. április 1.

NEKEM A Z  ÉLET . .  .
Most a tavasz dalára hallgatok 
Körülölelnek könnyű illatok: 
a föld szaga, az édes sarjadás...
— Közel a husvét, a feltámadás. — 
Tavasz bolyong most erdőn, réteken. 
Dalol, az életről dalol nekem.
Útjára lenge barkaág hajol.
A z életről, az életről dalol.
A  légbe’ hangok halk hulláma ring:
„Az élet álmaink és vágyaink... 
Akarunk, égünk, vágyódunk, vagyunk. .. 
A z élet bánatunk és sóhajunk 
A  légbe' hangok halk hulláma zúg. 
Tavasz dalol. A  dala oly hazug. 
Ajkamon könnyű halk mosollyal én 
állok rügyet fakasztó reggelén 
a földszagú, idegen dal felett 
és Jézus, életem, köszöntelek.
,.Nekem az élet?“ Te világ, te föld, 
ne hidd, hogy színed, illatod betölt, 
a színed, fényed, vágyad, illatod!
Minden virágod ideadhatod 
s szívem kiált, sikolt epedve; még!
,.Nekem az élet Krisztus“. 0  elég.
Színed, virágod, terved, vágyadat: 
tavaszi föld, a lelkem megtagad. 
Földszagú dal, zenghetsz a réteken, 
én megtagadlak. Más az énekem. 
Telkemre hullnak fények, sugarak; 
megyek a kéklő, tiszta ég alatt, 
útamra hajlik barka, mirtuszág .. .
Es zengem én az Elet himnuszát, 
az Életét: az Úrnak Krisztusát!

Bélák Erzsébet
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Harcold meg a hitnek 
szép harcát.

1.. Tim. 6: 12.

Ha harcról van szó, közel áll 
az emberhez, hogy valami nagy tá
madásra, kemény ütközetre gon
doljon. Mártírok, hősök jutnak az 
eszébe, akik életöket áldozták oda 
szent ügyért. Keresztyén emberek 
között is gyakran lehet hallani: «ha 
az U r valami nagy áldozatot k í
vánna tőlem, örömmel tudnék 
igent mondani, kész lennék a lába
mat, kezemet feláldozni az ő  ügyé
ért.» Vagy ha valaki tekintélyes 
ember előtt kellene bizonyságot 
tennem Róla, úgy érzem, ezt is 
meg tudnám tenni. De ezek a nagy 
alkalmak nem jelentkeznek, séma 
kezemet, sem a lábamat nem kí
vánja levágni senki sem az Űrért.» 
Ellenben de sokszor előfordul csak 
egy napon Js, hogy ja keresztyén fe
leség nem mer bizonyságot tenni ¡a 
férje előtt az Úrról:, a  keresztyén 
alkalmazott a hitetlen munkaadója 
előtt, az anya a gyermeke előtt. 
Miért? Fél, hogy nem értik meg. 
Védekezik azzal, hogy az U r ügyét 
félti, pedig a szíve mélyén'— talán 
nem is olyan mélyen — ott van a 
félelem a kigúnyoltatás miatt. 
Nem régen hallottam valakitől, 
hogy a bibliáját hirtelen a kendője 
alá rejtette, mikor váratlanul hoz
zátartozóival találkozott, nehogy 
■ észrevegyék, hogy a bibliaóráról 
jött. A  keresztyén ember is túlérté
keli magát, midőn azt gondolja, 
nagy dolgok véghezvitelére képes. 
Pedig aki a mindennapi élet ‘apró- 
cseprő eseményei között nem tud, 
nem mer Megváltójáról; bizony
ságot tenni, arra az Ur nagyobb 
feladatokat sem bízhat. Az U r nem 
téved. Nem vezet senkit sem más 
úton, mint amelyikrí szüksége 
van. Nem kívánja, hogy vágasd le

a kezedet vagy a lábadat ő  érettet 
de kívánja, hogy a szived legyei 
egészen az ¡Övé, s akkor a tagjait 
is az ő  rendelkezésére fognak áll 
lani: kezed s lábad az Ö akaraj 
tát fogja teljesíteni, s ajkad is) 
örömmel nyílik meg a bizonyt 
ságtételre.

Harcold meg a hitnek szél 
harcát úgy, hogy naponként, <1 
ránként, percenként engedelmes 
kedjél az Ur akaratának. Termét, 
szeti embered a maga akaratáj 
igyekszik véghezvinni, s ha néni 
vigyázol, ha hit által nem ragaszt 
kodol ahhoz, hogy az ó-embej, 
megfeszíttetett indulataival és ki; 
vánságaival együtt, akkor a harc) 
bán te teszel a ltegyőzött fél. Néni 
karddal és puskával kell harcolj 
nőd, hanem a hit fegyverével. Prój 
báld meg, ha eddig nem tetted) 
hittel legyőzni minden bűnt, mini1 
den félelmet, minden aggodalmat, 
Nem emberi erőre, emberi erőiki) 
désre, bölcsességre van szükség 
hanem arra, hogy az életünk hii 
ből-hitbe való lépésekből álljont* 
arra, hogy valóban hit által - 
éljünk. Ez a harc szép harc, biz!i 
tos győzelmet Ígérő harc, amely' 
nek végén pálma és korona válj1, 
ja a harcmezőről Urához meg)' 
tért katonát. És ez a harc valóba;1 
győzelmes azért lehet, mert a; 
U r Jézus Krisztus minden őbenne 
hivő számára győzedelmeskedett!/

P. E. d. U
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Nézz a hitnek fejedelmére éh 
bevégezőjére Jézusra, aki az előtt; 
levő öröm helyett, gyalázatot, kéj 
resztet szenvedett, s az Isten ki( 
rályi székének jobbjára ült. J

Zsid. 12,N 

l
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Gecsemané.
Mondd, hogy hívják a szent félelmek helyét, 
Ahol csillagtalan, bús éjszakán,
Fenékig inni a haragnak kelyhét,
A leghívebb hős küzdött egymagán ;
Hol mint a hold zord éji fergetegbe’
A legtisztább szív küzködött remegve, 
Mert ember kínja mind Őt terhelé? —

Gecsemané!
Hogy hívják helyét a szent szeretetnek, 
Hol engedelmesen Isten Fia 
A durva ellenség kezének enged 
S Júdás csókját kell elfogadnia,
Hol kardokkal és fustélyokkal jönnek,
S az ártatlan fehér Bárányra törnek, 
Kinek ruháját szenny be nem lepé? —

Gecsemané!
Hogy hívják menhelyét meg terhelteknek. 
Kik futva-futnak önmaguk elül,
Mert békességre itt sehol se lelnek,
Egész világot járják bár körül, —
Hol leikök friss, zöld pázsitot találva, 
Olajfák békés lombja közt megállva.
Mint űzött őz nyugalmát meglelé? —

Gecsemané!
S hogy hívják az imádság iskoláját,
Ahol szívem, míg rettent a halál,
Atyám szívéhez küldve hő imáját,
A trón előtt meghallgatást talál,
Segy angyal jön, szelíden rezgő szárnnyal, 
Kegyelmi híradást rejtő pohárral,
S bátran megyek az ellenség elé ? —

Gecsemané!
i S hol hát az út, mely visz az Édenkertbe, 
i Mely Ádám bűne által elveszett, 
t De forró harcok árán újra nyerve,

S nyitott kapun a mennybe fölvezet,
„j Nem áll kerub ott, lángban égő karddal, 

Ott áll az Ur kegyelmet osztó ajkkal,
, S hí minden lelket e kapu felé? —

Gecsemané!
Gecsemané, megszentelt berkeidbe ‘
Hadd rejtse el fáradt lelkem magát, 
Gecsemané, hűs árnyaidba rejtve,

I
Beket"lelek, mit a világ nem ád,
S ha rám is eljön majd a súlyos óra, 
Szent földeden találjak nyugovóra,

És menjek bátran a halál elé,
Gecsemané! 

Gerok után Vargha Gyuláné.

Krisztus megváltó 
halála.

A régmúlt időkben egy 
öreg király szigorú tör
vényt hozott. Aki a tör
vényt megszegi, annak a 
szemét fogják kiszúrni. A 
király legidősebb fia há
zasságtörést követett el s 
az atya, mint igazságos 
bíró, így szólt: „Bármeny
nyire fáj is, de a törvényt 
meg nem változtathatom. 
A törvény értelmében a 
bűnért két szemet kell ki
szúrni.“ De kész volt kö- 
nyörületességet is gyako
rolni s azt kívánta, hogy 
néki is és a fiának is az 
egyik szemét szúrják ki. 
Krisztus nem így tett. Ő 
nem azt mondta, hogy a 
büntetés felét Ö, s a má
sik felét a bűnös viselje el, 
hanem vállalta, hogy oda
szegezzék a keresztfára, 

| magára vett minden bűnt, 
hogy a bűnöst egészen 
szabaddá tegye.

&

G O N D O L A T O K

Azt az erőt, amit Isten 
megígért, viharok közt nyer
hetjük e l; mély vizek fö
lött is erős karokon hordoz 
minket. Az ember észrevét
lenül fejlődik és erősödik 
a hősiesen hordozott terhek 
alatt.

Istenem, Te ha elveszel 
valamit, akkor is adsz, a 
veszteség mellett is tudsz 
adni, a fenyítéskor pedig 
áldani.

Hackewitz L .
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Halálos ágy mellett.
Haldokló beteg ágyánál áll

tunk. Pár órával előbb még nehe
zen érthető módon, de elbúcsú
zott tőlünk: a viszontlátásra. Né
hány nappaL előbb pedig meg fent 
járt, beszéltünk vele. Öreg volt, 
gyenge volt, de mégsem gondol
tuk, hogy ilyen hamar kell itt
hagynia a földi eletet. Számára 
nem volt idegen a halál gondolata. 
Tudta, hogy az örökkévalóságban 
Megváltója vár reá, akinek szere - 
tetét életében megtapasztalta. 
Nem régen lett az Övé. Hosszú é- 
veken keresztül hiábavaló volt az 
Ur hívó -szava, de amikor megér
tette, hogy ő is elveszett bűnös, 
akinek Megváltóra 'van szüksége, 
örömmel ragadta meg a feléje 
nyújtott megmentő kezet. Azóta 
boldog volt, s csendes, a világ szá
mára elrejtett életet élt. Akik kö
zelebbről ismerték, tudták, hogy 
kedves olvasmánya a Biblia. Az ö- 
regséggel járó gyengélkedést tü
relemmel hordozta s a betegágyon 
is türelmes, 'csendes volt, nem pa
naszkodott.

Az utolsó napokban mindig ke
vesebbet beszelt, végre már nem 
lehetett megérteni, ha valamit 
mondani akart, suttogó, értelmet
len hangok hagyták el az ajjkát. 
Azután ez is elmaradt és csak a  ke
zét emelte fel néha-néha. De órák 
múlva már erre sem volt ereje. 
Szemei megüvegesedtek, kifeje
zéstelenül. forogtak még ide-oda. 
Azután már a szemele mozgása Sis 
megszűnt s csak az egyenletes, 
hörgő lélegzetvétel mutatta, hogy 
meg élet van a nyomorúságos test-, 
ben. Minden percben vártuk, hogy 
a szív befejezi munkáját s megszű
nik az élet. E gy  éjszakán keresz
tül, másnap délig tartott a  vívódás 
az élettel, A  lélegzetvétel mindig 
csendesebb, egyenletesebb lett s

egyszerre egészen megszűnt. A test 
kiszenvedett. Csendes volt az (élete 
s csendes volt a  halála is.

Amíg ott álltunk és láttuk egy 
ember életének a befejezését, ¡sok 
mindenre gondoltam. N agy és ko 
moly dolog a halál. Kitérni elől 
nem lehet. Ha jön, menni kell 
Sokszor hirtelen jön, csak egy 
perc és az ember életének végei 
Máskor van idő arra, hogy a beteg 
foglalkozzék a halál gondolatával 
Sokszor a halálos ágyon végezhet 
még el az U r a  lélekben az ö  cső [ 
dálatos munkáját, de sokszor nett 
érti meg a lélek ¡itt" sem a hívó 
szót. Nem tudom én sem, s nem 
tudhatja senki sem, mikor jön e 
az az utolsó óra, az az utolsó per; 
ce, amikor át kell. lépni az ideig] 
valóságból, az örökkévalóságba] 
De amit az U r nem végezhetett 
el bennünk és általunk addig,— ott! 
a sír szélénél, amikor a haldoki« 
már nem tud tudomást ‘szerezni 
arról, ami körülveszi őt, amikoij 
már nem hallja meg a  földi han| 
gokat, akkor már nincs tovább]
Úgy megyünk át az örökkévalói 
ságba, ahogyan itt elkészültünk
a nagy útra. Sok mindennel kese] 
delmeskedünk még: majd megtel 
szem, majd ¡elmondom, úgy vél] 
jük, távol van még tőlünk az, a] 
mikor már nem lehet. De ne ál] 
tassuk magunkat. »Nézd, a halál 
gyorsan jő el szegény s gaz-; 
daghozk Bár készen találna, bár
mikor jön! Nem lehetetlen. Az Ui 
el akar készíteni. Engedjünk neki

P. E. d l
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Semmit sem akarok elveszíteni 
abból, amire Isten örömben és bá
natban, boldogságban és nyomo 
rúságban, egyedüllétben és a kö
zösségben tanítani akar.

Hackewitz L
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Az igaz a nem igazért.
Régi idők története beszél két 

testvérről, akik közül, az egyik sú
lyos vétséget elkövetett gonoszte
vő volt s halálra ítélték. Amikor 
az Ítéletet kellett volna végrehaj
tani, hirtelen megérkezett a fivére 
■és a bírákkal kívánt beszélni. A 
mellét sok kitüntetés és érdemjel 
díszítette, testét pedig sebhelyek 
nyoma borította. Kegyelmet kért a 
bíráktól a gonosztevő számára. 
Széthúzta mellén a ruházatot, meg
mutatta a lövések és szúrások he

t'ének a színház a itartalma? E  te
kintetben nálam jobb a helyzet. 
Az év kilenc hónapjában takaré
koskodom, hogy a többi három 
hónapot utazással tölthessem el. 
Sokat láttam már a világból. Vol
tam Egyiptomban, Palesztinában 
stb. Nékem mindenem az utazás.«

Azután így folytatta: »És 
Gróf Ur mit tart az életnek?«

A gróf így felelt: »Nékem az 
élet: Krisztus.«

lyét, amelyeket hazája védelme- 
[ zése közben kapott. «Ezekért a ise- 
: bekért,» — mondotta, miközben el- 
j lőtt karjának csonkját emelte fel, 

— «és ¡ezekért a szenvedésekért ké- 
I rek kegyelmet a testvérem számá- 
1 ra!» És a  gonosztevő fivére érdé,-' 

inéért kegyelmet kapott. - így tett 
Krisztus is. A bűnös kiérdemelte a 
halált, s akkor jött Ő, hogy meg
haljon helyette. Nem érdemelte 
meg, hogy a mennybe jusson, mert 
a törvényt nem tartotta meg, de 
ő betöltötte a törvényt helyette. Ő 
elvette a mi bűneinket s igazakká 
tett bennünket. így  halt meg az 
igaz a nem igazakért, hogy Isten
hez vigyen minket.

Q>

Az utolsó imádság.
Amikor Z. grófnak Oroszor

szágból menekülnie kellett, a Ke
leti tengeren hajózott Svédország 
fele. Útközben egy képes folyóira
tot vett a kezébe, amelynek a cím
lapján egy híres színésznő képe 
volt látható, a színésznő ál
tal választott felírással: »A szín
ház az életem.«

Egy a gróf mellett álló hölgy 
megkérdezte: »Nemde Gróf úr, 
az nagyon kevés, ha az ember éle-

i Gyors léptekkel: halad mel
lettünk egy fiatal leány. Kísérjük 
el a munkájába. Nincs rajta sem
mi különös látnivaló. Kedves és 
szeretetreméltó, mint sok leány. 
»Ma egy kicsikét sápadt!«— szól 
hozzá a szomszédnője. »Óh, nem 
tesz az semmit«— feleli, s moso
lyog hozzá. Tovább nem ügyel, rá 
senki. .Nem tudja senki, hogy mi
be került ez a mosoly. Te sem 
látsz tovább semmit? Vagy pedig 
látod a , rejtett szépséget ? Álljunk 
meg egy pillanatra. E l akarom 
mondani, amit látok: egy leány
kát, aki csillogó csészét tart a ke
zében, ami könnyekből állt elő. A 
csészében fekszik egy szív, a sa
ját szíve, s a szívéből lassan köny- 
nyekkent csepeg a vére! S ez fáj! 
Reszkető kezekkel tartja a csé
szét s lassan mondja: »Fogadd el 
Istenem, szívesen áldozom fel, 
mert Te akarod, ha kell, még a 
szívem várét is!« — és mosolyog 
Ezen a sötét éjszakán senki sem 
látta a harcot, amit a padlásszo
bájában vívott Istennel, aki elvette 
tőle a legkedvesebbjét s így szól: 
»Hát nem hozod Isten számára 
készségesen szívednek áldozatját?« 
Hozza! Ez a mosoly nem szépség? 
Senki sem látta a könnyeket. S 
ez jól van ígv. De a mosolyt már 
mindenki láthatja. Csak nem értik
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K Ü L M I S S Z 1 Ó

Sámuel öröksége.
1927. tavaszán Sámuel Ali Hus- 

sein, Szerecsenország elsőszülött
je, fáradt szemét örökre lehunyta. 
Ő volt az, aki miután a  misszioná
riusoknak a háború kitöiésekor 
Assuánt el kellett hagyniok, min
den kísértés között hűségesen 
megállt. Öröme leírhatatlan volt, 
amikor 1924-ben a misszionáriu
sok ismét visszatérhettek. Ereje 
ekkor már fogytán volt, az evan- 
gélizáló munkát, amelyet; annyira 
szeretett, már nem végezhette, de 
szívében olthatatlan volt a szere
tet a núbiai nép iránt és nagy a 

'fájdalom, mert szülőföldjéről, 
Abuhorból, még senki nem vágyó
dott az Evangélium' után. Meg
halt, anélkül, hogy imádságaira 
látható feleletet kapott volna.

Nubiában a munka ismét meg
kezdődött. Kostamne-ban kiét misz- 
szionáriusnő, egy ápoló testvér és 
egy orvos dolgozott 1927—29-ig. 
Az ellenállás megtört, s a Nílus 
mindkét partja mellől hajón, te
ve- és szamárháton hozták a be
tegeket a missziói házba, ahol a 
testi gyógyítás mellett az Evangé
liumot is hirdethették a misszio
náriusok. Sajnos, azonban munka
erő hiányában a munkát abba kel
lett hagyniuk, s csak 1930-ban 
térhettek ismét vissza. Az elmúlt 
év júniusában tizenhét különböző 
helvre kaptak meghívást, részint 
azért, hogy néhánv súlyos bete
get meglátogassanak, másrészt pe
dig azért, hogy régi, kedves isme
rősöket felkeressenek. Nem fogy
tak ki a hálálkodásból. Megaján
dékozták a misszionáriusokat min
dennel, ami csak szegénységükből 
tellett. Az asszonyok újra és újra 
kérték: »Énekeljétek el azt az éne

ket, amelyiket akkor énekeltetek 
kékünk!« Mindenütt jóbarátként, 
szívesen látott vendégként fogad
ták őket. Nemcsak a környékről, 
hanem még 40 kilométeres távol
ságból is hívták őket beteghez. Itt 
találkoztak Sámuel leányával is. 
Látták rajta, hogy bár szívét nem 
nyitotta még meg a Megváltó le
lőtt, nincs már messze tőle. Sámu
elről a regi ismerősök mind öröm
mel beszéltek. Azt mondták róla, 
hogy neki hatalma volt a gonosz 
szellemek felett.

—Éreztük, — írja egy misszio
náriusnő, - hogy a távollétünk 
alatt szunnyadó magok, amelyeket 
a kezdet nehéz napjaiban sok 
imádság és könnyhullatás között 
elvetettünk, most életre kelnek: 
hozzák a szeretet, bizalom és az E- 
vangélium előtt való megnyílás 
hajtásait.

Hála töltötte be szívünket 
mindazért, amit megtapasztalhat 
tünk. S amidőn egyik !:ste hosszú 
utunkról hazatérve, fáradtan a nap 
hőségétől feltekintettünk a csilla
gos égre, magunk előtt láttuk a 
csodálatos szépségű tájat, azt mon
dottuk egymásnak: Igen, ez a 
föld Sámuel öröksége. És mi tud
juk egészen bizonyosan, hogy el
jön az az idő, amikor a nubiaiak 
is megnyitják szívüket az Ur gaz
dag áldásai előtt.

A  nubiai munka most ismét 
szünetel. Nekünk azonban Sámu
el örökségét a szívünkben kell 
hordoznunk és kérnünk kell Istent, 
hogy a babonák hazájában is 
nyilatkoztassa ki magát a beteg
ségben, nyomorúságban sínylődő 
emberiségnek. Éppen most. ami- 

| kor ott nem dolgozhatunk, le- 
; gyünk hűségesek az értük való i- 
mádkozásbam És az aratás ideje 
el fog jönni Nubiában is, mert 
Isten meghallgatja az imád
ságokat.
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Ápr. 1. Luk 22: 14-30, IV. Móz. j 
21:4-9. A bűn kígyója ma is sokszor meg
marja az embert, még Isten gyermekeit is, 
Az ó-ember föl-föltámad bennük önzésével, 
hiúságának irigységével s igyekszik megron- 
lani az új ember békességéi, lelki fejlődé
sét. S ha enged neki az új ember, akkor 
ennek gyümölcse elégedetlenség, zúgolódás 
Egyetlen út van itt a gyógyu'ásra: föltekin
teni Jézusra, akinek az^érckigyó csak elő- 
képe.Uán, 3 : 14.) Az 0  drága vére, ame
lyet a keresztfán hullatott, megtisztít min
den bűntől. (I. Jón 1 : 7.) Ez aló a vér aló 
menekülj, ha megkörnyékez a kísérlő I 

Apr.2. Jón 8: 46—59. Zsid. 9 : 11 — 
15. Jón. 13: 31—3 j . 1. Pét. 1: 17-25 Óh, 
mennyivel tökéletesebb megliszlillatás az, 
amelyet Kiisztu s vére végez e! rajiunk, mint 
amelyet a bakok és tulkok vére végezhe
tett el az ótestamentomi népen ? Az csak 
ideig-óráig való megnyugovást szere hetett 
a léleknek, egyes elkövetett bűnökért, — a 
Krisztus vére teljes bünbocsánatot szerez, 
nemcsak az egyes bűnökért, hanem egész 

 bűnös, ferde lelkiállapotunkért, magáért a 
 bűnért, amelyben éltünk mindaddig, míg 
 Krisztus keresztje alatt meg nem ismertük 
 önmagunkat és Istent. S milyen nagy szó 
 ez, hogy nemcsak a kifejezetten bűnös cse- 

lekedetektől tisztít meg, hanem a holt cse- 
 lekedetektől Is. tehát mindentől, ami nem 
 élő hitből származik, még ha akármilyen 

szép külseje van is
Ápr. 3. Zsolt. 20. Fil. 2 : 19—30. Milyen 

szeretettel emlékezik meg Pál apostol 
munkatársairól 1 Bizonyára sem Timó 
theusra, sem Epafródilusra nem volt olyan 
nagy munka bízva Isten országában, mint 
Pálra s igy nevük nem volt akkor sem 
olyan isme-etes és mielőttünk sem olyan, 
mint Pálé. De ők a maguk kisebb felada
tában hivek voltak s Pál ezt megbecsüli. 
S az Űr Jézus is ezt mondja: „Aki né
kem szolgál, megbecsüli azt az Atya.“ 
Nem teszi-e ez kedvessé és örvendetessé 
a legkisebb szolgálatot is, amelyet szabad 
végeznünk az Űrért ?

5 : Ápr 4. Luk. 22:31-38. Fii 3 :1 -1 1 .
■ Pál apostolnak csakugyan sok mindenben 

. lehetett bizakodása test szerint is, de ő 
• mindent kárnak tekintett és otthagyott, 

i- csak, hogy Krisztust megismerje és meg- 
;e nyerje. S milyen gazdaggá tette ől ez a 
1 választási Hány ember hiszi, hogy veszít 

avval, ha Krisztust válassza s ettől való 
féltében inkább megtartja azokat az elő
nyöket, amelyeket a világ nyújt neki. Mi

lyen keserű csalódás vár az ilyenekre! 
Mennyi eltékozolt élet, mennyi kétségbe
esett, végre is öngyilkosságba hajszolt 
lélek tesz erről bizonyságot! De vájjon 
tanúi é ezekből a világ ? Nem ezt látjuk-e 
ma is, annyi riasztó példa ellenére is, 
hogy még mindig igen kevesen állnak a 
Krisztus táborába ? Óh Urunk, adj nagy 
lelki ébredést 1

Ápr 5. Luk. 22:39-46. Fii. 3: 12-21,
A keresztyénnek a tökéletessége nem ab
ban áll, hogy olyan mint az Isten angyalai, 
akikhez bűn és kisértés már nem köze
líthet, hanem abban, hogy Krisztus erejé
ben győzedelmeskedik a bűn és kisértés 
fö'ött. így fut folyvást előre, a cél felé, 
ami éppen azt jelenti, hogy itt a földi 
életben nem éri el a célt és a jutalmat, 
hanem odafönn vár reá az igazság koro
nája. Országa a mennyekben van, ahová 
majd eljut a halál völgyén keresztül, vagy 
az Űr Jézusnak a földön való megjelenése 
állal. Ekkor éri el a dicsőséget,

Ápr. 6. Luk. 22:47-53. Fii. 4 :1 -9 . 
Az Űrban való öröm nem nagyhangú, ki
csapongó öröm, amely után sokszor mély 
lehangoltság következik, hanem csendes, 
állandó öröm. Ez teszi az embert szelíd
lelkűvé. ebből az örömből fakad a nyuga
lom, a hálaadás, a békesség. Az űrban 
örvendező ember mindig érzi az Úrnak 
lélekben való közellétét s arra is örömmel 
tud gondolni, hogy az Úrnak szemmellót- 
ható megjelenése a föjdön is, igen közel 
lehet. Boldog, akire nézve ez nem riasztó 
gondolat, hanem a legnagyobb öröm 
forrósa I

Ápr 7. Luk. 22 : 54—62. Fii. 4: 10— 
23. Jó volna, ha Isten gyermekei teljes 
tudatában volnának annak, hogy ha ők 
Isten munkásainak, vagy az ö  ügye fenn
tartásának a szükségeire adakoznak, az 
elsősorban is ő reájuk magukra nézve ól- - 
dás. Akkor talán több önmegtagadóssal 
és több örömmel tudnának adakozni. A 
világ gyermekeinek ez a felfogása: ha 
adsz, akkor szegényebb leszel. De Isten 
gyermekeinek életében ennek a felfogás
nak kell uralkodnia: ha adsz, gazdagabb 
leszel. S ezt a felfogást már igen sok 
példa bebizonyította.

Ápr 8. Luk, 22 :63-23 :12 . Zak. 
9 :8  — 12 Az Űr tábort jár az ó  háza kö
rül, az Ő népe körül. Kell e ennél bizto
sabb oltalom ? A Király érkezését hirdeti 
ez az ígéret. A Király megérkezett. Éppen 
úgy, ahogy a próféta leírja: szegényen.
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szamárhálon ülve. De a magát így meg
alázott Király megdicsőíttetett s ott ül az 
Atya Isten jobbján. Szent-Lelke azonban 
itt jár tábort körülöttünk. Hívogat, int, 
dorgál, vígasztal, nevel, fegyelmez. Jó ol
talom alatt vagyunk, csak ki ne menjünk 
belőle.

Ápr. 9. Máté 21:1—9. Fii. 2 :5 —11. 
Ján. 12: 1 — 8. Zsid. 12: 1—6. A keresztyén 
ember számára a kísértések, küzdelmek, 
nehézségek közt. az egyetlen biztos pont, 
melyre nézhet: Jézus. Ha akár önmagára 
néz, akár a külső körülményekre, akár 
emberekre, megtévedhet. De ha szilárdan 
és szüntelenül Jézusra néz, akkor félre 
tud tenni minden akadályt, győzedelmes- 
kedhetik az őt környékező bűn fölött, erőt 
vehet minden csüggedésen s nyugodtan, 
sőt örömmel és hálával tudja fogadni a 
dorgálást, sőt az ostoroztatást is. Nézzünk 
hát öreá, a hitnek elkezdőjére és bevége- 
zőjére, az Elsőre és Utolsóra 1

Ápr. 10. Zsolt. 22: 1—9., 12—20. És 
4 2 :1 -7 . Az Ür Jézusnak az ótestamen- 
tomban előre ve'ett képei közűi egyik 
legkedvesebb ez, amelyben az Ő csen
dességéről van szó, amellyel végigmegy 
itt a földi életen, minden feltűnést kerülve, 
továbbá türelméről és irgalmasságáról, 
amellyel a gyengéket hordozza, nem oltva 
el a kicsiny hitet, nem törve mindjárt pál
cát a megbotlottak fölött. Milyen példa
adás! Öh bár tanu’nánk tőle és tudnánk 
igazán követni 1 Akkor bizonyára a mi 
munkánk után is több lelki vaknak a 
szemei nyílnának meg, több megkötözött 
lélek szabadulhatna ki béklyóiból.

Ápr. 11, Luk. 23: 13-25. És. 50:4-7. 
Ismét egy kép az Ür Jézusról. Folytonosan 
figyel az Atya beszédére, teljesen Ötőle 
függ, azért tud bölcsen szólni, vigasztalni 
és erősíteni. De nem csak ennyit tesz. Kész 
szenvedni is, nem kerül el semmit, amit 
az Atya reamért, s Ő, az irgalmas, szerető- 
szívű, tud kemény is lenni, mint a kova, 
mikor az ellenséggel áll szemben, hogy 
annak bántalmazásait elszenvedje. S ne 
felejtsük, hogy mihozzénk az Atya. Őaltala 
az Űr Jézus által szól, mi csak ö  általa 
mehetünk az Atyához, figyeljünk tehát ép
pen úgy az Ő beszédére, mint ahogy Ö 
figyelt az Atyáéra.

Ápr. 12. Luk. 23:26-35. Zsolt. 111. 
Zengjük mi is teljes szívünkből, a zsol
táríróval együtt az Úrnak dícséretét I Mi 
még sokkal többet láthattunk az Ő csele
kedeteiből, mint a zsoltáríró, hiszen Jézus 
azóta jelent meg a földön s végezte el a 
maga váltságmunkáját. Ott lett teljes mér
tékben nyilvánvalóvá igazsága és kegyelme, 
szentsége és irgalmassága Emberi nyelv ki 
nem fejezheti, hogy mennyi okunk van a

hálaadásra és dicséretre. Ne szűnjünk 
meg hát bizonyságot tenni erről, hogy ez 
által, sok lélek előtt nyissuk meg az utal 
az Úrhoz.

Ápr. 13. Ján. 13.1—15. /. Kor.
11:23-32. Luk. 22:14-20. I. Kor: 10:16- 
17. Az apostol arra int bennünket, hogy 
az úrvacsorát ne vegyük méltatlanul. Ez 
nem azt teszi, hogy „bűntelen lélekkel”, 
sőt inkább bűnös voltuknak teljes tudatá
ban, de egyúttal avval a bizonyossággal, 
hogy Jézus Krisztusnak vére megtisztít 
minket minden bűntől. Természetesen csak 
addig, míg ez alatt a vér alatt maradunk. 
Rejtőzzünk el tehát a Jézus megtisztító 
vére alá s úgy járuljunk az Úr szent asz
talához. S maradjunk azután is a vér alatt. 
Az úrvacsora ne legyen egy olyan külön
álló aktus az életünkben, amelynek nincs 
avval semmi összefüggése, hanem csak 
kifejezése, úgyszólván csúcspontja az Úr
ban folytatott életünknek.

Ápr. 14. Jón. 19:17—30. És. 53. Luk. 
23:39-46. 11. Kor. 5: 14-21 Újtestámen- 
tomi hívő sem láthatja és értheti meg vi
lágosabban az Ür Jézus vóltsághalótának 
titkár, mint ahogy megértette azt Ésaiás, 
az ótestamentomi próféta. A szenvedő 
Bárány, aki hallgatva megy a mészár
székre, hordozva a mi bűneinket, meg- 
ronlatva a mi vétkeinkért, áldozatul adva 
önleikét, hogy megkóstolja nemcsak a 
testi szenvedést, hanem az Istentől való 
elhagyatoitsóg érzetének rettentő kínját is 
— mindezt meglátni, megérteni, mindnyá
junk számára megírni — ehhez a Szent- 
Lélek csodálatos munkája kellett abban a 
prófétai lélekbt n. S a Szent-Lélek elvé
gezte ezt a csodálatos munkát s megpecsé
telte egv sokkal későbbi, újtestamentomi 
szentírónak ezt a mondását: „A teljes írás 
Istentől ihletett.“ (11 Tim. 3: 16.) s a má
sikét: „Sohasem ember akaratából szár
mazott a prófétai szó, hanem a Szent- 
Lélektől indíttatva szólották az Istennek 
szent emberei.“ (II. Pét. 1 : 21.)

Apr. 15 Luk. 23:50—57. Zsolt. 118- 
14—24 Szombat a nyugodalom napja volt 
a zsidóknál. Csodálatos szombat volt ez, 
amelyen az Úr Jézus teste a sírban nyu
godott. Egy egészen új korszak kezdete. 
Mert neki nem lehetett a sírban maradnia 
és testének rothadást látnia Feltámadásra 
volt hivatva, s feltámadása a következő 
napon azt a napot tette a nyugalom nap
jává. Vasárnap lett az ünnep s ma is az 
a keresztyének számára. Boldog, aki a 
törvényszerű szombatból, amilyenné sokan 
teszik a vasárnapot is, bemehetett az igazi 
nyugodalomba, a feltámadott Krisztus ál
tal szerzett szabadulásnak a vasárnapjába!!
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