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FESZÍTSD MEG ŐT!
Lukács 23:21.

Feszítsd meg Öt! Feszítsd meg Öt!
Hogyzúg a bősz zsivaj!
A vad tömegnek kebliből 
Minden részvét kihal.

Feszítsd meg Öt! Feszítsd meg Őt!
A gyűlölet kiált,
Keresztre kéri ím a bűn,
Az Isten Szent Fiát.

Feszítsd meg öt! Feszítsd meg Őt!
Ordít a csőcselék,
S Te, mint a bárány, csendesen,
A mészárszékre mégy.

Feszítsd meg őt, feszítsd meg őt1!
A szívem mondja ezt,
De nem neked szól, Jézusom,
Én rám vár a kereszt.

Feszítsd meg őt, feszítsd meg őt!
Legyen halál fia,
U-j embernek, ki Benned él,
Kell feltámadnia!

Feszítsd meg őt, feszítsd meg őt!
Ez elvégeztetett,
Meghalt az ó, de él az új,
Élek Benned s Veled.

Vargha Gyuláné.

X. évfolyam, 7. szám. 
1934. április 1.
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„ . . .,és hétrafordulván az 
Úr, tekinte Péterre.

Luk. 22, 61.

Amikor az Urat elfogták és el
lenségei kezébe adták, akik Öt 
megcsúfolva, megostorozták, meg- 
köpdösték, ebben a nehéz, kísér
tésekkel teljes órában is volt a 
Mesternek egy tekintete mélyre 
sülyedt, halálos veszedelemben le
vő tanítványa számára. A legsú
lyosabb szenvedések, gyötrelmek, 
nem akadályozhatták meg Öt ab
ban, hogy gyenge, vergődő tanít
ványán ne segítsen. Ö ma sem 
változott. Szíve ma is értünk do
bog. Mindig van egy tekintete 
számunkra. A mennyei seregek 
dicsénekén keresztül is felszáll hoz
zá gyermekei kiáltása, sóhaja.

Az Ur szó nélkül tekintett Pé
terre. Szent szeretet sugárzik e te
kintetből. Ha az Ür most megszé
gyenítve őt, dorgálással fordult 
volna el tőle, akkor a gúny, szida
lom áradata zúdult volna a hűtő
ién, ingatag Péterre. De ami a 
Mester és tanítvány között történt, 
az a világ előtt elrejtetett. Milyen 
gyöngéd és megértő ebben a Mes
ter. A maga idejében elmondott 
már mindent Péternek, most csak 
egy tekintetre volt szüksége.

Az Ur tekintetében csodálatos 
hatalom volt.

Hányszor figyelmeztette, óvta, 
intette ö Pétert. Ez a tekintet 
most elmondott mindent. Belevilá
gított szíve mélyére, rámutatott 
titkos bűneire, mindent mezítele
nül, leplezetlenül tárt eléje. Nem 
így tett-e Ő tenálad is? Nem ke
resett-e téged is hosszútűrő, hor
dozó szeretettel, majd a  szenvedé
sek izzó tüzén keresztül? De te 
nem fogadtad el az intést, dor
gálást, kérő szeretete előtt "bezár
tad a szíved. Oh, bár hatolhatna 
ma lelked mélyéig az Ür tekintete!

Az Ur tekintete megmutatta Pé
ternek önmagát. »Milyen sokat lát
tál dicsőségemből, mennyi kegye
lemben volt részed. A jelek és 
csodák szemeid előtt játszódtak le. 
És ime, te. aki erősnek, állhatatos- ,1 
nak vallottad magad, a kísértések 
idején megtagadsz engem.« Nem 
kell-e nékünk is megrendülnünk 
az Ür mindent tud.ó lángtekinteté- ! 
tel? Nem kell-e megalázva ma
gunkat a porba hullanunk? Ezt a 
tekintetet elfelejteni, soha nem le
het! Az igehirdetés nyomtalanul 
eltűnhet, ezt ,a lapot széjjeltéphe
ted, de az Ür tekintetét elfeledni 
nem tudod soha! »Hová menjek 
a te lelked elől, és a te orcád elől 
hová fussak?«

Az Ur tekintete szeretettel tel
jes• »Megrepedt nádat nem tör el, 
a pislogó gyertyabelet nem oltja 
ki.« »A hegyek eltávoznak, és a 
halmok megrendülnek; de az én 
irgalmasságom tőled el nem tá
vozik.« »Mivelhogy szerette az ö- 
véit, e világon, mindvégig szerette 
őket.« Ezt mondta Péternek ez a 
tekintet. Megértette, elhitte, s inga
tag, tévelygő szívét Megváltója 
könyörülettel, irgalommal teljes 
kezébe helyezte.

Péter feltekintett. Tekintete ta
lálkozott érette szenvedő Mestere 
tekintetével, s életében ez forduló
pontot jelentett. Vágyik egyedül 
lenni Urával, ki kell előtte tárnia 
szívét, el kell néki mondania min- 
dent-mindent. Péter keservesen 
sírva ment ki a sötét éjszakába. 
Találkozott-e már tekinteted az 
Úréval, — megértetted-e már hí
vogató szavát? Nézz fel a kereszt
re: íme az Isten Báránya, aki el
veszi a te bűneid. Légy csendben 
előtte, fogadd el bűnbocsátó, min
dent elfedező szeretetét s szíved ki
mondhatatlan békességgel, öröm
mel telik meg.

„ F é n y s u g á r "
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Élet a  halálból.
Szomorú húsvét elé tekintett a

kisváros egy jómódú gazdája. E- 
gyetlen fiacskája súlyos betegen 
feküdt, állapota napról-napra rosz- 
szabbodott. Az orvos minden igye
kezete hiábavalónak bizonyult. Az 
apa nem tudta munkáját végezni, 
újra és újra visszatért gyermeke 
betegágyához és aggódva figyelte. 
Az anya csendes volt, de fájdalmát 
ki írhatná le? Mikor már úgy 
érezte, hogy nem bírja tovább a 
fájdalmat, térdre borúit Megvál
tója előtt s új erőt merített. Nem 
azért imádkozott, hogy gyermeke 
mindenáron életben maradjon, ha
nem azt kérte Megváltójától, le
gyen meg az Ö akarata. Nem fe
ledkezett meg imájában soha fér
jéről sem, aki kemény szívvel állt i 
eddig .ellent az üdvözítő hívó sza
vának. Anyagi jólétben élt, örült 
a fiának és feleslegesnek tartotta, 
hogy az örökkévalósággal törőd
jék.

Amint ,a szeretett gyermek álla
pota rosszabbodott, úgy tört meg 
mindig jobban és jobban az apa 
kemény szíve. Látta feleségének 
mélységes ¡fájdalmát s titkon cso
dálta azt az erőt, amellyel e fáj
dalmat viselte.

»Arany utcák«, — »anyuka 
mondta«, — »jövök«, — »Ur Jé
zus«, — »ott leszek«, — »anyuka 
is«, — »apa« — mondta a haldokló 
kis beteg. Tekintetét anyjáról ap
jára fordította, mintha búcsúzni 
akart volna tőlük. Mosolygott, for
ró kis karjaival átölelte édesany
ja nyakát s nehány perc múlva 
a kedves ajkak nem szóltak már 
semmit, a szemek lezárultak, a hi- 
degedő kis kezeket az apa kul
csolta össze imára. Az anya térd
re borúit, s sírásba fulló hangon, 
de az Úr akaratában megnyugvó 
szívvel hangosan imádkozott. Meg

köszönte, hogy kapta a gyerme
ket, hogy az övé volt, hogy szeret
hette, s hálát adott azért, hogy 
az Úr megszabadította szenvedé
seitől s magához vitte a dicső
ségbe. Mire bevégezte imáját a 
férje is ott térdelt mellette sköny- 
nyek között mondta ki ő is az 
áment.

A temetés nagypéntekre esett. 
Nehéz volt a búcsúzás a kis ha
lottól, mintha életüknek egy da
rabját szakították volna el tőlük. 
Férj és feleség egymást támogat
ták. Nagy fájdalmukat az enyhí
tette, hogy a férj kemény szíve 
összetört és megnyugodott Isten 
akaratában.

A temetésen a lelkész I. ' Kor. 
15, 53—57. alapján beszélt arról, 
hogy a halál nem diadalmaskodha- 
tik azokon, akik Jézus Krisztusban, 
mint az értök megfeszített és fel
támadott Üdvözítőben hisznek. A 
kedves gyermek is halhatatlansá
got öltözött magára, s kimondha
tatlan örömben várja találkozásra 
most megszomorodott szüleit.

Másnap estefelé ott ült az apa 
a lelkész dolgozószobájában. Nem 
tudott otthon maradni, mennie kel
let, hogy kiöntse szívét lelkipász
tora előtt. »Elnyeletett a halál 
diadalra! Hála az Istennek, aki 
a diadalmat adja nekünk a' mi 
Lírunk Jézus Krisztus által!« ol
vasta meggyőző erővel a kezében 
tartott nyitott Bibliából. A feltáma
dott, a bűn és halál felett győzedel
meskedő Úr Jézus őt is legyőzte. 
Gyermeke halálából új élet fakadt 
az ő számára is. Nagy árat kel
lett érte fizetnie, de a' nyereség 
nagyobb volt a  veszteségnél. Meg
értette nagypéntek és húsvét jelen
tőségét. Az érte meghalt Szaba
dító szabaddá tette megromlott, 
bűnös életéitől s a feltámadott Üd
vözítő új élettel ajándékozta meg.
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Minden csüggedőnek 
válaszul.

Bizony szomorú volt a leveled ... 
sötét, reménytelen, vigasztalan. 
Kezét tördelte benn a fájdalom.
— A fájdalomnak annyi hangja

van. —
Mindenfelé gomolygó fellegek 
és el nem űzi őket senki sem.

Hát tifelétek nincs húsvét soha? 
A te Megváltód még sírban pihen ?!

Nem akarod te megtagadni öt, 
mégis tagadja lényed és valód, 
mégis tagadja koldus életed 
a Gazdagot, a más nélkül Valót 
Pedig te küzdesz — keményen, na

gyon...
s a sorsod: küzdeni, de győzni nem.

Hát tifelétek nincs húsvét soha ? 
A te Megváltód még.sírban pihen ?!

Hiszen, amerre feltámadva jár, 
megzengeti a győzelem dalát, 
szemek sugáros fénye hirdeti 
erejét, életét, diadalát.
Vén téli fának korhadt törzse is 
rügyet bont új tavasz reményiben 1
— És tifelétek nincs húsvét soha ? 
A te Megváltód még sírban pihen?!

Nem gondolod, hogy ott halad ve
led ?

Siettek együtt Emmaus felé.
Míg hangja bontogatja az eget, 
balga szíved úgy gerjedez belé.
A felleg itt-ott kéken meghasad, 
sugarak törnek át, fénylik be őt, 
egy pillanat még — és te boldogan 
borulsz le élő Megváltód előtt!

Bélák Erzsébet.

Négyféle hazugság.

Az első: »Nincs veszedelem.«A 
második: »Csak most az egyszer.« 
»Mindenki így tesz « a harmadik, 
és a negyedik: »Késő.«

Húsvéti hangok.
Ki volna közülünk olyan rest 

szívű, hogy ma, amikor minden 
az Űr feltámadása felett ujjong 
és énekel, ne örvendezne velünk 
együtt s ne gyúlna új lángra lel
kében a megváltottak háladala. Az 
Urat eltemették, megsiratták, de 
nem maradt a sírban, feltámadott. 
Élő Istenünk van. Örvendezz hát 
én tetemem, mert tudom, hogy 
feltámadsz, halhatatlanná leszel. 
Öh, én lelkem, halld csak, az Űr 
így szól hozzád: Támadj fel, ser
kenj fel, aki aluszol és felragyog 
néked a Krisztus. Legyőzetett a  ha
lál, az örökélet napja felkélt, meg
nyílt az örökkévalóság kapuja. Ott 
nem lesz többé éjszaka, nem lesz 
fájdalom és sóhaj. Örvendezzünk 
és vigadjunk ezen!

Guerrícus.

Azt mondja az Űr minden hívő 
léleknek, akik az Ő szenvedései 
miatt gyászoltak és szomorkodtak: 
Feltámadtam és ismét veled, mel
letted vágyók! Ne sírj, hiszen föl
di testem dicsőség palástjába öl
tözött és halhatatlanságot öltött 
magára, Én élek és te is élni fogsz ; 
amint én feltámadtam a halálból, 
az Atyának dicsősége által, úgy 
támadsz fel te is választottaim 
seregével. Ujjongj és örülj én szí
vem és szám, örvendezzél te is 
Jeruzsálem leánya!. Elmúlt a ha
lálfélelem éjszakája. Jöjjetek én 
hozzám, ti megterheltek és meg
fáradtak! Én vagyok a feltámadás 
és az élet; Én vagyok a jó Pász
tor; Én vagyok az elrejtett Manna; 
Én vagyok az angyalok öröme!

Thornas.
Az az ember, aki Jézus Krisz

tussal jár, új életet nyer. Akiben 
ö győzedelmeskedhetett, annak 
minden törekvése odairányul, hogy 
magától mind teljesebb mértékben
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elfordulva, ,az élő Isten felé sies- | 
sen. Úgy jár, úgy él itt ezen 
a földön, hogy jó cselekedetei 
miatt nem őt dicsérik az emberek,! 
hanem hálájuk és dicséretük az 
elő Isten felé szál]..

Skovgaard-Petersen.

Öh, e győzelemnek 
Vége soha sem lesz!
Elvezérel minket 
Az örök Istenhez.
Mert míg tart a földön 
Gyászunk, szenvedésünk, 
Feltámadott Jézus,
Mi Te reád nézünk.

Feltámadás.

És hogy megjelent ..
I. Kor. 15 : 5 -7 .

Sokan mondják, hogy Krisztus 
nem támadt fel. 580 tanú, köztük 
60 ellensége Krisztusnak, mondja, 
hogy feltámadott, mert ők látták 
Öt a feltámadás után. Ha nem tá
madott volna fel, hogy történhe
tett volna meg az, hogy 60 fegy
veres katona elengedte őt. Való
ban 60 fegyveres katona csak meg 
tudott volna őrizni egy halottat. 
Mária Magdolna látta Őt, Kleofás 
is, ugyanúgy 10 ifjú is Jeruzsá
lemben. 11 -en látták a hegyen és 
500 embernek jelent meg egyszer
re. Engedjék meg nekünk a hitet- 

| lenek, akik nem látták, hogy mi 
ne nekik, hanem az 580 tanú val- 

| lomásának higvjünk, akik látták 
Őt.

Newton Izsáktól, a nagy termé
szettudóstól, megkérdezte valaki, 
miképen lesz a szétszórt föld porá
ból ismét új test a lélek számára. 
Newton hallgatott1, egy marék a- 
célport kevert össze földdel, s az
után így szólt: »Ki választja né
kem szét az acélport?« S mikor a 
kérdezett nem felelt, a mester elő
vette mágnesét, a keverék fölé 
tartotta, s a szétszórt acélrészecs
kék azonnal összefutottak. »Aki a 
holt vasnak ilyen erőt tud adni,« 
— mondta ünnepélyes komolyság
gal »nem tehet-e sokkal nagyob
bat ennél, amikor halhatatlan lel
künk felöltöztetéséhez megdicsőult 
port használ fél«.

Voltaire bár léha gúnyolódó volt, 
mégis a keresztyénség egy határo
zott ellenségének a feltámadásra 
vonatkozólag okos feleletet adott: 
»A feltámadás, asszonyom a világ 
legegyszerűbb dolga: Az, aki elő
ször megteremtette az embert, 
hogyne tudná őt másodszor is 
megteremteni.«

Bölcs felelet.
Talleyrandhoz a francia minisz- 

: terhez ment egy napon Lepaux, 
a theophilantrosophia megalapí
tója és panaszkodott amiatt, hogy 
tanát kevesen fogadják el. »Nem 
csodálkozom« — válaszolt az öreg 
Talleyrand »új tant nehéz elfo
gadtatni a néppel. Tanácsot azon
ban adok önnek, melyet ha követ, 
szándéka sikerülni fog.« »És mi 
lenne az ?« — kérdezte gyorsan 
Lepaux. »A következő: Tegyen 
csodákat, uralkodjék tenger és vi
har felett, gyógyítson betegeket, 
tegyen holtakat élőkké. Azután e- 
zek bűnei miatt, az ő megigazulá- 
sukért, feszíttesse magát kereszt
re, harmadnapon támadjon felha- 

| lottaiból s ajándékozzon minda- 
■ zoknak, akik önben hisznek 
| Szentleiket : ezen az úton célhoz 
fog érni.« Csendben, szó nélkül 

| távozott el a filozófus úr és sem 
I ő, sem pedig más nem követte 
az okos tanácsot.
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A feltámadástól való 
félelem.

Egy pogány harcos hallott egy
szer Moffat misszionáriustól Af
rikában a feltámadásról beszélni 
és megkérdezte: »Feltámad-e az 
én apám a feltámadáskor ?!« »Igen« 
— felelte a misszionárius.

»Feltámadnak mindazok, akik 
a harcban elesnek?« — kérdezte 
tovább a kegyetlen ifjú. »Igen« 

felelte újból a misszionárius. 
»Akkor« — felelte a harcos — »ne 
halljak többet feltámadásról. Ne 
legyen feltámadás. Nem kell, 
hogy feltámadás legyen. Ezreket 
öltem meg a harcban, nekik nem 
szabad feltámadni«.

Akár akarja a pogány, akár nem 
a halottak feltámadnak és vele 
együtt Isten trónja elé állanak és 
bizonyságot tesznek az ő kegyet
lenségéről. Aki gonoszt cselek
szik fél a feltámadástól, de aki 
Krisztus ereje által a jót igyekszik 
cselekedni az örül néki.

Nincs különbség.
Mi különbség van a között az 

ember között, aki cipőmagasságú 
vízben fulladt meg egy csolnak- 
ban, és a között, aki a tenger 
égigcsapó hullámai között lelte 
halálát ? Semmi. Mind a kettő ha
lott. -- Nem szükséges, hogy a 
sivatagok utazóját húsz halálos vi
pera marja meg, egy kobra mér
ges foga is okozhat hakílt.

Ahhoz, hogy elkárhozzunk, nem 
szükséges durva bűnöket elkövet
nünk, a ¡kicsik épen úgy romlásun
kat okozhatják. — Nem kell há- 
zasságtörőnek lenni ahhoz, hogy 
Isten haragját magunkra fordít
suk, az önigazságában bízó fari
zeus e ¡nélkül is azt tette. — Nem 
szükséges az egész törvényt át

u g á r“

hágni, egyetlen törvény megsze
gése elítéli a vétkezőt.

E lap olvasói között nincsen sen
ki, aki örökéletet érdemelne. Nin
csen senki, aki Isten előtt egyet
len jócselekedettel dicsekedhetne. 
Aki bűneit nem ismeri el, kárho
zatot érdemel, s a Krisztusban 
nyújtott vájfiságot nem értheti 
meg. Megkísérelhetjük az önigaz
ságában bízó ember szeméről le
venni a kötést, de fáradságunk 
hiábavaló lesz. Arra a kérdésre, 
hogy miként segíthetünk az ön
magával megelégedett emberen, 
azt a feleletet kell adnunk, hogy 
ezen az úton semmiképen nem. 
Maga az Űr Jézus sem tehette 
ezt. Segíteni csak azokon az em
bereken lehet, akik a bünbánat 
könnyeit sírják, akik kegyelemért 
ás bocsánatért tudnak könyörögni. 
Ezekért halt meg a Megváltó, ezek 
felé nyújtja irgalommal teljes jobb
ját, szenetetébe zárja őket, ame
lyet nem érdemeltek, de amely 
szeretet épen ezért legerősebb re
ménységük és állandó örömük for
rása.

Húsvéti reménység.
1548 húsvétjának kora regge

lén az ősz Zsigmond király, kí
sérőjével együtt kedves kápolná
jába sietett. Ebben a kápolnában 
volt márvány sírhelye, amelyet 
még életében csináltatott magá
nak. A 81 éves király érezte, 
hogy közeledik az az óra, amely
ben le kell szállni a királyi trónjá
ról, s biborpalástját halotti ruhá
val kell felcserélnie. Odaszólt a kí
sérőjének: »Tudom, hogy az én 
Megváltóm él és utoljára porom 
felett megáll.« Térdrehullt és 
csendesen imádkozott. Mialatt lel
ke Istennel társalkodóit, az Űr el
jött és hazavitte fáradt szolgáját. 
Húsvéti reménységben halt meg.
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Á p r. 1. M á rk  16:1—8. T. Ko r. 5:

7, 8, Máté 28:1—10. /. K o r . 1 5 :12— 
20. M ilyen  nyomorúságos reménység 
az. amely csak ennek a fö ld i életnek 
a határáig te rjed ! S m ilyen szegényes 
Krisztus-hit az, amely Krisztusban csak 
a k ivá ló  embert, a bölcs tan ító t látja , 
nem pedig Istennek Fiát, aki meggyőz
te a ha lá lt, s diadalmasan föltámadott. 
Az ő feltámadása záloga a m i fe ltá 
madásunknak;, s ö röké letünknek is. Ra
gadjuk meg h itte l ezt az igazságot s 
ragaszkodjunk hozzá!

Á p r. 2. Luk. 24:13-35. Csel. 10:34— 
41. Ján. 20:11—18. /. K o r . 15 :54  -58.
A feltámadásnak és az örökéletnek b i
zonyos hite nemcsak a s íron tú l való 
életre nézve tö lt i e l le lkünke t boldog 
reménységgel, hanem it t  a fö ld i é le t
ben is d iadalt ad a bűn felett. M e rt 
akik a megfeszített és fe ltámadott Jé
zusban hisznek, azok nem a törvény 
nehéz igá ja a la tt élnek, hanem az élő 
Krisztus á lta l nek ik adott boldog sza
badságban. S ez teszi őket erőssé, buz
góvá. örvendezővé az Űr dolgainak a 
végzésében már i t t  a fö ld i életben.

Á p r. 3. Ján. 20:1—18. E z ék . 2 :1 — 3,
9. A  porig  megalázkodott, földresuj- 
tott em bert Isten szava ú jra  lábra á l
lítja, fölemeli. Isten az ő Le lké t adja 
az ilyen emberbe és képessé teszi, hogy 
megértse az ő  beszédét, megértse, 
milyen megbízatást kap az Űrtói. Ezé- 
kielnek egy könyv, jobban mondva egy 
pergament-tekercs alakjában, — m ert 
hiszen könyvek akko r még nem lé 
teztek, adja át a maga akaratának ki- 
nyilvánítását, amelyet a prófétának 
majd tovább ke ll adnia Iz ra e l népe 
számára.

Á pr. 4 . Ján. 20:19—31. E z ék . 3 :1 2  -  
21. Istennek Le lke  hatalmasan m unkál
kodik Ezékielben. Érzi, hogy az Ür- 
nak erős keze ragadja meg s neki 
mennie ke ll, ahová viszi. Eddig egye
dül vo lt az Ü rra l, most et k e ll mennie 
fogoly honfitársai közé, ak ik  a Kébár- 
folyó m elle tt lakoznak. I t t  is csendes
ségben k e ll maradnia hét napig. Men
nél nagyobb megbízatást kap va lak i az 
Űrtől, annál nagyobb szüksége van az azt 
megelőző csendes előkészületre. (Jézus
nak 40 napig ke lle tt a pusztában időznie, 
mielőtt megkezdte messiási munkáját.) 
De hét nap múlva szólásra in ti az 
Űr. Feladata az, hogy hirdesse a h i
tetleneknek a megtérés szükségességét. 
Ha ezt híven te ljes iti, a többiért nem 
felelős. A k i meg nem tér, az maga von
ja magára Isten büntetését.

Ápr. 5. Ján. 21:1—14. E z é k . 5 :1 — 10. 
A zsidó nem pusztán a »ha llásának a

népe volt, m in t am ilyennek ke ll len
nie a keresztyénnek, amelynek egyet
len zsinórmértéke Isten beszéde, az 
ige. A  zsidó nép a »látás« népe volt, 
amely m indig külső je leke t is kívánt. 
Ezért k e ll Ezékieinek, Isten parancsára, 
szemmellátható cselekedetekben is k i
fejezni Isten szándékait. Az éles kard 
Isten haragja, amely, m int amaz a 
ha ja t és szaká llat k i fogja irtan i a bú 
nős Izrae lt. Egy harmadrésze magában 
Jeruzsálemben pusztul el, a másik ha r
madrész kimenekül a városból, de ott 
is ka rd  élére kerül, a harmadik rész 
szétszóratik a v ilág  minden tája felé, 
de o tt is u to lé ri a büntetés.
A  ruha csücskébe kötött kevés, va ló
színűleg azt a kis maradékot ábrázolja, 
amely megmarad, de később szintén 
hűtlenné lesz és tűzre vettetik.

Á p r. 6. Ján. 21:15—25. E z ek . 5 :11  
17. Részletesen is  fe lso ro lja  az Űr 
Iz rae l bűneit, amelyek közt a leg
súlyosabb az, hogy Isten szent temp
lomát megfertőzteíték. Jézus is akkor 
indu l legelőször szent haragra, m iko r 
a templomba meglátja az árusokat és 
pénzváltókat (Ján. 2:14—16.) Ezért a 
pogányságérit a pogányok e lő tt is csúf
fá k e ll lennie Isten népének, hogy a 
pogányok is meglássák ebből Istennek 
szentségét. Éhséget is h irde t az Űr 
egyik büntetés gyanánt, am ire már teg
nap a 10. versben is tö rtén t utalás. 
M a is gyakran m egnyilatkozik Isten 
büntető keze éhínségekben, pusztító be
tegségekben, háborúkban.

Á p r. 7. I. Ko r. 1:1—17. 1. M óz 3 2 : 
22— 31. Nevezetes éjszaka vo lt ez Já
kob életében, igazi fordulópont. Ed
dig a maga furfangos eszével, amely 
azonban bizonyos veleszületett kegyes 
ha jlam okka l is párosult, igyekezett Já
kob a maga életét kedvezővé fo rm á l
ni. Most azonban döntő találkozása van 
az Ü rra l. Hosszan tusakodik vele, nem 
akar engedni, még m indig akar va la
m i lenni. Az Űr már-már elhagyja az 
e llená lló t, de Jákobon ekko r erőt vesz 
a vágy, hogy Istennel m arad jon s kö 
nyörög az áldásért. Ez az önmegtaga
dás teszi győzelmessé. Az Űr össze
tö ri Jákob erejét, de egyúttal meg
áld ja őt. Jákob most már sántiká lva 
megy tovább, de feje fö lö tt fö lke lt a 
nap. Volt-e m ár neked ilyen ta lá lko 
zásod az Ü rra l?

Á p r. 8 . Ján. 20:19—31. /■ Ján- 5 :1 —  
5. Ján. 21:15-19. I. Pét. 1:3-9. V ilá 
gos, hogy it t  az igazi h itrő l van szó, 
nem pusztán elhivésröl, nem az érte
lemnek va lam ely munkájáró l, hanem 
értelemnek, szívnek, akaratnak teljes
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újjászületéséről, Istennek való  átadá
sáról. Csak az ily e n  h it lehet győze
delmes hit. Ennek a h itnek a tarta lm a 
Jézus K risztus istensége. Más h it nem 
győzi le a világot. De ennek a hitnek 
egyik ismertető jele, hogy szeretettel 
párcsul. Az igazán hívő ember szereti 
Istent és szereti Isten gyermekét, tehát 
mindazokat, ak ik így hisznek Jézus 
Krisztusban. Szereti őket személyvá
logatás nélkü l, m ert ez Isten akarata, 
Isten parancsolata.

Á p r. 9 . Péld. 11:1—15. E z ek . 6. Leg
nagyobb bűne vo lt Izraelnek, hogy 
bálványimádásba keveredett. E lhagy
ták az Isten á lta l rende lt és megszen
te lt istentiszteleti helyet, s maguk á l
ta l választott és készített helyeken e- 
meltek o ltá rt bálványaiknak. E z t a 
bűnt ostorozza kemény szavakban a 
haragvó Isten. De a vígasztalás sem 
hiányzik. A  pogányok közé szétszórt 
zsidókból fog meghagyni maradékot, 
akik megismerik, hogy ő az Ür. H a  
el k e l i  is pusztu ln ia egy-egy nem
zetnek, vagy egyháznak bűnei m iatt, 
az Ü r m indig k im enti azokból azokat, 
akik igazán keresik őt.

Á p r. 10. I. Ko r. 1:18—31. E z ék . 7 :1 —  
13. Isten minden egyes embernél és 
minden nemzetnél is azt nézi, hogy me
ly ik  úton já r. Az: ő útján-e, amelyet 
az Ü r Jézus a keskeny útnak nevez, 
vagy a bűn útján, a széles úton-é? 
Sokszor hívogatta ő a bűn útján járó 
Iz ra e lt az ő útjára, de az makacsul 
ellenszegült. Most aztán it t  az íté le t, 
e ljö tt a vég, m in t ahogy ezt az Ű r 
szava ú jra  meg ú jra  nagy nyomatékkai 
ismétli. Oh, m ilyen balga az, aki nem 
ha llja  meg a hívó, az intő szót, s oda 
ke ll jutnia, hogy m eghallja az íté let 
szavát!

Á p r. 11. I. Ko r. 2. E z ék . 7 :1 4 — 27 
M ilyen  megrázó szavakban van it t  e- 
¡csetelve a fö ld i kincseknek hiábavaló
sága, értéktelensége. Senkit meg nem 
menthetnek, m iko r e lé rkez ik az íté 
let, Isten haragjának elfordulását nem 
lehet pénzen megvásárolni. S m iko r 
e lérkezik az ítélet, akko r m ár késő az 
aranyakat és ezüstöket, m in t h itvány
ságokat szétszórni s a le lk i kincseket 
keresni prófétáknál és papoknál, mert 
ha Isten haragjának .mértéke betelt, ak
ko r még ezektől is megvonja a látást 
lés a tanácsot. Óh, boldogtalan Iz rae l-, 
amely így k ih ív ta  maga elfen Isten 
haragját, s boldogtalan ma is m inden 
nemzet, amely így k ih ív ja  azt! 1

Á p r. 12. I. Ko r. 3:1—10. E z ék . 8 :1 —  
6. Ezékie l nem egyfolytában ha llo tta

meg mindazt, am it az Ü r neki mondani 
akart, hogy azt Iz rae l népével tudassa. 
Egy-egy az O rra l lélekben való ta lá l
kozás után szünetek á llo ttak be, s 
minden egyes k ije lentést az Ür Isten 
kezének újabb érintése, s a Léleknek 
őt hagy hatalommal való megragadása 
után ért meg a próféta. I t t  egy újabb 
kije lentés e lő tt állunk, Ennek előzmé
nye is az, hogy a próféta Isten kezé
nek érintését érzi, s a Lé lek m integy 
magával ragadja s ilyen e lragadta
to tt állapotban lá tja  a bá lványtem plo
mot és annak o ltárát, a körülö tte mind 
azt az utálatosságot, am ellye l a nép 
Isten harag já t maga ellen kih ívta.

Á p r. 13. I. Ko r. 3:11—23. E z ék . 8 :  
7— 18. De még nagyobb utálatosságo
ka t is meg ke ll lá tn ia  a prófétának 
be lő l a templomban. Szemei elé tá rja  
az Ű r Iz rae l bálványimádásának m in
den visszataszító részletét. Jellemző, 
hogy ezeket a pogány szertartásokat 
m ind sötétben végzik, e lh itetvén m a
gukkal, hogy o tt nem lá tja  őket az 
Ür. Nem jut-e e rrő l eszünkbe az U r 
Jézus mondása: »M indaz, aki hamisan 
cselekszik, g yű lö li a világosságot és 
nem megy a világosságra, hogy az ő 
cselekedetei fe l ne fedessenek.« (Ján. 
3:20.)

Á p r. 14. I. Ko r. 4:1—10. Z solt. 2 3 : 
Nem csodálatos-é, hogy Jézusnak ezt a 
kije lentését: »Én vagyok a jó pásztor«, 
már az ótestamentomi zso ltá ríró  is 
megértette és tapasztalta. A  jó Pász
to r minden jellemző vonása le van 
ra jzo lva ebben a zsoltárban; juha iró j 
gondoskodó szeretete, le ikőket meg- 
vidám ítő kegyelme, az igazság ösvé
nye ire  vezérlő ereje a halá l fá jdalm ain 
átvezető hűsége, az ö rökhajlékokat e l
készítő dicsősége. Ismered-e ezt a 
Pásztort ? Követed-e ?

Á p r. 15. Já n . 1 0 :12— 16. I. Pét. 2:21- 
25. Ján. 14:1—6. Ef. 2:4—10. Az ótes
tamentumban m egra jzo lt pásztorképet 
kiegészíti magának a nagy Pásztor
nak a hasonlata, amely aztán va ló 
sággá vá lt az, ő életében és halálában. 
A  jó Pásztor életét adja a juhoké rt 
és pedig nem csak egy kis csapat ju h 
ért, hanem az egész világon szétszórt 
összes juhokért, akiket m ind egy ako l
ba aka r gyűjteni, m ert csak egy a 
Pásztor és ez ő. Nem indít-e ez ben
nünket arra, hogy Isten minden gye r
mekeivel egynek érezzük magunkat s 
ezt az egységet a gyakorlatban és le 
hetőleg keresztü lv inn i igyekezzünk?

V a rg h a  G yuláné.
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