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KRISZTUS ÉRETTÜNK MEGHALT.

Krisztus, mikor még erőtele- 
nek valánk, a maga idejében 
meghalt a gonoszokért.

Bizonyára igazért is alig hal 
meg valaki; ám a jóért talán 
csak meg merne halni valaki.

Az Isten pedig a mi hozzánk 
való szerelmét abban mutatta 
meg, hogy mikor még bűnösök 
voltunk, Krisztus érettünk meg
halt. Róm. 5 :6— 8.

Annakokáért az az indulat 
legyen bennetek, mely volt a 
Krisztus Jézusban is,

Aki. mikor Istennek formájá
ban vala, nem tekintette zsák
mánynak azt, hogy ő az Isten
nel egyenlő,

Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, 
emberekhez hasonlóvá lévén;

És mikor olyan állapotban találtatott mint embér, meg
alázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a ke
resztfának haláláig.

Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt és ajándé- 
koza néki oly nevet, amely minden név fölött való;

Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, meny- 
nyeieké, földieké és föld alatt valóké. - Fii. 2 :5— 10.
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A  kereszthordozás célja.

Még a télen, egyszer úgy alko
ny attájban, találkoztam három em
berrel, akik vállukon nagy faha
sábokat vittek. Nehéz lehetett a 
terhük, mert csak úgy görnyedtek 
alatta! Különösen egyikük, egy 
vézna, sovány ember, többször 
meg-megállott, igazított rajta va
lamit, s úgy vitte tovább.

Elképzeltem az otthonukat, a 
kicsi, hideg szobát, a nagy csa
ládot, apró gyermekekkel, a vé
kony takarókat s megértettem, 
hogy miért viszik ilyen készsége
sein, s azt is, hogy az utcának sem
mi csábító élvezetéért nem ten
nék le nehéz terhüket. A célra 
néztek, s ez adott nékik erőt és 
kedvet.

Vagy ismerünk-e olyan embert, 
akit áthelyeztek nagyobb városba, 
élőké őbb, jobban jövedelmező ál
lásba és ne vállalta volna el az 
odaköltözködés fáradalmait?

Láttam embereket éhezni, vé
ré j ékezni éveken át, hogy vagyon
hoz jussanak. Mások tudásért, dl*- 
csőségért, vagy egy személy bí
rái áért áldoztak oda testi és lelki 
erőket. — Az emberek szemében 
ott lobog valami célnak a tüze. 
Földi cé ok mily sok drága erőt 
elraboltak már, hány lelket ejtet
tek rabul s vitték a kárhozatba! 
Téged milyen cél lelkesít, mi ad 
erőt a mindennap: terheinek hor
dásához? Vagy talán már célta
lannak látod az életedet?

Most egy más- kép elevenedik 
meg lelkemben. Valaki megy a 
meredek úton és nehéz keresztel 
visz. Viszi önként, szívesen, ha 
súlyos is. Még szörnyűbb a bel
ső súlya, de mindennél szentebb 
a cél. Az Ö keresztjén töröltetik 
el az ember bűne és az szerez 
üdvösséget az elveszett emberi lel- 
keknek. Ez a cél adott erőt a

Megváltónak magára venni a dur
va keresztet és az embermilliók 
bűnének terhével együtt felvinni 
a Koponya hegyére s magát he
lyettünk reászögeztetni.

De a Golgota felé haladó me
net szembetalálkozik most egy em
berrel, aki a mezőről jön haza. Az 
Ur Jézus teste roskadozik a ke
reszt külső súlya alatt. Megra
gadják azt az embert, Czirénei Si
mont és kényszerítik, hogy ő vi
gye tovább a keresztet. — Vájjon 
milyen lélekkel vitte Czirénei Si
mon? Boldogan, hálás szívvel a 
dicső kitüntetésért, hogy a gol
gotái úton neki is juttatott Isten 
szolgálatot? Viheti az Ur Jézus 
keresztjét Ő is! Ő még nem ér
tette meg, nem látta az isteni 
célt, csak a súlyát érezte és szaba
dulni óhajtott tőle. Miért kell vin
nie a más keresztjét s miért épen 
neki? Pedig az Ur Jézus keresztje 
a Czirénei Simon saját keresztje 
volt, az ő üdvösségét is jelentette.

Van-e már mennyei célja az 
életünknek? Van-e a lelkűnkben 
Szent hazavágyás a mennyei ott
honba? Világít-e előttünk is a di
cső cél, hogy ha vége lesz itt lenn 
a vándorúinak, odafönn Jézus 
keblén megpihenünk s örökre N á
la és Vele lehetünk? Aki megér
tette már az Ur Jézus keresztjét s 
Neki adta magát, annak nem lesz 
céltalan az élet többé és nem 
kényszerűségből hordozza azután 
az élet nehézségeit, mert látja az 
igazi célt a legsötétebb napokban 
is; világít a kereset az.útján,
Ha szenvedés, baj érne, s az 

utam is setét, '
Az Ur keresztje fényé annál di

csőbben ég.
S tudom, hogy még dicsőbb fény 

ragyog majd énreám, 
Ha majd a mennybe érvén belé

pek ajtaján.
R . A . ü - i .
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Virágvasárnap.

Virágvasárnap! —- lm, a lelkünk 
Ünneplő-díszbe öltözött.
Menjünk az Ur elébe, menjünk,
Az újjongó tömeg között!
Hintsünk elé gallyat, virágot, 
Ruhánk legyen a szőnyege.
Borítsa bé ezt a világot 
Az új tavasz derült ege!

Virágvasárnap! — A Király jön!
Oly egyszerű, igénytelen,
De Lelke áthat a szívünkön. 
Erezzük, Isten van jelen;
Szeméből égi fény sugárzik,
Es a fején — óh, mily csoda! — 
Megnyílt szemünk tükrében látszik 
A láthatatlan korona!

Virágvasárnapi — Szinte várjuk, 
Hogy megnyílik mindjárt az ég.
S Isten Fiára szállni látjuk 
A mennynek angyalseregét.
Már látjuk öt dicsfényövezve,
Mint kit száz angyalszárny emel. 
Szemünk elől a ködbe veszve.
Az égi trónra szállni fel.

Virágvasárnap! — Fényes álmod, 
Mint lenge fátyol, szétfoszol,
Nem, száll a mennybe még Királyod, 
Csalóka fény. amit hozol.
Tövisből fonnak koszorút már 
Prédát leső gonosz kezek.
Az út. amelyen a Megváltó jár,
A Golgota felé vezet.

Virágvasárnap! — Még csak árnyék. 
Mit ünneped előre vet,
Az Ur a föld porába jár még.
S már halTa a »Feszí'sd meg!«-et. 
Hangos hozsánnád földi lárma,
A gyűlölet elnyomia ezt,
Nem trón, mi a Királyra vár ma, 
Töviskorona és kereszt!

Virágvasárnap! — Golgotának 
Árnyéka bárha rád borul.
Ott a ha’álból élet támad.
Ott lesz királlyá majd az Ur!
Nem emberajkak zengnek ím ott 
Könnyen múló dicséretet, 
örök győzelmi éneket mond 
Ez egy szó: »Elvégeztetett!«

Vargha Gyulámé.

Idegen sátoron keresztül.

Koporsó mellett álltam. Először 
életemben. Először olyan kopor
só mellett, melyben közeli szeret
tem feküdt. Néhány évvel ezelőtt 
még munkabíró, egészséges volt, 
egyszerre azonban betegség jelei 
mutatkoztak rajta, mely lassan el- 
emésztette erejét. Még nemrég sze
rető keze büntetett, simogató tt, ma 
már mozdulatlanul fekszik. Soha
sem tudtam elképzelni, hogy az 
enyéim is egyszer befejezik ezt a 
földi éietet. S az övé most mégis vé
get ért. — Hosszú s nehéz volt földi 
pályája. Sok nehézségben és meg
aláztatásban volt része, de szerető 
szívek ijs körülvették. Most vé
gére ért küzdelmes futásának.

Ennél a befejezett életnél egy 
gondolat állított meg, amelyet 
nem régen olvastam: »Idegen sá
toron vándor megy keresztül. 
Messze országból jön és ugyanoda 
tér vissza. Milyen mindegy, hogy 
fény vagy sötétség, boldogság 
vagy fájdalom veszi körül, hiszen 
úgyis csak átmegy a sátoron.«

Idegen sátoron! Azt szeretném 
megkérdezni tőled kedves Testvé
rem: míg keresztülmégy a sáto
ron, mindegy-e néked, hogy mi 
vesz körül? És idegen-e néked 
igazán ez a sátor, amelyen ke
resztül mégy? Ha idegen néked és 
mindegy mi vesz körül, akkor 
szemed a célra van függesztve. Ha 
elégedetlen vagy körülményeiddel, 
környezeteddel s mást vársz, mint 
ami osztályrészed, akkor a sátor 
nem idegen számodra.

Felelj meg magadnak ezekre a 
kérdésekre, amint én is megfelel
tem önmagámnak. S gondold meg, 
hogy ha nem idegen ez a földi 
sátor 1 számodra, milyen lesz az 
elválás tőle, mely 'egyszer bekö
vetkezik, — lehet, hogy hamar, le-
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hét hogy később, de egyszer biz- j 
tosan.

Add Uram, hogy számomra és 
számunkra legyen ez a földi sátor 
idegen s-szemünk csak a jövendő 
dicsőséges sátorra legyen szegez
ve, melyet Istenünk terjeszt fölénk 
s mely nem lesz idegen,, hanem 
reménységünk beteljesedése, avár- 
Vavárt otthon. Z. H.-né-

„Ti nem láttok

S. F. csendes ember volt, a 
szomszédai és barátai nem tud
tak vele mit kezdeni. Nem régein 
vesztette el fiatal feleségét, akivel 
boldog házasságban élt.

Vájjon, hogy fogja ezt elviselni? 
-v találgatták sokan. Egyesek azt 
mondták, hogy talán nem is szeret
te olyan nagyon, ha ilyen nyugodt 
tud maradni. — Mások így szól
tak: »Hát nem látjátok, hogy szen
ved?« — Megint mások: »Már túl 
van rajta.« — Végül abban álla
podtak meg, hogy az ilyen asz- 
szonyt másképen kellene gyászolni. 
Vagy az ő szeretete nem volt iga
zán mély, vagy ez a házasság is 
csak olyan volt, mint a többi.

Azoknak, akik megkérdezték, 
hogy lehet ilyen nyugodt, különös 
választ adott: »Ti nem láttok.«

Egyik este meglátogatta a ba
rátja: »Ferenc, én azt hiszem, te 
többet tudsz, mint mi valameny- 
nyien. Ezért vagy más, mint a 
többi ember. Nekem sem ártana, 
ha többet tudnék az életről és 
mindarról, ami utána következik- 
Mert ahogy én látom, az egész 
élet csak hiábavaló! ostobaság. 
Tudsz valamit Ferenc?

Szinte zavarba jött: »Hát mit 
tudnék mondani?«

»Miért vagy más, mint mi?«
»Ennek csak az lehet a magya

rázata, hogy ti nem láttok. Nem 
látjátok a keresztet«

»Mit jelent.ez?«
»Édesanyámtól tanultam: Halá

la előtt évekig beteg volt és na
gyon sokat szenvedett, s mikor mi 
siránkoztunk emiatt, így szólt: 
»Hagyjatok csak! Ahol k e reszt 
van, ott Isten munkálkodik.« , '— 
Egy este egyedül voltunk a szobá
ban s akkor magyarázta: »Látod 
fiam, az emberek mind tudnak az 
Ur Jézus szenvedéséről és a gol
gotái keresztről, de az a baj, 
hogy ezt a keresztet csak Jeruzsá
lemben látják, vagy a templomok 
oltárán, azonban sohasem a 
maguk életében!. Ha jól megy 
dolguk, nem keresik Istent, de 
ha életük rosszra fordul, panasz
kodnak: »Szerencsétlen vagyok, 
miért épen nekem nem sikerül 
semmi?« Káromolják Istent s végül 
egészen a Sátán karmai közé ke
rülnek. Ezért kell, hogy lássuk a 
keresztet, mert különben nem ta
láljuk meg az életnek igazi értel
mét.«

»Sokat töprengtem ezen«, — 
folytatta S. F. »Ha Jézus kereszt
jéről hallottam, igyekeztem min
dent magamra vonatkoztatni. Jézus 
keresztje azt mondja: »Az embe
rek gonoszok, különben nem feszí
tették volna meg Jézust.« — S 
az én keresztem így szól: »Te sem 
vagy jobb s nem érdemelsz mást, 
csak büntetést. Légy csendes, ne 
panaszkodjál!«

Jézus keresztje azt mondja: »Is
ten nem a mi gondolataink szerint 
cselekszik. Mert Ő Isten!«

S az én keresztem így szól: »Tu- 
dod-e, hogy Isten keres a szenve
dés által? Az egv üzenet és an
nak a jele, hogy ő  nem a te gon
dola.! aid szerint cselekszik.«

Jézus keresztje azt mondja: 
»Mindezt Isten szeretete tette ér
ied.« S az én keresztem így szól: 
»Légy csendesen! Isten szeret és 
amit ő cselekszik, az csak jó lehet.«
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»Látod szomszéd, így látom én 
a keresztet és ahol az embereik 
nyomorúságról, csapásról beszél
nek, én Isten kezét látom meg. 
És tudom, hogy a kereszt Isten 
üzenete. Ahol kereszt van, ott Is
ten munkálkodik. S azóta változott 
meg életem. Tanuljatok a kereszt
re-nézni és meglátjátok Istent az 
életetekben.«

Csak álom?

Azt álmodtam, hogy meghaltam. 
Láthatatlan kéz egy nagy terembe 
vezetett. Úgy gondoltam, a menny
be jutok, hiszen egész életemben 
jót tettem, nem bántottam senkit, 
nincs semmi, ami .elzárhatná elő
lem a mennyországot.

Ekkor tekintetem hatalmas aj
tóra esett. A következő felírást ol
vastam: »Ezen az ajtón keresztül 
egyenesen a mennyországba jut 
mindenki, aki igazolja, hogy min
den. tartozását megfizette.« — Erre 
megyek tehát én is. Örömmel in
dultam az ajtó felé. De mi tör
tént,? — Hirtelen férfiak és nők 
jöttek felém minden oldalról és 
kiabáltak: »Fizesd meg a tartozá
sodat!« — Sovány, szegényesen öl
tözött férfi lépett hozzám egészen 
közel: »Fizesd meg a tartozáso
dat!« »Ugyan«, — mondottam, — 
»hiszen nem is ismerlek, hogyan 
volna veled szemben tartozásom?« 
~~ A sovány ember így válaszolt: 
»Körülbelül húsz esztendővel ez
előtt találkoztunk. Betegen, elha
gyottan feküdtem áz útszélen s 
kértelek: végy fel a kocsidra. S 
te büszkén tovább hajtottál.« — 
S jött a másik: »Én is figyelmez
tetlek egy nagy adósságra. Annak
idején tehenet vettél tőlem.« — 
»De hiszen én azt az utolsó fil
lérig kifizettem« — mondottam,
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mert ráisnaertem erre az emberre. 
»Azt hiszed? Hát nem emlékszel, 
hogy a felére szorítottad le a vé
telárat? Mert tudtad, hogy ..nyo
morban vagyok és a tehenemet 
mindenáron el akarom adni. — 
De az igazi ára fel van írva Isten 
könyvében!« — És így jött egyik 
a másik után. Félelmemben fel
kiáltottam: »Uram, elvesztem! —
— Nincs egy másik út, nincs egy 
másik ,ajtó a mennyországba?«

Amíg imádkoztam, az ajtóról el
tűnt a régi felírás és másik je
lent meg helyette: »Jézus Krisz
tusnak vére megtisztít minket min
den bűntől...« Tudtam, ez az, 
amire nékem szükségem van.

Felébredtem. Igen, erre van né
kem szükségem. Eddig abban a 
meggyőződésben éltem, hogy ki
váló ember vagyok, most abból 
élek, amit az Ur tett értem.

„ Megígérte. “
Egyszer az újságban nagyon be

teg, öreg hölgyről olvastam: »El
hagyott, — öreg, — beteg, — sze
gény.« — Ennyit tudtam róla és 
elfogott a vágy, hogy az anyagi se
gítség mellett legalább néhány vi
gasztaló szót is vihessek néki. — 
Elmentem hozzá. Azonban a be
teg vonásain olyan mélységes nyu
galom és béke uralkodott, hogy 
nem jött ajkamra egyetlen vigasz
taló szó sem. Dicsérte a kis kam
rácskáját, milyen jó, hogy ilyen 
kicsiny, mert lábai megdagadná
nak, ha nagy lakásban kellene ide- 
oda járkálnia. — Megkérdeztem 
tőle, hogy nem rossz-e így állan
dóan egyedül lenni? — De ő így 
féléit: »Soha sem vagyok egyedül.1«
— s rámutatott egy falimondásra: 
»Én tiveletek vagyok minden na
pon a világ végezetéig.« Láttam, 
hogy akit vigasztalni akartam, az 
vígasztalt; meg engem.
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Sieber J.

kameruni misszionárius jelentésé
ből: Kamerun belsejében lakik á 
mambilák nagy néptörzse. 1927- 
ben lépett először e földre Hof
meister misszionárius’, mint fölfe
dező és az Ur Jézus követe. Leg
szívesebben azonnal közöttük ma
radt - volna, de e területen tilos 
volt a missziói tevékenység. A 
fővárosban, Yolában a kormány 
elé terjesztette kérelmét: ■ enged
jék meg néki, hogy az országba!1, 
az Evangéliumot hirdesse. De ké
relmét kereken visszautasították.

1928-ban létesült Mbirkpa misz- 
sziói állomás. Ennek áldásos mű
ködéséről hallottak egész Mambi- 
lában. Különösen a betegek gyó
gyítása érdekelte a benszülötteket. 
Messze földről hozták el betegei
ket, többnyire bélpoklosokat, kü
lönböző lázban szenvedőket, stb. 
Igen sok esetben az Ur az imád
sággal végzett gyógykezelésre cso
dával felelt. Egyre sűrűbben je
lentek meg küldöttségek a kérés
sel: »Jöjjetek el hozzánk is! Szí
vünk Isten üzenetét éhezi és szom- 
juhozza!«

Egyik napon eljött személye
sen Mambila népes falujából, Bo- 
kutéból az elöljáró, őszhaju, igen 
tiszteletreméltó külsejű ember. 
Szolgája a mi mangófánk alatt 
állította fel a törzsfői széket. A- 
mint a törzsfő helyet foglalt, kö
rülötte egész kísérete földre bo
rult. Székemet, az ő kérésére, ve
le szemben állították fel. Beszél
getni kezdtünk. Mi fájt neki leg
jobban? »Miért nem küldtél mind
eddig hozzánk tanítót, hát te a 
mambila népei nem szereted? Mit 
vétett ellened az én népem? Én 
nagyon öreg vagyok, látásom 
meggyöngült, maholnap sírba tesz
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nek. De még meg szeretném él
ni, hogy a »jó igét« Isten követei 
az én népem közt is. hirdessék- 
Nem tudom melyik út vezet a 
menny nagy Istenéhez,, aki az em
bereket szereti. Félek a gonosz 
szellemektől.« Alig találtam sza
vakat e szív mélyéből fakadó ko
moly kérdésre. Ha azt mondom, 
hogy mi misszionáriusok szívesen 
mennénk, de a gyarmati kormány
zóság nem engedi, azt ezek az 
egyszerű emberek nem tudják 
megérteni. Újabb kérvényünket a 
yolai kormány ismét elutasította: 
»Mambila népe között tilos a misz- 
szionálás!«

Így emberileg szólva minden 
igyekezetünk hiábavaló volt. De 
kérelmüket a misszió Ura elé ter
jesztettük: »Uram, Tied az ügy! 
Te segíts!« Ezalatt a mambilák 
sem tétlenkedtek: Mbangból és 
Bokutéból kapott üzenetet a misz- 
szíonárius: »Már építik a temp
lomot.« Ebben őket a hatóság sem 
akadályozhatta meg.

Nemrég kákaországi kö rútam
ról hazatérve, asztalomon várt a 
yolai kormányzó ajánlott levele. 
Ebben a kormányzóság misszio
náriusainak sza;adkezetnyújt nem
csak a mambila országi missziói 

1 tevékenységre, hanem az összes 
odatartozó néptörzsek közt végez
hető munkára. Imánk csodálatos 
meghallgatásának bizonyítéka e 
hatósági munkaengedély. Az Ur 
megadta, amit mi képtelenek vol
tunk elérni. Feladatunk az, hogy 
híven sáfárkodjunk az Ur által 
ránkbízött talentumokkal.

Akik könnyhullatással vetnek, 
vigadozással aratnak majd.

Aki vetőmagját sírva emelve 
megy tova, vigadozással jő elő, 
kévéit emelve.

Zsolt. 126, 5. 6,
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TUDAK O ZZÁTO K  A Z  ÍRÁSOKAT!
Ápr. 1. Zsolt 149, 150. /. Móz. 24: 

40—07. Eliézer világos és határozott 
beszéde Lábánt és Bethuélt is meggyő
zi, hogy az Úrtól van ez a dolog. S 
Rebeka .sem haboz, hogy elmenjen ev
vel az idegennel. Isten gyermekeinek 
a fellépésében mindig kell valami o- 
ly.an biztosságnak, határozottságnak 
lenni, amely meggyőzi a jóakaratú 
embereket! hogy igái ügyet szolgálunk. 
Persze, aki szándékosan elzárja a szí
vét az igazság elől, azt nem lehet meg
győzni, Eliézer magaviseletében az is 
követendő, hogy mikor a reábízott ü- 
gyet elintézte, csupa udvariasságból és 
kedveskedésből nem időzik tovább, ha
nem siet haza.

Ápr. 2. Ií. Kor. 2:12—3:11. /• Móz. 
27:1 13. Jákobban sok olyan tulaj
donságot látunk, amely egyáltalában 
nem válik becsületére. Rebeka, aki
nek ő a kedvence, csalásra biztatja, 
melyből előny származhatik reá, egy 
Kicsit védekezik ugyan, de hamarosan 
enged. A kísértésnek sokszor nem 
könnyű ellenállni, kivált, ha az, aki
nek személyében a kísértő megközelít, 
közel áli a szívünkhöz. Jákob még 
nem ismerte Is.en fegyverzetét, amely- 
lyel elenállhatott volna a kísértésnek. 
(Ef. 6:11.) Mi ismerjük, de használjuk-e 
mindig?

Ápr. 3.. II. II. Kor. 3:12-4:6- /. 
Móz. 27:14 20. Aki a kisújját oda
nyújtja a gonosznak, annak az hama
rosan az egész karját megragadja, — 
szokták mondani. De sőt az egész em
bert is. A gyáva, engedékeny Jákobot 
már hazuggá teszi a kísértő. Atyja 
minden kérdésére hazugsággal felel. 
Jézus pedig azt mondja, hogy az ördög a 
hazugság atyja. Ö pedig az Igazság, s 
aki nem hallgatja az Ö beszédeit, az 
nincsen az igazságból. (Ján. 8:44—47.) 
Komoly kérdés ez mindnyájunkra néz
ve: az igazságból vagyok-e én. s nincs- 

'■ e semmi közöm a hazugság atyjához? 
Ápr. 4. II. Kor. 4:7—18. /, Móz. 

27:30—40. Hzsaut ismét más bűn tart
ja fogva, mint Jákobot, az  anyagias
ság, a testiség bűne. Elsőszülöttségi 
jogát is kész volt eladni egy tál len
cséért, s az áldásban most is nem 
annak a szellemi részét siratja, hanem 
anyagi javakat, amelyek vele járnak. 
Két úrnak nem lehet szolgálni. Vagy i 
az Ur, vagy a Mamraon. S Jézus! 
amikor erről beszél, nem csak a fös
vénységet. a kapzsiságot, hanem az aggo
dalmaskodást is ehhez a bűnhöz so-

Kor. 5:1-t-10- /. Móz. 
27:41 45, 28:1 5. Ézsau anyagiasságá
ból hamar kisarjadzik az a másik bűn, 
amely, olyan sokszor következik a 
pénz szereteléből: a gyilkosság gondo
lata. Isten megőrizte a gondolat 
keresztülvitelétől, de Jákobnak mégis 
meg kellett kóstolnia a saját bűnének 
keserű gyümölcseit. El kell hagynia 
a: szülői házat, ahol eddig olyan dé
delgetett kedvenc voltos épen anyjának 
kellett elküldenie őt, a kedvencet. Re
beka is bűnös volt: s a bűnös nemi ke
rülheti el bűnének büntetését. Krisztus 
azért vállalta magára a büntetést, mert 
Isién szentségének csak úgy lehet ele
get tenni, ha a bűn megkapja a maga 
büntetését. De mivel Jézus szenvedett 
a mi bűneinkért, minket nem ér a 
büntetés-, ha ezt az áldozatot hittel 
elfogadjuk.

Ápr. 6. II. Kor. 5:11—21. IV ■ Móz. 
21:4 -0. A rézkígyó csak jel. Nem ben
ne magában van a gyógyító erő, ha
nem az Isten parancsának való enge
delmesség, amellyel Izrael népe fők 
tekintett a kígyóra, vonta maga után 
Isten gyógyító kegyelmét. S az érc
kígyó példázat is, mert rámutat az 

| eljövendő Jézusra, aki majd úgy emel
tetik föl a kereszten, mint a kígyó a 
pusztában. (Ján. 3:14, 15.) Őbenne már 

| nem csak jelképet, példázatot látunk, 
hanem valóságot. Isten Öt adta áldo
zatul nem csak egy, a pusztában, ván- 

| dorló töredékéért az emberiségnek, ha- 
1 nem az egész világnak a gyógyulására.

Ápr. 7. Ján. 8:46-59. Zsid. 0.11 15. 
Ján. 13:31—35. I. Pét. 1:17—25. Krisz- 

■ tus egyszemélyben volt Főpap, aki az 
áldozatot bemutatta és maga az áldo- 

j zat, vagyis a Bárány, aki megáldoz- 
tatott. Ezt a kettős tisztséget csak 
Ó viselhette. Istennek bünlelen, szent 
Fia. De ez az áldozat azután örökér
vényű js. Nem kell újból és újból meg
ismételni, egyszer s mindenkorra el 
van végezve mindenkiért. S minden
től megtisztítja a benne hívőt, nem 
csak olyan bűnöktől, amelyeket a világ 
bűnnek nevez, hanem a bűnnek a 
szívben elrejtett gyökerétől is, s talán 
e világ szerint szépnek látszó, de Is
ten országa számára gyümölcsöt nem 
hozó, holt cselekedetektől is,

Ápr. 8. Zsolt. i. 1. Móz. 28:10 22. 
Mi.yen világosan látjuk Jákob történe
téből, hogy Isten hogy jön elébe a 
bűnös embernek Jákob, mint bűnök

rolja. (Máté 6:24. stb.) 
Ápr. 5. II.
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kel megterhelt lelkiismeretű ember jött 
ei hazulról, de Isten már azt a Jákobot 
látja benne, aki egyszer majd meg
alázkodva fogja bevallani bűnös vol
tát, s nem fogja elbocsátani Istent, 
míg meg nem áldja őt. S Isten ké
szíti az utat ehez a megalázkodáshoz. 
Almában megjelenik Jákobnak, s Já
kob bár még egyelőre rémülettel, el 
kell hogy ismerje: Az Ur van e he
lyen. Most még feltételeket szab, hogy 
Istent igazán Urának fogadja, de 
annyi bizonyos, hogy ennek a lehető
ségén már gondolkozik. Az Ur neked 
is elődbe jött, elfogadtad-e Őt teljha
talmú Uradnak?

Ápr. 9. II. Kor. 6:1—10. /• Móz. 32: 
1 19. Jákob sok szenvedésen és meg
aláztatáson ment keresztül, míg Lá- 
bánnál szolgált. De ez Isten iskolája 
volt számára. Mikor most hazafelé in
dul, egészen más lelki állapotban lát
hatjuk, mint mikor hazulról elindult. 
Szíve most már alázatossággal és hálá
val van tele. Mostani válságos hely
zetében is Istenhez fordul szabadí- 
tásért, s Isten Ígéreteire hivatkozik. 
Isten iskolája a legjobb iskola, ame
lyet végigjárhatunk. Mily kár, hogy 
oly sokan rugódoznak ellene, s kisza
ladnak Isten nevelő keze alól. A lec
kéket nem akarják megtanulni, a fe 
gyelmet nem akarják tűrni, a dorgá
lás ellen fellázadnak. Aki így cselek
szik kárt szerez a lelkének.

Ápr. 10. II. Kor. 6:11—18. /• Móz. 
32:22—32. Minden iskola végigjárása 
után, elérkezik a döntés napja, a vizs
ga. Jákob számára is elérkezett. Mi
után lelke a szenvedés idejében elő
készíttetett reá, most szemtől-szembe 
kellett állnia Istennel, s be kellett 
bizonyítani, hogy az Űré akar-e lenni vágj 
sem. S Jákob választ, az Űré akar lenni, 
az Ur áldására vágyik. Győzött, mert 
engedte, hogy Isten győzze le Őt. 
Volt-e már a te életedben ilyen döntő 
fordulat?

Ápr. 11. II. Kor. 7:1—16. /. Móz. 
33. Ha az ember egyszer rendbehozta 
dolgát Istennel, akkor könnyen megy, 
hogy az emberekkel is rendbe hozza. 
Mert Isten az, aki az Őhozzá térő em(- 
bert csendessé, alázatossá, békülékeny- 
nyé teszi. Milyen más a két testver 
találkozása, mint amilyen az elválás 
volt! Beteljesült Jákobon az az Ige, 
amit későbben fejezett ki bölcs Sala
mon a Példabeszédek könyve 16. ré
szének 7. versében: »Mikor jóakarat
tal van az Ur valakinek utaihoz, még 
annak ellenségeit is jóakaróivá teszi.« 
S az Ur ezt ma is meg tudja csele
kedni.

Ápr. 12. II. Kor. 8:1-13. 1. Móz. 
35:1—15. Jákobnak első dolga, mielőtt 
az Isten által neki kijelölt Béthelbe költö
zik, az, hogy megparancsolja egész háza- 
népének, hogy hagyják el az idegen 
isteneket, tisztítsák meg magokat s 
változtassák er öltözeteiket, ö  pedig 
az idegen isteneket elássa, hogy töb
bé reájok ne találhassanak. Sok, ma
gát keresztyénnek nevező ember ma 
sem akarja megérteni, hogy ez a meg
térés, amelyre neki is szüksége van. 
Keresztyénnek vallja magát és ápolja 
bálványait, amelyek közt a legkedve
sebb a saját drága énje, nem fogadja 
el hittel Jézus vérének megtisztító ere
jét, s nem hajlandó felöltözni azt a 
lelki ruhát, amelyet a Megváltó akar 
reá adni. Mennyit tanulhatna az ilyen 
ember az ó-testamentomi Jákobtól!

Ápr. 13. II. Kor. 8:14—24. Zakar. 
9:8-12. Közeledünk a nagyhéthez. 
Jön a Király! Az ó-testamentumi 
próféta még alázatos formájában látja, 
szamárháton ülve, mert hiszen először 
úgy kellett neki eljönnie. De nekünk 
már máskép kell Őt várnunk. El fog 
jönni, mint diadalmas Király, akinek 
dicsőségét minden emberi szemnek meg 
kell látnia, még ellenségei szemének 
is. Lelked legfontosabb kérdése ez, 
hogy fogsz szembe állni vele, mint Öt 
váró tanítvány-e, vagy mint ellenség?

Ápr. 14. Máté 21:1—9, Fii- 2:5—11. 
Ján. 12:1—8. Zsid. 12:1—6. Milyen óriá
si különbség van a Mária lelkülete és a 
Júdás lelkülete között! Mária szívét az 
Ur iránt való szeretet tölti be, s igyek
szik ezt a szeretetet valamiképen ki
fejezni. S mint ahogy a kenet illatával 
betelik a ház, úgy lesz őmaga is Krisz
tus jóillatja Isten előtt (II. Kor. 2:15.) 
Júdás szíve a pénzen csügg, az az ő 
bálványa, s ezért a bálványért képes 
eladni Mesterét, s odaadni a maga lel
két a kárhozatra. Milyen a mi lelküle
tűnk? Jézus-é az Istenünk, vagy a 
Mammon?

Ápr. 15. Zsolt. 2. 11. Móz. 12:1—14. 
Az ó-testamentum jelképei közül leg
mélységesebb értelmű a húsvéti bárány. 
Isten ki akarja szabadítani népét az 
egyiptomi fogságból. A kilenc csapás 
után is keményszívűnek maradt Fáraó
ra rábocsátja a tizedik csapást, a leg
súlyosabbat. Minden egyiptomi háznál 
meg kell halnia az elsőszülött fiúnak. 
Az Ur népe meg van kímélve ettől 
a csapástól. De áldozatnak ott is kell 
lennie, és ez a bárány. Ez ölettessék 
meg, ennek a vére hulljon ki. Megér
ted-e a jelképet?

Vargha Gyuldné.
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