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Krisztus győzelme nagyobb a 
mennynél és a földnél.

........Ennek a férfiúnak, akit Jézus Krisztusnak ne
veznek, a szenvedését, halálát és feltámadását állítsuk 
szembe bűneinkkel és a halállal. Ha jön az ördög és azt 
mondja: Lásd milyen nagy a te bűnöd, milyen rettenetes 
a halál, amelyet el kell szenvedned, akkor te így vála
szolj: Nem tudod, milyen nagy a jelentősége az én Uram 
Jézus Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadá
sának? ¿Őbenne van az igazság és az örök élet. Őbenne 
van feltámadás a halálból s az nemcsak hatalmasabb 
az én bűnömnél, halálnál és pokolnál, hanem még a 
mennynél és földnél is hatalmasabb Krisztus mindazo
kat, akik Őbenne hisznek, megajándékozza feltámadásá
val, győzelmével és diadalával. De a mi füleink süketek 
és a szívünk rest ahhoz, hogy azt felfogjuk. Ilyen balgák 
vagyunk, hogy hitetlenségünk által ettől a legnagyobb 
kincsünktől fosztjuk meg magunkat. Ám  lássátok! Vesse 
meg ezt a kincset az, aki akarja, de ezáltal éppen annak 
a kára lesz a legnagyobb, aki azt megvetette. Mégis fog 
Krisztus olyan emberekre találni, akik hálásak lesznek 
az ö  csodálatosan nagy művéért, amelyet feltámadása 
által létrehozott . . .“

Luther egyik húsvéti prédikációjából.
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Milánó áldott nagyhete 
Kr. u. 386-ban.

Már Kr. u. 385-ben II. Valen- 
tinianus császár elé idézték Amb- 
rosiust, Milánó püspökét. A csá
szár fiatal volt, 15 éves. így  sok 
tekintetben édesanyja, Justina irá
nyította a dolgokat. Justina pedig 
nem a nagy keresztyén egyház 
híve volt, hanem Árius tanait val
lotta, hogy a Megváltót nem illeti 
meg az Istenfiúság teljes dicsősé
ge. Most is az volt a felség paran
csa, hogy a püspök adja át az 
áriánusoknak a Portiánát, Milánó 
egyik templomát. Ambrosius meg
tagadta a kérést. Fenyegetni kezd
ték, veszélyben forgott az élete. Dg 
a  ̂hír elterjedt a városban s a 
nép a palota köré sereglett: »Éle
tünket adjuk, de a hitünket és a 
püspökünket nem hagyjuk!« Az ud
var félni kezdett, Ambrosiust sza
badon bocsátották.

A császár több ízben megpró
bálta katonáival elfoglaltatni a 
templomot. A nagyhét egyik nap
ján csaknem sikerült is a terve, de 
a püspök megfenyegette a kato
nákat, hogy kizárja őket az egy
házból. Erre azok visszavonultak 
s a hívek közé elegyedtek, hogy 
együtt imádkozzanak a gyüleke
zettel. Nagy öröm töltötte be a vá
rost.

De a következő évben újra kez
dődött a küzdelem. Az ariánusok 
teljes szabadságot kaptak a város
ban. S böjt idején megint felhang
zott a követelés: »Azonnal átadni 
a Portiána templomot.« Ambrosius 
bátran felelt: »Nábóth nem adta 
el atyái örökségét. Én pedig elad
jam Krisztus örökségét? Távol le
gyen!«

Kezdetét vette a nagyhét. Amb
rosius  ̂ a város főtemplomában 
prédikált. Fagy néptömeg gyűlt 
egybe. A császár pedig körülzárat

ta a templomot azzal a megha
gyással, hogy mindenkit bebocsájt- 
hatnak, de kiengedniük senkit sem 
szabad. A hívek így napokig 
együtt maradtak. ' Éhezniük 
nem kellett, mert a templom 
magas fallal övezett melléképüle
teiben szegények részére sok éle
lem volt raktáron. Ambrosius fe
lelhető himnuszokra tanította hí
veit, hogy »lelkűk fárasztó gyász
ban el ne vesszen«. Uj meg új szö
vegeket költött és tanított be a 
»szent fogságban«. Ott született 
meg a gyülekezeti ének. Megren
dítő látvány lehetett, ahogy az 
értálló gárdák, a hívek ezerhangú 
kórusától elragadva, maguk is éne
kelni kezdtek. Valentinianus má
sodszor szenvedett vereségei.Nagy- 
pénteken parancsot adott a visz- 
szavonulásra. De katonái először 
bementek a templomba s térdet 
hajtottak az oltár előtt. Magasan 
szárnyalt a himnuszok hangja... 
Áldott nagyhót volt.

Fáradt vagy és szomorú ?

Gordon, a hívő keresztyén tá
bornok, aki mély hitéletével több 
eredményt ért el, mint más fegy
verrel és hatalommal, írja naplójá
ba: »Elfáradtál a munkába? Krisz
tus is volt fáradt. — Szomorú 
vagy? ő  ismerte a szomorúságot 
is, — Nem értik meg szere teledet, 
félremagyarázzák szolgálatodat? 
— Ő vele ugyanez történt, mégis 
nagy irgalmassággal a legmélyeb
ben alázta meg magát. Milyen fá
radt és szomorú volt a fájdalmak 
embere ott a kereszten. S mi még 
panaszkodunk, késlekedünk múló 
nehézségek miatt.
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Keresztyének hogyan 
harcolnak.

Keresztyének nem magukért 
harcolnak s nem fegyverrel és 
karddal, hanem Kereszttel és 
szenvedés által; mint ahogyan 
Uruk Krisztusuk sem fegyverrel 
harcolt, hanem a Kereszten füg
gött. Azért a győzelmük sem ab
ban áll, hogy felülkerekednek, 
vagy uralkodnak, hanem alávette- 
tésben és erőtlenségben, ahogyan 
Pál apostol is mondja: »A mi vi
tézkedésünk fegyverei nem testi
ek, hanem erősek az Istennek, 
erősségek lerontására«; ismét má
sutt azt mondja: »Az én erőm 
erőtlenség által végeztetik el«. (II. 
Kor. 10:4, 12:9).

Ha keresztyének volnátok, ak
kor öklöt és fegyvert, dacot és fe
nyegetést elhagynátok, magatokat 
a Miatyánkhoz tartanátok s ügye
teket imában Isten elé tárva így 
szólnátok: »Legyen meg a Te aka
ratod!« és »Szabadíts meg a go
nosztól! Ámen.«

Látjátok ez az igazi keresztyén 
eljárás, hogy szerencsétlenségtől 
és gonosztól megszabaduljatok: 
tűrni és Istent hívni segítségül. 
De mivel ezt nem teszitek, nem 
hívjátok segítségül és nem tűr
tök, hanem saját erőtökkel akar
tok segíteni magatokon és maga
tokat teszitek Istenné és Meg
váltóvá, azért nem lehet Isten a 
ti Istenetek ps Megváltótok.

Luther Márton 

Golgota.

A világ a bűn fértőjében él. 
Nincs az egész földkerekségen 
egy talpalattnyi olyan Hely sem. 
amelyről azt mondhatnánk: itt 
megszűnt a bűn, csak egy magas
lat van, ahol a bűn hatalma meg
töretett: Golgota hegye.

Skarlátvörös.

Az előadókémikus egy nyilvá
nos előadáson, melyet a papírgyár
tásról tartott, így szólt hallgatói
hoz: »A vastartalmú színek jnindig 
gondot okoznak, különösen pedig 
a skarlátvörös szín. Ha a kezem
ben lévő vörös rongydarabot be
mártom az előttem lévő oldatba, 
a szín elhalványodik, de még min
dig erősen vörös marad. Ha tel
jesen el akarnánk színteleníteni, 
órákig kellene a folyadékban áz
tatni. Azonban a sok áztatás után 
a szálak teljesen szétmálnak s így 
papírgyártás céljára hasznavehe
tetlenné válnak. Azért a piros 
rongydarabokból csupán itatóspa
pír t lehet készíteni.«

Ésaiás próféta Isten Lelke ál
tal így szólott: »Ha bűneitek skar
látpirosak hófehérek lesznek, s ha 
vérszínűek, mint a karmazsin, 
hófehérek lesznek, mint a gyap
jú.« Az összes színek közül épen 
azt a színt választotta hasonlatul 
Isten Lelke már évezredekkel ez
előtt, amely az újabb tudomány 
megállapítása szerint is kitörölhe
tetlen. De »Jézus Krisztusnak, Is
ten Fiának vére megtisztít min
ket minden bűntől« (I. János 1:7), 
a skarlátvörös bűnöktől is.

Győztes úgy lesz az ember, ha 
Jézus vérének, a Szentléleknek és 
az Igének enged.
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REGGEL A TEMETŐN.

»Feltámadunk!« Tavaszi reggel 
beléptem a temető kapuián.
Élet fakadt a fákon. A rigók 
reggeli füttye kedvesen köszöntött 
A nap melege ragyogón elöntött 
és mentem az úton.

beltámadunk! —  Márványba dermedt 
gyász, gyötrelem alakjai között 
fehér fenségben fennen Krisztus állt 
s elnézett a sokezer sir felett 
mint a halálra örök felelet, 
nagy, diadalmas nem!

Feltámadunk! —  A kis síron 
tavasz és szeretet keze nyomán 
ragyogott a reggelt sugarakban 
sárga, lila árvácskák bársonyszirma. 
S én elolvastam, ami fel van írva 
az egyszerű kövön

Feltámadunk! —  Tavaszi reggel 
kiléptem a temető kapuján.
Szürkén nyüzsgött a város. Emberek 
siettek, sorakoztak. S én kerestem 
fakó arcokon, fénytelen szemekben 
orokelet jegyét.

Feltámadunk! Ha minden reggel 
mindenki megjárná a temetőt, 
s az örökélet végtelen vizében 
n !elk,e megmerülne - szomjú kanna 
nem így sietne és nem így rohanna. 
Es más lenne a szeme, más az arca 
es más az útja, biztosabb a harca 
Hiszen feltámadunk.

T. E. d. p. t.

öröm  az Úrban.

Feltámadunk! —  Merült a kannám. 
Vizet vitt szomjazó virágnak. 
Harmatozott a tiszta víz üdén.
S míg öntözgettem dolgosán, sietve, 
parttalan titkú távol tengerekbe 
merült a lelkem is.

Feltámadunk! Valaha itt élt, 
valaha itt járt minden nemzedék, 
apák, fiák és késő unokák...
S a hagy sereg, a végeláthatatlan, 
együtt fog állni ama pillanatban 
bírói szék előtt.

Feltámadunk! Mennyit temettek 
mennyit temetnek. Hideg holtakat. 
Temetnek télben, temetnek tavaszban, 
ifjat, öreget... Ma mást, holnap engem. 
S más zengi majd, ha el szabad

,, 1 pihennem!
az elet eneket.

Feltámadunk! Ki mondaná meg, 
hány ajk suttogta elhidegülőn, 
de diadallal. És hány szív dobogta 
utolsó, bizakodó dobbanással, 
halálban halhatatlan hitvallással, 
hogy él, mert Krisztus él!

Feltámadunk! A kis siron 
árvácska bársonyos virágát 
öntözve ujjongtam és hittem.
És tudtam: nem vagyok árvácska itten, 
Tenger tesvérre találok e hitben.
És ez a hit örök.

Nem minden hívő keresztyén 
életében lép előtérbe a maga tel
jes egészében és boldogító mivol
tában az Urban valq öröm. Az Ur 
az Övéivel egyénileg bánik. Isme
ri vérmérsékletüket s az abban 
rejlő veszedelmeket és szükségel
tet, De csendben elrejtett öröm
patak folyik mindazoknak a szivé
ben, akik a forrással valóságos 
összeköttetésben vannak. A leg
fájdalmasabb próba idején sem 
apad el az a folyam, s ki nem 
szárad. »Érezzétek és lássátok 
meg, hogy jó az Ur!« — így ki
ált a királyi énekes. De meggon
doltan fűzi hozzá: »Boldog az az 
ember, aki őbenne bízik!« Érez
ni és látni jó dolog, de az érzés 
tovatűnhet. Azonban Istenre, mint 
kősziklára, mindig lehet építeni 
és őbenne bízni.

Egy sokat szenvedett keresz
tyént röviddel halála előtt megkér
deztek : » Érzed-e, hogy közel van 
hozzád az Ur?« Mire ő derűs mo
sollyal így felelt: »Valami külö
nös módon nem érzem, de 
tudom.« Ez öröm az Urban.
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Az ő szemeik ° 
visszatartóztatának.

Luk. 24 :16, 17.

Krisztus feltámadása után nem 
minden népnek jelentette ki ma
gát, nem a zsidóknak, pogányok
nak, írástudóknak és farizeusok
nak; erről sehol nem olvasunk az 
Evangéliumban. Kinek jelentette 
hát ki magát? Szomorú, gondter
helt, Ő utána vágyódó _ tanítvá
nyoknak. Itt van mindjárt a két 
emmausi tanítvány. Tanácstalan, 
csüggeteg voltuk egész viselkedé
sükben kifejezésre jutott; valóban 
szomorúak voltak. »Micsoda sza
vak ezek, amelyeket egymással 
váltotok jártotokban?« — így szó
lította meg az Üdvözítő őket. Azt 
akarta ezzel mondani: »olyan két
ségbeesettek, olyan gondterheltek 
vagytok.« Mi okozta ‘a tanítvá
nyok szomorúságát? H'ányzott va
lamijük, valamit nélkülözniük kel
lett. Jézusuk után vágyódtak. Ez 
a hiábavaló világ nem vágyik Jé
zus után, nem szomorkodik miatta, 
nincs Jézussal dolga. Nem sze
reti azokat az embereket, akik 
szomorúak, különösen pedig, akik 
Jézus miatt szomorkodnak. Azt 
még csak elszenved, ha kegye-; 
sek, de azt kívánja, hogy legye
nek vidámak a maguk kegyessé
gében. Igen, a keresztyén vidám
má is lesz majd a maga idejében; 
Jézus tanítványai nem maradnak 
szomorúak. Meg kell tapasztalniok 
azt, amit a Megváltó mondott né
kik: »Az asszony mikor szül, szo
morúságban van, mert eljött az ő 
órája. Ti is azért most ugyan szo
morúságban vagytok, de ismét 
meglátlak majd titeket, és örülni 
fog a ti szívetek«.

Földi vándorútunk nem mindig 
tiapsugaras. Vannak gonosz napok, 
sötét napok, a teljes elhagyatott- 
ság napjai, amikor Jézus maga 
is elrejtőzik hűséges tanítványai

elől s azok ott maradnak vigasz, 
bátorítás nélkül, nehéz kísértések 
s megpróbáltatások martalékául. 
Most minden azon fordul meg, 
hogy kitartunk-e Jézus mellett ak
kor is, ha Ű látszólag eltávozott 
tőlünk s nem fordulunk a világ 
felé s nem mondjuk csüggedten: 
minden elveszett. Semmiképpen 
sem! Ki kell tartanunk! Hívő lé
lek is juthat olyan állapotba, 
hogy kénytelen így szólni: »Meg
váltásban reménykedtem és ab
ban, hogy mindég jobb lesz s az 
ellenkezőjét tapasztalom: úgy ér
zem, magamra maradtam, meg
fosztva minden jóságomtól. A 
Megváltó nemcsak egyedül ha
gyott, hanem ellenségeimnek is 
hatalmat adott felettem.«

Nos, most minden azon fordul 
meg, hogy ezek után is megma
radsz-e Jézus mellett s azt mon
dod: »Édes Jézusom, mégis mel
letted maradok. Te az enyém vagy 
és én a Tied vagyok. Egyszer már 
felismertem, hogy azt, amit Nálad 
találok, sehol másutt nem kapha
tom meg. S még ha egész élete
men keresztül semmi felüdülést 
nem nyújtanál, sőt, ha vigasz nél
kül kellene meghalnom, még ak
kor is kitartok melletted 1«

Amikor bajban, nyomorúságban 
vagyunk, visszatartóztatnak sze
meink, mint a tanítványoké s Inem 
tudjuk felismerni a Megváltót. Pe
dig Jézus minden időben egyfor
mán közel van hozzánk, ha ezt 
hisszük és tudjuk. Hogy megvídá- 
rnodik az Ur szive a mi állhatatos
ságunkon. Milyen öröm lehetett 
az Urnák, hogy a tanítványok áll- 
hátaitosak. maradtak, szomorúsá
gukkal nem emberekhez fordultak 
s nem tértek vissza a világhoz. Bi
zonnyal örvendezik Jézus azon, 
ha egy lélek csüggeteg, kétséges- 
kedő, szomorú állapotában is ki
tart Őmellette.

Tersteegen.
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Jézus neve.
(Egy lelkész tapasztalataiból.!

Nagy külföldi cirkusz érkezett 
a kerületembe, s egyik nap tele
fonon arra kértek, hogy temessek 
el egy a társasághoz tartozó ame
rikai asszonyt. Másnap idejében 
a halottas házban voltam. A ko
porsót nagy amerikai lobogó ta
karta. Ott tudtam meg, hogy akit 
temetnem, kell, indián asszony. 
De ¡gondolataimból zene éb
resztett ffel. (Kisietíeín,. Érke
zéig; a ejrküjazt Tarká kép. 
Elől az igazgató, utána az
indiánok. Majd hosszú sorban ko
zákok, kínaiak, japánok, cowbo- 
yok, négerek, táncosnők. Különö
sen szemembe tűnt egy csapat fia
tal leány, lovagló nadrágban, csiz
mában, kifestve. Fecsegve, lár
mázva töltötték meg a halottas há
zat. A lovagló leányok felültek az 
ablakpárkányra, hogy mindent lás
sanak. Az igazgató az indiánok 
főnökét mutatta be.

A beszédem nehezedett a szí
vemre. Habozva fordultam az igaz
gatóhoz s kiderült, hogy a társa
ság legnagyoobbb része csupán 
anyanyelvén ért. Csüggedés fogott 
el. ügy beszéljek, hogy senki ne 
is értse? Nos, legalább az igazgató 
érti. Úgyis rég lehetett templom
ban. Majd neki mondok néhány 
szót az örökkévalóságról.

Felolvastam az Igét és beszél-, 
ni kezdtem. A gyülekezet nagyon 
nyugtalan volt. A  lovagló leány
kák kezében tükör és festékes do
boz csillant. Unalmas is lehet, ha 
valaki a nyelvet nem érti.

Az indián asszony szomorú, 
hontalan életéről beszéltem. Mind 
ilyen hontalanok vagytok. De 
örömhírt akarok mondani: Jézus 
Krisztus, Isten Fia örökkévaló

otthont szerzett nektek. Folytatni
akartam: Jézusban otthont talál 
a mi hontalan lelkünk és életünk. 
De ekkor valami különös dolog 
történt. Amint Jézus nevét először 
kiejtettem, mintha elektromos ütés 
érte volna az egész gyülekezetei. 
Ezt a nevet mindenki megértette. 
Erre a névre mindenki felfigyelt. 
S Jézus neve hatalmat ’ vett a lel
kűk felett, Az indiánok nagy fő
nöknek kijáró tisztelettel, mélyen 
meghajoltak. A nyugtalan ázsiaiak 
elcsendesedtek. Az oroszok szeme 
tágra nyílt. Megtaláltam a hangot. 
Ettől kezdve nem lehetett más a 
beszédem, mint ennek a dicsősé
ges névnek a hirdetése: Jézus. 
Erről a névről mondja Isten'Igéje: 
»Nincsen senkiben másban idves- 
ség: mert. nem is adatott az em
berek között az ég alatt más név, 
mely által kellene nékiink meg
tartatnunk.« (Csel. 4, 12.)

Mondtam mondatot mondat 
után. Összefüggéstelen mondatok 
lehettek. Számomra már csak a 
hatalmas, idvezítő név volt a fon
tos, Jézus neve. Az indiánok 
mindannyiszor meghajoltak. A 
gyülekezetben néma csend lett. 
Tekintetem a leányok csoportjára 
siklott. Eltűntek a tükrök. Egyik
nek könnyek peregtek az arcán, 
a másik tenyerébe hajtotta a fejét. 
Gondolataik tán a gyermekkorba 
szálltak vissza, amikor ezt a szent 
nevet valahol először hallották.

S mialatt hirdettem Jézus ne
vét s ez a világ minden részéből 
összeverődött embercsapat csend
ben állt ott, úgy éreztem, meg
élek valamit a nagy utolsó idő
ből, amikor Jézus nevére meg
hajol minden térd, mennyeieké, 
földieké és a föld alatt valóké és: 
minden nyelv vallja, hogy Jézus 
Krisztus Ur az Atya Isten dicső
ségére! (Fii. 2, 10, 11.)
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Ápr. 1. Máté 27:24— 30. Zak. 9 :8 -1 2  

Máté 26:31— 46. Jézus gecsemánei lelki 
gyötrődésének mélységeibe emberi) 
gyarló értelmünkkel és bűnös szívünk
kel mi belelátni nem tudunk. Az ilyen 
isteni titkokat a mi szemünk elől fátyol 
födi el. De valamit mégis megsejthe
tünk ebből a fájdalmas küzdelemből, 
ha például arra gondolunk, hogy a 
bűn rettenetes hálójába, amelyet Jé
zusnak magára kellett vennie, még a 
tanítványok is belé voltak fonódva. 
Hogy fájhatott az Urnák a Péter fo
gadkozása, mikor tudta, hogy nem 
lógja megtartani! Hogy fájhatott a 
tanítványok közömbös lustasága, elal- 
vása, mialatt Ő gyötrődött! Vizsgáljuk 
meg a saját be nem váltott fogadása
inkat, lankadt, közömbös magatartá
sunkat és alázzuk meg magunkat!

Ápr. 2. Máté 21:1— 9. Fii. 2:5— 11. 
Ján. 12:1— 8, Zsid. 12:1—6. Máté 26:
47— 56. Az is a tizenkét tanítvány kö
zül való volt, aki Jézust elárulta. Ho
vá nem sülyedhet egy tanítvány, ha 
szívét nem adja egészen az Urnák, ha 
nem szakít el minden köteléket, mely 
a világhoz fűzi. A világ egyik legve
szedelmesebb csábító eszköze a pénz, 
s Judás ennek volt rabja. Hány em
bert, sőt hány hívő embert is tart 
fogva ma is a pénz, az anyag. Néha 
talán nem épen kapzsiság, csak aggo
dalmaskodás alakjában, de nem hiaba 
óvja Jézus még ettől is a .tanítványo
kat.

Ápr. 3. Máté 27:31— 44. Zsolt. 65. 
Máté 26:57— 68. Ha valaki gonosz 
indulattal eltelve mindenáron hibát 
akar találni valakiben, találhat, még 
a legártatlanabban is, még magában 
Isten Fiában is. Mivel bűnt nem talál
hatott benne a főpap, legnagyobb di
csőségét, azt, hogy joggal Isten jobb
ján ülőnek mondotta magát, fordít
ja ellene vád gyanánt. Kajafások ma 
is vannak, akik nem bírják elviselni, 
hogy Jézus nem ember, hanem Isten 
Fia. Mert ha ez igaz, akkor nekik 
egykor majd szembe kell állniok vele 
mint bírójukkal. S ezt nem akarják.

Ápr. 4. Máté 27:45— 50. II. Móz. 13: 
17— 22. Máté 26:69—75. Most ütött a 
Péter szomorú órája, most teljesedett 
be Jézus prófétai szava: »háromszor 
megtagadsz engemet.« Mi vitte Pétert 
bukásba? Az önmagában való bizako
dás. Nem volt őbenne tudatos gonosz 
indulat, mint Júdásbán, csak túlbecsül

te a maga erejét. Adjunk hálát, ha 
erőtleneknek érezzük magunkat. Ez azt 
jelenti, hogy Jézus erejére van szük
ségünk. Az Ö ereje erőtlenség által vé
geztetik el. (II. Kor. 12:9.) Forduljunk 
ehhez az erőhöz, számunkra is készen 
van.

Ápr. 5. Máté 27:51-— 56. Zsolt. 111. 
Máté 27:1— 14. Judás számára nem 
volt bűnbocsánat. Bűne olyan termé
szetű volt, hogy kizárta az igazi bűn
bánat lehetőségét, mely nélkül nincs 
bíínbocsánat. Nem szívének gonosz in
dulatát bánta meg, csak árulásának 
eredménytelenségét. Milyen retten elei 
vég! S ezzel szemben ott áll a tökéle
tes ártatlanság, aki nem tartja érde
mesnek, hogy vádlói előtt csak egy 
szóval is mentegesse magát. Az Atya 
akarata az Ö halála, s ezért az 
Ö akarata is.

Ápr. 6. Ján. 13:1— 15. I. Kor. 11. 
23 — 32. Luk. 22:14—20. I. Kor. 10: 
16, 17. Máté 27:15— 30. Krisztus, vagy 
Barabbás? Ez a nagy kérdés minden 
ember életében. Barabbás, a bűnös, 
tulajdonképen te vagy. Melyiket vá
lasztod, Jézust, vagy önmagadat? Nem
csak a tomboló tömeg választotta Ba- 
rabbást, hanem a kezét mosó Pilátus 
is, s az ő bűne még nagyobb volt, 
mert világosan látta, hogy Jézus ár
tatlan. Ne légy Pilátus sem, aki jobb 
meggyőződése ellenére is Barabbás mel
lé áíl. »Aki énvelem nincs, ellenem 
van« mondotta maga az Ur. Vele 
vagy-é, vagy ellene?

Ápr 7. Ján. 19:17— 30. Ésaiás 53. 
Luk. 23:39— 46. II. Kor. 5:14—21. Máté 
27 :3 1— 50. Eleinte mind a két lator 
akiket vele együtt feszítettek meg, csú
folta és szidalmazta Jézust. Hogy 
mégis bekövetkezhetett az egyiknek a 
megtérése (Luk. 23:39-—40.) azt bizo
nyára Jézus magatartása a kereszten 
s az egész lényéből kiáradó szentség 
idézte elő. Fényes dicssugór ez a ke
resztre feszített Jézus életében, amelyet 
az a sötét perc sem homályosíthat el, 
mikor szenvedései betetőzéséül Isten- 
is elhagyatva érzi magát. Számunkra ez 
a sötét perc is Isten szeretetének nagy 
világosságát tükrözi vissza. Hajol
junk meg ezelőtt a csoda-szeretet 
előtt! 1 1

Ápr. 8. Máté 27:57— 66. Zsolt. 118: 
14— 24. Máté 27:51—66. Jézus bevég- 
zett váltság munkája máris csodákat 
művel, mielőtt még a feltámadás nagy 
csodája megtörtént volna. Halottak
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támadnak föl, s nemcsak a templom 
kárpitja hasad ketté s kősziklák re
pedeznek meg, hanem emberi szívek
ről is lehull az elzáró kárpit, mint 
a pogány századoséról, s eímberi szí
vek nyílnak meg bátor vallástételre, 
mint arimathiai Józsefé. De a meg
térni nem akaró lelkek tovább is foly
tatják gonosz játékukat, lelkűknek 
vesztére.

Ápr. 0 Máté 16:1— 8. 1. Kor. 5: 
7, 8. Máté 28:1— 10. I. Kor. 15:12—20. 
Máté 28:1— 7. Nagypéntek után hus- 
vét, halálból feltámadás! Ennek a hír
nek minél gyorsabban el kell terjed
nie. Az angyal sürgeti az asszonyokat: 
»menjetek gyorsan!« Nem sürgeti-e 
bennünket is, nemcsak angyal, hanem' 
maga a Szent-Lélek: »menjetek gyor
san sötétben ülő, hitetlenséggel meg
kötözött emberi lelkekhez, népekhez, 
elvinni az örömhírt: »Jézus feltáma
dott, Jézus él!« Ha a te lelkedben 
a te (életedben már él, sietsz-e bi
zonyságot tenni erről, hozzá vezetni 
más lelkeket? Hogy ünnepelsz hus- 
vétot?

Ápr. 10. Luk. 24:13— 35. Csel. 10: 
34— 41. Ján. 20:11—18. I. Kor. 15:51 
— 58. Máté 28:8— 15. Félelemmel és 
nagy örömmel futnak az asszonyok. 
Félelemmel, mert a nagy esemény 
megdöbbentő szentsége összeszorítja a 
szívüket. De nagy örömmel is, mert 
reményeiket messze túlhaladó csodái 
hirdetett nekik az angyal. S a velőik 
szembe jövő Jézus szava az üdvözlés 
után, a félelem eloszlatását munkál
ja: »Ne féljetek!« A többi pedig az 
örömet növeli. Hírt kell vinniök a ta
nítványoknak, örömhírt, hogy meg
látják Jézust. De a világosság mellett 
ott van most is a sötétség a vének és 
a főpapok csoportjában és szívében.

Ápr. 11. I. Kor. 15:1— 11 II. Móz. 14. 
5— 18. Máté 28:16—20. Jézus, míg a 
földön járt, csak Zsidóországban mun
kálkodott a zsidók közt, bár egyes al
kalmakkor pogányok is jöttek hozzá. 
(Máté 2:1— 12. Máté 8:5— 10. Máté 15: 
22— 28. Ján. 12:20—21.) Jézus tudta, 
hogy az ő földi élete és testben való 
munkálkodása rövid időre van szorítva, 
azért legfontosabb munkái egyikének 
tartotta, hogy tanítványokat neveljen, 
akik majd az ö mennybemenetele és a 
Szent-Lélek kitöltetése után folytassák 
a munkát. De ezekre azután rá is bízta 
mint végrendeletet és örökséget, hogy

tegyenek tanítványokká minden népe
ket. Ez a munka csaknem kétezer éve 
folyik, s hogy még nincs elvégezve, az 
a kérésztyénség szégyene.

Ápr. 12. I. Kor. 15 ;21— 28. II. Móz. 
14:19— 31. 1. Pét. 1:1—5. Az újjászü
letés Isten Lelkének nagy munkája az 
emberi lélekben. Isten irgalmassága 
nyilvánul meg benne épen úgy, mint 
Jézus Krisztus halálában is. A hívő 
ember Jézussal lélekben meghalt s 
vele együtt lélekben feltámadott s új 
emberré lett. Az új ember öröksége az 
örök üdvösség, amelynek elnyeréséig 
Isten hatalma őrzi a kísértések és bű
nök ellen. Mit tapasztaltál már a m a
gad életében Istennek ebből a munká
jából?

Ápr. 13. I. Kor. 15:29— 34. II. Móz. 
15:1— 18. /. Pét. 1:6— 12. Krisztus nagy 
váltsúgmunkájának előre vetett fénye es 
ereje már az Ö-testamentumi hívők lel
két is 'megérintette .s a próféták beszé
deiben kifejezésre is jutott. De a váll- 
ság teljes ereje csak akkor lett nyil
vánvalóvá, mikor Krisztus azt valóban 
véghez is vitte. Mennyire meg van most 
már nekünk könnyítve az Istenhez ve
zető út, csak legyünk készek hittel rá
lépni s próbák és szenvedések közt 
is megmaradni ezen az úton a végső 
célig.

Ápr. 14. I. Kor. 15:35— 49. II. Móz. 
15:20— 27. I. Pét. 1:13—21. A keresz
tyén élet -'legfőbb ismertetőjele s egyút
tal a (legerőteljesebb mozgatója a hit
ből fakadó, gyermeki engedelmesség. 
Ez a (¡lényegei a szentségnek, amely nem 
valami különleges, csodálatos életmód
ban és cselekedetekben nyilvánul meg, 
hanem a mindennapi élet egyszerű és 
természetes, de folyvást Istentől függő 
folytatásában. Aki tudatában van an
nak, hogy milyen drága áron vásárol
ta meg őt Krisztus, annak egészen ter
mészetes lesz az engedelmesség, a sze
retet, a szentség.

Ápr. 15. I. Kor. 15:50— 53. I. Móz. 
32:22— 31. I. Pét. 1:22— 25. A földi élet 
elmúlik s ¡abból semmit sem vihetünk 
át az örökkévalóságba, csak azt, amit 
Isten Lelke munkálhatott bennünk hit, 
engedelmesség és szeretet tekintetében. 
Ezeket a Szent-Lélek az Ige által mun
kálja bennünk s az megmarad örökké. 
Aki ilyen javakkal nem tud egykor Is
ten elé állani, annak nemcsak földi tes
te, hanem halhatatlan lelke is a hálái 
martaléka.
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