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„ . . . és arca nem vala többé szomorú.“
1. Sóm. 1 : 18/b.

Egy ótestámentomi asszonyról, Annáról, Sámuel, próféta anyjáról 
mondja ezt az írás. Nehéz úton vezette az Úr, szíve tele volt 
fájdalommal, szomorúsággal, mikor odaborult az Úrnak templo

méban, Silóban az oltárhoz. Sokáig imádkozott ott zokogva, később 
hangtalanul, csendben, szíve nagy bánatát kiöntötte az Úr előtt és 
mikor felkelt: „ . . . arca nem vala többé szomorú.“

így tudott imádkozni, így tudott bízni egy ótestámentomi asszony. 
Oh, hogy meg kell szégyenülnünk ilyen hit láttára, nekünk, újtestá- 
mentomi keresztyéneknek nagyon sokszor. Van Megváltónk, van 
Atyánk, ezt hirdeti a golgothai kereszt, erről tesz bizonyságot a szí
vünk, az ajkunk és mégis hányszor járunk csüggedt szívvel, borús 
arccal, mintha egyedül kellene hordoznunk az élet minden terhét.

Az Úr nevelő szeretete sokszor nehéz körülmények közé juttat 
bennünket. Körülöttünk minden sötét, a kivezető útat nem látjuk 
sehol. De mégis . . . Nőé bárkája minden oldalon zárva volt, csak 
felfelé volt ablaka. Csüggedő testvérem, a te számodra is nyitva az út 
felfelé. Mondj el mindent az Úrnak, bízd reá ügyedet egészen, jobb 
kezekbe nem teheted és azután légy csendben és várj, feltétlenül 
meghallgat. Lehet, hogy nem úgy teljesíti kérésedet, ahogyan te el
gondoltad, de egészen bizonyosan úgy, ahogyan az a legjobb. Csak 
bízzál Benne feltétlenül, s úgy helyezd kérésedet szerető szívére: 

. . ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint Te“, s akkor 
a te szíved, a te arcod sem lesz többé szomorú. S. M. d. t.

Borús arcot, gondnak nyomót,
Ne lásson rajtad a világ.
A menny visszfényét lássa csak,
Mely arcodon hitből fakad.

Németből : Vargha Gyuldné.
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Szemelvények Luther életéből.

4. Luther kolostorban.

Luther az erfurti öt férfikolostor kö
zül azért választotta az ágoston- 

rendit, az ú. n. „fekete kolostort“, 
mert azt remélte, hogy ebben ér
heti el az „evangélikus tökéletes
séget“, hiszen ez a kolostor volt az 
aszkéta-ideál legkiválóbb ápolója.

Luther is, mint minden jelent
kező, nem lett rögtön a konvent 
tagja, hanem csupán mint vendég 
volt a kolostorban, hogy így egy
részt megfigyelhessék lelkiállapo
tát, vájjon „Istentől van-e 0 “, más
részt ő maga tisztába jöhessen ön
magával. Komoly és helyes szo
kás volt ez.

A noviciusmestertől mindenek
előtt megtanulhatta Luther a ko
lostor stilszerű életmódját. Meg
tanulta, ki előtt, hogyan, hol és 
mikor kell térdet hajtania és földre 
feküdnie; rászokott arra, hogy min
dig némileg lehajtott fejjel és földre 
szegzett tekintettel járjon, a meg
engedett időn kívül soha ne be
széljen, állva soha ne igyék, soha 
ne nevessen, a templomban, refek- 
tóriumban, keresztfolyosón és a 
közös teremben csak jelek által be
széljen stb. — Az egész napja ra
cionalizálva volt: úgyszólván min
den perce be volt osztva. Kitisztí
totta celláját, segített a konyhá
ban, néha koldulnia kellett, de a 
legfőbb súlyt a gyónásra és az 
Írással való foglalkozásra kellett 
helyeznie.

Minthogy Luther a sok aprólé
kos előírást komolyan vette, soha
sem volt nyugodt afelől, vájjon 
betartotta-e valamennyit. Sok benső 
küzdelme volt ezért. Egy öreg szer
zetestársa gyakran vigasztalta: 
„Nem Isten haragszik, reád. hanem 
te haragszol öreá.“ És: „Nem tu- 
dod-e, hogy az Úr megparancsolta,

hogy reméljünk?!“ Luther azt is 
gyakran panaszolta, hogy az ab- 
solutio nem szerez néki békessé
get. De az öreg barát, aki „az át
kozott csuklya alatt igaz keresz
tyén volt“, ezt illetőleg is ideig- 
óráig megtudta őt vigasztalni.

1506 szeptember havában le
tette a szerzetesi fogadalmat: az 
engedelmesség, szegénység és er
kölcsi tisztaság (Keuschheit) foga
dalmát, amelynek egy második 
kereszfség jelentőségét tulajdoní
tották, mindenesetre az írás szel
lemével ellentétben, mert hiszen 
emberek találmánya nem lehet a 
szentséggel egyértékű.

1507 április 4 én pappá szen
teltetett, ami által nemcsak a titok
zatos képességet, hanem a jogot 
is megszerezte ahhoz, hogy misét 
olvasson. Mert a misézésben s 
nem az igehirdetésben állott a pap 
feladata. Május 2-án meg is tar
totta első miséjét, melyre édesatyja 
is eljött, jóllehet még mindig nem 
tudott belenyugodni abba, hogy 
fia pap lett. A 4. parancsolat elleni 
vétkezést látott fiának pappá levé
sében. „Ti tudósok nem olvastá
tok-e az írásban, hogy az ember 
tisztelje az ő atyját és anyját? Itt 
kell ugyan lennem, ennem és innom 
kell, de sokkal szívesebben nem 
lennék itt.“

Már mint felszentelt pap végezte 
Luther theológiai tanulmányait. Lel
kileg ezek sem vitték előbbre. Sem 
szigorú szerzetesi életmódja, ame
lyet Luther maga később így jel
lemez: „Igaz, kegyes szerzetes 
voltam és olyan szigorúan betar
tottam a szerzet szabályait, hogy 
ha valaha egy szerzetes szerze
tesi élet útján a mennybe jutott, 
úgy én is bejutottam volna, amit 
minden szerzetestársam, aki ismert, 
igazolhat, hiszen ha tovább tar
tott volna, halálra gyötörtem volna 
magamat virrasztással, imádkozás



F é n y s u g á r “ 91

sál, olvasással és más dologgal,“ 
— sem beható tanulmányai nem 
hozták meg számára a lelki békes
séget: amikor 1508 végén a wit
tenbergi egyetemre meghívást ka
pott, hogy ott morálfilozófiái elő
adásokat tartson, még mindig ezek 
a kérdések kínozták: Ki tudja-e 
az ember csikarni Isten szeretetét; 
meg tudja-e érdemelni Isten ke
gyelmét ; az absolutio tényleg tel
jesen megszabadít-e a bűntől ? És

különösen nagy gyötrelmeket szer
zett néki a pradestinació problé
mája. Ez természetes. Mert a prá- 
destinació, az Isten szereteté- 
nek, kegyelmének, bűnbocsánatá
nak problémái csak akkor nyer
nek megoldást bárki számára, ha 
a megfeszített, de élő Ur Jézus 
Krisztust megélte. Luther ekkor 
még, nem élte meg. De már érezte 
az Élet leheletét!

Z. H.

Keresztyén Nirvána

Szél után kapkodtam, levegőt öleltem, 
bűneimnek terhét nyögve vittem én.
„Nirvána!“ — suttogta epedve a lelkem . . .
(S a napfény megtört egy vak sötét szemén.)

„Nirvána! ahol már véget érne minden: 
múlt, jelen, jövő és minden küzdelem /“
De tudtam, jaj, tudtam, hogy Nirvána nincsen, 
csak halál . . .  És aztán, óh, mi lesz velem ?

Jézus, köszönöm, hogy levetted a terhem, 
elvetted a gyászt is, a bűnt, a halált!
Jézus, köszönöm, hogy tebenned a lelkem 

el nem múló életet talált.

Jézus, köszönöm, hogy mégis van Nirvána: 
Benned, szent véredben, ott fenn a Hegyen! 
A z a szívem égő, olthatatlan vágya, 
hogy Benned egészen semmivé legyen.

Megszentelt fehéret sötét pogány vágyból 
csupán Te teremthetsz, égi Mesterem!
A  Te kezeidben arany lesz a sárból, 
a Te lábad nyomán kegyelem terem!
Hála, hogy csodáid én is ismerem!

B. E.

* A buddhizmus tanítása szerint az ember lelke egyik testből a másikba 
íándorol hosszú időkön keresztül, míg végre a teljes nyugalom és kívánságnélküli- 

állapotéba, a nirvánába megy ét.
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Első, meghallgattatást nyert 
imádságom.

Első meghallgattatott imádságom
hoz nemcsak az áldott tapasz

talatoknak egész láncolata fűződik, 
hanem ez által jutottam az Isten
nel való élő összeköttetés keresé
sében szilárd pontra. Meggyőző 
világossággal ébredt föl bennem a 
tudat: „Isten van ! Isten meghall
gatja az imádságot! Isten meghall
gat téged is 1“ Hiszen mindeddig 
még nem tapasztaltam valóságos 
ima-meghallgattatást. Nehéz órák
ban ugyan sokat imádkoztam egy 
kis imádságos könyvből, de az 
abban levő imák nem olyanok vol
tak, hogy meghallgattatásnak hatá
rozott várására indítottak volna. 
Abban az időben Isten irgalmas
ságát úgy igyekeztem magamnak 
biztosítani, hogy irgalmasságot gya
koroltam. Iratok osztogatása közben 
egy szegény özvegyre akadtam, aki
nek hét neveletlen gyermeke volt, s 
nemcsak nehéz küzdelemmel tudta 
ezeket az éhezéstől megóvni, ha
nem azonkívül még nagy házbér
tartozása is volt. S mivel semmi 
kilátása sem volt, hogy ezt az adós
ságát meg tudja fizetni, a háziúr 
avval fenyegette, hogy legközelebb 
ki kell mennie a lakásból, a város 
elöljárósága pedig avval, hogy gyer
mekeivel együtt a szülőfalujába kell 
visszamennie. Látva ezt a nyomo
rúságot, nem tudtam annak a gon
dolatától többé szabadulni, mert 
hiszen a nyomorúságot gyermek
korom óta jól ismertem. Mindig 
újra erre a bibliai versre kellett 
gondolnom : „Tiszta és szeplő nél
kül való istentisztelet, meglátogatni 
az árvákat és özvegyeket az ő 
nyomorúságukban.“ (Jak. 1:27.) 
Még hozzá éppen akkortájban ol
vastam Müller Györgynek, a bris
toli árva-atyának élettörténetét, aki
nek a hitélete öntudatlanul is alap

vető leit későbbi hitéletem számán 
így hát elhatároztam, hogy kifia 
tem az asszony házbér tartozása 
S hogy többé ilyen adósságba a 
keveredhessék, elhatároztam, hog 
mostantól fogva minden hónapba 
kifizetem helyette a házbért. Me 
is tettem ezt egész csendben tök 
mint egy éven keresztül. Ekki 
valahogy tudomására jutott a d( 
lóg annak az asszonynak, akin 
laktam. S ez egyszer ebédnél is t 
szólt hozzám: „Maga a legosli 
bább ember a világon. Egész hí 
ten át dolgozik reggel hét órát 
este nyolcig, sohasem iszik ej 
pohárka sört, s aztán a keservese 
szerzett pénzét ilyen népekre pazi 
rolja. Takarítsa meg a pénzét, l 
szén maga is megöregszik egysze 
és ha aztán beteg lesz, mit csinál 
Nincs több ilyen ostoba embei 
Már nem tudom, mit feleltem éri 
de sokat foglalkoztatott ez a doloi 
és bár a pénzhez nem ragaszkoi 
fám, mégis úgy tetszett, hogy 
háziasszonyom okos volt, én pedí 
ostoba. Végre hosszú küzdelei 
után világossá lett előttem, hog 
Istenre kell bíznom a döntést, al 
mint ahogy hittem, erre a csel 
kedetre indított. Mivel csakne 
minden este a rendes időn túl 
dolgoztam, s egészen egyedül v< 
tam a nagy gyárhelyiségben, ei 
rakás, hosszában a falhoz támas 
tott deszka mögé bújtam, letérde 
tem s körülbelül a következő szí 
vakkal imádkoztam: „Jó Isten, h 
azt akarod, hogy annak az özveg 
nek a házbérét tovább is fizessen 
úgy adj nekem erre a most esi 
dékes hónapra valami pénzt, 
miből megláthassam, hogy továb 
is gondoskodnom kell róla!“ lg 
imádkoztam s a következő regg 
körülbelől ugyanezeket az egyszei 
szavakat mondtam el. S íme, mé 
aznap ebéd után, egy barátom a 
ifjúsági egyesületből odajött ho
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zám és így szólt: „Hallottam, hogy 
segélyezed az özvegy N.-nét. Én is 
adok valamit a számára, itt van.“ 
Nagyon meg voltam lepelve, mert 
ilyen gyors meghallgattatásra nem 
számítottam. Egyáltalán nem for
máltam magamnak semmiféle véle
ményt arról, hogy mi is következik, 
ha az ember azt mondja Istennek: 
„Adj nekem pénzt!“ Ugyanaz nap 
este, bár megint a munkaidőn túl 
dolgoztam, arra indított valami, 
hogy menjek el a bibliaórára. S 
íme, az óra végén egy hölgy jött 
hozzám s így szólt: „Itt van va
lami a szegényei számára.“ Még 
jobban meg voltam lepetve. S mi
kor megnéztem a pénzt — mennyi 
volt? Éppen annyi, amennyi még 
hiányzott a délben kapotthoz. Isten 
tehát ily gyorsan és ily világosan 
meghallgatta a kérésemet, mert 
egyetlen fillérrel sem adott sem 
kevesebbet, sem többet, mint 
amennyi a most esedékes házbér 
volt. Ez mély benyomást telt reám. 
Mert Istennek ez a látható beavat
kozása nemcsak azt mutatta meg, 
hogy mit kell cselekednem, hanem 
fölébresztett bennem olyan bizal
mat 0  iránta, amilyent eddig nem 
ismertem. Most már Isten szemé
lyesen megnyilatkozott az életem
ben, s ezt a megnyilatkozást mai 
napig még számtalan, ennél sokkal 
nagyobb megnyilatkozás követte. 
Mert ez az ima-meghallgattatás a 
kezdete volt száz meg száz ilyen 
irányban bekövetkezett meghall- 
gattatásnak. Mert Istennek semmi
ben sem oly könnyű meghallgatni 
bennünket, mint ilyen külső dol
gokban, különösen pénzre vonat
kozó kéréseinkben, ha azt nem a 
magunk számára kérjük!

Steinberger György
sajél, hátrahagyott életrajzából*

Az összetört szív.

Egy idős keresztyén és egy fiatal
ember együtt mentek haza az 

összejövetelről. „Mit jelent tulaj
donképpen az összetört szív, ami
ről ma olyan sok szó volt az 
órán?“ — kérdezte a fiatalember.

Az idősebbik levágott az út- 
mentén álló mogyoróbokorról egy 
ágat s két végét összefogva meg
hajlította. Majd elengedte a mo- 
gyorófavessző egyik végét s a 
vessző újra egyenes lett. „Látod“, 
— mondta, — „ez is csak addig 
hajlik meg, amíg így meghajlítva 
tartom.“

Azután újra összefogta a mo- 
gyorófavessző két végét addig, 
amíg az el nem tört. Most azután 
a nyomás megszűnte után sem 
ugrott vissza. „Igv van ez az 
összetört szívvel is“, mondta. „Az 
összetöretlen szív csak addig ha
jol meg, amíg nyomás alatt van, 
de az összetört szív a jó napok
ban, is alázatos és kicsiny marad.“ 

Összetört szívhez a golgothai 
kereszt alatt jut az ember. Itt az 
elbizakodottság porba sülyed és 
megtanul az ember igazán aláza
tos lenni.

K Ü L M I S S Z I Ó ~ j ^

A Te beszéded legyen 
az én .eledelem.

Van nékem eledelem, amit 
egyem, amit ti nem tudtok“ 

— ezt mondta Jézusott a Jákob kútja 
mellett a tanítványainak, akik arra 
kérték, hogy egyék valamit. (Já
nos 4:32.) „Volt nekünk eledelünk, 
amelyről az őrizőink nem tudtak,“ 
evvel számolnak be azok a misz- 
szionáriusok, akik 16 hónapig vol
tak Kínában, a kommunisták fog
ságában. Ott a fogságban is több
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szőr megérhették azt az örömet, 
hogy Isten Igéjével szolgálhattak, 
s ez az öröm elfeledtette velük 
fogságuknak nyomorúságait. Mau- 
rer misszionárius naplója csaknem 
minden lapon szól arról, hogy 
azok között, akikkel a fogságban 
együtt volt, úgy fogolytársai, mint 
az őrök és katonák közt mindig 
talált olyanokat, akik fogékonyak 
voltak az Evangélium iránt. Wal- 
ter és Fischle misszionáriusoknak, 
akik olyan sokáig sínylődtek a fog
ságban, eleinte nehány hétig szin
tén voltak iíyen alkalmaik. Akad
tak kommunistákra, férfiakra és 
nőkre, akik maguktól rátértek arra 
a kérdésre, hogy milyen viszony
ban van az Evangélium a kom
munizmussal, s így alkalmat adtak 
nekik annak a bizonyítására, hogy 
az Evangélium teszi az embereket 
igazán testvérekké, s változtatja a 
vagyont, amelyhez annyi átok fű
ződik, áldássá. S az általuk elhin
tett mag némelyiknél bizonyára jó 
talajra is talált. Néhány hét múlva 
azonban megszűntek ezek a ked
vező alkalmak. Ettől kezdve nem 
volt körülöttük más, csak néhány 
tompalelkű őr, akik semmi érdek
lődést sem mutattak az általuk 
hirdetett örömüzenet iránt. Ebben 
a helyzetben vált azonban külö
nösképpen valósággá számukra 
ez: ,,Á Te beszéded az én elede
lem 1 „Maurer misszionárius így írja 
le naplójában ezt a helyzetet: 
„Fogolynak lenni annyit tesz, mint 
bizonyos értelemben szabadnak 
lenni minden külső kötelességtől 
s egészen a belső lelki élet vilá
gában élni. Még sohasem volt 
ennyi „szünidőm,“ és sohasem vol
tam olyan kevéssé ideges, mert 
azon a kötelességen kívül, hogy 
megmaradjak Isten békességében 
és az Ő iránta való engedelmes
ségben, semmiféle feladat nem 
zavarta a nappali és éjjeli órák

lassú folyását. Áldott legyen isko
lai éveim bibliai Igéket és ének
verseket tartalmazó könyvecskéje, 
amelynek mondásai csillagként 
ragyognak előttem." Maurernek 
ugyanis nem volt a fogságban 
Bibliája, s csak emlékezetből idézte 
az Igéket. Mily nagy volt az öröme, 
mikor végre egy Újtestamentumot 
juttatott hozzá valaki.

Walter és Fischle számára 
nagy vígasztalás volt, hogy az 
egész idő alatt együtt lehettek, s 
mindennapi közös áhítatukban 
senki sem zavarta őket. Nem tud
nak eléggé dicsekedni avval, hogy 
mi volt számukra Isten Igéje a 
fogság idejében. Egy rosszul sike
rült szökési kísérlet után őrizőik 
borzasztó kegyetlenséggel bántak 
velük. Hosszabb időn keresztül 
éjjelenként nyakukra fűzött lánc
cal kötözték össze őket. később 
engedtek ebből a büntetésből s 
csak lábaikat láncolták össze. De 
Isten Igéjének vigasztalása soha
sem távozott el tőlük s a legnehe
zebb napokban is dicsérni tudták 
Isten kegyelmét. S mikor a nagy 
éhínség beállt, s a foglyok alig 
kaptak valami ennivalót, s az őrök 
sem sokkal többet, akkor a szen
vedéstől és betegségtől legyengült 
foglyok jobban kibírták ezt, mint 
a kínai börtönőrök. S ezt csak 
evvel tudták megmagyarázni: „Ne
künk olyan eledelünk volt, amely
ről a jni kínai őrizőink nem tud
tak. Ők csak kenyérrel éltek, mi 
pedig Isten Igéjével.“

G O N D O L A T O K  ^

Az életnek a legboldogabb pil
lanatai azok, amelyekben az ember 
szeretetet kap és szeretetet ad. De 
annak igazán szeretetnek kell len
nie, szeretetnek és nem önzésnek.
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Jun. 16. Zsolt. 91. III. Móz. 17. Isten 
eleitől fogva nagy súlyt helyez a vérnek 
az értékére. Már Noénak azt mondja : „A 
ti véretek, amelyben van a ti életetek, 
számon kérem.“ (I. Móz. 9:5.) A vér való
ban összekötő kapocs az emberi lélek és 
test között. Ha az embernek a vérét ki
ontják, a lélek is elszáll belőle. Ennélfogva 
tehát még az állatnak a vérét sem volt 
szabad meginni, hanem Istennek kellett 
áldozni az oltárra. Ezért kellett az ólesta- 
mentomi áldozatokban oly nagy szerepet 
játszania a vérnek. De ez csak állati vér 
volt. Mily kimondhatatlanul becsesebb en
nél az Isten Fiának vére, s mennyire meg
érthetjük, hogy annak egyetlenegyszer való 
kiöntése „örökre tökéletesekké tette a meg
szentelteket.“ (Zsíd. 10:14.)

Jun. 17. Zsolt. 92. III. Móz. 19:1—18. 
30—37. Isten nagyon jól ismerte az emberi 
szívet s annak minden roszra való hajlan
dóságát. azért terjeszti ki parancsolatait a 
legapróbb részletekre is. S bizony ezek a 
parancsolatok nemcsak az akkori zsidó 
népnek voltak szükségesek, hanem szük
sége van azokra ma is a romlott emberi 
szívnek. Vagy nézzük meg csak pl. a 3. 
11., 13., 15.. 17., 30., 31„ 32.. 35.. 36. vers
ben foglalt parancsokat. Nem vétkeznek-e 
ezek ellen ma is a „keresztyének“ ? Nem 
vétkezel-e valamelyik ellen te is, kedves 
olvasóm ? S tudod-e, hogy Jézus Krisztus 
váltott meg téged a törvény átkától ? S ha 
Öt szivedbe fogadod, újjá lesz a szíved, 
s nem lesz néki többé természetes a bűn, 
hanem megutálja azt s Jézus erejében 
meggyőzi.

Jun. 18. Zsolt. 93. III. Móz. 23:1—22. 
Az ünnepszentelés is Istennek legelső gon
dolatai közé tartozott a világ teremtésekor. 
Mint ahogy Ő megpihent a hetedik napon 
a teremtés munkájától, úgy kell az ember
nek is minden hetedik napon pihennie a 
földi munkától, hogy ezt a napot az Úrral 
való közösségnek a különös ápolására szen
telje. A hetedik napnak, a vasárnapnak 
a megszentelése ma is kifejezett akarata 
az Úrnak, s mennyit vétkezik ellene a 
kereszlyénség! Az aratás első zsengéjének 
az Úrnak való áldozása, mily sokatmondó 
ma is I Hány keresztyén adja csak a ma
radékot, s legtöbbnyire azt sem az Úrnak I 
A régi páskhaünnep nekünk ma husvét. 
A mi szabadulásunk a bűn rabságából 
Jézus halála és feltámadása által sokkal 
többet jelent, mint a zsidó nép szabadu
lása az egyiptomi rabságból.

Jun. 19. Zsolt. 94. III. Móz. 2 3 :2 3 -  
44. Az ünneplés adakozással van egybe
kötve, jeléül annak, hogy az ünneplés 
tulajdonképen hálaadás, örömünnep, s a há
lát, az örömet önkéntes és örvendező ál
dozattal is ki kell fejezni. Az örvendezés 
kifejezése a sátorok elkészítése is, amelye
ket sűrű lombok, gallyak, gyümölcsök dí
szítették. Mai napig is sátoros ünnepeknek 
nevezzük a keresztvénség nagyobb ünne
peit. de vájjon az Úrban való örvendezés 
tölti-e el azokon a szívünket ? A sátorok
ban való lakozás egyúttal annak a kifeje
zője is volt, hogy vándorok és jövevények 
vagyunk a földön s odafenn vár reánk az 
állandó hajlék.

Jun. 20. Zsolt. 95. III. Aíóz. 24. A régi 
zsidó istentiszteletnek különböző részletei 
mind az eljövendő Messiásra mutattak reá, 
akiben valóra váltak az előre vetett képek 
Ö lett a világ világosságává, amely örökké 
ég. 0  lett az életnek szent kenyerévé, amely 
táplálja lelkünket az örök életre, s amely- 
lyel ha élünk, erőt nyerünk a bűnön való 
győzelemre. De mily sokan nem élnek 
vele 1 S nem természetes-e akkor, hogy a 
keresztyénségen is rettenetes módon ural
kodnak a bűnök, pl. a káromkodás bűne!

Jun. 21. Luk. 15: 1—10. I. Pét. 5: 1— 
11. Luk. 15: 11—32. Csel. 3 : 1—16. A pres
bitereknek szóló intések szólhatnak min
denkinek, akire valami vezetői munka 
van bízva a gyülekezetben, vagy az Isten 
országának bármely alakulatában. Nem 
az uralkodás, hanem a szolgálat a fontos, 
nem kényszer az indító ok, hanem a sze
retet. De bár a vezetők nem uralkodnak, 
hanem szolgálnak, azért a vezetetteknek 
engedelmeskedniük kell s tiszteletben tar- 
taniok a föléjök rendelteket. Csak így le
het rend a keresztyén közösségekben.

Jun. 22. Zsolt. 96. III. Móz, 25: 1-22, 
Nemcsak embernek és állatnak van szük
sége pihenésre, hanem a termő földnek 
is. S az Úr erről is gondoskodik. Meg
parancsolja, hogy minden hetedik eszten
dőben bevetetlen maradjon a föld, de Ö 
arról is gondoskodni fog. hogy a hatodik 
esztendőben olyan bő termés legyen, hogy 
az a hetedik esztendőnek szükségeit is 
fedezze. Isten sohasem parancsol olyant, 
aminek betöltése kárt okozna az ember
nek, sőt a parancsainak engedelmeskedő- 
ket bőven megáldja. S milyen bölcs in
tézkedés az ötvenedik esztendő, amelyben 
mindenki visszakapja a maga, időközben 
elvesztett birtokát I A legbiztosabb út arra



hogy nyomorúságot szenvedő ember ne 
legyen az országban.

Jun. 23. Zsolt. 97. III. Móz. 26: 1-22. 
Isten.'az engedelmességet, a hűséget meg
jutalmazza, de az engedetlenséget, a hűt
lenséget bünteti. Jó azonban tudnunk azt, 
hogy Isten hosszútürő, s az engedetlene
ket sem veti el mindjárt teljesen, hanem 
újra meg újra utánuk jár kereső szerete- 
tével. Hiszen az Úr Jézust éppen azért kül
dötte le erre a földre, hogy bizonyságot 
tegyen róla, mennyire szeret bennünket, s 
hogy minden áldozatra képes, csak hogy 
a magáéivá tegyen. Milyen nagy kemény
ség, sőt megátalkodottság szükséges ahoz, 
hogy valaki ilyen szeretetet állandóan 
visszautasítson. Az ilyen ember igazán 
megérdemli, azt a kemény büntetést, ame
lyet itt az Úr az engedetlenekre szab.

Jun 24. Zsolt. 98. III. Móz. 2 6 :2 3 -  
46. Isten haragja az engedetlenek iránt 
csak addig tart, míg azok meg nem bán
ják bűneiket és meg nem térnek. Míg itt 
a földi életben járunk, mindig van szá
munkra kegyelem, óh, bár senki meg ne 
vetné, el ne szalasztaná 1 Bármennyire 
Ígéri is az Úr, hogy a legnagyobb bűnös
nek is megbocsát, ha az megtér, senki 
sem tudhatja, hogy a hosszas ellenállás 
nem keményíti-e meg a szívét annyira, 
hogy képtelen lesz a bűnbánatra. Azért 
h á t: „Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg 
ne keményítsétek a ti szíveiteket." (Zsid.
3 : 15.)

Jun. 25. Zsolt. 99. IV. Móz. 6. Minden 
ember el van híva arra, hogy szivét az 
Úrnak adja s életét az Ő kezébe tegye le. 
De vannak, akik még különösképen is 
Isten országának munkájára szentelik ma
gokat egész életökre, vagy egy bizonyos 
időre. Ez utóbbiakhoz tartoztak a nazireu- 
sok, akik fogadást tettek, hogy egy bizo
nyos, meghatározott ideig tartózkodni fog
nak egyes dolgoktól, amelyeknek kerülése 
másokra nézve nem volt kötelező. Kezdet
leges formája ez a később, csak a keresz
tyén gyülekezetekben kialakult szolgálat
nak, amelyet olyanok vállaltak, akik világi 
állásoktól menten, magokat egészen Isten 
országának szolgálatára szentelték, mint 
pl. a mi diakonisszáink

Jun. 26. Zsolt. 100. IV. Móz. 8. Mikor 
Isten Izrael népét megőrizte attól a csa
pástól, amellyel az egyiptomiakat sújtotta, 
hogy t. i. elsőszülötteiknek meg kellett 
halniok, akkor mondta ki azt, hogy ezért 
hálából minden elsőszülött fiú Őneki szen
teltessék. De ezt a parancsolatot avval 
váltotta meg, hogy Izrael 12 nemzetsége 
közül egyet, a Lévi nemzetségét választotta 
ki magénak különleges szolgálatra. Ez volt 
a papi nemzetség, amelynek a gyülekezet 
sátora, később temploma körül levő szol
gálatot kellett végeznie. Ennek a nemzet-1

ségnek különös megtisztíttatásnak és meg- 
szenteltetésnek kellett magát alávetnie 
annak jeléül, hogy a papi szolgálat, a 
legszentebb szolgálat.

Jun. 27. Zsolt. 101. IV. Móz. 9. Izrael 
fiainak sohasem volt szabad megfeledkez
niük a nagy szabadításról, melyet Isten 
szerzett számukra, mikor kihozta őket az 
egyiptomi szolgaságból. Azért kellett évről- 
évre megünnepelni a péshka-ünnepet. S 
azt sem volt szabad elfelejtenie Izrael 
népének, hogy az Úr az ő vezetője, s neki 
sem indulni, sem megállni nem szabad, 
ha az Úr nem jár előtte. Felhő és tűzosz- 
lop az Úr ma is az Őbenne, hívőknek. Aki 
engedelmeskedni akar az Úrnak, az meg
ismerheti, mikor int ő  a munkára való 
indulásra, s mikor kívánja a megállóst, a 
pihenést.

Jun. 28. Luk. 6 : 36— 42. Róm. 8:18 — 
27. Máté 5: 13—16. Csel. 4: 1—12. Az em
ber bukása a természetet is átok alá jut
tatta. A paradicsomkertben minden viruló 
és termő volt, de mikor az ember onnét 
kiüzetett, akkor azt mondta Isten a földről: 
„Tövisét és bogácskórót teremjen neked." 
(I. Móz. 3 : 18.) Termését a föld csak azon 
az áron adja meg, ha az elbukott ember 
orcájának verítékével munkálja meg. S a 
teremtett világ ez alól az ótok alól csak 
akkor fog felszabadulni, ha Isten gyerme
kei dicsőségben fognak megjelenni, élükön 
a Fővel, Krisztussal, s új ég és új föld lesz, 
amelyben Krisztus lesz az Úr. Ezt az időt 
kell Isten gyermekeinek siettetniök imád
ságukkal, s életöknek teljes odaszentelé- 
sével.

Jun. 29. Zsolt. 102 : 1—17. IV. Móz. 10. 
A vóndorúton levő Izrael népe közt min
dennek rendben kellett folynia. Ha harcba 
kellett menni, nemcsak'az indulásra adta 
meg az Úr a jelt. hanem a menetnek sor
rendje is pontosan meg volt határozva. 
Kürtszó adott jelt az egyes csapatok indu
lására. De ez, a kürtszó egyúttal emlékez
tető volt az Úr előtt is, hogy jöjjön segít
ségére harcba induló népének. Nem az 
Úrnak volt erre szüksége, hanem a nép
nek tartotta ez mindig emlékezetében, hogy 
az Úr nélkül nem indulhat a harcba. De 
nem indulhatott egyszerű továbbutazásra 
sem. Abban is az Úr volt a vezetője, aki 
a maga képviseletében földi vezetőket is 
állított, mint pl. Hobábot.

Jun 30. Zsolt. 102: 18—29. IV. Móz. 
11 : 1—29. Mennyire kitűnik itt az ember 
gyarló és bűnös volta 1 Nemcsak a hálát
lan, zúgolódó népé, hanem a kishitű Mó
zesé is. A zúgolódó népnek húst ád, a 
csüggedő Mózesnek pedig segítőtársakat. 
S kitűnik itt Mózes alázatossága is. Nem 
féltékeny az új prófétákra, sőt megfeddi 
azokat, akik meg akarják tiltani nekik a 
prófétólást. Vargha Gyuléné.
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