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Harangszó.

Körülöttem minden csendes. Kimondhatatlanul jó megpihenni 
a szabad természet ölén. A messzeségbe tekintve a nagy város 
magas házai mint kis törpék sorakoznak sűrűn egymás mellett. Oda
lent zsong az élet. Gyorsan követik egymást a villamosok, távolabb 
egy csodaszép nyárfasor mellett siet a vasúti sínen néhány kocsi, 
hogy a napsugártól csillogó Duna vizét átszelő nagy hídon folytassák 
útjukat. Az utcákon, mint apró hangyák nyüzsögnek az emberek.

A hegyoldalról gyönyörű a kilátás. A magasból nem láthatom 
az utca szennyét és porát, nem hallszik fel hozzám a siető nép 
durva lármája. Nem láthatom az arcokat s igy nem veszem észre az 
önzés, irigység, dicsőségvágy rút vonásait. De amint igy némán, 
hosszan elnézem a várost, valami megszólal bennem. Mennyi élet, 
hány hangos léha kacaj s mennyivel több keserűség, könny és bá
nat. Mérhetetlen fájdalom, rengeteg jaj és panasz. Ez az élet.

E z? Csakugyan e z?  A  szivem teljes erejével tiltakozik ez ellen.
Lágy tavaszi szellő rezegteti meg a fa frissen kihajtott leveleit, 

amelynek meghajlott törzsén ülök, a földet beboritó zöld pázsit szin
te puhább és selymesebb a meleg napfénytől, a lábamnál egy nyiló 
virág bársony szirmán katicabogár sétál, az ágakon madárkák csi
cseregnek. A  hegyen az ünnepélyes környezet feljebb emeli a lelkem 
s az erdőbeli kápolna csengő harangszavával mind magasabbra 
szárnyal mig eljut az Ur lábai elé.

Csend, teljes csend.
Lelki szemeim előtt ragyogó betűk alkotnak egy csodálatos örök 

igazságot: „Én vagyok az élet.“ Szegény nyomorult emberi Életi 
Nem keserű tengődés, hanem boldogságtól túláradó, gazdag élet vár 
reád a golgothai kereszt tövén. A  tied lehet, tiéd.

Lent megkondulnak a harangok s a szivem ujjongó hálájával 
egybe olvadva viszik szerte a diadalmas örömhirt: Krisztus feltáma
dott! Van élet, örökéleti Hallelujah!

I. T. d. t.

XIV. évfolyam 8. szám. 
1938. április 15
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Három kereszt.
Luk. 23:39—43.

A  jo b b o ld a li k e reszt.

A Golgotán három kereszt állt. 
A középső kereszten Isten Fia 
függött. Jobb és bal oldalán két 
gonosztevő. Mit prédikál nekünk 
ez a három kereszt?

A jobboldali keresztre feszített 
lator haláltérdemlő bűnt követett 
el. De a szívében ott égett a tit
kos vágy békesség és bocsánat 
után. Volt bátorsága ahhoz, hogy 
bűnével, elveszett voltával szem
benézzen s ezzel máris elkészít
tetett a békesség felé vezető út. 
Ahhoz, hogy békességre jusunk, 
bűnismeret szükséges. Felhagyni 
a magunk szépítgetésével. Igazi 
megtérés ott van, ahol nem a má
sikat hibáztatjuk, hanem önma
gunk bűnét látjuk meg. Ne gon
dolja senki, hogy a megtérés, bűn
vallás férfiatlan gyávaság. Nem! 
Bátorság kell ahhoz, hogy ne a- 
karjunk többnek látszani, mint 
amik vagyunk. Bűnbeismerés a 
kulcs az Ur Jézus szívéhez, az 
újjászületés kezdete.

Milyen könnyen vezeti a Szent
lélek a bűnismeretre jutott em
bert világosságról-világosságra. 
íme, a jobb kéz felőli lator ab
ban a pillanatban, amelyben üdv
bizonyosságra jutott, a mennyei 
dolgok ismeretében messze túl
szárnyalta a többieket. Bepillan
tást nyert az üdvösségbe.

A  b a lo ld a li k ereszt.

A bal oldalon függő gonosztevőt 
is halálra ítélte a törvény éppen 
úgy, mint az elsőt. Súlyosan vét
kezett Isten és ember ellen. De 
milyen rettenetes, szégyenteljes 
még itt is a viselkedése. Azt, aki 
ugyanilyen szenvedésre van kár
hoztatva s aki ott haldoklik mel

lette a keresztfán, még most is ! 
gúnyolja. A  megkeményedés o- j 
lyan állapotába jutott, hogy ma
gának Isten Fiának a jelenléte 
sem tarthatja vissza attól, hogy | 
ne vétkezzen. Halál és nyomo- | 
rúság nem mindenkit visz köze
lebb az Istenhez, sőt inkább eltá
volít Tőle.

Hamis reménység magunkat az
zal áltatni, hogy majd a halál órá
jában megtérünk és titkos bűne
inket majd akkor rendezzük el.
A bal kereszten függő lator ke- \ 
gyelmi ideje lejárt. Most már ké
ső. Jézus hallgat. Az ég bezárult. | 
Bűnbánó bűnösök számára Jézus i 
mindig közel van. De a könnyel- [ 
mű csúfolódókhoz nincs egy sza- / 
va sem.

A  k özép ső  k ereszt.

Jézus a kereszten is király és í 
főpap maradt. Szentségén a halál I 
sem ejthetett csorbát. Kezében | 
nyugodott az ég és pokol kulcsa. |

»Még ma velem leszel a Fara- f 
diósomban.« A  Paradicsom nem | 
nyugalmi állapot és pihenés helye ; 
csupán, amint azt sokan gondol
ják. Paradicsommá az teszi, hogy' I 
az üdvözültek Istennel zavartalan f 
közelségben élnek. Béke vár az 
üldözőitekre, a betegekre gyógyu
lás. De az Ur Jézussal való kö- I 
zösség nem akkor lesz a miénk, i 
ha koporsónkra már ráhullott a [ 
rög, hanem meg kell ragadnunk 
hittel még itt e földön. A túlvi- [ 
lágon többé nem érhetjük el.

A középső kereszt mindig ezt ; 
hirdeti: Ma! Ma nyerhetsz bé- j 
kességet! Ma térj meg! Ma vá- I 
lassz a múlandó s az örökkévaló E 
között!

Ma, ha az ő  szavát halljátok, | 
meg ne keményítsétek a ti szí- [ 
veiteket.
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sem. Boldogtalannak, szerencsét
lennek érzem magam. A  pajta 
jjtaja kinyílik. Öreg, őszhajú lel-

Í sz lép be. »Krisztus feltáma
dt«. — kiáltja s reszkető hang- 
i húsvéti énekbe kezd. Ágyról- 
yra jár, megáldja a betegeket és 
ldoklókat. Nálam is megáll, 
ülik az ajtó és két őr tekint, 
. Csak ritkán jönnek, mert a 
gálytól félnek. De most bejön- 
k. Durván megragadják az ősz 
kipásztort. »Ki engedte meg, 
gy itt imádságokat énekelj?« ű 
ik csendesen mosolyog. »Az Ur 

i parancsolta meg.« »Vigyétek az 
öreget sötétzárkába« —• kiáltja az 

1 egyik. »Krisztus feltámadott«. —- 
hangzik utoljára a távozó lelkész 
szava... azután ismét csend lesz...

H úsvéti p r é d ik á c ió .

Ha a természeti világot nyitott 
szemmel nézzük, csodálatos hús
véti prédikációt tár elénk: hogyan 
lesz élet a halálból. Ha a cseresz
nyefa beszélni tudna, így szólna: 
»Láttad-e milyen száraz, gyü- 
mölcstelen, csaknem halott voltam 
a hideg télben? De jöjj el hús vét 
után! Zizegő levél helyett nyíló 
virágot találsz, száraz lomb he
lyett gyümölcsöket.«

A mi Istenünk naponként ha
lálból való feltámadásra tanít ben
nünket különböző teremtményei 
által. Mi történik házainkban? Ho
gyan terem a búza kalászt? Szán
tóföldjeink, kertünk, az állatvilág 
által Isten szólni akar hozzánk. 
S ha Isten a cseresznyefa, a 
szántóföld látszólagos halálából é- 
letet fakaszt, te nem adnád-e meg 
Istennek a dicsőséget azzal, hogy 
szavában hiszel? Ha tél jön is 
reád, ha meg kell halnod, ha a 
föld alá tesznek is, ő  onnan is 
előszólíthat, feltámaszthat, néked 
is új életet adhat.

61

H úsvéti rem én ység .

Händel az ismert énekköltő ha
lálos ágyán feküdt 1759 április 
havában. Magához hívatta hűsé
ges szolgáját s a 91. zsoltárt ol
vastatta fel. Azután tovább kér
dje: »Olvass még, olvasd az első 
korinthusi levél 15. fejezetét.«

A brandenburgi herceg felesége, 
aki az általunk is ismert szép éne
ket szerzetté: »Jézus én bizodal
mám, örök életre vezérem«, halála 
pillanatában azt kiáltotta: »Tu
dom, liogyy az én Megváltóm él!«

Seriver hívő német író utolsó 
perceiben elhaló hangon azt sut
togta: »Én tudom. . .« s mivel foly
tatni nem tudta, a körülállták se
gítettek: »hogy az én Megváltóim 
él«, szótlanul igent intett fejével, 
s lelke urához költözött.

*

A zt gon d olh atn á  v a la k i,

hogy olyan sok szent férfi és nő 
élt már ezen a földön, miért éppen 
Jézus az isteni közöttük? De 
mindezek a férfiak és asszonyok 
isteni kegyelem, megvilágosítta- 
tás, tapasztalatok és benső megté
rés által lettek azokká. Budha, 
mielőtt megtért volna, élvezethaj
hászó király volt. Valóban, erköl
csileg hősiességre vall, lemondani 
a világ minden élvezetéről; de 
mégsem volt isteni. Jézus kezdet
től fogva tökéletes bűn- és szen
vedélynélküli volt. Természettől 
kezdve isteni tiszta; s ezen legtö
kéletesebb istenség át volt hatva a 
legtisztább emberiességgel. Szenve
dése, velünk bűnösökkel való e- 
gyüttérzése kell, hogy mélyen 
megindítson, — valóban hasonlít- 
hatatlan, egyedülálló jelenség. 
Mindenki másnak Megváltóra van 
szüksége, Jézus maga a Megváltó!

*
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G olgota
és a  szen t-sir te m p lo m .

Ha a Via Dolorosa-n haladunk 
végig, egy nagy, régi templom
épülethez érünk. Ez a szent-sír 
temploma, melynek a hagyomány 
szerint Golgota hegyén kellett fel
épülnie, a keresztrefeszítés he
lyén és Jézus sírjának a helyét 
is magába zárja. Jeruzsálem 135- 
ben teljesen elpusztult. Amikor 
Konstantin császár anyja, Heléna, 
325-ben megtekintette a szentföl
det, felhívta az akkori jeruzsálemi 
püspököt, hogy a Golgota és a 
Krisztus sírja után kutasson. A 
rómaiak, hogy a keresztyéneket 
gúnyolják, Krisztus sírját földdel 
és kövekkel töltötték meg és Af- 
rodite istennő számára templomot 
emeltek föléje. Amikor ezt a 
templomot lerontották, előtűnt a 
sír. E fölé a császár pompás temp
lomot építtetett. Állítólag a három 
keresztet is megtalálták ott. A 
templom háromszor teljesen szét
romboltatott, de utána mindjárt 
újra fel is épült. A XII. században 
a keresztes hadjárók építették új
já. 1808-ban azonban tűz marta
léka lett. A mostani épület munká
ját 1810-ben kezdték meg.

A  templom bejáratát két-két 
muzulmán őrzi. Ennek története 
szomorú. A  XIV. században a kü' 
lönböző egyházak között nézetel
térések támadtak amiatt, hogy hol 
legyen a templom kulcsa. Hogy 
a békétlenséget megszüntesse, az 
akkori kalifa két-két muzulmán
nak adta át a kulcsot, azzal a 
megbízással, hogy a kaput nyis
sák és bezárják, és őrködjenek 
a felett, hogy a keresztyének a 
templom falain belül békességben 
legyenek egymással. Ez a hiva
tal örökölhető s a kalifa rendel
kezése még ma is fennáll.

A  bájárat után egy nagy elő
csarnok következik. A  közepén

egy hatalmas kőtömb van elhe
lyezve, mely a kegyes látogatók 
csókjaitól egészen fényes már. Ál
lítólag ezen a kövön balzsamozták L 
be Jézus testét. Naponként sok-  ̂
sok ember térdeli körül ezt a kö- f 
vet és halmozza el csókjaival. ® 
Balra nyílik a római katholikus L 
kápolna, közepén egy szarkofág- L 
szerű építménnyel, ez Jézus sír- jL 
jának a helye. A bejárat alacsony í® 
és szűk, és az egész helyiség be- 
lülről egyszerű. A sír magas, szeg- a 
letes, lapos, fehér márványlap és I 
az imádkozok csókjainak nyoma jt* 
ezen is erősen meglátszik. Szám- 2 
tálán mécses ég itt. Jobbra a ká-rj 
polna mellett kezdődik a ha tál-í a 
más, hármashajójú templom bel- s 
seje, felosztva számtalan kápolnája 
rá: orthodox-görög, római katho-F 
likus, szíriai, örmény, stb. A  tu-Jn 
lajdonképeni Golgota-kápolna azle 
orthodox-görög egyház tulajdonáje 
bán van. Az oltár azon a helyení 
van, ahol Jézus keresztje állottjj, 
Kis nyíláson keresztül látni leheti 
egy darabot a sziklából s azt ai3 
részt is, amelyen állítólag a kel/ 
reszt állt. Olyan ez a rész, minj^ 
egy hatalmas szakadék a szik-|s 
Iában. Valósággal tolongnak itti: 
az emberek, hogy a világnak leg-F 
szentebb helyéből csak valamit isi?' 
láthassanak. Vannak közöttük ki-L 
váncsi túristák is, sokan azonbaiifo 
mély alázattal borulnak térdre sF 
a megalázkodás és hála könnyeid 
vei öntözik a sziklát. Szinte kíjd 
vánatos lenne az, hogy bár Golgojk 
ta érintetlenül átépítés nélkül álig 
na a város falai előtt, vagy lég* 
alább is, hogy az épületben ural 2 
kodnék nagyobb csendesség. Daj 
mindezek dacára is csak áhítat s< 
tál és mély megilletődéssel tud a f  
ember ezen a helyen időzni. A 

Itt halt meg Szabadítónk aab 
egész világ bűnéért. Itt mindenf 
bői békesség és szentség árad, ami 
imádatra indítja az ember lelkétl
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
, 9q.K0__56 Zsoit 118: dünk Neki, ha megalázzuk magunkat,

latosan beteljesülnek Jézus halalanak ■ > 1:11—25. II. Móz. 2:
körülményeiben az ótestamentomi pro- P • 20-24—31. Senki, aki nem
féciák. így kellett történni mindennek, I “ „^ jé^ 'te ft^ a d á sá b a n , nem men- 
ahogy történt. Jézus vaUsaghalala min ^ ;z  ¿e át Xamás példájával, hogy den körülményeivel együtt eleve el v ö t  egemen m g  a^ g nem látott,
határozva Isten bölcs tanacsaban Ari > hinnék ha látnék. Nem, mért
mathiai Józsefet és Nikodemust is Isten kimondotta a nagy szót, amely
Lelke indította arra, hogy Jézus testet I S ]enkhe vonatkozik : >>boklogok, a- 
elkérve, megadják neki a halottnaa ki- látnak és hisznek«. Boldog
járó tisztességet. Ami tőlük t e l t , k lenni*? Ne légy hitetlen, hanem tették, s Isten senkinek sem marad akarsz íemn inc

adós. ^Apr. 21. I. Pét. 2:1—10. II. Móz. 3:
Apr 17 Márk 16:1—8. I. Kor. 5:7,8.h —12.' Ián. 21:1—14. Jézus itt nagy, 

Máté 28:1—10. I. Kor. 15:12—20. Ján. I szemléltető leckét ad tanítványainak a 
20:1—ív. A tanítványok hittek, marti reájok várakozó feladatról. Hiábavaló 
láttak. Ez még nem az igazi hit, de minden munka, minden fáradozás, ha 
nálok érthető, »mert még nem tudták az nem jézus parancsára történik, 
az írást« — amely akkor még meg Mennyi sok belmissziói munka, ami ezt 
sem volt írva. Nekünk kezünkben van|a képet tárja elénk: sok buzgólkodas 
a teljes Szentírás, amely bizonyságotI semmi eredmény, üres hálók! De 
tesz arról, hogy Jézus valóban feltá- ha valaki Jézus parancsára veti ki a 
madott. Nekünk nem látnunk kell, ha- hálót, akkor halak sokaságát fogja ben
nem hinnünk. A mi hitünk elől már ne talál. S meglátszik a munkán, 
el van gördítve a kő, lelki szemeink hogy itt már a megfeszített es lel
előtt Jézus sírja nyitott sír, üres sír, támadott Krisztusból kiáradó erő mun- 
és mi tudhatjuk, hogy Ö él. Annak, kálkodik, mert »nem szakadozik vala 
hogy ezt tudhassuk, egyetlen akadálya |a háló«, mint annál a régi halfogas- 
lehet: a hitetlenség. nál (Luk. 5:1—11.), amikor a mtelet

Apr. 18. Luk. 24:13-35. Csel. 10: kezdetén álló Péter még nem tudott 
34—41. Ján. 20:11—18. I. Kor 15:54—58. olyan erőt venni a valtsagmunkat meg 
Ján. 20:11—18. Mária Magdolna sem befejezésre nem juttatott JezustoL ls
érti meg mindjárt a nyitott sír titkát, ten országa mai munkásainak mindez 
Azt hiszi, hogy elvitték az Ur testét az erő rendelkezésükre all. 
s efölött bánkódik. De bánata csodá-1 Apr. 22. I. Pét. 2: 11—17. II. Móz. .1. 
latos örömre fordul, mikor hátrafor- 13—20. Ján. 21:15—19. Szívbemarko- 
dulva meglátja Jézust, s bár könnyes hőbb kérdés nem lehet a tanítvány sza- 
szemei azonnal föl nem ismerik, hang- mára, mint Jézus ajkáról ez a ker- 
ja, mikor őt nevén szólítja, fölismer- ¿¿s : »Szeretsz-é engemet?« Talán egy 
teti előtte a Mestert. Sokszor vagyunk sjncs közöttünk, akinek ne volna ra 
így mi is; bánkódunk és sírunk valami 0ka, hogy elszomorodjék ennél a ker- 
folött s könnytől elhomályosult sze- désnél, s ne érezné, hogy ha szereti is 
műnk előtt el van takarva Jézus arca. jézust, van valami híja is ennek a 
De mily boldogság, mikor megcsen-1 szeretetnek. Hát még, ha háromszor is 
dűl lelkűnkben a hang, amely nevűn- megkérdi az Ur! Ne büszkélkedjünk 
kön szólít, és érezzük, tudjuk, hogy a szeretetünkkel, legyünk alázatosak, 
Jézus velünk van. Voltak-e már ilyen s az Ur növelni fogja hiányos szerete- 
óráid? tünket s munkát is bíz reánk.

Apr. 19. I. Pét. 1:1—10. II. Móz. Apr. 23. I. Pét. 2:18—25. I. Moz. 32:
2 1—10 Ján 20:19—23. A feltámadott 20—31. Ján. 21:20—25. Hogy mennyire 
Jézus első szava a tanítványok kicsiny nincs okunk buszkelkedm, meg ha Isten 
seregéhez: »Békesség néktek!« Igen, kegyeiméből a kérészt^^efnek bizo- 
Ő békességet hoz a szívbe, s békességet nyos előrehaladottabb allapotara jutót 
egymás között a tanítványok seregebe. tünk is el, azt megint ePP^ ' ete 
Ahol ez hiányzik, ott baj van. S a példájából lathatjuk. ^  megújult Pe 
bajnak jó a gyökerére menni. Erre térből megint csak kiütközik a regi 

, pedig az út el: »Vegyetek Szentlel- Péter, Kíváncsi, Beleavatkozik a más
1.ikét!« A Szentlélek tud rámutatni a | dolgába, ^  közöd
n| bajra, a hiányra, a bűnre, s ha enge- nak meg kell ot feddme. »Mi kozod
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hozzá.« De azért a kegyelemből nem 
esik ki Péter. »Te kövess engem!« Ezt 
a drága, bíztató parancsot hallja. Hány
szor szolgálunk mi is rá a feddésre. 
Fogadjuk el alázatosan, mert megma
rad a boldogító bíztatás: »Te kövess 
engem!«

Apr. 24. Ján. 20:19—31. I. Ján. 5:1—5. 
Ján. 21:15—19. I. Pét. 1:3—9. Zsolt. 
118:1—29. A zsoltáríró szíve telve van 
az Ur magasztalásával. Pedig nehéz 
helyzetben van, mikor ez a magasz
talás'előtör a szívéből. Ellenség veszi 
körül, csalódások érték, az Ur ostor
csapásait is érzi magán, és mégis hálát 
ad, örvendez és vigadoz, mert min
denen keresztül Isten megsegítő kezét, 
megvilágosító orcáját érzi és látja. Ma
gasztaljátok az Urat, mert jó, mert 
örökkévaló az ő  kegyelme!

Apr. 25. Zsolt. 24. II. Móz. 4:10—20; 
27—31. IV. Móz. 6:22—27. Ezt az Áron
ra bízott áldáskívánást ma is hasz
nálják protestáns egyházainkban. S va
lóban mélyreható értelme van ennek. 
Ahol sok az áldás, ott nagy meg- 
őriztetésre van szükség, nehogy az ál
dás elbizakodottá tegyen. Ahol az Ur 
orcájának világossága fénylik reánk, 
ott különös szükségünk van a könyö- 
rületre, mert azt a fényt máskép el se 
tudnánk viselni. Az Ur hozzánk for
dulására, hozzánk lehajlására van szük
ségünk, hogy békességünk legyen. Bár 
lenne foganatos rajtunk ez az áldás!

Apr. 26. I. Pét. 3:1—15. II. Móz. 
5:1—13; 22, 23. IV. Móz. 9:15—23. Mi
lyen csodálatos vezettetés az, amely
ben Izrael népe részesült ott a pusz
tában! Felhő fedezte be a hajlékot, mi
kor meg kellett állniok, s a felhő 
felszállt, mikor tovább kellett menniök. 
S az volt a fontos, hogy a nép enge
delmeskedjék ezeknek a jeleknek, mert 
ez az Ur szava volt. Hányszor va
gyunk mi engedetlenek s indulunk el 
olyankor, amikor várnunk kellene,, s ma
radunk veszteg olyankor, mikor in
dulnunk kellene. Kérjünk több enge
delmességet Isten népe számára, több 
csendességet, mikor arra van szükség, 
s több bátorságot, mikor erre indít az 
Ur! 1

Apr. 27. I. Pét. 3:15-22. II. Móz. 
6:1—9. IV. Móz. 10:11—12; 29—36. Mi
lyen alázatosság volt Mózestől, hogy 
bár őt a nép vezetőjévé maga Isten 
rendelte ki, mégis elismerte, hogy a

vezetésben Hobábra is szüksége van. 
»Légy nekünk szemünk gyanánt«, 
mondja neki.

Apr. 28. 1. Pét. 4:1—11. II. Móz. 
12:21—28. IV. Móz. 11:1—15. Még Mó
zesnél, Istennek egyik különösképen 
megáldott szolgájánál is mennyire lát
ható lesz néha az emberi gyarlóság. 
Nem bírja hordozni a nép bűneit, el
keseredik és kifakad, s magával az 
Úrral száll perbe. Bizony, isteni Meg
váltóra volt nekünk szükségünk, mert 
Ő volt az egyetlen, aki hordozni tudta 
a világ bűneit, az én bűnömet és a 
te bűnödet is, óh, vigyük Hozzá bű
neinket s rakjuk le az Ő keresztjénél!

Apr. 29. I. Pét. 4:12—19. II. Móz. 
12:29—42. ÍV. Móz. 12:1—16. Miriam 
és Áron nem segíteni és szolgálni a- 
kartak, hanem vetélkedni Mózessel. Az 
Ur pedig mindig a szív' indulatát nézi. 
Míg Hóbábnál meglátta a szolgálni a- 
karást, itt meglátja az irigységet és 
nagyravágyást s ezt büntetni kell. Mi- 
riamot súlyosan bünteti, a legszörnyübb 
betegséggel, bélpoklossággal. De Áron 
mindkettőjük nevében megalázza ma
gát, s Mózes is közbelép könyörgő 
imádsággal. S a büntetés csak ideig
lenes, aztán jön a feloldozás, Fájda
lom, Isten gyermekei is gyakran es
nek bűnbe, de vájjon megalázzák-e 
magokat mindig, s közbejárnak-e egy
másért buzgó imádsággal?

Apr. 30. I. Pét. 5. Zsolt. 23. IV. Móz. 
13:1—3; 26—33. Az Ur az áldások 
gazdag kincsesházát készítette el Iz
rael számára Kanaán földén, s be a- 
karfa népét vezetni ezekbe az áldá
sokba. De a kiküldött kémek az ál
dások mellett a nehézségeket is meg
látták, s ahelyett, hogy az Urban bízva 
a nehézségeken keresztül is_ kinyújtot
ták volna kezöket az áldások után, 
visszarettentek s az egész népet elrémí- 
teték. Jellemző példája az Isten népe 
kishitűségének. Mikor tud keresztül
törni a rettenthetetlen hit a szánalmas 
kishitűségen? Akkor lesz igazi, nagy 
lelki ébredés.

Vargha Gyuláné.

Jézus Krisztusnak, az ő Fiá
nak vére megtisztít minket min
den bűntől. I. Ján. 1:7.
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