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A nemzet új dala.

A »Talpra magyar!« ébresztője 
Rázott föl egykor, nemzetem, 
Súlyos bilincs hullott le tőle, 
Élővé lett a holt tettem.
Ujjongva zengted a szabadság 
Megittasult örömdalát:
Örökre eltűnt im, a rabság,
A né,p megmenté önmagát!
De hogy lehet, hogy ez »örökre« 
Nem élt egy kurta századot? 
Hogy ment oly sok reménye tönk

re,
Öröm, hogy szült új bánatot? 
Ellenség bősz kezébe esve,
Oly sok magyar mért nyög me

gint?
S hazánk széttépett, csonka teste, 
Mért szenved újra annyi kínt ?
E sok nehéz kérdésre néked 
Választ csupán az Isten ad,
Mikor magad szabadnak vélted, 
A bűntől nem valál szabad. 
Kevély szíved meg nem aláztad, 
Magadba bíztál esztelen.
Ezért van rajtad kín, gyalázat, 
Ezért ver Isten szüntelen.

Talpra magyart ne zengj te újra, 
Éz hasztalan erőlködés.
Nem látod-é, hogy Isten újjá 
A könny, a bú, a szenvedés?

»Térdre magyar«-! rebegjen ajkad, 
S ha bűnbánón melled vered, 
Kevély fejed ha porba hajtod,
Majd talpra állít Istened!

Vargha Gyulámé.
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Ha a Fiú megszabadít 
titeket, valósággal szabadok 

lesztek. Ján. 8 :3b

»Valósággal szabadok lesztek.« 
Milyen felséges Ígéret ez mind
nyájunk számára. Ki ne vágyód
nék közülünk szabadságra? Mint 
az a kalitkába zárt kis éneklő ma
dár, az az iskola falai közé zárt 
gyermek, ki már alig várja, a déli 
csengetést, hogy táskáját hóna 
alá kapva szaladhasson ki a sza
badba, úgy vágyódik minden em
ber, vágyódunk mi is, szabadság 
után. De vájjon mit jelent »való
sággal szabadok«, hisz Isten Igé
jében egy szó sem felesleges, 
vagy jelentőségnélküli. Hát nem 
minden szabadság valódi szabad
ság, nem minden szabadság tesz 
valósággal szabaddá? Van olyan 
szabadság is, amelyből visszakí- 
vánkoziunk előbbi helyzetünkbe? 
Eszembe jut kis kanári madaram, 
ha néha-néha kiszabadítja magát 
kalitkájából mily örvendezve rep
ked néhány percig ide s oda, de 
nemsokára rájön, hogy ez a sza
badság, amelyet maga szerzett 
magának, nem jelent neki örömet, 
csak azt, hogy kényelmes kis laká
sát otthagyta, hogy új, számára 
veszedelmes, kényelmetlen rabság
gal cserélje fel azt. Amerre re
pül, mindenütt egy-egy újabb ve
szedelem vár reá. Kicsiny szár
nyát beleüti az ablaktáblába, ami
kor az égboltozat felé száll, a sa
rokban ott les rá a  macska, és 
mennyi más veszély is környékezi. 
Mily örömest hagyja magát meg
fogni a megmentő kéz által, hogy 
visszamenjen rabságába.

Óh, hányszor, hányszor keresi 
az ember is ilyen balga módon a 
maga szabadságát. Milyen keser
ves utakon jár a kis gyermek, ki 
mindenáron a maga akaratát ta

karja érvényre juttatni, a tékozló 
fiú, aki ott hagyja a szülői ott
hont, hogy saját útjain szabadon 
járhasson. Milyen fájdalmas csa
lódások után, tépett szárnyakkal 
kerül haza a leány, aki elhagyta 
szegényes, szűk kis otthonát, hogy 
belevesse magát a világ szabad
sággal kecsegtető forgatagába. 
És mennyi, mennyi szabadságot 
kereső, szabadságra vágyó élet fe
jeződik be egy-egy fogház szűk, 
penészes falú, nedves zárkájában, 
vagy az elmegyógyintézet kipárná
zott celláiban.

Őh, hány igazságot kereső, sza
badság után kutató lélek futott 
lidércfény után és tévedt el a 
kommunizmus rettenetes lelket
ölő útvesztőjében. Őh, hány lélek 
kereste a szabadságot, és jutott a 
délibáb csalfa hívását követve ¡a 
theosophia, spiritismus bilincsei
be ... Szegény kereső, kutató, sza
badság után vágyó emberi lelkek! 
Kiszabadították magukat aranyos 
kalitkájukból, hogy azután rövid, 
csalfa boldogság után meglássák, 
hogy mennyivel nyomorúságosabb 
lelket, testet bénítóbb a maguk 
választotta »arany szabadság.«

Őh, hány élet tragédiája ez!
De »ha a Fiú megszabadít tite

ket, valósággal szabadok lesztek«. 
»Valósággal szabadok«, de nem a 
törvényektől, szokásoktól, Isten 
adta kötelékektől, mert nem ez a 
valóságos szabadság, nem ez a sza
badság az, amely felemel, amely 
életet a|d és boldoggá ¡teszi a lelket, 
hanem szabad az indulatoktól, a 
bűntől, a  testtől, önmagátoktól. .. 
Valósággal szabadok! — De hogy ? 
Ti is úgy vagytok, mint a madár
ka, mely otthagyta kalitkáját, s 
kétségbeesetten repked ide-oda, 
míg fáradtan nem hull a meg
mentő kézbe. A Fiú megszabadít 
titeket! Ne várjátok meg, míg 
megsebez a világ, míg megtépik
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szárnyaidat és te összetörve hul- 
liajsz a megmentő kézbe, hanem 
hagyd miagad megfogni, megmen
teni, addig, míg nem késő. A Fiú 
megszabadít, hisz azért jött le
fényes mennyei honából, az Atya 
jobbjáról és te valósággal szabad 
leszel. Dr. F. M. d. ft.

Szovjet uralom alatt.*
„Új szabadság“ Oroszországban.

» Az oroszoknál a szomszédban 
a kulákokat éjszaka, szélben, vi
harban elűzték házaikból. A gyer
mekek kiabáltak és sírtak, az asz- 
szonyok j ajveszékeltek, a barmok 
bőgtek és közben lövések dördül
tek el. Az: épületet teljesen kifosz
tották.. Néhány nap múlva a volt 
tulajdonosokat visszaengedték az 
üres házakba tavaszig. Hogy az
után mit fognak velük csinálni, az 
még bizonytalan. Aki fölvette 
ezeknek a 'szegényeknek a gond
ját, azzal ugyanígy cselekedtek. A 
lelkészleket kényszerítették, hogy 
írást írjanak alá, amelyben lekö
szönnek állásukról és elismerik, 
hogy ¡a népet tudatosan butították, 
hogy azután jobban kifoszthassák.

Az Oroszországban működő né
met lelkészek közül sok van fog
ságban. Állandóan szovjetellenes 
propagandával vádolják őket. 
Minthogy vallásszabadság van mi- 
nálunk, és így ezen az alapon nem 
vethetik fogságba a lelkészeket, az 
ért keresnek más okot. Ha vasár
nap nem dolgoznak az embereink, 
úgy azt szovjetellenes cselekedet
nek tartják. Ha azt imádkozzuk, 
hogy »szabadíts meg minket a 
gonosztól,« úgy ezt a kormányzat 
elleni lázadásnak minősítik. Ha az 
antikrisztusról van szó, úgy őket 
értjük azalatt. A megtérés is a 
kormányzóság elleni láziadás. Igen, 
ilyen nálunk a vallásszabadság!

*Kivonat Kroecker: .Képek Oroszor
szágból“ című könyvéből.

Vasárnap iskolába kell menni a 
gyermekeinknek, különben három
száz rubel pénzbírság vagy fog
ság jár a szülőknek. Két- vagy 
három ember beadványára a 
templomot bezárják és klubhelyi
séget vagy színházat csinálnak be
lőle. S milyen könnyen akad két- 
három ilyen ember, aki pénzért 
mindenre képes. Különben teljes 
a vallásszabadság minálunk. Min
den éjjel ülünk és 'várjuk, hogy ki
lakoltassanak bennünket. Ez is 
szabadság ! — Hogy hová visz
nek, nem tudjuk. Lehet, hogy csak 
az utcára tesznek bennünket, ide 
lehet az is, hogy a sivatagba haj
tanak ...

Gabonát már sokkal többet kel
lett beadnunk, mint amennyit a- 
rattunk. De még mindig többet 
követelnek. És pénzt, és újra 
pénzt... Eladni pedig nem sza
bad semmit sem.«

Egy másik német telepítvényes- 
ről a következőket olvassuk: »A

Egy másik német telepi tvény- 
tünk, dacára annak, hogy a jó 
munkaerőket katonának vitték. De 
ekkor jött 1917 és vele a »szabad
ság.« A rabló tatárok, akik állan
dóan felfegyverkezve voltak, azt 
értették ez alatt1, hogy ezentúl 
minden az övék, és hogy a nem 
mohamedán lakosságot el kell űz- 
niök. Ahol jónak látták raboltak 
és gyilkoltak is.

1917. szeptemberében az egész 
környéken ismert és szeretve tisz
telt Fást- Bemát lelkészt és két 
más férfit meggyilkoltak. Októ
berben már több és több rablás 
következett. Húsz, ötven és száz 
férfi is jött egy faluba és elhajtot
ták a nyájakat. Az oroszok és a 
többi telepítvényesek ugyanilyen 
sorsra jutottak. Egy szomszédos 
orosz földbirtokost, aki vezető sze
repet töltött be és orosz baptista 
prédikátor volt, szintén kiraboltak 
és súlyosan megsebesítettek.«
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A  lélek szabadsága.

A Szentlélek legyőzi a ¡szolga
ság és félelem lelkét, ha mi átad
juk néki e gészen magunkat, és be
vezet minket »Isten fiai dicsősé
gének szabadságába.« (Róma 8: 
21.) Sokan azt gondolják, hogy 
ha átengedjük magunkat Isten lel
ke vezetésének, akkor minden sze
mélyes szabadságról le kell mon
danunk és félelmes kényszerhely
zetbe jutunk. Épen ellenkezőleg 
áll ¡a dolog: a Szentlélek nevel 
minket és felkészít a  valódi sza
badságra. Szabad 'egyéniséggé ne
vel, amennyiben megszabadít 
a test és a sötétség gátlá
saitól, láncaitól, kötelékeitől és 
Krisztus uralma alá állít, aki azt 
mondja: »Ha a Fiú megszabadít 
titeket valósággal szabadok lesz
tek.« (Ján. 8:36.) Az út ehhez a 
szabadsághoz, mint minden más 
kegyelmi tapasztalathoz a Golgo- 
thán át vezet. Ott mutatja meg 
nekünk a Szentlélek Isten Bárá
nyát, aki megszabadít minket ja 
bűn átkától és hatalmától, a go
nosz lelkiismerettől és a szolgai 
félelemtől. A Szentlélek bevezet 
minket a megváltás mélységeibe, 
tudatossá teszi számunkra szaba
dulásunkat a sötétség fejedelmé
től, megszabadít minket a világ 
szeretetétől,aföldi dolgokért való 
aggodalmaskodástól és végül is ¡az 
önmagunk szeretetétől. A Lélek 
hatására Krisztus a mi új énünkké 
lesz és ezáltal szabadok leszünk a 
szolgálatra. Igen, szabadok a kö
telékektől, szabadok a megkötö
ző ttségektől, az akadályoktól, ame
lyek eddig minket alkalmatlanná 
tettek. Szolgálhatunk minden 
erőnkkel és minden kegyelmi aján
dékkal Annak, aki megváltott min
ket drága vére árán.

A rómaiakhoz írott levél nyol
cadik fejezete tulajdonképpen a

szabadság győzelmi éneke, ame
lyet Krisztus megszerzett rniné- 
kiink és a Szentlélek megvilágo- 
sított számunkra. Nem kell tovább 
a bűn szolgaságában sínylődnünk, 
hanem örvendezhetünk a szabad
ságnak Krisztusban. A bűn törvé
nye alatt 'szegény megkötözött, szó 
kongatott, elnyomott emberek va 
gyünk. A kegyelem alatt, a Szent
lélek birodalmában, az Ő szabaddá 
tevő erőinek hatása alatt lehulla
nák a kötelékek. Meg van adva 
a lehetőség a mi számunkra, hogy 
megszentelt életet éljünk. Zinzen- 
dorf azt mondja: »Előjogunk, 
hogy nem kell bűnt elkövetnünk!« 
Nem, mintha nem tudnánk bűnt 
elkövetni! — Csak nem kell 
bűnt elkövetnünk ! Győzedelmes
kedhetünk Őbenne a nagy Győző
ben, aki meg akar minket szentel
ni, hogyha la nékünk adott sza
badságban járunk és nem veszít
jük azt el újrajés nem adjuk el va
lamiért, amit az ellenség fölajánl 
minékünk.

A Szentlélek akar uralkodni, a- 
kar bennünk úr lenni íés ahol a 
Szentlélek úr, ott a szabadság. 
Amíg ellenállunk a Szentéleknek, 
korlátozzuk Őt és nem engedünk 
kellő tért neki, addig kényszer ha
tása'.alatt állunk és különféle be
folyásoknak engedünk. Sóhajto
zunk, sírunk és gyötrődünk. »Sze
retnék, de nem tudok!« Ha a 
Szentiéleké a teljes hatalom, ak
kor egészen szabadok leszünk.

Tiele-Winckler Éva után.

»A Jézus Krisztusban való élet 
lelkének törvénye megszabadított 
engem a bűn és halál törvényé
től.« (Róma 8:2.)

»Mert nem kaptatok szolgaság 
lelkét ismét a félelemre, hanem a 
fiúságnak Lelkét kaptátok ...«

(Róma 8:15.)
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Elégedjél meg az én életemmel
Egy japán császár egyszer pa

lotájában húsz darab szép vázát 
őrzött. Egyik napon egyik szolga 
ügyetlenül összetört egy vázát. A 
császár magánkívül volt dühében, 
maga elé hivatta a szerencsétlen 
embert és halálra ítélte. Mielőtt 
az ítéletet végrehajtották volna, 
egy pogány pap jelentkezett á ki
rálynál és azt mondta, hogy ő új
ra egésszé tudja varázsolni az el
tört vázát. Bevezették abba a te
rembe, ahol a vázák állottak. Az 
öreg ember elővette botját és 
nagy erővel végigsuhintott a még 
megmaradt vázákon s azok ezer 
darabra törve hullottak szét a szo
bában. »Szerencsétlen, mit tettél« 

rivalt rá a császár. »Azt tet
tem, ami rám bízatott« — felelte 
hidegvérűan az öreg. »Látod, ezek
nek a vázáknak egyike felér egy 
emberélettel: én pedig meg akar
tam akadályozni, hogy ezek mind
egyike emberáldozatot követeljen. 
Elégedjél meg az én életemmel, 
rendelkezhetsz szabadon felette.«

A császár az ügyetlen szolgát 
épen úgy, mint a bátor öreget 
szabadon bocsátotta.

Egy misszionárius

néger hallgatóinak az Úr- Jézus 
szenvedéséről és haláláról beszélt. 
Egy képet is hozott ¡magával, mely 
a kereszten függő Megváltót áb
rázolta. Beszéd közben valaki hir
telen felállt és odaugrott a kép 
elé. »El innen Krisztussal, tel a 
keresztről, én érdemelem azt!« Ez 
volt nemcsak az ő, hanem egész 
törzse megtérésének a kezdete.

Te talán azt gondolod magad
ban, hogy az a néger oda való a 
keresztre, te azonban nem. De 
hogy ha életedben ugyanazokat a 
bűnöket megtalálod, amelyek 
miatt az Úrnak a kereszthalált kel

lett halnia, — Júdás pénzsóvársá- 
ga, a farizeusok dicsvágya, Pilá
tus és Péter emberfélelme, a nép 
ingatagsága, a tanítványok gyen
g e s é g e , n e m  kelbe neked is mel
led verve magadba szállnod és azt 
mondanod: »Én, én, az én bűnöm 
tette ezt, én érettem kellett a szé
gyent és. gyalázatot hordoznia.«

Én értem
Egy alkalommal Martin Boos- 

sal beszélgettem, és egész szíve
met, lelkiismeretemet, harcaimat, 
szenvedéseimet és tévelygéseimet 
szépítgetés nélkül, mezítelenül elő
tártam, Félve kérdeztem tőle: »Re
mélhetek én még gonosz, utálatos 
bűnös kegyelmet ?« Martin Boos 
megfordult s karjait kitárva öröm
mel mutatott a falra, ahol az Üd
vözítő szenvedéseit megörökítő 
több szép festmény függött. — 
»Kedves W.« - mondotta, »ha 
mindezt magadévá tudod tenni, ha 
elhiszed, hogy Ő éretted szenve
dett, akkor szabad vagy a bűn
től, - igaz, boldog és szent le
hetsz. Vedd! Vidd magaddal! Mind 
ez a tiéd.« Lelkemben fény tá
madt, megragadtam hittel, hogy, 
az Úr én értem ¡szenvedett s szí
vem megtelt kimondhatatlan 
örömmel és békességgel.

*«

Ha a gyermek engedhet a .han
gulatainak, szeszélyeinek, akaratá
nak, akkor szerencsétlen és bol
dogtalan. De ha felsőbb bölcs ha
talom fegyelmié alatt áll, akkor 
boldogan és szabadon engedel
meskedik. Ugyanez vonatkozik Is
ten gyermekeire is. Hajoljunk meg 
Isten Szentleikének fegyelme alatt 
gyermeki engedelmességgel, és 
hagyjuk magunkat Ő általa vezet
tetni, akkor királyi szabadságra 
jutunk.

i
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K Ü L MI S S  Z IÓ

Az izlam tartalma.
(Schönberger misszionárius „Az izlam,

amilyennek én láttam“ c. füzetéből )

Az izlam a természeti ember val
lása. Titka és vonzóereje abban 
rejlik, hogy a természeti embert 
meghalás nélkül segíti át az örök
kévalóságba. Ezt a súlyos problé
mát csodálatosan könnyen oldja 
meg. Ez a titka annak, hogy 
olyan hatalmat tudott venni az 
emberi szíveken, de ez a magya
rázata is Krisztus-gyűlöletének. A 
mohamedán hisz Állah-ban, ‘hisz 
Al'ah prófétájában, angyalokban, 
örökéletben, utolsó ítéletben, Írisz 
a szent könyvekben, mindenek fe
lett pedig a Koránban. A Korán 
a mohamedánok szent könyve, a- 
melyben Mohamed látomásai van 
nak összegyűjtve. A mohamedán 
ember a mlai napig abban a hit
ben él, hogy a Korán öröktől fog
va van s Allah trónjánál volt 
mindaddig, míg Mohamednek át 
nem adatott. Örök, mint maga A l
lah. így értjük meg azt a rend
kívüli tiszteletet, amellyel vele 
szemben viselkedik. Olyan szent
nek tartja, mint egy keresztyén 
sem a maga Bibliáját. Olvasás 
előtt tetőtől-¡talpig megmosakszik, 
legszebb ruháját ölti fel magára 
s mély meghajlások között tiszte
lettel közeledik! a könyv felé. Ünne
pélyesen nyitja fel s lassan, meg
fontoltan olvas belőle. Halálos 
bűnnek tartja, ha egy hitetlen,, — 
tehát keresztyén is — olvassa. 
Dr. Zwemer, az ismert kairói 
mohamedán misszionárius beszéli 
el, hogy végre hosszas keresés 
után sikerült találnia egy moha
medán tanítót, aki ismételt kérés
re, rábeszélésre volt csak hajlan
dó néki a Koránból felolvasni. Se
lyem kendővel bevont zsámolyon 
¡térdelt, soha nem tanított másként.

Naponként büzgó imában könyör- 
gött Allah-'hoz, azért, hogy bo
csássa meg bűnét. Nincs-e igazunk 
tehát, amidőn azt állítjuk, hogy a 
mohamedánok kegyesebbek ná
lunknál? Megérthetjük megvetésü
ket, amikor így szólnak: »Nagy 
szükségtek van arra, hogy vallá
sunk hozzátok Is eljusson, de né- 
künk a tietekre nincs szükségünk.«

Mit tartalmaz tulajdonképen a 
Korán? Legelőször is azt kell 
megállapítanunk, hogy az izlam 
semmi újat sem hozott. Összeke
verte a zsidó vallást, akeresztyén- 
séget és a régi pogány babonasá- 
got. Sokat beszél a zsidó prófé
tákról, Ádám, Noé, Ábrahám és 
József egész története megtalál
ható benne, mint Istennek Moha
med által adott újabb kijelentése. 
Az Ujtestamentumból keveset vett 
fel. Néhány kétes mondáson és 
elbeszélésen kívül Jézusról semmit 
sem találunk benne, mégis tud
juk bizonyosan, hogy az izlam is
meri Jézust.'

Adj hálát.
Egy hívő férfi elpanaszolta lel

készének, aki jó barátja volt, hogy 
milyen sokat kell szenvednie, 
mennyi baja, ¡nehézsége van. A  lel
kész végighallgatta, azután meg
kérdezte: »A szemedbe köptek?« 
»Nem, ¡azt épen nem«, — hang
zott a felelet. »Megvertek?« 
»Nem.« »Tövissel megkoronáz
tak?« Erre az utolsó kérdésre már 
nem felelt la kérdezett, csendesein, 
szégyenkezve hajtotta le a fejét. 
Ekkor így szólt a lelkész: »Látod, 
a te és az én Mesteremmel így 
bántak, tanítványai is elhagyták 
és a gonoszok kezébe került, de 
száját nem nyitotta fel.« — A ba
rátnak használt a rövid lecke. E d
dig azt gondolta, hogy néki a leg- 

! nehezebb. Ezut án a panasz és jaj - 
I gatás szavát hálaadás váltotta fel.



Tudakozzátok az Írásokat!
Mdrc. 16. Ján. 12:1—11. V■ Móz. 11: 

16 32. Áldás és átok van elébe írva 
minden nemzetnek és minden egyes 
embernek is. Az áldás az Istennel való 
összeköttetésben és neki való engedek 
mességben rejlik, az átok a tőle való 
elszakadottságban. Az embernek Isten
től kapott szabadakarata épen abban 
áll, hogy e között a kettő között vá
laszthat. S ne higyje senki, hogy ha 
nem az Istentől való függést választja, 
akkor szabad, mert akkor Isten ellen
ségének, a sátánnak a kezében van, s 
épen ez az átka. Ne félj Isten kezé
be helyezni magadat, mert 0 bölcs, 
hűséges, szerető Atya. Bebizonyította 
ezt, mikor szent Fiát, ideadta érettünk, 
hogy ő általa kiszabadíthasson bennün
ket a sátán hatalmából.

Márc. 17. Ján. 12:12—24. IV. Móz. 
21:4—9. Az emberi léleknek egyik leg
nagyobb veszedelme az elcsüggedés, 
elkeseredés Ez hitetlenségből szárma
zik. H a  önmagunkra vagy a körül
ményekre nézünk, elcsüggedünk, mert 
van reá okunk. De ha hittel felnézünk 
a megfeszített Jézusra, akit jelképez 
az érckígyó, (Ján. 3:14, 15.) akkor az 
a bizonyosság tölti el a lelkünket, 
hogy van megváltó, megtartó Iste
nünk, aki, ha szent Fiát odaadta éret
tünk, hogyne adna vele együtt min
dent minekünk, amire szükségünk van. 
(Róm. 8:32.)

Márc. 18. Ján. 8:46—59. Zsid. 9:11— 
15. Ján. 13:31—35. I. Pét. 1:17-25. 
Milyen tökéletes szabadítás a Krisztus 
szabadítása! Nem csak a kifejezetten 
bűnös cselekedetektől tisztít meg, ha
nem a holt cselekedetektől is, amelyek 
magukban véve talán nem nevezhetők 
épen bűnösöknek, de nem hoznak gyü
mölcsöt az Isten országa számára, Lé
lek nélkül, élet nélkül, emberi erőfe
szítéssel végzett cselekedetek. Vizsgál
juk meg ebben az értelemben is az 
életünket, és ha abban holt cselekede
teket látunk, vigyük az Ür Jézus vére 
alá. hogy megszabadítson bennünket 
tőlük.

Márc. 19. Péld. l o : l—16. V. Móz. 12: 
1—19. Ezeknek a rendeléseknek az a 
fő-summája, hogy aki Isten népéhez 
tartozik, annak szakítania kell minden
nel, ami a pogány világból való, és 
mindent Isten színe előtt kell csele
kednie. Az újtestamentomban is azt 
mondja Pál apostol: »Akár esztek, 
akár isztok, mindent az Isten dicsősé
gére míveljetek.« (I. Kor. lo:31.) Ez 
a hívő keresztyén zsinórmértéke.

Márc. 20. Ján. 12:25—36. V■ Móz. 12. 
20—32. Újra meg újra találkozunk már 
az ótestamentomban is avval a gondo
lattal, hogy a vér, az valamely szent- 
séges dolog, amit az izraelitának nem 
szabad megennie. A vér összekötő ka-

i pocs a test és a lélek között, a vér, 
iiz a lélek mint a mai igében olvassuk. 
Akinek a vérét kiontják, az többé nem 
élhet. Milyen nagy jelentőséget nyer 
ez által 'az a tény, hogy Krisztus az 
Ó vérét ontotta ki érettünk, tehát ez 
által életét, lelkét adta oda. S ez a 
vér aztán igazán szent vér volt, tiszta, 
szeplőtelen, mocsoktalan. Nem becsül
hetjük eléggé magasra ezt a drága 
vért, amelyen megváltattunk. (I. Pét. 
1:18 19.)

Márc. 21. Ján. 12:37—5b. V- Máz. 
13:1 11. Hamis próféták minden idő
ben voltak, olyanok, akik kegyes be
szédekkel, sőt jelekkel és csodákkal 
igyekeztek az embereket á maguk gon
dolatai számára megnyerni, s ez által 
az igaz Isten tiszteletétől elfordítani. 
Isten igéje nagyon kemény ítéletet 
mond ki ezekre, mert tudja, hogy mi
lyen veszedelmesek. Ma is vannak ilyen 
hamis próféták, gondoljunk csak a 
spiritiszták, okkultistákra pünkösdiekre 
s más tévtanok hirdetőire. Ezek nem 
olyanokra vetik ki a hálójukat, akiket 
a sátán durva bűnökkel is meg tud 
fogni, hanem épen az érzékenyebb, fi
nomabb lelkű emberekre, akik vágyód
nak lelki dolgok ismerete után, s a- 
kiknek idegeire, képzelőtehetségükre 
hatni lehet. A legbiztosabb óvszer ezek 
ellen, ha erősen állunk, az egész isteni 
kijelentés alapján, nem egyes, kiszakí
tott részekre támaszkodunk, hanem az 
Írást magával az írással magyaráz
zuk.

Márc 22. Ján. 13:1—2o. V. Móz. 19: 
1—13 Az ótestamentómi népnek még 
szüksége volt menedékvárosokra, hogy 
oda menekülhessen valamely, nem 
szándékosan elkövetett vétkiért, a 
vérbosszúié rokon elől. Mi minden 
bűnünkkel, akár szándékos akár öntu
datlan volt az, a legbiztosabb mene- 
dékvárcsba, a Krisztus keresztjéhez 
menekü hetünk. De bűnbánattal kell 
oda mennünk, mert különben az el
lenség kiragad bennünket onnan s új
ra az ő martalékává leszünk. A bűn
bánó szívet azonban az Űr megtisz
títja, fölemeli, s ha megmarad a vele 
való összeköttetésben, megoltalmazza 
az újabb bűnbeeséstől.

Márc. 23. Ján. 13:21—38. V- Móz. 
20:1—14. Mennyi szeretet nyilatkozik 
meg ezekben a parancsolatokban. Az 
Úr megengedi, hogy a hadba vonuló 
férfi előbb minden dolgát elintézze 
és rendben hagyja házát, gazdaságát, 
családi életét. Nem tanulhatunk-e mi 
is ebből gyöngédséget, kíméletet em
bertársaink iránt? De ha aztán beáll 
valcki a harcba, akkor legyen bátor, 
ne pedig félénk vagy lágyszívű. Ez 
megint nagy tanulság számunkra ab
ban a harcban, amelyet Isten orszá
gának ügyéért folytatunk. Bár volnánk 
fogékonylelkü tanulók!



Miire. 24. Ján. 14:1—14. Zak. 9:8—  

12. Milyen világos prófécia az Ű r 
Jézusról! Király, de azért szegény, 
szabadító, de alázatos, mint a hogy 
csakugyan beteljesedett. S evvel a 
próféciával a próféta örvendezésre 
hívja föl Siont és Jeruzsálemet. Bé
kességet, szabadulást, reménységet hir
det. Ne örvendeznénk-e mi is, akik a 
pró.éc ának a beteljesedését láthatjuk, 
akik tudhatjuk, hogy köztünk van a 
Király, a Szabadító! Örvendezzünk és 
adjunk hálát!

Mára. 25. Máté 21:1—9. Fii. 2:5— 
11. Ján. 12:1-8. Zsid. 12:1-6. Imé, 
a prófécia beteljesedése! Az Úr Jé
zus, Isten Fia, a menny Királya, sza
márháton ülve vonul be Jeruzsálembe. 
Alázatosságában is milyen fenséges, 
egyszerűségében is milyen dicsőséges! 
Megérzett ebből valamit az a nép, a- 
fneiy örvendezve ment elébe, gallyakat 
hintve az útra, és felsőruháit terítve 
le rá. A vidéknek az egyszerű népe. 
volt ez, amelyik az ünnepre sereglett 
föl Jeruzsálembe, s amelynek a szívé
ben volt még valami fogékonyság az 
isteni s zeretetnek a megérzésére. Nem 
a jeruzsálemi csőcselék volt ez, ame
lyik négy nap múlva »Feszítsd meg«- 
et kiáltott az Isten Fiára. Öh, ha mi 
is meg tudnánk találni a mi magyar 
népünk lelkében azt a húrt, amelyik 
viszhangot adna a Jézus hívó szavára!

Márc. 26. Ján. 16:25—33. Ezek. 1:1—  

14. Ezékiel próféta látomásánál, amely
nek megértése igen nehéz, mindenek
előtt figyelembe keli vennünk, hogy itt 
nem olyasmiről van szó, amit ő testi 
szemeivel látott, hanem arról, amit 
próiétailag megnyílt lelki szemekkel 
látott. Testi szemekkel látható kép
ben tehát nem lehet a látomást tel
jesen kifejezni. A későbbi fejezetekből 
kitűnik, hogy Ezékiel prófétai meg
bízatása az volt, hogy Isten bosszú
álló haragját hirdesse a tőle teljesen 
elfordult Izraelnek, épen ezért a 4. 
versben előforduló, északról jövő nagy 
felhő alatt az észak felől eljövendő 
pogány népek közeledését kell érte
nünk, amelyek Izrael elpusztítására 
jönnek. A négy lelkes állat, mint a Je
lenések könyvében is láthatjuk, köz
vetlenül Isten trónja közelében álló 
lények, akiknek megjelenése tehát itt 
is azt jelenti, hogy Isten a maga di
csőségében megjelenik, hogy Ö maga 
szóljon a prófétával. Föld és ég között 
látszanak lebegni.

Márc. 27. Ján. 17. Ezek. 1:15— 28. 
A lelkes állatok mellett, de már a fö l
dön, kerekek állanak, mintegy jelezve, 
hogy a látomás, s ¡az általa majd ki
fejezendő megbízatás összeköttetésben 
van a földdel. Isten mintegy a föld
re száll le e jelenségekben, hogy tudtui 
adja akaratát a prófétának. A  lelkes

állatok és a kerekek/ a szél iránya 
felé mozognak, hol előre, hol hátra, 
hol jobbra, hol balra, jelezve, hogy 
Isten Szent Lelkének szele mozgatja 
az ő  eszközeit. Majd látja a próféta 
a mennyei trónt, összekötve a lelkes 
állatok által a földdel, s azon az Úr
nak alakját. £|z a /látomás a földresújt- 
ja; emberi szem nem bírja el Isten 
dicsőségének látását.

Márc. 28. Ján. 18:1—14. Zsolt. 11!. 
Az ótestamentomi zsoltáríró ajakán 
úgy szólal meg a hálaadás, hogy mi 
keresztyének is tanulhatunk belőle. 
Nagynak és igaznak látja az Úrnak 
minden cselekedetét, felismeri irgal
masságát, kegyelmét, hűségét s beszél 
a váltságról, amelyet népének küldött, 
s mindezért mélységes hálaadás tör 
elő a szívéből. Van-e bennünk ennyi 
világosság, ennyi bölcseség, ennyi alá 
zatosság és ennyi szeretet, hogy így 
tudjunk hálát adni?

Márc. 29. Ján. 13:1—15. 1. Kor. 11: 
23—32. Luk. 22:14—20. 1. Kor. 10:16, 
17. Az Űr Jézus tudta, hogy ebben a 
földi életben többé nem eszik a hús
véti bárányból, amelyet az izraeliták 
az ő húsvétünnepükön mindig elfo
gyasztottak az Egyiptomból való ki- 
szabadulás emlékére. De azt is tudta, 
hogy a pás.kabárány elfogyasztására 
többé nem lesz szüksége tanítványai
nak se, mert az ez által kifejezett 
prófécia be fog teljesedni. Az igazi 
páskabárány — ő maga — meg fog 
áldoztatni, s az ő  tanítványai töb
bé nem egy földi bárány testével és 
vérével, hanem a kenyér és a bor 
jegyeiben az ő  testével és vérével 
fognak tápláltatni hit által.

Márc. 30. Ján. 19:17—30. És. 53. 
Luk. 23:39—46. II. Kor. 5:14-21. A 
szentek szentjébe lépünk, a Krisztus 
keresztje alá. H a  semmi más drága 
szavát nem jegyezték volna föl a 
szentírók, csak ezt az egyet: »E lvé
geztetett!« ez is elég volna, hogy lel
künket mélységes bűnbánat, de egyút
tal újjongó öröm töltse el. Mélységes 
bűnbánat a fölött, hogy ilyen meg
aláztatás és szenvedés árán kellett a 
Megváltónak elvégeznie a mi váltsá- 
gunkjat, s újjongó öröm a fölött, hogy 
ezt kimondhatatlan szeretettel és ke
gyelemmel elvégezte.

Márc. 31. Ján. 19:31—42. Zsolt. 118: 
14—24. A Jézus váltsághalálából kiá
radó erő két titkos tanítványt, arima- 
thiai Józsefet és Nikodémust is meg
ragad. Most már elő mernek lépni, 
hogy a Jézus iránt való szeretetökről 
val ást tegyenek. József egészen Pilá
tusig merészkedik kérésével, s Niko- 
démus is hozza a maga áldozatát a 

| Jézus holttestére. A keresztről ma is 
erő árad ki; igénybe vesszük-é a bá
tor bizonyságtételre? Vargha Gyuláné.
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