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Csak rajta Jiigg sremrm, 

Mily nycresiz neke-em ! 
H o g  szerd e~r~c~rri J ~ z ~ I s o ~ ~ I ,  
Miiy iidv, /rob? ezf tirdom ! 

,Az tir at dn pisztorom, nem sziik8lkfidijrn.' 

lsmered a 23. zsoltiirt, kcdues olvasb? 
Ha ismered, talan mfir ifjusagod bta, akkor 
szivcsen emlCkez~cted magad errc a gy6nyiiri.i 
Cltlckse, a Szentiris dalos k8nyv&nek, a asal- 
taroknnk egyik legszebb darabjara ; mcrt azon 
helyek kKzc tartozik, melyeket :i jra es i j ra  
szivcsen olvasunk, rtgyanis hasorilitariak egy 
olvan FicskAhoz, rnclyrdl valahinyszor tneg- 
rizzuk, drjga edes gyiirni)icsBk hulianak ala. 
Cs ha netalan nem isrnerned a 23. zsoltiirt, 
akkar k6rIek vedd el6 bibliidal - remClem 
van birtokadban, - keresd fcl abban, &s 
mietBtt most tovabb olvasnhl, vagy 1niel6t t 
ma cste IefckiidnCI, alvasd el lassan es fun- 
tol6tag a 23. zsoltart. 

Val6ban ssavni ezek egy ICleknek, rtki 
rninden fenotartis ntlkiil az d e t  rninden 
viszonysi kijzepette Istencben bizik, A zsol- 
ttir kdltBje tudta, hagy milyen ax UrraF va16 
lakszis. A kesdbbi Ddvid kirily e zsoltirt 
mCg annak idejt'n knekelte, rnikor d nraga 
is pasztor volt, Cs nydjat ScHchem nlczein 
IcqeItetC. Az d saj6t pasztorkodisa pel daul 
s~olgdl t  neki Istenhek pastori szeretetire. 
Ncln voltnk-e az 6 juhai Zudattansiguk is 
gycngustgiik daczdra i s  irigyldsre ~ n t l t i ,  
turemtrnCnyek, rncrt olyan jdr p;isz!oruk volt? 
Aki dket fiives Ic~cldk61i  rlyugtnttg, ha  Che- 
sek, ds csfndesvizekhez ha szo~iijasak voltak? 
Aki 6kr.t Apolta uaI6di phsztori szerctettel, 
r6lttk naponta gond~skoclutt, Ps aki viti-z- 
srlge ks i lgyesd~t5vel  rticgoftalmazta bket. 
ha ,oroszlAnok Cs nredvtlc f i r t a k  a tiijon. 

E s  ncrn volt-e 6 cpcn olyan boldog, mint 
azok? Mindcnesctrc az ii 6let6nck irtjira 



nezve, a ctBra, mely felt5 vandorolnia kel- 
letf, a gondok Cs veszedelmekre, melyek 
dt kOrUlvettek, 6 kppen olyan gyenge Cs 
tudallan volt, mint egy barjnyka, de  Volt 
neki egy Istene a rnennyekben, aki fit sze- 
rette, aki  r61a gondoskodott lclke Cs teste 
sziikstgletei szerint, dt az igazsdg bsvk- 
nyein vezctte, 3t nlegvidin~itotta draga igt- 
jevel Cs rnegdrizte is rnegbvfa az d e t  
kiilirnbbz6 viszonyai kbtepette. DAvid lsten 
keztben iudta rnag6t, az d szereteteben 
megnyugodva. Erne rudat szivi t boldog 
~ r o r n y e l  tdltC be Cs ajka dicskretet zengett : 
,Az Ur ax en pisztororn, nern sziikijlkodirm." 

prezni ezen szavak olvasidnal r aki rze- 
ket szive rnByCbdl b sajdt tapaszialat,ibbl 
uldna rnol~dhatja, ennek boldog embernek 
kell lennie ! Tudad-e te? 

E vcrs minden szbcskija jelentdsigtel jes 
Cs eztSrt egyiket sem szabad elhaby nunk 
vagy elfelednfink. 

,,Az Cjr a2 tn pisztororn." Figyclj 
reb, h o g  nern all it t :  ,em 6r," hariem 
,,a2 Ur." Egy egkszen hathrozott ur. Ncnt 
mindcgy, hogy mit hisziink, vagy kiben 
histiisrk. Szlikseg, hog). nlcg legyen he1 yes 
tfirgya 6s valbdi alapja hitilnknck. Amaz 
or ,  akibcn Divicl szavaj a teljcs frtelmiik- 
hen me.gvai6sultal{, az Ur_ Jezus, a mi  Meg- 
valt6nk 6s Megtartbnk. Ot IletyezC az Atya 
mindenek Uraul- Egykor rnindcncknek val- 
lani kell, hogy JCzus Kriszhls nr I;'r az 
Atya Istennek dicsBsbgbre. 0 szeretne es 
sxiikstgcs is, hogy 6 a te elekdnek urdv6 
legyen, mert egyebktnf lidvet meg lien1 
iismerhetcd. Mclyik ilrnak szolg,'l n ss tc? A 
vdag az, fCnykvel, dicsbseghel es arnmei- 
vel 'l A te sajiit ,&nu-cd, az ? Vajjon a test 
vagyai 6s kivinsigai? Igy nem csoda, ha 
meg nern ismered arna boldogsigor, amely- 
rdl itt Divid bnckel. Eldbb egtszcrl meg 
kell magad adni Jbzusnak, is cl~smerned dt 
egyetlen Uradnak. 

J k u s  nem alvan fir, a k i t d  felniink kcllene. 
0 pusllor, aki az 6 juhait !el jcs sziveb61 
szereti, ks m i s t  ncm kivin, mint bolclogsd- 
gukat. 

,En vagyok a jd pigztor, a j6 pdsztor 
6le24t adja a jullokCrt. En azkrl jllttcrn, hogy 
Cletiik legyen 6s hdvflkihljcnek." Ezek az 
I j  saj i t  szavai. Nem lesz[ink-e most az E 
kinstenvtdi.sCnek idcjdbcn j s rnkt  az ii nagy 
szerctetere eml~kez!etvc ? 0 eljdtf a n~cnrly- 
be1 a fiildre, hogy az elveszctt jtlhot, az 
emberiskget megkeresse Cs megtartsa. Az ii 
nyaja rnegv8~3rlis,iCrt cltiirt triindcn gilnyt, 
mcgfagadtatast i.s elArrrltatast, krizdfitt az 
firdoggel Cs a halallal; es odaadli az i, 
szerit vtrC1 Creftfik. Nincscn senkiberl nagyabb 
szerctet annil ,  mintha valaki Clettt adja 
barfifai4rt. De j4zus akkor halt mcg rnieset- 
tirnk, mikor meg az ii cilensCgei voltunk. 

Tudhatom en azt, hogy a j6 pisztor meg- 
talalt-e er;gern ? Hogy rtlz 6 juha vggyok-e? 
Egcszen halirotottan ! David tud ta ! O Cneklf : 
,Az Ur, az en pjtsztorom." Amig mi ezt 
nern rnondhatjuk, hidnyzik nekwnk arna bol- 
dogsdg, rnelyet Bivid dpen ebb61 a tudat- 
b61 kifolyblag bid. A vjrosban j6rva meg- 
pillantasz egy Cpiiletet, mety n e k d  tetszlk. 
'Talan Bgy rendezkedsz be, hogy gyakran 
elhaladj emcz Cpiilet rnellett, Cs ~ninden 
alkalonmal brillsz azt litIla2ni. De nern vagy 
reszese annak, semrni jogod abba bernenni. 
Nos - tegyfik fcl - egy napon hiriil 
adjdk neked, hogy a I l iz  birfokosa megf~alt 
es tdged szemel! ki BrSk6sCI11. Egyszerre 
birtokodvd lettCI arna haznak Cs mast 
mondhatod: .az Cn hazamu RetCrsz, birto- 
kodba veszed, rendelkeze! a szobtik felett. 
Most a hdznak el6tted egtszen m6s jelen- 

m e  van. tBsC, 
[me, &pen igy van JCzussal is. Sok ezc- 

ren vannak azak a kesesztenyek, akik tnd- 
nak valarnit a jb p5sttorrb1, dykor szive- 
sen is olvasnak valarnil r6la, vagy szivcsen 
hallanak fe162e; talln Uriilnek is neki 6s 
nCha imhdkoznak is t a l h  hozzj. De rt~egis 
idegen eliittiik. Ok nern mondhatjak: JCzus 
az en piszlorom, az Pn Megrarl6m. Tudorn, 
kagy engem megviltott, laogy az Jn b h e i m  
mcgbocsitottn. EzPrZ nern is tcljcs az 6 Grd- 
rnii k JCznsban. Ilyen lel kekrrek hianyzik 
iidvilkrBli bizonypssiguk. Kercsed-e czt, 
kedvcs olvas6T Ugy add fel cllen,i.llisod, 
engcdd rnagad megtaldlni Jkzustbl, aki mdr 
regen kertlls teged, add rit !nagad neki mint 
uradnak, 6s t~aldog bizo~yossa~ga l  tlicdr- 
heted iit Ilividdal: ,Az Ur nz cn paszto- 
rem, nerr~ sziikiilkIid8m." M .  

Krisztusbani 

Hala Isttnnek, hogy Krisztushan iitlvl5i Cs 
biintfil szabadulilst nycrt i lnk ! Immlron  ki- 
gybgyulhatunk a biinbeesesbiil, tnindcrl trii 11- 
hozfa nyornor~~sig ts baj 3Itala megsziin- 
tethctB. Teljes biirlhocsanatot riycrlletiink el- 
k6vctett vetkcinktrt; t~gyanis ji-zus maga 
rnonrija : . hlinden biin mcgbocsajtatik az 
cn~hcrck fiainak, rnCg a kiromldsok is mind, 
amelyckkcl karornlnnak.' De ncnr csupin 
bocsinatot, 11ancfn fbIey: tisztrildst, rncgvil- 
!6st Cs n bCln mindcn biliricseitdl szal?r!rt u- 
IAst nycrllctiirlk a Krisztusban, mert d Idn 
rlekir nk igaxstigul, s~entsfg l i l  Cs v;iltsdgui. 
A bun beesCshiit valG hcEyrc6Ilitisu1~ktloz iU- 
leg a biintiil vallir megv,iltnt(is tartozik. A 
bocsinat i l t a l  csak a rbgi vi.tkcss6giink til- 
riiltctik el, dc enrl6l lOhl>rc van szUkskgBnk, 
meg kell szabadulnunk a biinrc val0 llajlam 



es Ledvta], erinek hatalmatbl 6s uralmatbl, 
kijlfinben ltjra meg ujra legyGzd!etiink a 
biintGE ks elesink. 

&lcgszabadulllatunk teljesen a biin minden 
kGtelekPtfi\. Csak nhhjny bibliai helyet id&- 
zijnk ennek igazolasara: ,Most pedig, rninck- 
utina felszahadultatok a bun a161, szolgdiv6 
lettctek pedig az Islennek' (Aom. ti, 22.). 
Mert a JCzus Kriszt~lsbar~ val6 ktet IelkPnek 
tfiijr~tnye megsmhditott engem a biin 6s a 
hala1 tiirvenydtfil (Korn.S, 2.). A ban ti sajta- 
tok nern uralkodik; mert tiem vagytok tar- 
vkny alatt, !!anern kegyelem alatt (Rom. 6, 14.). 
Krisztus lnindenkkperr iidvijtitheti azokat, 
akik il 5ltaIa jirulnak Istenhez (Zsid. 7,23.). 

Dc mint jutunk mi ehhez a nagyszerii 
tapasztalalhoz ? 
Ez a legfon:osal?b kkrdesiink. A Krisztus- 

bani iidviit csakis a hit altal szereslletjiik 
meg. Bocslnatot nyeriink, ha hissziik, hogy 
J@zus szenvedett rninden vetkeinkkrt. Azon- 
ban a biintcl vaEi1 szabadulist Cs tisztulist 
ugyanezen az uton nycsjiik el, ,mert Esten 
megtisztita az d sziviiket a hit 6ltal.' A hit 
a Krisztusbani iidv vefele, mcgragadasa Cs 
megtartisa. H a  elvessziik a bocstinatolt a hit 
altal, akkor birjuk att. We vcgyii k et a biineink- 
tdl valO tisztuldst Cs ~negvriltast is. Ha 
pl. valaki tiibb ajiindekot nyqt  felenk, bizto- 
sitrin benniinket, hogy trlind a mienk, ax a 
kkrrlks, mcnnyit veszilnk el bel6liik. Anreny- 
nyit veszink, annyink lesz; ha rrlind elvcsz- 
sziik, mind a mienk lcsz. 

Nos, ltIck, tallin hiszel biirteid hocsinati- 
ban, de azCrt talan rnkgsem vagy egCszen 
megviltva L.s szabad azok halafrnnt61. Sze- 
retdE sznbacl lenni?  Vigy6dol-c teljcs meg- 
viltis utin? Krisztus megszerzk ncked, jajj, 
minden kiszen al l !  Fagadd el Jizzlst most 
szzln2si.giil Cs vittsagul. 
- - .  . - - . . . - - .  . 

.Aki cngem kbvet, 11em jzirhat a s6:Ctskg- 
hcn, hanurn gvi. Iesz ;iz kletnek viligossdgn," 
igy sz61 az Ur J,inos cvang. 5. ri.sz&bc.rr a 
12. versben. Ertie szavakkal Kriszhrs i n  t 
minkct, bogy az i; szer~ t  W e t  cs erkGlcs6t 
kdvcssiik, ha valirbari szerctjiik a vitjgos- 
sigo! 6s akarunk rrirgsza bnclulni mindcn 
Ielki vaksigt~l. Azdrt illctii~ k fdtSrekv6sc 
Icgyen, az Ur JPztts CIetkrBl el~nPlkedni. 

Krisztus tanitisa rtsirltierl szen tck tanitisrit 
fcttilrni~lja 6s nktbcn ;I Szcri tlelck van, nhhnri 
,clrcjtett mannit"  talhl. Sokszos !rtcgtiirt6nik, 
hogy vnlaki b i r  cyakrar~ hallja az cvnngd- 
liumot, mdgis keves 6ld;ist Cs bazgbs6got 
ercz magibarl. men nincs n I<risztiis lelke 
bennc. Aki pcdig tcljesen ts kdcstlcdcn akarja 
erfcni a Krisztlrs igkjCt, sziE kseg, tlogy egPsz 
6letCnek folyasit igyckczzkk n110z sznhni ts 
alkalrrtnzni. 

Mil hasznal nekiink, ha Istenrd elrnklke- 
di~rlk  6s az aljzatossig hiinyzik szivijnkbijl. 
Az ily elrnClkedCsek, birtnily meIyek is vol- 
nanak, igazza es szcnttk nern tesznek, hancrn 
a ti5kPletes Glet tesz lsten elijtt kedvessk. 
Inkabb akarorn magarnban a tliredelmessC- 
get irezni, mint annak mivolt62 rnegbrteni. 
Ha az egbsz bibliit konyv nkIku1 ttldnad, 
es minder~ bUlcsek mondasait rnegCrfentd : 
[nit haszrralna neked, Isten szeretete es ke- 
gyehe  nPlktil? fiiabava16s6gok azok mind, 
Isten sreretete Cs az ti szolgalata nelkiiI. Az 
igmi biSIcsesCg OsszessCge: e csalard Cs 
mulb vilagtbl elfordulni, a mennyei boldog- 
sAgra sietni 6s ahitozni. 
Csak merb hihbavalbdg azbrt a rnitlb gzz-, 

dagsagot kercsni Cs remCaysCgiin ket ebbe 
heiyezni. Hiabaval6sig tisztsegeket hajhsszni 
6s magas polczokra tbrekedni. )Iiibaval6dg 
a test kivilnsagait teljesiteni Cs olyan dolgok 
utSn vagybdni, metyckkrt vegrl: kcrnCny ki- 
nokkal kell lakol ni. HiAbaval6sag hasszfi 
Cletc? remCi~yleni b a megszcntetbdksre keves 
gondot viselni. Hiibavall~sag csak a jelen 
Cletre Iigyetr~i Cs a k~vetkezendare nern te- 
kinteni. I liabaval6sig csak stt szeretni, ami 
hirtelensPggcl elrni~lik 2s oda nem sietni, 
ah01 iirijk ijrlim talfiIIratrj. 

Eml&kezzel rneg sokssor a kiSzmond6sr61 : 
a szem neni eldgszik meg a Iritdssal, a f f i l  
sem tijltetik be n hal\issal. .4zon i~yekezzel 
tehit, hogy szivedet a Idthat6 dolgok szere- 
tetitiil elforditsad a IAthatatlnnokra. Akik 
ugyanis rnindig csak az crzkki vilaggal fog- 
Ealkoznak, lelkilismeretiik ellcn vetenek, 6s 
lstcn kegyelrn15h61 kiesnek. 

- - -  .. . . .r - - -  f_ 

A z  alkohol hatalma. 
Az ember szive vkrzik, ha Iritja, rnennyite 

rabjai, az ernbcrck ennek a borzasztb rnkeg-  
tick. Es mdg sokkal jobban fhj n z ,  hogy t~a  
mcggondaljuk, hogy rnindazok, aki k nla ily 
szornorit idlapotban vannak, valarnikor jb, 
szkp es okos embersk voltnk. akikhez szii- 
leik iiriSnle 6s rcl1ii.nysC.g~ iiizbdiitt. Er; ~ n i  
1116don jrrtottak ermpire ? Az eisfi  polrarat 
kcllett volna ~nen,vetni(ik 6s soha enr~yire 
ncrrl jutottak volnn ! 

Mirllkor olvastnrn eqy bo:zasztb tiirtCnctet, 
nmclyet i t t  azert irok Ie, hogy peldakdnt all- 
iorr elolt i ir~k Ps i)va intsen benniirlkct attlil, 
: :11 a legcsi lhbl~ vgget szcrczheti meg ne- 
ki ir~k is. N c ~ n  tanulattnn, tudattan emberr61 
van cz6, akit tatan a sziiliik 1i:~nyn~oItak cl, 
hanem egy kivdl6 tehetshgii fCrfirzr6i. M i n t  
ifju ki!iinii tan~t16 volt 6s j~)ggal fiizfiddtt 
Fiozzii a s-::' ,.,rok " legri~zsisnbb renienye. 316r 
szolgabir6 vol~,  crr~ikor az a l k o h o ~  rabszol- 
g,ij,iva lett .  Amit senki su gondolt, nz  bekij- 
vctktze2t. Az alkohol itnnvira hato1rriil:a 
ejtette e kivil l i  tehctskgcf, hoqy hivnt:istit 




