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A böjt.
Ne hidd, kedves evangélikus 

vagy református testvérem, hogy 
neked a böjt kérdésével egyáltalán 
nem kell foglalkoznod, hiszen a 
bojt római katolikus szokás, te 
pedig protestáns vagy, te nem 
bőj tölsz. De igen, a protestáns em
bernek is, és pedig különösen a! 
hívő embernek is kell bőj tölnie, 
bibliai, krisztusi értelemben.

A hívő keresztyén böjtje nincs 
naptárhoz kötve, hanem mindig 
tart, mert nem külső parancs, 
vagy kényszer, hanem a léleknek 
belső indíttatása minden időben. 
A hívő keresztyén tudja, hogy »Is
tennek minden teremtett állatja 
jó és semmi sem megvetendő, ha 
hálaadással élnek azzal« (I. Tim. 
4:4.), de azt is tudja, hogy »Is
ten országa nem evés, nem1 ivás, 
hanem igazság, békesség és Szent
lélek által való öröm« (Róni. 14: 
17.) tehát sem nem válogat az 
eledelekben, sem mértéktelenül 
nem eszik, hogy ezáltal a testét 
táplálva a maga kívánságaiban, 
megakadályozza magában a Szent
lélek munkáját. Ilyen értelemben 
tehát mindig bőj töl. A farsangra 
és a naptári böjtre, vonatkozólag, 
szeretett testvérem, I. Ján. 2:15— 
17-re hívom fel a figyelmedet. 
Xe szeresd a világot, s azokat, 
amelyek a világban vannak, ne 
csak böjtben, hanem farsangban 
sem és sohasem. A világ é& az ő 
kívánságai elmúlnak, s aki bár
mi tekintetben is ragaszkodik hoz
zájuk, az szívét olyan dolgokhoz 
köti, amelyek elfoglalják abban a 
helyet a tisztább, szentebb örömök, 
a Szentlélek által adott örömök 
elől. S mikor a földi életnek vége 
lesz, akkor az elmúlandó örömök
től meg kell válni, az örökkéva
lókat pedig nem kapta meg, mert 
amazok miatt nem volt hely a

számukra. Ezt akarod? Ügyre 
nem? Te Isten akaratát akarod 
cselekedni, hogy örökké megma
radj, örökkévaló örömeiddel e- 
gyütt. Akkor a világ örömei
től szakadj el, s ebben az érte
lemben bőjtölj mindig, állandóan. 
Meglásd, ez nem veszteség les.z, 
hanem' kimondhatatlanul nagy 
nyereség. V.Gy-né.
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Hogyan várhatunk megújulást 
népünk életében?

Ha megalázza magát az én né
pem, amely nevemről neveztetik, 
s könyörög és keresi az én arco
mat, és felhagy az ő bűnös élet
módiával : én is meghallgatom 
őket a mennyből, megbocsátom 
bűneiket, és megszabadítom föld
jüket. II. Krón. 7:14.

Oh, Uram, adj lelkifelébredést 
és kezdd el én bennem!

Legyen ez napi imádságod!

ígéretek: Zsolt. 138:7., Zsolt. 
51:10—15., Hóseás 14:4—8.

Az egyik veimári templom ol
tárán látjuk Cranach Lukács leg
utolsó és legszebb müvét, amelyet 
nem sokkal a halála előtt fejezett 
be. Krisztus megfeszítéslét ábrá 
zolja s a keresztről kiszökő vér- 
sugár három előtte álló alak közül 
a középsőre mutat, amely magát 
a festőt ábrázolja. — Vájjon mit 
akart kifejezni? Nem volt-e ez an
nak a reménynek a kifejezője, 
hogy Krisztus halála által Cranach 
Lukács is részesévé lett a keresz
ten elvégzett megváltásnak?
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A MI TAVASZUNK.
Testvér, tavasz. Találkoztál vele?
Nem érintett üde, szabad szele?
Nem lett a szíved csordultig tele?

Szabad szelének érintésire 
mentél rügyet keresni messzire?
Csalt a madarak csicsergő hire?

Láttál tavaszt? Dalos, vidám derűt, 
virágot út-útfélen mindenütt, 
fehérharangút, mélylőkékszemüt ?

S amint kerested élet új jelét,
ott a tavaszban — nem lépett eléd . . .
nem láttad — a fájdalmak emberét?!

Nincsen tavasz, hogy el ne jönne Ö, 
a fényháttérben felsötétedő, 
keresztet hordó, néma Szenvedő.

Ahol legragyogóbb a napsugár,
Ö elárultan, elitélve jár
minden tavaszban — ezer éve már.

Egyedül. Elhagyták az emberek: 
hű tizenkettő, lelkes kis sereg .. •
Jár egyedül és szembejő veled.

Glóriás dalok nem zengik körül.
Fehér angyalok nem lengik körül. 
Feje fölött csillagfény nem örül.

Karácsony .. • Hideg, hófödött világ. 
Nagypéntek? Derű, napsugár, virág? 
Ö, hol keressük a harmóniát?

Ha emberek rendeztük volna el, 
sötét kereszt télben borongna fel, 
s tavasszal csengne: Jászolágy a jel!

De Isten terve, gondolatja más: 
Télben tavasz: Eljött a Messiás! 
Tavaszban — tél: tö v is ... ostorcsapás.

Tavaszban té l .. • De tél az minekünk? 
Hisz szent halála lett az életünk, 
szabadulásunk, öröménekünk.

Neki most kell így köztünk járnia, 
szenvednie, halálra válnia.
Íme, jő a fájdalmak férfia.

Ne álljunk félre elkerülve Őt, 
a fényháttérben felsötétedő, 
keresztet hordó, értünk Szenvedőt.

Reánk életet más nem sugaraz, 
lelkűnkön más virágot nem fakaszt: 
Nekünk az Ő halála a tavasz!

B. E. d- j.

Klaudius Mátyás

ismert író írja testvérbátyjának, 
Andrásnak: »Emlékszel-e még el
ső csónakkirándulásunkra, amikor 
a folyam közepén kiestem a csó
nakból? Minden reményt fel
adtam már és csak arra gondol
tam, hogy milyen lesz a halál s 
hogy fog szegény édesanyánk szo- 
morkodni. Láttalak kinyújtott kar
ral közeledni felém és megragad
talak. — András, még ma is lá
tom ezt! — De látok egy más Sza- 
badí'tót is, aki kisegít minden baj
ból, megvált minden bűntől! Lá
tom az Ur Jézust, amint körüljár 
és jót tesz: a bénák járnak, a pok- 
losok megtisztulnak, a süketek 
hallanak, ¡a halottak feltámadnak 
és a szegényeknek az Evan
gélium hirdettetik; látom Őt, 
akinek szél és tenger enged, 
aki a kisgyermeket magához en
gedi, szívéhez szorítja és meg
áldja őket; aki Istennél volt s aki 
maga is Isten lévén, örömben s 
dicsőségben részelsült és mégis a 
nyomorultak és foglyok közé ment, 
hogy őket bűneiktől vére ál
tal szabaddá tegye; aki nem né
zett fáradtságra, megvette tésre,
hanem engedelmes volt a keresztfá
nak haláláig, aki eljött a világba, 
hogy üdvözítse azt! — András, 
hallottál-e valaha ehez hasonlót?«

»Mert az Emberfia sem azért 
jött, hogy szolgáljanak neki, ha
nem, hogy ő szolgáljon és életét 
adja oda váltságul sokakért.«

Márk 10:45.
»Nem nagyobb a szolga az ő 

uránál. Mivel engem üldöztek, ben
neteket is üldözni fognak, ha az 
én beszédemet megtartották, a tie
teket is meg fogják tartani.«

János 15:2 a
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Értünk bűnösökért halt meg.

Késő este volt már, amikor egy | 
szegényesen öltözött egyszerű asz- 
szony kért, hogy egy beteget láto
gassak meg. Elmondta, hogy nem 
régen lakik nála, s néki kezdettől 
fogva nem tetszett. Most tizennégy 
napja fekszik ágyban s aligha fog 
mégegyszer felkelni. »Kérem jöj
jön el, úgy hiszem könnyíteni a- 
kar a szívén!« Azonnal követtem 
az asszonyt. A külváros egyik há
zacskájában nagy szenvedések kö
zött, igen rossz állapotban talál
tam egy ifjút. Haja csapzottan 
lógott a homlokába, arca sápadt 
és sovány, szemében különöu fény 
ragyogott. Jó idő telt el, míg az 
erős köhögéstől beszélni tudott. 
Apja asztalos, istenfélő ember, vi
déken élnek. Megúnta az otthoni 
életet, a városba költözött, hogy 
a világot élvezhesse. Most itt fek
szik elhagyottan, betegen. »Úgy 
félek, olyan rettenetesen félek!« — 
kiáltotta. »Jézus azt mondja: »Én 
vagyok a feltámadás és az élet, aki 
hisz énbennem, ha meghal is él« 
— feleltem. »Ez nem nékem szól«- 

válaszolt. »Gyermekkorom óta 
gonosz voltam. Amikor édesapám 
reggel és este imádkozott velünk, 
a háta mögött kinevettem. A Bib
liából könnyelműen tréfát űztem. 
Most éget: a, lelkilsmer<etemet. Ho
gyan vigasztalhatnám) magámat 
Isten Igéjével, amit eddig lábbal 
tapostam?« Kétségbeesetten nézett 
rám. Nem láttam még embert így 
összetörve. Szívem mélyéből e- 
gyüttéreztem vele. Tudtam, hogy 
Isten épen az összetört szívekbe 
költözik. De hogyan találjam meg 
a kapcsolatot, a helyes Igét, amely 
ebbe a sötétségbe beleiénylene ? 
Róma 5:8 jutott az eszembe: »Mi
kor még bűnösök voltunk, Krisztus 
érettünk meghalt«. »A Bibliában 
így van ez megírva?« — kérdezte.

Fellapoztam a helyet. Ujját a 
könyvre tette s reszketve és mohón 
olvasta. »Igen, bűnös voltam«. - 
>De Krisztus érettünk meghalt.« 
Mindig inkább megnyugodott. 
Egymásután olvastam még fel I- 
géket. Gyógyszer volt ez beteg lel
kének.

Néhány nap múlva bekövetke
zett halála előtt megkapta a hírt, 
fogy szülei megbocsátottak. Csend
ben, megbékélve léphette át az ö- 
rökkévalóság küszöbét.

Tízszer az aknában.
Néhány évvel ezelőtt egy bá

nyát hirtelen hatalmas vízár bo
rított el, maga alá temetve a ben
ne dolgozó munkásokat. A mun
ka egyik vezetője, Binde bánya
mérnök kilencszer szállt le, hogy 
munkásait megmentse. Amikor ti
zedszer is lement, nem jött vissizja 
többet. Életét áldozta azért, hogy 
az elveszetteket a mélységből a 
világosságra segítse. Méltán di
csérték a napilapok ezt az önfel
áldozó, bátor hőst. — De tudsz-ie 
arról a hősről, aki az égi dicső
ségből, a bűn és halál legnagyobb 
mélységébe szállt alá, hogy mind
azokat, akik ott vannak, megment
se? Jézus Krisztus!, Isten Fia, ön
magát adta éretted, kínos halálra, 
hogy a romlás legmélyebb mélysé
géből felemeljen. Éretted szállt 
le és éretted ment a keresztre.
* *J*-*J* -»4<- -*J+ ***- »** »J* **♦ -*J* ♦£* f

Konstantin római császár pa
rancsot adott ki, hogy keresztyén 
hivatalnokai tagadják meg hitü
ket. Némelyek megtették, azonban 
a császár épen ezeket bocsátotta 
el a következő szavakkal: »Aki Is
tenéhez nem hű, az földi urához 
sem lesz az, sem a hazájához, 
sem senki máshoz ezen a vilá
gon.«
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KÜLMISSZIÓ.

Hogyan szemléltetik a 
kínaiak az Evangéliumot.

Az egyik áhítatot a legöregebb 
Li vezette. Kezében egy zseblám
pát tartott, s a Szentlélekkel való 
beteljesülést akarta magyarázni 
vele- Megkísérelte meggyújtani a 
lámpát. Hiába! Mi lehet az oka? 
Végül kinyitotta a lámpa hátsó ré
szét és belsejéből különféle pap ír- 
szeletkéket vett ki. A papirszelete- 
ken ez állt: engesztelhetetlenség, 
nagyravágyás, büszkeség. Megma
gyarázta, hogy a test gyümölcsei 
állják útját annak, hogy valaki a 
Szentlélekkel megtelhessen. Ho
gyan világíthatna a keresztyén, ha | 
szíve ezekkel van tele? tehát ki 
kell vetni ezeket belőle. MoiSt már 
ég a lámpa? Nem! Nem elég a 
bűnt elhagyni, szívünket új tarta
lommal kell megtölteni. Most ele
met tesz a lámpába. A lámpa ég. 
Ha a szív onnan felülről megtelik 
Szentlélekkel, akkor a keresztyén 
égni és világítani fog Jézusért.

A másik segítségünk, U., néhány 
hét előtt súlyosan megbetegedett 
és már a sír szélén állott. Most ö- 
römmel tett bizonyságot az akkor 
megtapasztalt áldásokról. Azóta 
nevét is megváltoztatta: »Uj élet
re ébredt.« Következőképen ma
gyarázta" el megújulását, miután 
a földről egy szennyes követ e- 
rnelt fel s azt megmosta. így emel 
ki az Ur e világ szennyéből és 
mos meg bennünket. A keresztség 
által megmosattunk. De a kereszt
ség magában nem elég, a Szent- 
lélékkel kell megkereszteltetnünk. 
Zsebéből papirosba csomagolt 
mészdarabot vett elő. Ez a mész 
régen kemény kő volt, azonban é- 
rintkezésbe került a tűzzel és a 
tűzben átváltozott. Most már hó

fehér és használható. így a ke
resztyén élete is csak akkor áldá-1 
sós élet, ha a Szentlélek tüze é- 
rintheitte a szívet. Minden szenny | 
elégett, a szív tiszta, hófehér és i 
szent. Megtörténik, hogy a követ 
nem eléggé égetik kft s a kő lég- 
belseje használhatatlan és kemény 
marad. így van sok keresztyén is: 
Bensőjében még el nem éĝ tt 
bünkövek vannak. Nem adták át 
magukat teljesen az U rnak. Pe
dig csak annyira lehetünk használ
hatókká, vállhatunk áldásokká, a- 
mennyire a Szentlélek tüze át
járhatott bennünket. — Az ilyen 
szemléltető példák sokat monda
nak.

A kereszt bolondsága.
Egyik misszionárius hallgatósá

gának az örömüzenetről beszélt. 
Legtöbben közülük pogányok vagy 
mohamedánok voltak, tarka tö
mege a különböző fajoknak: áriák, 
szemiták és malájok. Amikor a 
misszionárius beszédében Krisztus 
keresztjéhez ért és elmondta, hogy 
halt meg Isten Fia a kereszten — 
az egybegyűltek között nagy lár
ma, nyugtalanság támadt. Először 
egy-kettő, később mindig több em
ber állt fel s kezüket magasra e- 
melve, gúnyolódva kiáltották: »Mi
csoda Isten ez!« — A kereszten 
függő Isten Fia megbotránkozás 
és bolondság volt előttük. Soha 
nem állt még olyan világosan e- 
lém, mint akkor, hogy milyen i- 
degen Krisztus, a Biblia Messiása 
az emberi szív számára. Ember 
nem válthat meg. Ezt csak-az te
hette meg, aki Istentől jött, s akit 
az emberek megvetettek, de aki 
mégis bűneiket hordozva, a bün
tetést elszenvedve tért vissza ismét 
az Atyához.



55. . F é n y s u g á r '

TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT.
Műre. 16. Zsolt. 80:1 — 19. II. Mózes | 

4:5—18. Rettenetes az Isten azoknak, 
kik ellenállnak neki, de kegyelmes 
is hűséges Isten azokhoz, akik bíz
lak benne és engedelmeskednek neki. 
degérezteti erejét a hitetlenekkel, a- 
:oknak vesztére, s a hívőkkel, azok- 
lak javára. Milyennek ismered te öt?

Mdrc. 17. Luk. 19:28—40. 11. Mózes 
14:19—31. Nem megkapó dolog-é az, 
rogy mikor a szamárnak a gazdái 
megtudják, hogy Jézus követei azok, 
akik a szamárért jönnek, s azért ké
rik azt, mert az Úrnak szüksége van 
reá, akkor ők minden habozás és el
lenkezés nélkül odaadják. Vájjon, ha 
valamire, ami a miénk, az Úr reá
mutat, s azt mondja, hogy neki ar
ra szüksége van, oda adjuk-e neki 
ilyen szívesen? Bizonyára csak ak
kor, ha előbb már neki adtuk szí
vünket. Pedig Ö elsősorban azt kéri. 
Ha valaki valamit odaad Jézusnak, 
avval nem a maga dicsőségét növeli, 
hanem az Űrét, mint ahogy itt sincs 
többé szó a szamár gazdáiról, csak az 
llrról, akinek dicsősége itt nyilván
valóvá lett.

rábizottakat, gyűlölettel fordul a köve
tek ellen, s gyűlölettel a Fiú ellen is.

Műre. 20- Luk- 20:19 -26. II. Mózes 
16:1—10. A gonosz embernek is van 
lelkiismerete, s az felszólal az elkö
vetett bűnök ellen, de a lelkiismere
tet el lehet hallgattatni, s nagyon 
sokszor épen egy újabb bűn elköve
tésével. Milyen világos példa erre a 
főpapok és írástudók eljárása. Meg
érzik, hogy Jézus a példázatot öelle- 
nök mondotta, mert lelkiismeretök vá
dolja őket, de bűnbánat helyett újabb 
terveket koholnak, hogy Jézust be
szédében megfogják. Az igazságot a- 
zonban nem lehet elpusztítani, mert 
a világosság elől a sötétségnek me
nekülnie kell. S ez az igazság ma 
is megáll: »Adjátok meg földi fele
barátaitoknak azt, amivel nekik tar
toztok, s mennyei Uratoknaik azt, ami
vel őneki tartoztok.«

Mdrc. 18- Luk- 19:41—48. II. Mózes 
15:1—18. Milyen áldás lett volna Je
ruzsálemre nézve, ha lakosai épen úgy 
telismerték volna Jézus dicsőségét, 
mint az egyszerű falusi nép, amely 
ott Jeruzsálem előtt, az ünnepre jő
vén a városba, találkozott a szamár
háton ülő Jézussal és örömujjongás
sal dicsőítette. Jeruzsálemben, fájda
lom, csak ellenségeket talált. Gyűlö
lettel eltelt vezető embereket és ál- 

: táluk félrevezetett népet. Jeruzsálem- 
j be az Ur meghalni jött, de nem ön- 
! magát siratja, hanem Jeruzsálemet, a- 
[ mely nem ismerte föl meglátogatá- 
t sának napját.

Morc. 19- Luk- 20:1—18. II. Mózes 
15:20—27. Jézus csak az őszinte lel
kek kérdésére felel. Akik álnok szív
vel akarják Öt kérdéseikkel sarokba 
szorítani, azokhoz neki is csak kér
dései vannak, amelyekre nem tudnak 
megfelelni, mert akkor sem akarnak 
őszinték lenni. Milyen jellenmző ez a 
párbeszéd a természeti ember gondol
kozásmódjára! S mennyire megérteti 
«lünk azt a példázatot, amelyet Jézus 

| |  itt a népnek mond. A természeti emi- 
»  bér mindig a maga hasznát keresi. 
| |  Amit Istentől kapott, azt is csak art- 
B  ra akarja fölhasználni:, s ha Isten az 
IK. ö szolgái által számon kéri tőle aI

Mdrc. 21. Luk. 20:27 - 40. £saiás52: 
7—10. Mindig fogasabb és fogasabb 
kérdéseket tesznek föl Jézusnak az 
ellenségek, de Ö sohasem jön zavar
ba. A mennyei dolgokra vonatkozólag 
épen úgy meg tud felelni, mint a 
földiekre vonatkozólag. öelötte a 
mennyek országának titkai mind nyil
vánvalók, s örömmel tárja föl azokat 
a vágyakozó szivek előtt. De még az 
így feltárt szent titkok azok számára, 
akik hittel elfogadják: evangélium, ad
dig azoknak, akik álnok szándékkal 
kutatják: ítélet.

Mdrc. 22- Ján- 6:1—15. Róm. 5:5—11. 
Jón. 6:47—57. II- Kor. 7:4—10. Té
ves dolog azt hinni, hogy Jézusnak 
csak a beszédei az a lelki kenyér, 
amellyel nekünk táplálkoznunk keli. ö 
maga világosan mondja, hogy a lelki 
kenyér az ö teste, amelyet ad a 
világ életéért. Beszédei, bármeny
nyire hozzájárulnak is lelkünk táp
lálásához, mégsem volnának ele
gendők .megmentésünkre, áldozati ha
lála, vérének kiontása nélkül. A Lélek 
által indíttatva adta oda szent testét 
a halálba, s mi ennek az áldozat
nak megváltó erejét hit által tehetjük 
a magunkévá. Hit által veszi magába 
lelkünk az ö testét és vérét úgy, 
mint ahogy az Úrvacsorában magához 
veszi testünk a kenyeret és a bort.

Mdrc. 23. Zsolt. 90. II. Móz. 16:11—21, 
Bizony mindnyájunknak szükségünk 
van bölcs szívre, hogy megtanuljuk 
jól felhasználni a napjainkat. Bölese- 
séget Isten ad azoknak, akik az Ő 
ledgnagyobb kegyelmi ajándékát, a
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megváltó Jézust elfogadják, övele 
minden a mienk, mert Aki az Ö tu
lajdon Fiát mindnyájunkért odaadta, 
mimódon ne ajándékozna vele együtt 
mindent minékünk? (Róm. 8:32.) Aki 
Öt befogadja és Őbenne marad, an
nak életén meg kell látszania Isten 
munkájának.

Műre. 24■ Luk. 20:41 21:4. II Móz. 
16:22—36. »A gazdag és a szegény 
összetalálkoznak« mondja a Példabe
szédek Írója (Péld. 22:2.)- összetalál
koznak a templompersely mellett is. 
A gazdag írástudó sokat vet belé, de 
a mindennapi életben fölemészti az öz
vegyeknek házát. A szegény özvegy 
csak két fillért vet a perselybe, de 
az minden vagyona. Egyik a látszat
ért adott kemény, szeretetlen szív
vel, a másik hitből, tudván, hogy Is
ten nem hagyja éhen veszni azokat, 
akik Őbenne bíznak. S Jézus kimond
ja az igazságos ítéletet, nem csak ak
kor, hanem ma is.

Múrc. 25- Luk. 21:5—10. II. Mózes 
17:1—7. Jézus világosan beszélt az el
következendő utolsó időkről, de azok
nak pontos időpontját sohasem ha
tározta meg. Milyen oktalanság tehát 
ha emberek ki akarják számítani Jé
zus újra eljövetelének, s az evvel járó 
időknek napját. De épen olyan ok
talanság az utolsó időkről szóló prófé
ciákat elvetni, s azt hinni, hogy azok 
nem fognak beteljesedni. Be fognak 
teljesedni minden, nyomorúságukkal 
együtt, de Isten gyermekeinek nem 
kell félni, mert fejőknek egy hajszála 
sem fog elveszni.

Márc. 26- Luk. 21:20—28. II. Mózes 
17:8—16. Amennyire biztatja Isten Igé
je a hívő lelkeket, hogy nem kell 
félniök, annál elrettentőbben állítja a 
hitetlenek elé a pusztulás bizonyossá
gát. Az ő számukra ítélet lesz a Jézus 
eljövetele. De ez a komoly intés, ame
lyet Isten Igéje ad, épen arra való, 
hogy azok, akik még ma hitetlenek, 
megértsék, hogy most még a kegye
lem idejét éljük, s aki elfogadja a 
kegyelmet és megtér, az megtartatik.

Műre. 27- Luk. 21:29 38. II. "Mózes 
18:1—12. Ma is épen úgy van, mint 
Jézus idejében volt, hogy az embe
rek a természeti jelenségekből tudnak 
következtetni sok minden földi do
logra, időjárásra, stb. De mikor Is
ten Igéje arról szól, hogy bizonyos 
események a bekövetkezendő lelki dol
goknak a jelei lesznek, akkor hitetle
nül rázzák a fejüket, s azokat, akik 
ebben hisznek, rajongónak bolondok
nak tartják. Mert a hitetlen ember

csak abban hisz, amit a szemeivel 
lát, de amit lelki szemekkel kellene, 
Isten Igéjének a kijelentése folytán 
meglátnia, azzal szemben vak

Márc. 28. Luk. 22:1—13. IV. Mózes 
21:4—9. Mialatt a sátán már fölin- 
gerli Judást, hogy elkövesse az áru
lást, azalatt Jézus nyugodtan teszi az 
előkészületeket a páskha megünnep
lésére. Az Ö tiszta lelkiismeretét s az 
Atyával való összeköttetését semmi 
meg nem zavarja, még a követke
zendő nehéz napoknak előre vetett 
árnyéka sem. így akarja ő megadni 
az övéinek is, hogy félelem nélkül 
tudjanak megállni a nehéz napokban 
is, tudván, hogy nincsenek elhagyatva 
mert velők van Az, Aki érettök is hor
dozta a . szenvedések nehéz kereszt
jét.

Márc. 29■ Ján. 8:46—59. Zsid. 9: 
11—15. Ján. 13:31—35- I. Pét. 1:17-25. 
Milyen világosan és határozottan két 
táborba osztják Jézusnak ezek a sza
vai az embereket: arra a táborra, ame
lyik hallgatja az Isten beszédeit és 
így Istentől való, s arra a másikra, 
amelyik elveti Isten beszédét, tehát 
az ördög tábora. Az Isten beszédének 
elvetése főként abban nyilvánul meg, 
hogy az emberek Jézust vetik el, Őben
ne botránkoznak meg. S ez természe
tes is, mert Jézus élete és halála ezt 
a nagy igazságot hirdeti: »Ember, te 
bűnös vagy, Megváltóra van szükséged, 
mert különben elkárhozol.« S ez az, amit 
az emberek nem akarnak elfogadni.

Műre. 30■ Zsolt. 91■ II. Mózes 18: 
13—27. Mennyi erő és mennyi gyön
gédség van ebben a zsoltárban! Jól 
mondja a »Sasszárnyak hordanak en
gem« kezdetű ének szerzője: »Mert 
e szárnyakon erő van, És béke e szár
nyak alatt.« Az Urnák hatalmas ereje 
hordozza azokat, akik őbenne bíz
nak, Őhozzá ragaszkodnak, s azok 
bizton pihenhetnnek az Ö szárnyainak 
árnyékában.
Műre. 31. Luk. 22:14 22. Zsolt 93. 

Az Ur kívánva-kívánta ezen az utolsó 
estén tanítványaival együtt fogyasz
tani el a húsvéti bárányt. Mielőtt éle
tét az egész világért odaadná, még 
tanítványaival akar együtt tölteni egy 
meghitt órát, elmondani nekik utolsó 
rendeletét: »ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre.« Az ő emlékezetére 
vesszük a Úrvacsorát, ővele e- 
gyesülünk, hit által, mikor a ke
nyeret és a, bort magunkhoz vet
tük. Szent szertartás az Úrvacsora 
vétele. Szentül bánsz-e vele?
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