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Most Isten gyermekei vagyunk és még nem lett nyilván
valóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilván
valóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá, mert meglátjuk 

Őt, amint van . . .  I. Ján. 3 :2 .

Munkámmal kapcsolatosan sokat jövök-megyek, úgy bőven van 
alkalmam a csendes szemlélődésre, gondolkozásra. Gyakran járok 
egy olyan házba, ahol sok orgonabokor van. A  télen sokat beszél
tek nekem az orgonabokrok csupasz ágai, melyek oly életnélküliek
nek, annyira semmitérőknek látszottak. Mint alaktalan görcsös bo
tocskák meredeztek felém piciny rügyecskéikkel. Mily kevesetigérőnek, 
mennyire értéktelennek tűnhetik fel egy kis gyermek számára. És 
mégis mily oktalan dolog volna az, ha valaki nem várná a fák 
rügyeinek kibontakozását a tavasz jöttével, csak azért, mert a hideg 
télben a látszat szerint megsemmisülés és halál lett úrrá a természet 
fölött.

így van ez lelki értelemben is 1 Az életben Krisztus követői 
csendben járják vándorútokat sokak által megvetett, göröngyös pá
lyájukon az Úr nyomában. De van-e ok sajnálni őket? A  világ sze
mében igénytelennek, jelentéktelennek és értéktelennek látszó életűk
ben —  ha az hűségesen az Ur nyomdokain halad — drága ígéret 
reménysége van elrejtve az örökkévalóságra vonatkozólag. Örökélet
nek a csiráit hordozzák ők magukban, boldog várakozással és abban 
a biztos tudatban, hogy bármennyire halált kiált is rájuk a világ, 
eljön számukra az Úrtól rendelt időben a rügyfakadás! Eljön az az 
idő, amikor beteljesedik Krisztus Ígéreteibe vetett reménységök és ők 
szemlélőik lesznek majd mindazon örökkévaló örömöknek és dicső
ségnek, melyeket itt, e földi vándorújukon még csak hit által tettek 
magukévá I

, Tiéd is már ez a boldog reménység, Testvérem ? Ha még nem, 
az Úr neked is adni akarja, csak fogadd el I

B. 0 . d. t.

Bölcs terveit megérleli, 
Rügyet fakaszt az ág,
S bár mitsem ígér bim baja; 
Pompás lesz a virág.

K i kétkedőn boncolja őt, 
Annak választ nem ád, 
De a hívő előtt az Űr 
Megfejti önmagát.
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A z egyetlen engedelmes.

Nincs olyan édesapa, aki ne k í
vánna meg gyermekétől feltétlen 
engedelmességet.

Isten atyja minden teremtmény
nek mennyen és földön. De nem 
gyenge, mindent elnéző, a rossz 
felett szemethúnyó atya. Isten lé
nyét bűntgyűlölő szentség s szere
tettel teljes irgalom képezik. Is
ten, az igazi Atya, letekintett a 
mennyből a földre. Megragadóan 
írja le á zsoltáró, amit látott: 
»Mindnyájan elhajlottak; egye
temben elromlottak, nincs aki jót 
cselekedjék, nincsen csak egy 
sem«. (Zsolt. 14:3.)

De mégis! Valaki jött az em
berek közé, aki Isten akaratának 
tökéletesen alávetette magát. En
gedelmes volt. Ez a valaki: Jé
zus. »Engedelmes volt mindha
lálig, még -pedig a keresztfának 
haláláig.« (Fii. 2:8.)

Isten ezért az Egyért megke
gyelmezett nékünk, Öt pedig fel
magasztalta. Ezért a megfeszített, 
engedelmes, feltámadott és felma
gasztalt Megváltóért Isten betel
jesíti rajtunk Ígéreteit: »És adok 
néktek új szívet és új lelket adok 
belétek, és elveszem a kőszívet 
testetekből, és adok néktek hús 
szívet. És az én telkemet adom 
belétek, és azt cselekszem, hogy 
az én parancsolatimban járjatok 
és az én törvényeimet megőrizzé
tek és betöltsétek.« (Ezékiel 36: 
26—27.)

*
Régi monda szól egy irgalmas 

szívű királyfiról. Az apja hatal
mas, bölcs és igazságszerető ki
rály volt. Csak egy fia volt s szí
ve egész szeretetével csüngött e- 
zen az egy fiún. A fiú megosztotta 
szeretetét apja és legjobb barátja 
között. Egyszer összeesküvést fe
deztek fel az országban. Az élén

— mindenki csodálkozására a 
királyfi barátja állott. Mint haza
árulót s a király ellen lázadót 
halálra ítélték. A kivégzés előtti 
napon a királyfi felkereste őt a 
tömlőében. Amikor meglátta a bi
lincseket, a megindultságtól nem 
tudott szóhoz jutni. Szíve mélyéig 
sajnálta szerencsétlen barátját. 
Térdreesve könyörgött apjának 
kegyelemért. De a király fejét 
rázta: »Fiain, mi a legszebb ékes
sége a királyi koronának?« Gon
dolkozás nélkül felelte a íiú: »Az 
igazság!« »Ha barátodat szabadon 
bocsátom, súlyosan vétkezem az 
igazság ellen. A bűnösnek meg 
kell bűnhődnie.«

A fiú elgondolkozott. »Apám, de 
vájjon nem lehet-e áthidalni az 
irgalmasság és igazságosság kö
zötti űrt? Vedd el az én életemet 
cserébe az ő élete helyett!«

Értjük-e a történetet? A  király 
Isten. Az árulók s Isten ellen 
lázadók mi vagyunk. Mi érdemel
tük a pokolt és kárhozatot. Ha 
Isten egyszerűen megkegyelmezne 
nékünk, úgy erőtelen, gyönge vol
na, nem szentséges Isten. Az Ű 
igazsága csorbát nem szenvedhet. 
»Sión jogosság által váltatik meg és 
megtérői igazság által.« ( És. 1 :27.)

Az irgalmasság és igazság kö
zötti ür nagy, de Isten Fia át
hidalta, azonosította magát ve
lünk. »Krisztus váltott meg min
ket a törvény átkától, átokká le
ven érettünk.« (Gál. 3:13.)

Érettünk! Ezt tanuljuk meg a 
kereszt alatt. Erről beszél Isten 
Igéje. Érettünk!

Aki ezt elhiszi, az hit által 
olyan eggyé lesz Krisztussal, ami
lyen eggyé Ő lett a kereszten az 
emberrel. Aki az Ő Lelkét be
fogadja, azt a Lelket fogadja be, 
amely a keresztfáig tartó engedel
mességet, odaadást, de a halálból 

i való feltámadást is munkálja.
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Ámon,

Két szálfát hoztak Ámon udvarára 
és szólt a főpap: »Ámon, jól figyelj: 
kereszt legyen. Ne félj, meg lesz az óra. 
Durva, nehéz, ne faragj rajt’ sokat, 
sürgős.« — És Ámon munkához fogott. 
Fejszecsapások hullottak a fára. 
Akkor hajnalodott.

Fölkelt az asszony is, a gyermek is. 
»Édesapám, milyen két furcsa fa.
Mi lesz belőle?« — »Eredj Salomé, 
ne is kérdezd!« — döbben föl az apa. 
Kis Salomé vidáman elszalad.
Milyen erős a nemrég béna láb.
Milyen jó volt Jézushoz vinni őt 
követve szívük halk sugallatát. . .  
Csodálatos volt az a pillanat.

Ámon dolgozik. Készül a kereszt. 
Nehéz a szíve. Ki is hordja majd? 
Valami gyilkos, lator, lázadó 
nyomorult emberteste függ le rajt’. 
Akárkié. Annak nem hirdetett 
bocsánatot szelíd Názáreti, 
mint őneki.

A kis Salomé sírva jő megint: 
»Édesapám, ne ácsold azt a fát! 
Valami úgy fáj a szívem körül!«
Ámon, az ács, verejtéket törül.

És két pribék cipeli már tova.
»Hová? Emberek! Csak azt, hogy hova! 
Kinek? Szóljatok! Két kérges kezem 
keresztet, mást, mindennap annyit ácsolt, 
de soha semmit ilyen nehezen.«
»Eh, valami hamis próféta volt:
Jézus. Hiszen hallhattad a nevét.
Nem emlékszel rá?« »Jaj! emlékezem.«

„Ámon, vidd már a pénzt. Kell a kereszt. 
Durva, nehéz. Éppen jó lesz neki.
Ha igazán Isten Fia, ne félj, 
majd leszáll róla a Názáreti.
Őrajta lesz, nem a te válladon.«

Ámon csak áll, csak áll s két szót dadog 
szünettelen: »Nem adom. Nem adom«. 
»Megvettük, Ámon, mi közünk veled? 
Ácsolhatsz egyet önmagadnak is.
Ma az ács fia, holnap meg az ács.« 
»Nem, nagyurak, kérlek, ma engemet. 
Énrám sújtson le ostor, kalapács. 
Ártatlan Ői Annyit vétkeztem én.
A gyermekemet gyógyította meg.
Ha vért akartok, itt van az enyém.«

. . .  Kavargó, lármás, gyülevész menet. 
Látni akarnak. Egymáson taposnak. 
»Ni, hogy vérzik! Ni, már -megint verik. !

az ács.
| Oda nézzetek, már megint leroskad.« 
Ki hederít rá, hogy valaki ott 
jajveszékel a kavargó tömegben: 
»Nem az Övé! Az enyém, az enyém, 
azt én faragtam, az az én keresztem!«

Csak másnap reggel vetődik haza. 
Semmit se szól. Semmit se kérd az

asszony.
A nagy kereszt ott állt a Golgotán 
s ő fenn maradt, hogy álmatlan

virrasszon
I és faggassa a kereszt titkait, 
a nagy keresztét. Hiszen az övé volt,

| ő _ ácsolta. Virrasztóit végtelen, 
míg el nem kezdett pirkadni az égbolt.

: Most hazajött. Az asszony is remeg. 
Egymásra néznek. Sír bennük a bánat. 
Szívükbe hasít az a kacagó, 
boldog gyermekhang. Szegény Salomé, 

! szegény, ő mit .se sejt. — »Édesapám, 
álmomba’ láttam ám édesapámat.

I Ékes királyi széket faragott 
két nagy-nagy fábul, s az Ur Jézus 

I ráült,
I Koronája volt, de egész olyan volt, 
mint mikor meggyógyította a lábom. 
Fényes angyalok álltak körülötte, 

j és uralkodott az egész világon! 
í Édesapám, úgy-e gyönyörű ólom?!« 

Ámon sötét szeme látóra tágul. 
»Királyi széket... faragtam... Neki... 
és uralkodik az egész világon...« 
Királyi szék lesz véres keresztfábul. 
A te váltságod az ő  vére, Ámon. 
»Igen, kis Salomém, egyetlen lányom, 
gyönyörű álmod volt... prófétaálom.«

T. E. d. p. i.

»Krisztus keresztje az én vi
lágosságom.« Ez áll egy angliai 
nemes család címerében. A csa
lád egy alig 40 éves férfitagja 
sírfeliratul választotta házának 
ezt a jelmondatát.

*

Mert nekünk mindnyájunknak 
meg kell jelennünk a Krisztus 
ítélőszéke előtt, hogy ki-ki meg
jutalmaztassék aszerint, amiket e 
testben cselekedett, vagy jót, 
vagy gonoszt. II. Kor. 5:10:
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Csak egy pillantás!

A böjti időben történt. Nyitott 
sír mellett álltam. Körös-körül 
éledt a természet, virágozni kezd
tek a fák. De az a kis csoport, 
amely a koporsót idáig kísérte, 
élettelennek, közönyösnek, halott
nak látszott.

50 év körüli asszonyt temettünk, 
akit senki sem siratott meg. Tá
volról ismertem őt. A  szomszé
dok azt mondták róla, hogy ke
gyesebb a kegyesnél. Azokhoz az 
emberekhez tartozott, akik azt 
tartják, hogy akik nem úgy tesz
nek, mint ők, azok pokolra és 
kárhozatra valók.

Azt megértem, hogy a szom
szédok nem bánkódtak, nem é- 
rintette őket közelről a haláleset. 
De hogy egyetlen leánya jéghi
degen, érintetlenül állt a sírnál 
— ezt sehogy sem értettem. 
Könny nem jött szemébe. Megszó
lítottam. Tekintetét a földre sze
gezve tompa, színtelen hangon 
válaszolt: »Uram, én halott va
gyok; élő testtel halott vagyok.« 
Kérdőleg néztem rá és ő tovább 
folytatta: »Vagy megőrülök, vagy 
öngyilkos leszek. Azután jön a 
pokol.« Megremegett, mint akit hi
deg ráz, dacára annak, hogy jó 
meleg bundába volt burkolva.

Hazakísértem. Csendben arra 
kértem Istent, adjon bölcseséget a 
szóláshoz, hogy ez a nehéz varázs
lat, amely ezt a szegény fiatal 
nőt fogva tartja, megtörhessen. A 
sok ékszer, szőnyeg, értékes ru
hadarabok láttára át villant raj
tam a gondolat: rossz útra tért 
leánnyal állok szemben. Mintha 
csak kitalálta volna, keményen és 
gúnyosan megszólalt: »Igen, tisz
telendő úr, igaza van, mélyre ju
tottam. Csak néhány napja, hogy 
megérkeztem egy barátnőm hívá
sára. Ö adta tudtomra, hogy az öreg

asszony halálos beteg. Egy szót 
nem szólt hozzám. Eltaszított. De 
rettenetes pillantást vetett rám! 
Ez a pillantás azt mondta: »Szé
gyent hoztál rám, megtörted a 

¡szívem; légy átkozott érte!« Az
után hátat 'fordított s megkezdő
dött a halálküzdelem. Most már 
tud mindent«, — fejezte be.

Mélyen megrendülve álltam, de 
nem szűntem meg könyörögni to
vább az Úrhoz. És Ő segített. Pé
ter jutott az eszembe, aki vétke
zett, megtagadta az Urat, de aki 
mégsem jutott ilyen kétségbeesett 
állapotba. A Megváltó reátekin- 
tett. Ez a kegyelemmel, irgalom
mal teli pillantás kiemelte a bűn
ből Pétert. Bensőmben megbizo
nyosodtam : ha valami, úgy a 
Megváltó tekintete ellenméreg le
het az anya átkotszóró pillantása 
ellen.

A  leány csendben hallgatta. 
Végre megszólalt: »Péter bukása 
távolról sem volt olyan nagy, mint 
az enyém. Ő gyengeségében, a 
pillanat hatása alatt vétkezett, de 
én, évek hosszú sora óta élek a 
bűnben.« Mégis, látszott rajta, 
hogy ez a gondolat érinti és fog
lalkoztatja. Rámutattam arra is, 
hogy ez az irgalommal teljes pil- 
tás Mária Magdalénát is meg
mentette. Újra csak a fejét rázta. 
De amikor a Bibliát be akartam 
csukni, ijedten tiltakozott: »Ké
rem, ne csukja be. Attól félek, 
hogy nem találok újra reá erre a 
helyre.« Számomra ez reménytel
jes bíztatást jelentett.

Gyülekezeti testvérünk gondjai
ba ajánlottam. S amikor Máriát 
ismét felkerestem, nagy változást 
láttam rajta. Boldogan nyújtotta 
mindkét kezét felém s ragyogó 
szemekkel mondta: »0 énreám is 
rámtekintett. Most már tudok hin
ni bocsánatban. Igen, Jézus rám
tekintett, éppen úgy, mint aho-
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gyan Péterre, s az ő  szeretetteljes 
pillantása erősebb volt szegény 
anyám átkos pillantásánál.«
!: Együtt imádkoztunk. S amikor 
térdeinkről felkeltünk, homloká
ról szinte láthatólag sugárzott ez 

' a szó: békesség, 
i A lelke meggyógyult. De a tes
tén már akkor látszott a halálos 

[betegség nyoma. Később lá zálmai- 
ban is Jézus tekintete kísérte. Végül 
[csendesen elaludt, mint egy ki
csiny gyermek. »Békességet adok 
néktek, az én békességem adom 
néktek«, ezek voltak az utolsó sza
vak, amit a Bibliából idézhettem. 
Legalább tízszer mindig gyen
gébb hangon mondta utánam: »Az 
én békességemet. Óh, Uram Jé
zus, Te nem hagysz el engem.«

Funcke Ottó.

Isten szánó szeme.

Egy keresztyén testvérem élete 
sokat jelentett számomra. Volt egy 
pártfogoltam. Gyakran segítettem 
már rajta. Többször felruháztam 
tetőtől-talpig, azonban a ruha zá
logházba került s ő ismét ott állt 
lerongyolódva, koldusszegényen. 
A pénzt elitta. Újra felöltöztettem, 
s állást kerestem számára. Nem 
sok idő telt el s az én emberem 
munka nélkül, ittasan járta ismét 
a korcsmákat. Türelmem elfo

gyott, felháborodtam. Testvérem, 
aki nálamnál sokkal nagyobb ke
resztyén volt, a rongyos, elbukott 

[ember láttára keservesen sírni 
kezdett. Könnyes szemmel mondta 
az embernek: »Szegény ember! 
Mindent megtettünk, amit csak le
hetett, mégis a pokolba kerül.« 
|Ugy sírt, mintha a szerencsétlen 
ember tulajdon gyermeke lett vol
na. — Azt hiszem, Isten hasonló
képen érez irántunk, bűnös em
berek iránt. Kimondhatatlanul fáj 
Néki, ha segítségét megvetve ha
ladunk lefelé, a kárhozat útján.

u g á r“
A  iöviskoszorúzta Fő

jelentőséggel bír, amíg csak élet 
lesz ezen a földön. Az ember élete 
bölcsőtől a koporsóig szenvedés és 
kereszt. Mindig lesznek erős lel
kek, akik ajkukon dicsénekkel 
hordják az Istentől rájukmért ke
resztet. És lesznek, akik a náluk 
gyengébbek keresztjét szívesen 
veszik magukra s azt hordozni 
segítenek.

Örömüzenet.

Amidőn a közismert emberba
rát, Wilberforce az angol kor
mánynál közbenjárt a nyugatin
diai rabszolgák szabadsága érde
kében, azok szorongó szívvel vár
ták a sorsuk alakulásáról szóló 
hírt. Végre hajó tűnt fel a lát
határon, amelynek kapitánya bí
zatott meg azzal, hogy a felsza
badítást kihirdesse. De még mi
előtt a hajó beérkezett volna a ki
kötőbe, a kapitány szócsővel ki
áltotta az emberek felé: »Sza
badság! Szabadság!« — Az Evan- 
géliom a szabadság hirdetése.

-tj*- ♦juj* -*£+ •*$*• +4* »$*■ +J»-+4» '*í*' *í*“*í*-*$*' ■*5*' •+» V»

Golgota keresztje ragyog. Bű
nösök békére, örökéletre lelnek. 
Jézus diadalmaskodni akar föl
dünkön a mostani böjti, kegyelmi 
időben. Az idő és tér végtelen 
határai között egy pont van kü
lönösen, ahol Jézus győzni akar; 
egy hely, ahol az Ő szeretetének s 
kegyelmének világosságát akarja 
szétárasztani, ez a hely — a te 

| lelked s a te életed.
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K Ü LM ISSZIÓ .

Súlyos bilincsek.
Milyen nrettenetes látvány volt, 

ha az ember vidéken járt, a sok I 
ópiumszívó a nyugvóágyán — be
széli el Buss sinningi misszioná
rius. — Öreg, tiszteletreméltó tu
dósok, s családapák is áldozatul 
estek ennek a bűnnek. Gazdák, 
kereskedők, tisztek, s még az if
júság is, a jövendő reménye. So
kan ezek közül a nyomorultak kö
zül betegségükben folyamodtak az 
ópiumhoz. Néhány szippantás az 
ópiumból s vége volt a fájdalmaik- | 
nak, sőt édes álmokat álmodhat
tak, tudtak aludni, dolgozni me
gint. De ez csak fél napig, esetleg 
néhány óráig tartott, újra az ó- j 
piumpipához kellett fordulniuk, 
így  ment egy-két napig, azután 
már rabul estek a szenvedélynek, 
családjuk tagjait, barátaikat is 
magukkal vonták. Fölényes mo
sollyal hallgattak az intő szóra, 
mentek édes álmaik után. Ami
kor már szerettek volna szabadul
ni, mert drága az ópium, elfo
gyott a pénzük, s érezték, mint 
járja át testüket a méreg, kép
telenek voltak rá. Mert az ópi
umhoz szokott testnek kínzó fáj
dalmakat okoz az ópium megvo
nása.

Annyian voltak szerte-szét az 
országban, akiknek csak egyetlen 
vágya volt: ópiumhoz jutni. Föl
dek maradtak megmunkálatlanok, 
üzletek maradtak délben is zárva. 
Az ópiumszívók eladták házukat, 
földjüket, még feleségüket, gyer
meküket is, hogy tovább szívhas
sák az ópiumot. Végül koldusbot
ra jutottak, loptak és raboltak.

Az utóbbi években azután el is 
követett a kormány mindent, 
hogy ezt a vészt leküzdje. A  leg
több tartományban teljesen betil

tották a mák termesztését s aj- 
ópium használatát. De hogy lehet 
az ópium szenvedélyétől megszab 
badulni? Ez a nagy kérdés. As 
állam megpróbálja mind számba!? 
venni az ópiumszívókat. Bizony# 
határidőt szabnak nekik, s ha adc 
dig meg nem szabadulnak szenL 
vedélyüktől, súlyos adók és egyéb 
büntetések fenyegetik őket. Rendjú 
őrök járják sorra a házakat, s ac 
akaratnélküli emberroncsokat úgjj 
hajtják kora reggel a munkárap 

Az ópium nyomorult rabszolgái 
közül már többen tapasztalthattá|,' 
meg a bálványoktól az élő Mega 
váltóhoz térve, az Ő vérének eren 
jét s gyógyultak meg minden már1 
orvosság nélkül. Isten hatalmad 
csodája ez, mint otthon egy Ilié 
általi felgyógyulás.

Egyébként orvosi kezeléssel 
gyógyítják az ópiumszívókattf 
vagy úgy, hogy lassanként voib 
ják meg tőlük az ópiumot. Sokáig 
akik a kormány rendeletére fev 
akarnak hagyni az ópiumszívé*: 
sál, fordulnak most missziói álla 
másainkhoz azzal a kéréssel, hogf 
nálunk tölthessék a kúra megsza  ̂
bo'tt idejét. így  került hozzánk 1% 
viddel ezelőtt egy háromtagú csap 
Iád: anya a fiával és leányával 
Búsongók voltak mind a hármai  ̂
fakó arcukból reménytelen szeik 
tekintett ránk. Kb. 14 napot töl 
töttek nálunk. Adtunk nekik oE 
vosságot, erősítő szereket, s af; 
egész gyülekezet könyörgött éreí, 
tűk. Milyen öröm volt azután Iái 
ni, hogyan változik meg az arc) 
színük, kezd a szemük ragyog 
ni. Amikor távoztak, olyanok vol 
tak, mint a nyiladozó virágok, k£í 
szén a kegyelem napját a szívül; 
be fogadni. Megszabadultak a£ 
ópiumtól s kitárult a szívük % 
Evangélium előtt. — Adjon az Ip 
sok ópiumszívónak ilyen szabadi 
lást! f
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TUDAKOZZÁTOK A Z ÍRÁSOKAT!

■ Ápr. 1. Luk. 22:1—13. Fii. 2:5—18. 
Ján. 14:25—31. Nem veszteség az a 
számunkra, hogy Jézus testileg nincs 
közöttünk, hanem fölment a mennybe. 
Elküldte a Szentlelket, aki vigasztal, 
aki Jézust dicsőíti meg előttünk, s aki 
megérteti velünk Jézus beszédjét és 
egész lényét. Aki a Szentlélek szavára 

í hallgat, az Jézusra hallgat s ha enge
delmeskedik, tapasztalni fogja azt a 
.békességet, amelyet csak Ő adhat. S 
'ez a békesség mindennél drágább, mert 
J;megmarad akkor is, ha körülöttünk vi- 
íjhar tombol.
j  Ápr. 2. Luk. 22:14—30. IV. Móz. 21:9. 
\\Ján. 15:1—8. Találóan és életteljeseb- 
]ben nem lehetne kifejezni Jézusnak és 
"az övéinek egymáshoz való viszonyát, 

mint a szőlőtő és a szőlővesszők ha
sonlatával. Az életnedve a szőlőtőben 

van, de közli azt a szőlővesszökkel.
. Tőle elszakadva azok csak elszáradnak 
iés tűzre vettethetnek. Gyümölcsöt te
remni csak az a szőlövessző képes, 

melyik a szőlőtőkén marad; már pe- 
ig a szőlövessző rendeltetése a szőlő

it termés. Gyümölcs nélküli, meddő ke
li resztyén élet, nem keresztyén élet. 
p'Nem cselekedetek által üdvözülünk, de 

a hitnek cselekedetekben kell megnyil
vánulnia. Nála nélkül pedig semmit sem 
sjcselekedhetünk.
o[ Ápr. 3. Ján. 8:46—59. Zsid. 9:11—15. 
rJán. 13:13-35. I. Pét. 1:17—25. Ján. 
a15:9—17. Jézus parancsolatai nem ri
deg törvények, hanem szoros összeköt

tetésben vannak a szeretettel. Aki az 
ap parancsolatait megtartja, az az ö  
ijbzeretetében marad meg. S ebből a 

viszonyból öröm fakad és a keresztyén 
testvérek iránt való szeretet fakad, és 

■ii elki szabadság fakad.
Ápr. 4. Zsolt. 20. Fii. 2:19—30. Ján. 

>r¡5:18—27. Még egy olyan áldás is fa
rkad a Jézussal való állandó összekötte
tésből, amely eleinte nem látszik áldás
ia k , hanem nehéz tehernek. S ez az, 
Mjiogy a világ gyűlöl és üldöz bennünket. 
’cDe itt válik valóra a Szentírásnak ez 
,o| mondása: »Bármely fenyítés ugyan 
jelenleg nem látszik örvendetesnek, ha
biéin keservesnek, ámde utóbb az igaz- 
íáágnak békességes gyümölcsével fizet 
tkoknak, akik általa gyakoroltatnak.« 
JZsid. 12:11.) Vegyünk minden ilyen 
jzenvedést Isten kezéből, viseljük bé

tán  és türelmesem, s áldás fog belőle 
Ulakadni.
IuLAPr- 5- Luk- 22:31—38. Fii. 33:1—11. 

Ján 16:1—15. Jézus bölcs tanítói rend

szerrel fokozatosan nevelte a tanítvá
nyokat. Nem mondott meg nekik kez
dettől fogva mindent, mert nem bír
ták volna elviselni. S erre azért sem 
volt szükség, mert velők volt, s nem 
csak beszédeivel és tanácsaival hat
hatott rájok, hanem egész életével, 
egyéniségével. Most, mikor testileg el
szakadni készül tőlük, oktatja ki őket 
arra, hogy tulajdenképen nem a testi 
jelenlét a fontos, hanem az ő  Leli 
kének bennök való működése. Azért 
fogja elküldeni a Szentlelket, aki min
den igazságra elvezérli őket. E2 a 
Lélek vezeti ma is azokat, akik hall
gatnak reá.

Ápr. 6. Luk. 22:39—46. Fii. 3:12—21. 
Ján. 16:16—24. Milyen csodálatos és 
felséges Ígérete Jézusnak, hogy amit 
kérünk az ő  nevében az Atyától, azt 
Ő megadja nekünk. Ha Isten gyer
mekeinek életében olyan kevés az ima- 
meghallgattatás, az tehát abból szár
mazik, hogy nem tanultak meg igazán 
Jézus nevében kérni. S még ha van
nak is imameghallgattatások, azoknak 
nyomán sem történnek nagy dolgok, 
mert Isten gyermekeinek imái is in
kább csak a saját dolgaik, vagy1 a hoz
zájuk legközelebb eső személyek és 
munkák körül forognak, s nem tud
nak nagy dolgot kérni az Úrtól.

Apr. 7. Luk. 22:47—53. Fii. 4:1—9. 
Ján. 16:25—33. Jézus meggyőzte a vi
lágot. És ha most még részben el is 
van rejtve ez a győzelem, ha most 
még csak azok látják is, akiknek lelki 
szeme már megnyílott, azért ez a győ
zelem igazi győzelem, amely egyszer 
mindenki előtt nyilvánvalóvá lesz, majd 
ha az Ur Jézus eljön dicsőségben. De 
akkor csak azok számára hoz ez a 
győzelem örömet és boldogságot, akik 
már elrejtett alakjában is látták és ta
pasztalták, azok számára pedig, akik 
mindvégig makacsul elzárták előle a 
szemüket, rettenetes felébredés lesz.

Ápr. 8. Luk. 22:54—62. Fii. 4 :10-23. 
Ján. 17:1—5. Az örök élet nem pusztán 
egy véget nem érő élet, mert ilyen ér
telemben a kárhozatban való élet is 
örök élet lenne, hanem mint Jézus 
mondja: az örökélet Istennek és Jézus 
Krisztusnak teljes megismerése, tehát 
az Istennel való teljes egyesülés. Jé
zus azért jött a földre, hogy erre az 
örökéletre váltsa meg az emberiséget, 
s miután ezt a váltságmunkát tökéle
tesen elvégezte- s a földről újra vissza
menni készült az Atyához, a dicsőségbe,
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avval a nagy imával fejezi be munká
ját, amelynek a kezdő szavai ezek, 
s amelyet az ő  főpapi imájának szok
tunk nevezni. Tanulmányozzuk ezt a 
főpapi imát mélységes áhítattal.

Apr. 9. Luk. 22:63—23:13. Zak. 9: 
8—12. Ján. 17:6—19. Az Ur Jézus, aki 
drága vérét az egész világ bűneiért 
kiontotta, aki tehát minden egyes em
ber üdvözülését a szívén hordozza, 
mégis egészen különösképen imádkozik 
azokért, akiket az Atya neki adott; akik 
az övéi. Micsoda kimondhatatlan erő 
árad ebből az imádságból mindazoknak 
a leikébe, akiknek Isten megadta azt a 
bizonyosságot, hogy ők Krisztuséi. 
Krisztus meg akarja dicsőíteni magát 
mibennünk, Krisztus azt akarja, hogy 
egyek legyünk, Krisztus megszentel 
bennünket az Ige által az igazságra. 
Micsoda felséges Ígéretek, milyen cso
dálatos erőforrás! Engedjük, hogy be- 
léhatoljon a szívünkbe!

Apr. 10. Máté 21:1—9. Fii. 2 :5 -1 1 . 
Ján. 12:1—8. Zsid. 12:1—6. Ján. 17: 
20—26. Hogy hihetné el a világ, hogy 
Jézust az Atya küldte, mikor nem látja 
azt, hogy Isten gyermekei egyek, ha
nem a legnagyobb szétszakadozottsá- 
got látja közöttük? Pedig Jézus ennek 
az egységnek az áldását akarja belé- 
vetiteni a világba. Óh, milyen buzgón 
könyörög ezért! Szívünkre hat-é ez az 
imádság? Fölébreszti-é bennünk azt a 
szeretetet, amelyet Jézus kér számunk
ra? Álljunk meg ezeknél a kérdéseknél 
és feleljünk reájok.

Apr. 11. Zsolt. 22:1—9; 12—20. És. 
42:1—7. Ján. 18:1—11. Jézus egyedül 
akar szembeállni ellenségeivel. Tanít
ványairól azt mondja: »Ezeket bocsás
sátok el.« Tudtál-e már valamikor így 
állni ellenségeiddel szemben, hogy a 
magad testével védelmezd meg a töb- 
akai tak ? Meg bieket, akiket bántani 
akadályoztad-e, ha valamelyik barátod, 
a te érdekedben, sebet akart ejteni az 
ellenségeden? Ez jézusi lelkűiét. Óh, 
bár volna belőle több bennünk!

Apr. 12. Luk. 23:13—15. Ésaiás 50: 
4—7. Ján. 18:12—27. Milyen veszedel
mes dolog leülni ahhoz a tűzhöz, 
amelynél a világ gyermekei melegsze
nek! Ott vagy egyáltalán nincs szó Jé
zusról s a hívő ember is belékeveredik 
a világ hiábavaló, felületes fecsegésébe, 
vagy előhozzák Jézus nevét s kísér
tésbe ejtik a tanítványt, hogy félelem
ből megtagadja ezt a nevet. így tör
ténik ez mindenkor, ha Isten gyermekei

a maguk szórakozása, vagy a vilái 
hoz való alkalmazkodása céljából fc 
resik a világiak társaságát. A vili; 
gyermekei közé csak Isten megbíz! 
sából menj, hívő lélek, ha ott felad! 
van rádbízva. De akkor azután telj! 
sítsd híven a feladatot!

Apr. 13. Luk. 23:26—35. Zsolt. 1| 
Ján. 18:28—40. Arról ismerheted me 
hogy az igazságból való vagy, ha hal 
gatsz Jézus szavára és ha engedelme j 
kedel Neki. Szíve mélyén Pilátus j 
megismerte, hogy Jézus az igazsái j 
mert kijelentette, hogy nem talál ben| j 
semmi bűnt. De mégsem engedett í ] 
igazságnak, mert féltette a hatalmi , 
s kiszolgáltatta Jézust a népnek. Ne 
elég, ha meglátod az igazságot, mi 
lé is. kell állnod teljes szíveddel f 
engedelmeskedned kell neki.

Apr. 14. Ján. 13:1—15. I. Kor. 1 
23—32. Luk. 22:14—20. I. Kor. 10:1 _ 
17. Ján. 19:1—15. A gyáva Pilátus ö ‘  
tudatlanul is valami nagy igazság r 
mond ki ezekkel a szavakkal: »Imi ] 
az ember.« Jézus kétféle értelembi f 
is úgy áll ott, mint »az ember«. Ej , 
szőr is, mint a tökéletes ember, an * 
lyenné Isten akarata teszi az emba i 
amilyen volt a bűnbeesés előtt, és m 
sodszor, mint az egész bűnös embei 
ségnek a képviselője. Mint ilyenni c 
kellett meghalnia, »a mi bűneinkén C 
s mint tökéletes embernek, aki együtt j 
Isten egyszülött Fia, kellett feltárna j. 
nia »a mi megigazulásunkért«. (Rói , 
4:25.)

Apr. 15. Ján. 19:17—30. Ésaiás i r 
Luk. 23:39—46. II. Kor. 5:14—21. Jt 
19:16—30. Valóban minden »Elvégezi 
tett«. Az emberek elvégezték a legn, 
gyobb bűnt, hogy Isten Fiát a kereszt; e 
feszítsék, s a Megváltó elvégezte, ti 1 
jesen elvégezte a megváltás nagy v 
dicső munkáját. Látszólag leverete c 
mert hiszen szenvedett, kicsúfoltato| 
keresztfára feszíttetett, meghalt — ; s 
mégis mindezzel a legnagyobb győzi s 
met aratta, amelyet valaha valaki* 
világtörténelemben kivívott. Igen, ml 
ez nem emberi győzelem volt, ez 1 
ten Fiának a győzelme!. i;
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