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A GOLGOTÁI KERESZT TITKA.

A golgotái keresztet nekünk! Igen, Uram, sok
mélységes titok veszi kö- kai jobban kellene Té
rül. Azonban nyilván- ged szeretnünk, de mi

szeretet he-való, hogy a 
golgotái ke
resztben Is
tenkegyelme 
hajol le hoz
zánk. Elme- 
hetnél-e kö
zömbösen i- 
lyen nagy 
szeretet mel
lett ? Ez le
hetetlen! Jöjj 
inkább, bo
ruljunk le E- 
lőtte és mo
sassuk meg 
az Ő véré
ben a mi bű-

ELVEGEZTETETTI

lyett csak bű
neinkkel fá
rasztunk; U- 
ram, Te hor
dozod a mi 
terhűnket és 
a mi bűneink 
büntetése 
rajtad van. 
Valóban i- 
gaz, hogy a 
golgotái ke
resztet titkok 
sokaságave
szi körül. De 
legnagyobb 
titok mégis 
az, hogy a-nos es csa-

 lárd lelkünket fehérre; zok szegezték öt a kereszt- 
jöjj,imádjuk Isten szerete- re, akiket Ő mélységesen 

 tének a hatalmát, melyet szeretett és akiknek sze
Jézusban ajándékozott retniök kellett volna Őt.
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A kereszthez.

Genf városa felett borús, téli 
napokon sűrű köd fekszik. Ha va
laki a városból a Mont-Saleve hegy 
lejtőjén felfelé halad, hamarosan 
eljut e!gy kereszthez, amely a hegy
oldal szélén áll és uralja az egésiz 
Rhone-völgyet- Ugyanabban a ma
gasságban megszűnik a köd. Egy
szer egy idegennek, aki csodálko
zott, hogy mindig a ködben jár, 
egy földműves a következő választ 
adta: »Menjen fel a keresztig, ott 
megtalálja a napot.«.

Igen, azon a ponton csodálatos 
kép tárul elénk. Génfet, a tavat 
és az egész síkságot valóságos 
köd-tenger temeti el, amelynek fe
lületét bearanyozzák a nap suga
rai. Ebből a ködtengerből, mint 
óriási sziget emelkednek ki a Mon- 
te-Saleve hegy meredek sziklái és 
felnyúlnak a felhőtlen égig. A. tá
volban egyfelől a Jura hegylánc, 
másfelől az Alpok hófödte csúcsai 
láthatók.

Lent, az egész síkságot betakaró 
köd alatt, minden borús és komor; 
ott lent emberek nyüzsögnek, em
berek sürgölődnek, fáradoznak, be
lemerülnek a  saját ügyeikbe, küz
denek a nyomor ellen, vagy mohón 
hajszolják az élvezeteket, — és 
köztük ezren és ezren, akik úgy 
élnek, mintha nem volna, Isten.

De hogyha egy ilyien borús na
pon felmászol a kereszthez, a fel
kelő nap sugaraitól beragyogott 
természet közepette megláthatod 
ennek a keresztnek az árnyékát, a- 
mely a maga roppant nagyságá
ban ott fekszik a síkság egész köd- 
tengerén. Csodálatos képe az is
teni szeretetnek!

Igen, azóta, hogy a kereszt fel
állíttatott a földön, azóta, hogy 
Istennek a Fia gyilkosaiért imád
kozva az életét adta, — s aká;r 
akarják őt az emberek, akár nem,

— vérével megfizette értük a vált
ságdíjat, azóta ennek a keresztnek 
az árnyéka befödi a földet s az 
egész emberiség részesül ennek az 
áldozatnak az áldásában. Az em
ber mondhatja Istennek: »Én gyű
löllek!« Isten a kereszt által feleli: 
»Örökkévaló szeretettel szeretlek.«

Az ember fellázadhat Isten el
len, de nem vonhatja ki magát ez 
alól a határtalan szeretet alól, a- 
mely Jézus Krisztus keresztjénél 
fakad. — Az ember megtagadhat
ja az Istent; Isten mégis szereti 
és a kereszt által megmutatja en
nek a szeretetnek a valóságát.

Úgy, ahogy vagyunk, beburkol
va a közöny, a felületesség, a két
kedés, a hitetlenség és a bűnnek 
a felhőjébe, szeret bennünket Isten 
és a Fiát adta a mi megmenté
sünkért. E  ködfelhő felett ott áll 
a kereszt, beragyogva Isten sze- 
retetének sugarai által.

Légy közönyös, légy gúnyolódó, 
azért mégis egy vagy:

»akiért Krisztus meghalt«.
(I. Kor. 8, i i .)

Ez tény és nem vonhatod ki 
magadat Isten szeretető alól.

Jöjj a kereszthez, nézz, a 
Megváltóra, aki meghalt azért a 
világért, amely öt keresztre fe
szítette. Nézz: az igazra, aki ha
lálba ment a, memigaznkért. A ke
resztnél szétlöszlik a kételkedés! és 
bűn felhője. Ott ragyog felénk Is
tennek szeretete, (Róma 5,8.) ott 
világít és melegít Isten napja, ott 
klapja meg lelkünk a világosságot, 

.ott találjuk meg a mennyet, ott 
vesz lakozást szívünkben a békes
ség, miért ott kapjuk meg a teljes 
bűnbocsánatot és a teljes szabad
ságot.

»Jöjj a kereszthez!«
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Nagypéntek.
1901 szeptemberében az Egye-] 

sült Államok elnökét, Kinleyt meg- j 
gyilkolták. Minden szív megren- j 
dűlt erre a hírre. A meggyilkolt j 
hűséges és megáldott ember volt, 
hazájának nagy jóltevője. Amikor 
a toronyóra a temetés kezdetét je
lezte, az egész országban öt perc
re elhallgatott a telefon, a tenger 
gőzösei, a vonatok és az összes 
járművek megálltak, a gyárak za
katoló gépei elnémultak. Az em
berek az utcákon levett kalappal 
állottak. Mintha ezalatt az öt perc 
alatt az Egyesült Államok szív
verése állt volna meg. Ilyen tisz
telettel adózott az egész nép, s 
adott mély gyászának kifejezést 
orvul meggyilkolt elnöke halála 
felett.

Ez itt történt a földön. S váj
jon mi történhetett a mennyben 
akkor, amikor Isten Fia a keresz
ten szenvedve így kiáltott: »Elvé
geztetett!« — és lehajtotta fejét? 
— Micsoda örömujjongás lehetett 
a halottak országában, amikor Jé
zus legyőzte a halál urát, a Sátánt! 
A föld megmozdult, a nap elvesz
tette erejét és az előbb még gú
nyolódó zsidók mellüket verve tér
tek meg. A kereszt alatt álló ró
mai százados megrendülve tett bi
zonyságot: »Bizony, Istennek Fia 
vala ez!« — De a földnek többi 
lakója a világtörténelemnek és az 
örökkévalóságnak eme legna
gyobb eseményéről nem vett tu
domást. Az élet a földön nem állt 
meg- Az emberek nem szakították j 
félbe munkájukat, nem hagyták , 
abba beszélgetéseiket, nem gyá
szolták Azt, akit meggyilkoltak. 
És még ma is így cselekesznek.

Lépj a kereszthez, tekints a 
fájdalmak emberére. Lelkét át- és 
átjárja a bűn átka. Halld meg a 
kiáltását, amit a te bűnöd miatt

is ajkára kellett vennie: »Én Is
tenem, én Istenem, miért hagyál 
el engemet.« Állj meg csendben, 
töredelmes és bűnbánó szívvel!

DAL A BUZASZEMRŐL.

Dúsan került és életteljesen 
a föld alá az első búzaszem. 
Magán érezte még 
az Ur teremtő, alkotó kezét.

Aranynap fénye lenn nem érte már, 
nem! érinthette csillanó sugár. 
Mégis meleg titokkal volt tele 
sötétlő éjjele.

És egy napon a szíve meghasadt 
ott lenn, a durva, barna föld alatt. 
Szállt, szállt a hír fekete réteken: 
Meghalt a búzaszem.

Ég, olts magadra borút, felleget. 
Zokogj, zokogj a gyilkos föld felett. 
Pacsirta, sírjon, sírjon a dalod!
A búzaszem halott.

Dalold a gyászt, dalold a szenvedést, 
sötétlő mélyben kínos tespedést, 
ahol a fény többé rá nem talált. 
Dalold a nagy halált.

És a magasban megzendült a dal: 
»Győzelmes élet! Édes diadal! 
Meghasadt szívből niö a búzaszál.
A halál nem halál.

Halleluja! Aranykalász fakad. 
Aranykalászból újra hull a mag 
és újra meghal: életet terem.
Az élet végtelen.

Aranytenger ring szét a földeken, 
Amerre néz, amerre lát a szem 
s halálból támadt életről beszél, 
ha rázza lenge szél.

Halálba hullott égi búzamag, 
erő és élet szívedből fakad.
Halálod támaszt ezer életet, 
mert égi kéz vetett.

Ne sírjatok a búzaszem felett. 
Oszoljatok szét sűrű fellegek.
Elmúlt Nagypéntek és 
— halleluja! — most sarjad a vetés!

B. E. cl j.
m
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A te fiad él!

Munkában megöregedett, gör
nyedt öreg asszony volt, egy
szerű ruhában, melyet csak 
egy nagy piioskövű tű dí
szített. Mindenütt lehetett találkoz
ni vele, s az egész kis város is
merte. Kemény, hideg télben és 
forró nyári napokon járta a po
ros utcákat; meg-megcsillant ru
hájában a piroskövű tű, de a 
tűnél is jobban ragyogott meleg, 
békességet sugárzó tekintete. Min
dig szívesen segített. Tulajdonké
pen mindenhez értett: mosott, ta
karított, vasalt, s ha kellett, a gye
rekekre felügyelt. Szabónét soha 
senki nem látta kedvetlenül, ba
rátságtalan arccal. A háború sem 
hozott látszólag változást kiegyen
súlyozott életébe. Csak ak‘i mé
lyen a szemébe nézett, láthatta a 
látszólag nyugodt tekintet mögött 
is az egyetlen fiáért aggódó a- 
nyai szívet. Esténként, amikor o- 
dakint elpihent az élet, Szabóné 
maga elé tette a drága arcképet, 
s olvasta a harcvonalból küldött 
leveleket.

Egy napon Szabóné eltűnt. Sen- 
• ki ¡sem tudott bizonyosat róla. So

kat beszéltek az emberek, több 
rosszát, mint jó t ... Nékem na
gyon hiányzott. Végére kell jár
nom a dolognak, hogy megtud
jam, mi történt vele. Azt mondták, 
hogy nyolc nap óta bezárkózott 
a szobájába, s ablakára fekete füg
gönyt terített. Ö maga nem jött 
ki és mást sem engedett be. A 
szomszédok gyakran hallottak ki
áltozást, jajveszékelést, aizután nagy 
csend lett. Bármi áron, be kell 
jutnom hozzá! — határoztam el. 
Útközben nagy hangon kínálta új
ságját az újságárus gyerek- Átfu
tottam a harci jelentéseket, s te
kintetem a hősi halottak nevén a- 
kadt meg. A betűk táncolni kezd

tek előttem. Most már megértet
tem mindent: Szabó János, az N.-i 
ütközetben elesett.

Azért zárkóztál hát el a magány
ba, te szegény, összetört szív! Úgy 
vágytam segíteni rajta! Lélekben 
feltekintettem a golgotái kereszt
re, ahonnan már olyan sokszor 
áradt békesség szenvedő szívekbe. 
U\ram, én tudom, hogy nálad van 
vigasztalás!

A szomszédok igazat beszéltek. 
Az ajtó zárva maradt, hiába zör
gettem. Különös hang üttöte meg 
a fülemet. Valaki tele marok ho
mokot szórt a földre. Ünnepélyes 
csend. Azután síró, majdnem ri
kácsoló szavak: »Porból vétettél és 
porrá leszesz!« Semmi kétség, — 
az asszony odabent temetést ren
dezett. . /

Hogyan feszítettem ki az ajtót, 
máig sem tudom. Egyszerre ott 
állt előttem kétségbeesetten, sze
mében tört fénnyel az asszony. 
Niem találtam szavakat, amelyek ezt 
a tengernyi fájdalmat enyhítsék. 
Hallottam, hogy beszélek, de még
sem én, valaki más adta ajkam
ra a szavakat. Néhány szó volt 
csupán, de diadalmasan, ujjong
va tört elő: »A te fiad él!« Soha 
nem fogom elfelejteni ezt a tekin
tetet. Hogy nézett rám kétség és 
remény közt tusakodva, azt hitte, 
rossz álom volt az egész — téves 
híradás. Mint követte tekintetével 
ég felé emelt kezemet, hogyan ér
tette meg a szavak igazi jelentő
ségét: »A te fiad él! Odafent él!« 
Az örökkévalóság sugara villan I 
a leikébe- Hogyan gördült alá sá
padt arcán az elstp könnycsepp, 
míg végre felengedett lelke ke
serűsége, s feltartóztathatatlan 
könnyárba tört ki.

Soha nem éreztem még úgy az 
élő Krisztus közelségét. Mit szól
hatnék ién, amikor ö maga be
szél? Az utolsó napok viharát tisz
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ta, mély békesség váltotta fel. Eb
ben az órában értettem meg iga
zán: »Elnyeletett a halál diadalra! 
Krisztus feltámadt, s általa új é- 
let, örök élei támad a. halálból/« 

Özvegy Szabó Jánosmé ismét ba

rátságos arccal, Istenben megnyu
godott lélekkel járja élete útját. 
Csak a haja lelt egészen hófehér, s 
homlokán mély barázda sejteti a 
sötétséggel vívott nagy, nehéz küz
delmét-

HÚSVÉTI CSEND.

Lelkem, dalolj a húsáét öröméről!
Cseng jen a hangod, mint a- hegyi csermely, 
fentröl hozott kristályos-tiszta hangjay 
niint a hóvirágok fehér harangja.
Legyen dalodban élet és erő, 
fakadó rügyek, fesledö virágok: 
a tavasz, mely meggyőzte a világot.
Legyen benne ragyogó diadallal 
a hosszú éjszakát elűző hajnal: 
az a mosolygó, bíborfényű reggel, 
melyen a sírban hasztalan keresték 
gyászt illatozó, édes kénetekkel 
a názárethi Jézus drága testét, 
mert élt, előttük feltámadva járt. 
Visszhangozd szívük ujjongó szavát! 
Húsúéiról zengjen, zengjen hát az ének! 
Lelkem, ddj hangot husvét örömének!

Figyelek . . .  várok . .V-. csend van ... 
hosszú, tiszta,
mint mikor az ég harmatkönnyét issza 
minden fűszál m ég. . .  és hiába kérem: 
ösvényein ott jár az élő Mester 
feltámadottan, tündöklő-fehéren, 
bűn és halál felett vett diadallal.
Ujjongó lelkem lépteire hallgat 
és ezt a csendet hogy zavarná dallal?!

B. E- d. j.

» ... ha a szív így hallgatja Krisztust, lehetetlen, hogy meg 
ne vidámuljon, legmélyén meg ne vigasztalódjék és a Krisztusit meg
kedvelve, újra meg ne szeresse. Ezt a törvénnyel és cselekedetek
kel soha el nem érjük. S van-e, ki az ily szívnek ártalmára, avagy 
félelmére lehetne? Ha oda a bűn és halál, ha hiszi, hogy a 
Krisztus kegyessége az övé és a saját bűne többé már nem övé, 
hanem Krisztusé: úgy okvetlen tágít a bűn Krisztus kegyessége elől 
a hitben, mint fentebb mondottuk. És megtanul a hívő az apostol
lal együtt a bűnnel és a halállal dacolni, mondván: »Halál! hol a 
te fulánkod? Pokol! hol a te diadalmad? A halál fulánkja pedig 
a bűn; ¡a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a 
diadalmat adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.«

(Luther: »A keresztyén ember szabadságáról« c. művéből.)
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Az öreg Zebulon.
»Menj gyorsan tovább« — 

mondta az öreg Zebulon, s to
vább vezette fiát, Dávidot, aki a 
nyitott templomajtó előtt akart 
megállni. Az * orgona épen most 
szólalt meg és sok száz ajakról 
hangzott az ének: »Őh fő, vérző 
sebekkel...« A kis zsidó fiú a- 
karatlanul is újra megállt, de az 
apa hangosára kiáltotta: ¡>Menj 
gyorsan tovább! Ez az ének ,a 
Megfeszítettről szól, akit atyáink 
megvetettek.« S magához rántotta 
a gyermeket.

A piac-téren megálltak. »Látod«
— mutatott az emeletes bérpalo
tákra, most már csendesebb han- j 
gon Zebulon, »Izrael Istene né
pét 'sok gazdagsággal halmozta el, 
de a hitetlenek örökre elvesznek.« 
Tágadólag rázta fejét a fiú. »A-; 
pám, te magad mondtad, hogy a 
szomszéd istenfélő ember, pedig 
ő keresztyénné lett.« »Hallgass! 
Ismerem őt jól: hirtelen, s a ha
zug Názáretin csüng tekintete.« A- 
lig, hogy az utolsó szavakat ki
mondta, szédülni kezdett. A járó
kelők kísérték haza.

Zebulon állapota aggodalomra 
adott okott. Eljött a sötét este 
s a még sötétebb éjszaka. Lázál
mai között Krisztusról beszélt. 
»Te 'vérző férfi, mit akarsz tő
lem? — Miért szólnák ia harangok?
— Nagypéntek lesz? Vérző férfi, 
vedd le rólam tekintetedet!«

Idus vét reggel lett. .A beteg kis
sé könnyebben érezte magát. Fá-| 
radt felesége lepihent, csak Dá
vid ült hallgatagon apja ágya 
mellett. »Dávid« — szólalt meg 
halkan a beteg, — »tudom, hogy 
engedelmes, jó fiú vagy. Itt a 
szekrényem kulcsa, s bent találsz 
egy könyvet. Hamar hozd ide né
kem! Itt olvass fiú!« Az Ur szén-1 
védésének a története volt Máté |

evangéliumából. Amikor ehhez a 
helyhez értek: »Bizony Istennek 
Fia vala ez!«, Zebulon közbeszóll: 
»Elég! Tedd a könyvet ismét a 
helyére. — Atyáink megfeszítet
ték. Próféta lett' volna? Nem, ezt 
nem hiszem.«

Este úgy látszott, mintha 
már a reggelt sem érhetné meg. 
A rokonok, ismerősök ágya köré 
gyülekeztek. »Bízzál Zebulon« — 
így szólt az egyik — »becsüle
tes, munkás élet van mögötted.« 
»De mi van előttem?« »Arra ne 
gondolj.« Azután eszméletét vesz
tette.

A reggeli na]) besütött a nehéz 
függönyökön keresztül. Mintha a 
húsvét üzeneteiét akarná hozni az 
öreg zsidónak. A szomszédból ide 
hallatszott az ének:

Jézus, én bizodalmám,
Örök életre vezérem.

Zebulon hangosan felkiáltott: 
»Lliszek Uram, áldott Messiásom!« 
Az asszony gyorsan gyógyszerért 
szaladt, azt hitte, hogy férje eszét 
vesztette. »Vidd, vidd az üveget! 
Lelkem telve vigaszt a lód ás sál. A 
Messiáshoz megyek. Hozzatok 
papot, hogy megkeresztelkedjem 1«

A barátok újra eljöttek, s há
rom óra hosszán át íiangosan zo
kogtak és imádkoztak. A beteg 
fájdalmasan kérdezte: »Nem akar
játok, hogy megkeresztelkedjem? 
Őh, Uram Jézus, én hiszek. Te- 
benned!« Arait az öröm pírja ön
tötte el- .»Krisztus feltámadt! Meg
váltóm vedd magadhoz az én lel- 
kemet!« A szobában néma csend 
lett. Zebulon hazatért Istenéhez.

A barátok fejüket veszítve jaj- 
veszékeltek. Egyik imádkozott, a 
másik átkot mondott.

Két nap múlva a 'holttestet sír- 
bahelyezték, de Zebulon lelke már 
az élő, feltámadt Krisztusnál, Meg
váltójánál örvendezett.
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT.
Ápr. 1■ Luk. 22:24—38. II. Mózes 

19:1—14. Isten országában a legna-j 
gyobb dicsőség a szolgálat. A dicsősé
ges Király, Jézus is szolgált, és pedig 
nem könnyű szolgálattal, hanem a 
legnehezebbel. Meg volt írva róla, hogy 
mint a báránynak, mészárszékre kell 
vitetnie, (Ésaiás 53:7.) s az írásnak be 
kellett teljesednie. De nála ez nemi 
kényszerű meghajlás volt a prófécia 
előtt, hanem önkéntes szolgálat. Nem 
azért vállalta a szenvedést, miért a pró;- 
féta úgy írta meg, hanem a prófétának 
azért jelentetett meg, s ö azért írta 
meg, mert Isten előre tudta, hogy 
elküldi szent Fiát, s a Fiú önként 
fogja vállalni a szolgálatot.

Ápr. 2. Luk. 22:39—54. II. Mózes 
19:16—25. Jézus szenvedéseinek legne
hezebb órája a Gecsemáné-kertben töl
tött óra volt. Itt vívta meg a nagy lel
ki harcot, amelyhez hasonló már a 
Golgota keresztjén végigélt testi szen
vedés sem lehetett. A Gecsemáné sö
tét órájában érezte teljes súlyával ma
gára nehezedni a világ bűneinek a 
terhét, amelyet magára vállalt. Itt tört 
ki ajkán meggyötört lelkének ez a 
forró kiáltása: »Atyám, ha akarod, 
távoztasd el tőlem ezt a pohárt« de 
egyúttal kifejezi azt is, hogy csak 
úgy akarja ezt, ha Atyja is akarja. 
S az Atya nem akarhatta, mert ez volt 
az ára a mi megmentetésünknek, a 
tiednek is, az enyémnek is. Odaadtad-e 
ezért hálából az életedet, Annak, aki 
vállalta a szenvedést teérted is?

Ápr. 3■ Luk■ 22:55—65■ II. Mózes 
20:1—17. Olyan könnyű nekünk bot- 
ránkozni Péteren, hogy is tehetett i- 
lyent. Megtagadni az Urat, óh mi
lyen borzasztó! Pedig mi is hányszor 
megtagadjuk! Vizsgáljuk meg csak i- 
gazán komolyan az életünket nem 
úgy van-é? Megtagadjuk a beszédünk
kel és a hallgatásunkkal, csele
kedeteinkkel és a mulasztásaink
kal. Megtagadjuk, mert mindezek
kel nem azt bizonyítjuk, hogy az 
Ő megváltott, megtisztított, megszen
telt gyermekei vagyunk, hanem a 
magunk énjét állítjuk oda mások 
szemei elé, ez pedig megtagadása az 
Urnák.

Április 4. Lukács 22:66—23:12. Za
kariás 9:8—12. Akármilyen ellensé- 
geskesdésben élnek is egymással 
a világ gyermekei, ha arról van szó, 
hogy Jézus ellen szövetkezzenek, ak
kor mindjárt megértik egymást. Ebben

eggyé tudtak lenni a főpapok, az í- 
rástudók, a farizeusod, a sadduceusok, 
akik között pedig máskülönben sok 
ellentét volt, eggyé tudtak lenni He- 
ródes és Pilátus, akik eddig ellensé
gek voltak. De épen úgy, mint ahogy 
eggyé tudnak lenni azok, akik Jézus
nak ellenségei, eggyé kell lenniök azok
nak is, akik az ö tanítványainak vall
ják magukat. Fájdalom, Isten gyerme
keinek a bűn ellen való harcát nagyon '  
gyengíti az, hogy ők nem tudnak o- 
ly,an eggyé lenni Őbenne, mint kellene, 
mint ahogy az magának az Urnák o- 
lyan hő óhajtása. (Ján. 17:20—21.) Ha 
Isten gyermeke vagy, munkálkodol-e 
ezen az egységen?

Ápr. 5■ Máté 21:1—9. Fii. 2:5—11. 
Ján. 12:1—8. Zsid- 12:1—6. Hogy Jé
zus a keresztfán teljes győzelmet ví
vott ki a bűn fölött, azt azoknak a 
példája is mutatja, akik ebből a győ
zelemből erőt merítve, magok is győ
zedelmesekké lettek. Győzedelmesek
ről beszél a zsidókhoz írt levél 11. 
része is, ezek pedig a Jézus győzel
mének még csak a próféciákban meg
ígért erejét tapasztalhatták. Mi pedig 
a már kivívott győzelem örökségé
be léphetünk, de vájjon lépünk-e? O- 
lyan hittel nézünk-e a hit fejedelmére 
és bevégzőjére, hogy ez által a hit 
által megnyerhetjük a győzelmet, szen
vedés, bűn, halál felett?

Ápr. 6- Zsolt. 92- II. Móz. 20:18—24. 
Az ember szívesen megpróbálja azt, 
amit mások »jó  dolog«-nak mondanak. 
Pedig emberek sokszor mondják jó
nak azt, ami nem jó, s akkor aztán 
keserű csalódás érheti az embert. De 
ha Isten Igéje mondja valamire, hogy 
jó dolog, akkor az egészen bizonyosan 
jó. Jó dolog az Urat dicsérni, s az 
Ő kegyelméről és hűségéről bizony
ságot tenni. Megpróbáltad-e már ezt 
és gyakorlod-e? Ha igen, akkor bi
zonyosan tapasztaltad már ennek az 
áldott következményeit is; megvidá- 
modtál, érezted lelkeden a Szentlélek 
olaját, s tapasztaltad, hogy az Ur 
nem engedi, hogy a gonoszok állan
dóan győzedelmeskedjenek, s eltipor
ják az igazat. S ha már öreg vagy, 
azt is tapasztalhattad, hogy Isten az 
öreg kornak is ad virágokat és gyü
mölcsöket.

Ápr. 7- Luk. 23:13—25. II. Mózes 
32:1—14. Fájdalmasan jellemző az em
berre, hogy mikor választania kell 
Jézus és Barabás közt, ezt az utóbbit
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választja. Ne higyjük, hogy ez csak 
akkor egyszer történt meg. Ma is az 
elé a kérdés elé van állítva minden 
egyes ember, s a különböző nemzeti, 
társadalmi egyházi 'közösségek is, 
hogy: Jézus-é, vagy a világ, a bűn, 
amit Barabás képvisel? Melyiket vá
lasztod, melyiket választjátok?

Ápr. 8■ Luk. 23:26—38■ II. Mózes 
32:15—35. Milyen kimondhatatlanul 
nagy lehetett Jézusnak a testi szenve
dés mellett a lelki szenvedése is ott 
a keresztfán. Tanítványaitól elhagyat
va, az ellenség gúnyjának, durva szi
dalmának kiszolgáltatva, az egész vi
lág bűnének a terhét hordozva, szinte 
természetesnek találnánk, ha keserű 
panasz fakad az ajkán. S Ő ahelyett 
imádkozik — azokért, akik ezeket a 
gyötrelmeket okozzák neki. Az isteni 
szeretetnek milyen mélységébe tekint
hetünk jtt  bele!

Ápr. 9. Ján. 13:1—15- I- Ko,r 11: 
23-32. Luk. 22:14—20. I. Kor. 10:16, 17. 
Péter nem értette meg, hogy Jézus 
miért mossa meg az ö lábaikat és el
lenkezni akart vele. Mi is sokszor 
nem értjük meg Jézus cselekedeteit, 
különösen, ha arról van szó, hogy raj
tunk, akik megtérés által már megmosat
tunk az Ö szent vérében, tovább is 
folytassa a mindennapi tisztogatást. 
Hány lélek szenvedett hitében hajótö
rést, azért, mert megnyugodott azon, 
hogy ö már megtért, s nem akarta 
elszenvedni, hogy Jézus megtisztogas
sa egyes bűneitől.

Ápr. 10■ Ián. 19:17—30. Esaiás 53. 
Luk. 23:39-46. II. Kor. 5:14—21. Áll
junk meg ma, nagypénteken, mi is a 
Jézus keresztje alatt, és engedjük mé
lyen a szívünkbe hatolni ezt a szót: 
»Elvégeztetett!« Igen, elvégeztetett 
minden, megmentetésünk, megszentel- 
tetésünk, örök üdvösségünk. Jézus vált- 
ságmunkája tökéletes, senki semmit 
hozzá nem tehet, ezt csak elfogadni 
lehet alázatos bünbánattal, bízó hit
tel. Az ő  kiontott vérének olyan e- 
reje van, amely minden bűnt eltöröl, 
minden életet megújít. Menekülj ez 
alá a vér alá, s hittel vedd igénybe 
az erejét.

Ápr. 11. Luk. 23:47 —56. Zsolt. 118. 
14—24. A Jézus halálából kiáradó erő 
már ott a keresztfa alatt megnyilvá
nul a pogány százados bizonyságtéte
lében, s a sokaság bűnbánatában. De 
megnyilvánul arimathiai József életé
ben is, aki már Jézus életében is ta
nítványa volt neki, de ezt titokban 
tartotta, most azonban bátran oda mer 
állani kérésével Pilátus elé, hogymeg-

adhassa Jézusnak azt a végtisztessé
get, amelyet ellenségei megvontak tő
le. Mi már mind meríthetünk a Jé
zus váltsághalálának erőiből. Megtesz- 
szük-e? Bátran bizonyságot teszünk-e 
Öróla?

Ápr. 12■ Márk 16:1—8. I. Kor. 5:7, 
8. Máté 28:1—10. /. Kor. 15:12—20. 
Krisztus feltámadott! ez a hívő ke
resztyénnek boldog bizonyossága. Mit 
is érne nekünk egy olyan Krisztus, aki 
élt, meghalt, és fel nem támadott. Hogy 
hihetnénk akkor, hogy mi is feltá
madunk, hogy a halállal nincs vége 
mindennek? De Ö feltámadott, él, és 
záloga lett a mi feltámadásunknak. 0- 
römmel, hálaadással, élő reménység
gel ' ünnepelhetünk husvétot.

Ápr. 13. Luk. 24:13—35. Csel. 10: 
34—41. Ján. 20:11-18-' /• Kor. 15:54—58. 
Jézus Krisztus nem csak a bűnt győz
te meg, hanem a halált is. A  földi 
test átmegy ugyan a halálon, de a 
lélek él, s a feltámadáskor új, megdi- 
csőült testbe öltözik. Nincs-é evvel 
elvéve a halál fulánkja? Van-é 
okuk félni a haláltól azoknak, akik 
ezt tudják? S nem hatalmas ösztön- 
zés-é ez a bizonyosság arra, hogy e- 
rősen megálljunk a hitben és buz- 
gólkodjunk az Ur munkájában?

Ápr. 14■ Luk. 24:36—53■ II. Mózes 
33:12—23. Jézus minden alkalommal 
reámutat a próféták írásaira, amelyek 
az ő  személyében beteljesedtek, ő  az, 
aki előttünk is megnyitja az Ő-testa- 
mentom értelmét, s megláttatja ve
lünk, hogy a Biblia összefüggő egész, 
mindenestől Isten Igéje. Ennek kell 
hirdettetni azóta is, és pedig min
den népek között. S hogy a tanítvá
nyok az Igét teljes erővel és hatalom
mal hirdethessék, megígéri nekik a 
Szentlélek ajándékát, amelyet el fog 
küldeni számunkra. Ez a búcsúszava 
Jézusnak, mielőtt újra visszatér a 
mennyei dicsőségbe.

Ápr. 15- Zsíd. 1. II. Móz. 34:1-14. 
A mennyei Atya maga tesz bizonyságot 

| ezekben az Igékben arról, hogy Jézus 
az Ö Fia, akiben megjelent az Ö di
csősége és hatalma. Sem emberek,

| sem angyalok nem hasonlíthatók ö- 
hozzá, mert ő  mindeneknek Ura. S 
ha Isten maga így tesz bizonyságot 
az ő  Fiáról, milyen rettenetes, hogy 
mégis vannak emberek, aklík kétség
be merik vonni Jézus Krisztus isten
ségét. S mily boldogok azok, akik 
hát által össze vannak kötve evvel a 
dicsőséges Úrral, s megtalálták ben
ne üdvösségüket.
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