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Az Úr bűnbocsánatot nyújt*
János 8:1—11.

Keresztyén Testvéreim! Isten csodálatosan munkálkodik azáltal, 
hogy bűnös emberekben bűntudatot ébreszt: amikor szemtől-szemben állnak 
a szent és dicsőséges Istennel, akkor megvilágosodik bennük bűnös voltuk. 
És Isten csodálatosan munkálkodik azáltal is, hogy a bűnnek megismerésén 
felül bűnbánatra is eljuttat: az ember nemcsak megismeri, hogy ő bűnös 
ember, hanem kimondhatatlan fájdalmat is érez bűnei felett, afelett, hogy 
örökségét nem elvesztette csupán, hanem eltékozolta. És Isten csodálato
san munkálkodik még azáltal is, hogy az az ember, aki bűneit megismerte 
és azok felett kesergett, nem tehet mást, mint hogy a lelkében zokogó 
bűnbánattal odamenjen az Isten elé és megvallja Néki bűneit. Mindez 
Isten munkája az emberben. Az ember az összetört életét azért adja oda 
Istennek, azért dobhatja el mintegy magától, hogy immár Istené legyen, 
mert az Isten munkálta ezt. Ha nem az Isten munkálná ezt, akkor az 
ember soha semmi körülmények között meg nem tenné, mert olyan hatal
mas az emberben az önzés, hogy ez nem engedné, hogy az ember kompro
mittálja magát nemcsak mások előtt, de még önmaga előtt sem. Az ember 
nem szolgáltatná ki bűneit senkinek sem, ha az Isten nem munkálná ezt. 
Az Isten csodálatosan működik azáltal, hogy bűntudatra ébreszt, bűnbá
natra indít és bűnvallásra késztet.

Nekem most az a feladatom, hogy Istennek egy újabb csodálatos 
megnyilatkozásáról: a megbocsájtásról szóljak. Szeretném ezt valamelyest 
kerülő úton tenni, azon az úton, amelyet evangéliumi történetünk megje
löl számunkra. Azért kerülő úton, mert ezáltal is nyilvánvalóbbá lesz szá
munkra Isten megbocsátásának az ereje. Feladatomnak látom, hogy egy sa
játságos pert folytassak le szemeitek előtt, sőt még többet is kell tennem: 
magammal együtt benneteket is perbe keli vinnem. Halálosan komoly per 
ez, mert Isten templomában folyik, Isten templomában abban az érte
lemben, hogy az Isten jelen van, és ahol Ő jelen van, ott van az ö temp
loma. Isten szent színe előtt perlem magamat és perellek benneteket.

Ha perről beszélünk, akkor vádlottak vannak. Az első vádlott ez 
a bűnös asszony. Nem ismerjük közelebbről, nem tudjuk kicsoda, micsoda, 
nem ismerjük körülményeit, nem ismerjük családi viszonyait, nem tud
juk, hogy gazdag-e vagy szegény, nem tudjuk, hogy az értelmiség vagy 
a munkás osztály sorából került-e ki. Ami kiemeli őt az ismeretlenség ho
mályából, az az ő bűne. Ahogyan ez ma is sokszor történik: 
valaki, akit sohasem ismertünk, akit csak legközelebbi környeze
te ismer, elkövet valami bűnt, és akkor nevével napokig tele
vannak az újságok. Az ismeretlenség homályából kiemelték, s köz

* Evangelizáló konferencián tartott előadás után készült feljegyzések 
alapján.
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ismertté a bűne tette. így volt ez ennél a vádlott asszonynál is. Rop
pant kínos és kellemetlen volt a helyzete. Ott áll a tömegben, bizo
nyára suttogtak róla, talán ujjal mutogattak rá: ime ez az az asszony. 
Azonban ez az asszony nem áll egymagában. A második vádlott én va
gyok, a harmadik te vagy, keresztyén testvérem. Állítom azt, hogy mi 
is vádlottak vagyunk, és a mi helyünk a vádlottak padján van. 
Minél inkább tagadásba vesszük, hogy vádlottak vagyunk, annál inkább 
vagyunk azok, mert akkor, amikor ezt tagadásba vesszük, nem teszünk 
mást, mint önmagunkat igeneljük, ez pedig nem egyéb, mint bűn. Aki 
bűnös, annak a vádlottak padján van a h elye ... Egy jelenet egyik alakja 
egy tipikus öreg asszony, aki mindenével: kezével, lábával, botjával, egész 
lényével tiltakozik az ellen, hogy őt bűnösnek mondják. Ez az önigaz 
ember és legelsősorban ennek a helye a vádlottak padja. Súlyosbító kö
rülmény, ha azt mondjuk, hogy mi nem lehetünk vádlottak, a mi éle
tünk, erkölcsiségünk, vallásosságunk olyan kifogástalan, hogy megállhatunk 
Isten előtt, semmiféle vád nem terhel bennünket. Ezért most mindnyája
toktól azt kérdezem, hogy ki mit tart magáról? Csakugyan azt gondolja 
valaki is, hogy nem a vádlottak sorába tartozik? Amikor azt a kérdést 
felteszem, hogy te mit tartasz magadról, és amikor feleletet adsz, ne 
felejtsd el, hogy jelen van az Is ten ...

Ahol vádlottak vannak, ott vádlók is vannak. Itt a vádlók a fa 
rizeusok, olyan emberek, akik ismerték az emberi és isteni törvényt; írás
tudók, akikről Pál apostol azt mondja, hogy buzgólkodtak a saját maguk 
erejével. Vallásos és kegyes embereknek minősíttettek embertársaik által, 
és el is várták, sőt súlyt helyeztek arra, hogy hívő, vallásos, kegyes em
bereknek tartsák őket. Látható ebből, hogy amikor ezek az emberek va
lakit vádolnak, akkor ez vádolva van, nem abban az értelemben, hogy a 
vádjuk mindig helytálló s megfelel a valóságnak, hanem abban az ér
telemben, hogy akit ők vádolnak, az nem mehet el ezen vád mellett, 
hanem kénytelen felfigyelni vádlott is, bíró is, és az emberek kénytele
nek tudomásul venni, hogy itt komoly vádról van szó. — önkényteleniil 
felmerül a kérdés: vájjon a mi vádlóink kicsodák? Amikor ezt a kér
dést felteszem, nyugodtan megfelelhetnénk 10—20 ember nevével is. Sok- 

• szór olyanok is vádolnak, akik nem is ismernek bennünket. Hallanak valamit, 
s azután indulnak el. De vannak a vádlóink között olyanok is, akik velünk 
együtt élnek, ismernek bennünket, de nemcsak ismernek, hanem szeretnek 
is, és imádkozva hordoznak bennünket Isten előtt; akik aggódnak éret
tünk, életünkért, jövőnkért, boldogságunkért; akik Istennel élő kapcsolat
ban vannak és éppen ebből a kapcsolatból kifolyólag kényszerítve érzik ma
gukat, hogy vádat emeljenek ellenünk. — És nem vagyunk-e mi magunk 
is vádló emberek? Hány embert vádoltunk meg és vádolunk meg mi 
magunk is. Nem vagyunk-e vádlói önmagunknak és embertársainknak?

Ahol vádlottak és vádlók vannak, ott természetesen vád is van. 
Ennél az asszonynál az volt a vád, hogy házasságtörés bűnét követte el. 
Ez igen súlyos bűn. Az Ur Jézus azt mondja, hogy egyetlen bűn van 
és ez, amelynek alapján a házastársak elválhatnak egymástól: a házasságtörés bű
ne. (Máté 19.) A magyar házassági törvény 76. §-a is azt mondja, hogy 
házasságtörés esetén a házastársak elválhatnak egymástól. A házasságtörés 
súlyos bűn. Amikor bennünket vádlók vádolnak, vájjon mivel vádolnak és 
vádolhatnak? Mi az, amiről az emberek beszélhetnek rólunk? Melyik 
bűn az, amellyel szembe kell néznünk? Azon bűnök között, amelyekkel vá- 
doltatunk, nem szerepel-e a házasságtörés bűne is? Nincs-e közöttünk 
olyan, akinek életében ez a vád is szerepel? És ha nem ez, hát melyik? 
Vegyük csak sorra a parancsolatokat Melyik parancsolat elleni bűnnel vá

moltatunk? Loptunk, csaltunk, hamis bizonyságot tettünk, vagy megfe
ledkeztünk Isten napjáról, félretettük szüleinket, nem gondoztuk 
gyermekeinket, vagy vágyódtunk olyan után, ami után nem lett 
volna szabad? Ha most minden egyes ajak megszólalna és e l
mondaná a saját bűneit és elmondaná á mások ismert bűneit; ha elmon
daná önvádjait és mások elleni vádjait, vájjon neih kívánnók-e, hogy meg
nyíljék a föld és elnyeljen bennünket? A legkisebb bűn is bűn az Isten 
ellen, és elég ok arra, hogy szégyeljük magunkat.

(Folytatjuk.) Zulauf Henrik.
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Ö megsebesíttetett bűneinkért. Drága ajándék.
Egy Samil nevű szultán biro

dalmában a megvesztegetés, annak 
minden káros következményeivel 
igen elharapódzott. Hogy ezt meg
szüntesse, szigorú törvényt hozott 
a szultán, mely szerint mindenki
re, akit tovább is rajtakapnak a 
megvesztegetésen, 50 bot veret- 
tessék. A  legelső, akit bevádoltak 
Samil előtt, mint törvényszegőt, a 
szultán édesanyja volt.Nagy küz
delem indult meg a szultánban. 
Vájjon az igazságos uralkodó vagy 
a-gyöngéden szerető fiú fog győz
ni benne?

Szobájába zárkózva három na
pig tu. ¡kodott magában, míg vég
re döntött. Megfúvatta a kürtöket 
és ítélethozatalra hívta egybe né
pét. Midőn adott jelre a hóhér 
ütésre emelt kezével épen lesúj
tani készült a vakmerő törvény- 
szegőre, Samil egy hirtelen ug
rással ott termett, gyendégen félre- 
tólta anyját és meggörnyesztett 
hátával maga- fogta fel az ütése
ket anyja helyett. Mikor az öt
venedik botütés is- lesújtott, kie
gyenesedve e szókkal bocsátotta 
el a bámuló tömeget: »A  törvény - 
nek itn, elég tétetett. Menjetek el 
békességgel!«

Meghatódunk az önfeláldozó 
szeretet hallatára; de nem tör
tént-e ennél sokkal több a Golgo
táén?

Samil, szeretett édesanyja bűné
nek a büntetését szenvedte el, míg 
az Ur Jézus mindannyiunk vétke 
miatt halt kereszthalált akkor, mi
kor mi még ellenségei voltunk.

így tekints fel testvérem a ke
resztre a böjt e komoly napjaiban! 
Minden elvégeztetett ott tehelyet- 
tecl is, örökkévaló lelked üdvössé
gére nézve.

Engedd, hogy hit által valóság
gá váljék számodra is és így ki
töltse az üdvösség után titkon só-, 
várgó lelked ürességét!

Drezdában ma is mutogatnak
egy ágyúgolyót^,amelyhez a kö
vetkező tőrtéhet" ' fűződik: Egy 
szász hercegnő menyasszonya volt 
egy nagyon előkelő származású 
nemesnek. Születése napja alkal
mából a hercegnő nagyon sok a- 
jándékot kapott, azonban egyiknek 
sem tudott örülni igazán, mert vő
legénye semmit sem küldött még 
néki. Végre a késő esti órában 
megérkezett a várva-várt aján
dék. Nagy várakozással fogott hoz
zá a küldemény felbontásához. M i
lyen nagy volt azonban a csodál
kozása, amikor egy közönséges 
ágyúgolyó vált láthatóvá! ízetlen 
tréfának vélte az egészet és indu
latosan a földhöz vágta. Ekkor 
a golyó kettévált és egy pompás 
ezüstgolyó került ki belőle. A  her
cegnő kezébe vette a pompás go
lyót s amikor azt is kinyitotta, 
egy még pompásabb aranygolyó 
ragyogott feléje. S amint a drága 
kincset szemlélte, megállapította, 
hogy az még valamit rejteget ma
gában. Egy kis rugó érintésére 
az aranygolyó kettényílt és egy 
aranygyűrűt talált benne, a leg
értékesebb drágakövekkel ékesít
ve. A  gyűrű belső kerületén ez 
a felírás vo lt: »A z  én szerelmesem 
enyém és én az övé«. Énekék éne
ke 2:16. A  hercegnő boldogsága 
olyan magas fokra hágott, hogy 
forró könnyeket sírt öröméiben.

A  mi Urunk is sokszor legdrá
gább ajándékait nem sokat Ígérő 
külsőségekben rejti eh Azért i- 
gyekezz, kedves lélek, beléhatolni- 
az Ő keresztjének titkaiba, az 
Ö szenvedéseibe, hogy a költővel 
együtt te is elmondhasd:

Isten szent Báránya-képen,
Drága élted adtad értem.
Eltörölni mind a vétkem
Meghaltál, hogy éljek én!
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Részlet
a Pergamumba küldött levélből.* j 

Jel. 2:12, 13.

12. A  pergamumi gyülekezet an- \ 
gyalánaíc írd meg: Ezt mondja 
az, akié a kétélű éles kard. M in t! 
Bíró lép már előre is az Ur ennek 1 
a gyülekezetnek a szemei elé. Az \ 
éles, kétélű kardnak a látása, a- j 
mely szájából kijő (1. rész 16. v.), 
mindig intés gyanánt kell, hogy 
szolgáljon arra nézve, hogy té
velygést és bűnt az ő gyülekeze
teiben nem szabad megtűrni, ha
nem éles ítélettel ki kell küszöböl
ni. De ez az éles kard egyúttal 
vígasztalás arra, hogy az Ur az 
övéinek erős segítője azáltal, hogy 
országának ellenségei fölött ítéle
tet tart/ — Nem hiába viseli pe- i 
csétjében a wittenbergi egyház 
Krisztust szivárványon trónolva, | 
szájából kijövő kétélű karddal. A  
Wittenbergből kiindult reformáció j 
uemcsak meleg bizonyságtevője az 
igazságnak, hanem határozott el
vetője is minden tévtannak. Aki 
ezt a második álláspontot elha
nyagolja, az magára vonja a ke
mény megrovást, amelytől nem 
kímélte meg az Ur a pergamumi 
gyülekezetei sem.

13. Tudom a te dolgaidat és 
hogy hol lakói, ahol a Sátán trón
ja van. »Tudom, hol lakok ez na
gyon vigasztaló bizonyosság min
den keresztyén szívnek. Minden

♦Mutatvány a Mennyei Jelenések 
könyve—irásmagyarázat irta Keller B. lel
kész, forditoüa Vargha Gyuláné — c. két
kötetes munkából, melyet a fordító a leg
közelebbi hónapokban szándékozik kiad
ni A könyvet előre meg lehet rendelni, 
megjegyezve, hogy a megrendelő az egész 
mü arát 5.50 P.-t küldi-e be február vé
géig, vagy az első kötet árát 3 P -t feb
ruárban, a másodikét 2.50 P.-t áprilisban. 
Jeleni kezők csekket kapnak a pénz bekül
désére. A fo-dító cime: Budapestül. Kdeti 
Károly-u, 3d-

helynek megvannak a maga kü
lön veszélyei. De az Ur mindeze
ket a veszélyeket pontosan ismeri 
s gonddal és hűséggel őrködik az 
övéi fölött. Minden léleknél figye
lembe veszi azt a különleges hely
zetet, amelyben az van. Ez nagy 
vígasztalás. Pergamumot is jól is
meri s tudja, hogy ott »a Sátán 
trónja« van, vagyis, hogy ezen a 
helyen a Krisztus és az ő országa 
ellen forduló ellenségeskedésnek 
egyik fő színhelye található. S váj
jon mi volt ott Pergamumban, a- 
mit az Ur különösképen »a Sátán 
trónja« névvel illet? Bizonyára 
nem Eskulap teploma a kígyóval, 
bármennyi sátáni szellem rejlett 
is abban, mert hiszen az efézusi 
Diana templomának szolgálata 
sem volt kevésbbé démoni. Ez a 
szó »trón« inkább valamely való
ságos trónra irányítja a tekinte
tünket. S akkor a római felsőbí
róságra kell gondolnunk, amely
nek székhelye Pergamum volt. 
Ezen az ítélettevő helyen fejtette 
ki akkor a római világbirodalom 
legellenségesebb tevékenységét. S 
csakugyan Pergamum volt a gyü
lekezetek közül az első, ahol a 
római világhatalom mártirvért on
tott ki. Erre mutat rá a levélnek 
már második mondata. Talán épen 
azért jelenti ki magát az Ur már 
a levél elején (12. v.), mint a 
kétélű fegyvert hozó Bíró. S épen 
úgy erre mutatnak a levél befejező 
szavai (17. v . ) : »adok néki fehér 
kövecskét«, vagyis, ha a világ el
ítéli is őt a maga ítélőszéke előtt, 
én fölmentem.

Ez a gyülekezet tehát már kez
dettől fogva különösen szoronga
tott, aggodalmas helyzetben volt, 
De megállta benne a helyét. Az 
Ur elmondhatja róla ezeket a di
csérő szavakat: És megtartod az 
én nevemet, és az én hitemet 
nem tagadtad meg Anti pásnak,



az én hű tanúmnak napjaiban 
sem, aki megöletett nálatok, ahol 
a Sátán lakik. A  smirnai gyüleke
zet még a szenvedések előtt, állt, 
a pergamumi már utána volt a 
szenvedéseknek, amelyek közt hű
ségesen megállóit. Semmi sem ve
hette rá az Ur megtagadására. 
Sőt a gyülekezetnek már vérta
núja is volt. Az Ur így nevezi: 
»Antipás, az én hű tanúm«. Meny
nyi szeretet van ebben a szóban! 
A történelem ugyan semmi egye
bet nem jegyzett föl erről a fér
fiúról. Csak annyit tudunk róla, 
hogy ő volt az első vértanú ezek
ben a gyülekezetekben, s Jézus 
különösen »hű«-nek dicséri. S váj
jon ez a két tény nem nagyon 
sok-é már? Egyáltalán mi jelen
tősége van annak, hogy a világ 
Isten gyermekeit és azoknak mun
káját ismeri-e, vagy sem? Keresz
tyéneknek ez legyen a jelszava:

Emberektől hangos téren 
Csendesen visz át a léptem, 
Ismeretlen, névtelen,
Szívesen járok homályban,
Öh, csak fenn, a menny honában, 
Tündököljön majd nevem.

S majd ha üt a végső óra, 
Csendben térjek nyugovóra,
Mint kit hír nem emleget;
Csak Te szólj, Atyám, a mennyből 
Emlékezzél meg nevemről,
S vedd magadhoz telkemet!

Erőforrás.

Az elmúlt év agusztus havában 
egy menyegzőbe voltam hivatalos. 
Egy fiatal asszony érkezett legel
sőnek a vendégek közül, aki azon
nal magára vonta figyelmemet. 
Egész lényén látszott, hogy a 
szenvedés mély barázdákat szán
tott életén, mégis békességet és 
nyugalmat sugárzott. Az est fo
lyamán alkalmam volt beszélget

ni vele s néhány szóval elmondta 
küzdelmes élete történetét.

Édesapja jól kereső iparos volt. 
Többen voltak testvérek. Korán 
férjhez ment. Azonban házassága 
nem sokáig volt boldog. Férje 
gyógyíthatatlan beteg lett, elméje 
megzavarodott. Ebbe az időbe e- 
sik kis fia születése is. Öt évig 
ápolta önfeláldozóan férjét, köz
ben ő tartotta fenn családját, mo
sott, takarított s az éjszakában 
végezte az otthoni munkákat s 
virrasztóit férje betegágya mellett.

| Hat esztendeig hordta hűségesen 
- a keresztjét. — Elhallgatott. Aka
ratlanul is azt kérdeztem: »Hon
nan vette ehez a sok szenvedéshez 
az erőt, hogy nem roskadt össze 
a nehézségek alatt?« Gyönge pír 

| öntötte el arcát, amint csendesen 
: és egyszerűn csak ennyit mon
dott : »A  Megváltótól«.

Néma bizonyságok.

! A  harmincéves háború idejéből 
| találtak Bibliákat, amelyeket tu
lajdonosaik rejtekhelyeken tartot
tak. Ezekben a Bibliákban a szen
vedésekről szóló részeknél a be
tűk egészen elhomályosodtak, a- 
zoknak a könnyeitől, akik benne 
vigasztalást kerestek. Ezek a régi 

| Bibliák néma bizonyságai annak 
| a sok ezer keresztyénnek, akik 
minden időben megtapasztalhat
ták: »Ha nem a te törvényed lett 
volna az én gyönyörűségem, akkor 
elvesztem volna az én nyomorú
ságomban.«

Minél sötétebi) és titok teljesebb 
az út, annál dicsőbb a cél, annál 
mélyebb Istennek békességen gon
dolata ¡előlünk. Isten a sötét úton 
is meg tud áldani, ott, ahol mi 
semmit sem látunk, érzünk, ahol 
minden elveszettnek látszik.

Hackewitz.
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KÜLMISSZIÓ.

Az indiai munkamezőkről

írja Carmichel Emma:

Itt kedden és pénteken éjjel a 
gonosz szellemeket tisztelik külö
nös módon. Önkívületben levő em
berek ordítozása hallható órák 
hosszat!,. Olykor mégis, mintegy 
megkínzott állat nyögését, lehe
tett fájdalmas jajszót is hallani. 
Megértettük: kis gyermekeket ta
nítanak bűnre!

A, bénáresi földrengés után szét
néztünk egy ilyen földalatti helyi
ségben,' amely egy nagy tekinté
lyű pogány főpap lakása alatt volt. 
A  gyermekeket édességgel, baba- 
színházzal és pénzzel csalogatták 
oda.

A  hatóság szemet, huny ilyen 
kirívó bűnök előtt, de Isten nem. 
— A  föld megnyílt, hogy a bűnt 
fölfedje.

A  legnehezebb munka az ilyen 
lélekmentő munka, mivel a bűnök 
és a kísértések, amelyeket a Sá
tán és seregei irányítanak, min
dig a helyszínén legveszedelme
sebbek. Itt bukhat el legkönnyeb
ben Isten gyermeke is. Azért csak 
olyan vállalkozzék e munkára, aki 
régóta gyakorolja s megtapasztal
ta már az Ur Jézus szent véré
nek nemcsak bűnt eltörlő, hanem 
a bűntől tűzfalként megóvó ere
jét is!

Hordozzuk e mentő munkát i- 
máinkban kitartó buzgósággal. 
Mert igen hasznos az igaznak buz- 
góságos könyörgése. (Jak. 5:16). 
Ilyen csöndes szolgálatnak nagy a 
jelentősége, mert Isten meghall
gatja az 0 gondolataival mege
gyező imádságot.

Noack Gertrud
misszionáriusnő naplójából:

Egy beteg asszonyt ápoltunk s 
ez volt az indító ok arra, hogy 
férje, — aki különben Mekkába 
szokott zarándokolni, — bennün
ket nyolc napra meghívott a fa
lujába, hogy ott dolgozzunk. Hosz- 
szabb megbeszélés után, — mert 
hiszen házra és sok vízre volt 
szükségünk - megállapodtunk 
egy bizonyos időtlen. Mikor meg
érkeztünk, a legkedvesebben gon- _ 
doskodott minden szükségletünk
ről; sőt, még egy bárányt is leöle- 
tett a fogadtatásunkra. A z egész 
falut értesítette és minden bete
gét meghívott. Minden a rendelke
zésünkre állott. Vizet a gyermekei 
hoztak nekünk, szamarat a lovag
láshoz a szomszédok adtak; sőt 
még egy vaságyat is felállítottak 
szántunkra. Este, mikor már előre 
örültünk a pihenésnek, egyszer
esük kopogtak az ajtón. Azzal a 
megjegyzéssel, hogy nagyon fá
radtak vagyunk, elutasítottuk há
zigazdánkat. Ö azonban így szólt: 
»Hiszen voltam én nálatok Kosch- 
tamnéhan is és tudom, hogy estén
ként az asszonyokkal együtt éne
keltetek és imádkoztatok; jöjje
tek csak ki, már. itt vannak az 
asszonyok!« És tényleg, amikor 
kimentünk körülbelül 20—30 asz- 
szonyt találtunk kint az udvaron, 
akik az esti áhítatra vártak. És 
ez egy szigorú mohamedán ház
ban történt, ahová egy mekkai za
rándok hívott meg bennünket!

Estéről estére megtartottuk az 
összejövetelt asszonyok szépiára, 
de bizonyos távolságra tőlünk min
dig voltak férfi hallgatók is.
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TUDAKOZZATOK AZ ÍRÁSOKAT!
Ve.br. 15. Márk 5:1—20. Józs. 24:1-10. 

Isten előtt drága az emberi lélek, min
den más teremtménynél drágább. 
Egyetlen emberi lélek megmentéséért 
kész egy sereg oktalan állatot, de 
ezeknél még drágább kincseket fe l
áldozni. Nem így tesz az ember. A 
gadarénusok jobban sajnálták a disz
nónyájukat, mint amennyire örültek az 
ördöngös meggyógyulásának. Csak tá
vozzék innen az a Jézus, aki nekik 
ilyen kárt okozott! Mit számít amellett 
egy ilyen nyomorult ember! De maga 
az a nyomorult ember tudja, hogy 
mit jelent az ő számára az, hogy 
meggyógyult. Most már csak az a 
vágya, hogy mindig Szabadítójával le
hessen. Jézus azonban hazaküldi, hogy 
bizonyságot tegyen. S így dolgozik 
Ő ma is.

Febr. 16. Márk 5:21—34. Józs. 24: 
11—24.. Jézus mindenféle betegség fö 
lött Ur. Amit a földi, orvosok tudo
mánya nem tudott legyőzni, aminek az 
eltávolítására földi kincsek nem voltak 
elegendők, azt Ő egy szavával le
győzi, eltávolítja. Amit érte cserébe 
kér, az nem ezüst és arany, hanem 
hit. De ezt előlegezni kall, mert ez 
a gyógyulás föltétele. Ez a beteg 
asszony hité s hitére azonnal felelt 
a Jézusból kiáradó erő.

Febr. 17. Márk 5:35—43. Józs. 24: 
25—33. Jairusnak is ezt mondja Jé
zus: »Ne félj, csak higyj.« Itt már 
nehezebb hinni, mert nem csak be
tegségről, hanem halálról van szó. 
De Jézus bebizonyítja, hogy ö a halál 
fölött is Ur. Még saját dicsőséges 
feltámadása előtt is megmutatja ezt 
több példában. Ezek azonban csak 
jelek, amelyekből általános törvényt 
nem lehet és nem szabad csinálni. Min
den esetre elég bizonyítékok arra, hogy 
lesz feltámadás, mikor elérkezik annak 
Istentől rendelt ideje. Most tehát ne 
azt várjuk, hogy egyik vagy másik 
szerettünk föltámad, hanem azon igye
kezzünk, hogy az általános feltámadás
kor ők is, mi is azok közé tartozzunk, 
akik »feltámadnak örökéletre, nem pe
dig gyalázatra«. (Dán- 12:2.)

Febr. 18. Márk 6:1—13. Bír. 6: 
1—10. Ma is hányszor tapasztaljuk azt, 
hogy Isten hívő gyermekeinek bi
zonyságtételét a hozzátartozóik veszik 
be legkevésbbé! De milyen jő, hogy 
szabad máshol is bizonyságot tenni. 
S Jézus gyakran épen azokat küldi 
nagy és felelősségteljes külső szolgá

latra, akiket otthon lenéztek és meg
vetettek. S meg is áldja az ilyeneknek 
a munkáját. S mily jó, ha az áldás 
visszaszáll az elhagyott szülői házra 
s megtöri az ellenállást.

Febr. 19. Márk 6:14—29. Bír. 6:
11— 23. Heródes példája hatalmas fi
gyelmeztetés mindazoknak, akik szí
vesen hallgatják az Igét, némely do
logban, sőt talán sok dologban is 
hajlandók Jézust követni, de arra még
sem tudják magukat elhatározni, hogy 
egészen odaadják magukat Jézusnak 
s mindenben engedelmeskedjenek Ne
ki. Az ilyeneknek nem kell több, csak 
»egy alkalmatos nap«, amelyen a Sá
tán különös erővel vagy különös fon
dorlattal kiveti rájok a hálót, s akkor

! elbuknak. Talán megszomorodhak e- 
miatt, de az Ur között és a világ 

| között megoszlott szívük nem bír el
lenállni.

Febr. 20- Márk 6:30—44. II. Móz. 
33:17—23. Jézus ma is összegyűjti az 
Ö tanítványait, hogy legyenek »csupán 

| önmagok«. Természetesen ővele, aki 
| ott van azok közt, akik őbenne hisz- 
| nek. Isten gyermekeinek ez a magok
ban való összegyűlése ma is jogosult 
és ma is szükséges, bármennyire bot- 
ránkozzanak is ezen olyanok, akik nem 
tartoznak közéjük, ők magok tudnak 
együtt igazán imádkozni a kívülvalók- 
ért, akik közé azután kimennek, hogy 
hirdessék közöttük az Isten igéjét, 
hogy tanítsák őket és táplálják a Jé- 

| zustól kapott lelki kenyérrel, aminek 
példázata az ötezer ember megven- 
dégelése.

Febr. 21. Máté 15:21—28. I. Thess. 
4:1-12. Luk. 10:17—20: I. Ján. 2:
12— 17. Hogy örvendeztek a tanítvá- 

! nyok, mikor azt tapasztalták, hogy
még az ördögök is engednek nekik s 
kimennek azokból, akiket gyötörtek. 
Az Ur adta a tanítványoknak ezt a 
hatalmat s csakis az ő nevében csele
kedhettek ilyen nagy dolgokat, Jézus 
azonban jónak látja figyelmeztetni ő- 

| két, mert ismeri az emberi lélek gyar- 
| lóságát, s tudja róla, hogy a siker 
könnyen elbizakodottá teszi. Reámutat 
tehát előttük arra, ami az ő  eredmé
nyes munkájának az alapja: hogy ne
veik föl vannak írva a mennyekben. 
Onnan jön az erő és áldás, ezt soha
sem szabad felejteniük.

Febr. 22. Márk 6:45—56. Bír. 6: 
24—32. Jézus keresi a csendességet, 
amelyben egyedül lehet mennyei Aty
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jával buzgó imádságban. De azt, amit 
ebben a benső közösségben kap, azon
nal tovább adja. Ott vannak a széllel 
küzködö tanítványok, akiknek segít
ségére kell sietnie, ott van a sok 
beteg, akiket nyoszolyákon hoznak e- 
lébe s aki mind gyógyulásra vár. 
£s ö  bíztat, segít, gyógyít. Szere
tettel hordozza a tanítványok értel
metlenségét, keményszívűségét, — tü
relmes az öt megrohanó, szorongató 
embertömeggel szemben, — valóban 
Krisztus ő, Isten Fia, a Megváltó.

Febr. 23. Márk 7:1-16. Bír. 6: 
33—40. Jézus ellene van a külső for
máknak, ha azokban nincs benne 
a lényeg. Nem az a baj, ha 
valaki megmossa a kezét evés előtt, 
hanem az, hogyha azt hiszi, hogy 
evvel Istent kielégítette. Nem az a 
baj, ha valaki adakozik templomi, 
vagy más vallásos célokra, hanem az, 
ha ezt úgy cselekszi, hogy nyomorgó 
szülein pedig nem segít. Ilyen adako
zás csak a látszatért van, nem a 
szívnek őszinte hálájából, mert aki
nek hálás szíve van, az szülei iránt 
is hálás. Nem mások bűne miatt ítél
tetünk meg, mert azok rajtunk kívül 
vannak, hanem a saját bűneink miatt, 
amely bennünk van.

Febr. 24. Márk 7:17—37. Bír. 7: 
1—12. A pogány asszony hittel és 
alázatos szívvel közeledik Jézushoz. Hi
szi, hogy Jézus tud segíteni s aláza
tos lélekkel kész elfogadni a morzsa- 
lékokat is. Hitnek és alázatosságnak 
Jézus sohasem áll ellene, ezek meg
nyitják az ajtót segítő szeretete előtt. 
A nehezen szóló siketet is hívő és 
alázatos lelkek hozzák elébe. Ez ki
tűnik abból is, hogy elismerik Jézus
ról, hogy mindent jól cselekedett, e l
lentétben a hitetlenekkel, akik még a 
szembeötlő cselekedetekben is mindig 
tudtak valami hibát találni.

Febr. 25. Márk 8:1—12- Bír. 7:13-25. 
Jézus épen most adta jelét isteni ha
talmának: néhány kis kenyérrel és 
hallal négyezer embert vendégelt meg, 
s a farizeusok erről tudomást sem 
akarnak venni, ők ezt nem tekintik 
mennyei jelnek, pedig melyik földi 
ember tudna ilyen csodát tenni. Fag
gatni kezdik Jézust, hogy mutasson 
nékik mennyei jelt. Vájjon mit értet
tek alatta? Nem jutott eszükbe, hogy 
az a mennyei jel esetleg olyan le
hetne, amilyen egykor Illés prófétának

adatott, mikor kétszer szállt alá tűz 
az égből, hogy megemésszen ötven
ötven embert? II. Kir. 1:1—12.) De 
Jézus irgalmasabb, mint Illés, egysze
rűen nem ad jelt.

Febr. 26. Márk 8:13—26. Bír. 11: 
1—12. Újra meg újra azt kell kér
deznie az Urnák: »Hogy nem értitek 
hát«? Nem csak a hitetlen sokasággal 
kell küzdenie, hanem a »hívő« tanít
ványokkal is. S nem így van-e most 
is? Nem okozunk-e mi is, az Urnák 
mai tanítványai sok gondot Neki kis
hitűségünkkel, engedetlenségünkkel, o- 
koskodásunkkal? Hasonlítunk ahoz a 
vakhoz, aki még mindent hibásan lát. 
Pedig mi is láthatnánk mindent vi
lágosan, ha engednénk, hogy Jézus 
újra megérintse a lelki szemünket. De 
ettől a második érintéstől, amely mé
lyebbre vinne az ő  ismeretében, job
ban félünk, mint az elsőtől. A megté
rés könnyebben ment, mint a meg- 
szentelődés. i

Febr. 27. Márk 8:27—38. Jer. 26: 
1—15. A tanítványoknak még a szere
tete is értelmetlen. Péter védeni akarja 
szeretett Mesterét, mikor vissza a- 
karja tartani a kereszthez vezető út
tól. De tulajdonképen nem érti meg 
az Urat. Nem teszünk-e mi is sokszor 
így azokkal, akiket szeretünk, de — 
értelmetlen szeretettel. Ezt már a Sá
tán keveri belé a szeretetünkbe, aki 
mindig az ó-embernek kedvez a ma
gunk személye dolgában. Ne hallgas 
sunk a Sátánra; nézzünk az Urra s 
tanuljunk őtőle igazi szeretetet.

Febr. 28. Luk .11: 14—28. £/. 5: 
1—9. Luk. 9:51—56. I. Pét. 1:13-16. 
Krisztus szeretett minket, ebből kell 
fakadnia a mi szeretetünknek. A pusz
tán emberi szeretetnek sok árnyoldala 
is van: önzés, érzékenység, sokszor 
még földi érdek is. A Krisztustól vett 
szeretet önzetlen és tiszta, gyümöl
csei jóságban és igazságban mutat
koznak. Emberi szeretettet szerethe
tünk még, ha sötétségben járunk is, 
de a krisztusi szeretet nem tűri a sö
tétséget, annak útja világosság.

Vargha Gyaláné.
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