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A z Úr bűnbocsánatot nyújt
(Folytatás.)

Ahol vádlott, vádló és vád van, ott bíró is van. Ebben az esetben 
a bíró Jézus. A történetből nem lesz nyilvánvalóvá, hogy csak úgy törté
netesen avagy szándékosan vezették ezt az asszonyt Jézushoz, de Jézus 
lett a bírája. Én azt mondom, hogy minden vádlottnak Jézus is a bírája; lehet 
más is, de minden esetben az Űr Jézus is. Akkor is, amikor az embe
rek erre nem is gondolnak; akkor is. amikor az emberek ezt nem is kí
vánják; akkor is, amikor ennek a Jézusnak a létezését tagadják; akkor is, 
amikor megtagadják a Krisztust. Mindenkor, amikor vádlottról van szó, ö  
is a bíró, mert ö  az Ur. Minden tisztelet a mi magyar bírói karunk
nak, — bár ott is fordulnak elő tévedések, botlások, — mégis úgy sze
retném, ha a magyar minden egyes bírája mögött, amikor ítéletet mond, 
a Krisztus állana, illetve, ha az a bíró tudná azt, hogy a Krisztus áll 
mögötte, s abban a tudatban ítélné, hogy ő is megítéltetik. Vádló és bíró 
felett ott áll a Krisztus, mint bíró és pedig mint olyan bíró, akit befolyásolni, 
megvesztegetni soha nem lehet, akit az igazságtól eltántorítani soha nem 
lehet, akinek ítélete absolute igaz, és mert ilyen, azért egyrészt nagyon 
vigasztaló, másrészt pedig valósággal megrendítő ránknézve: »Ha a bű
nöket számon tartod, Uram: Uram, kicsoda maradhat meg?«

Ahol vádlott, vádló, vád és bíró van. ott számba vétetnek a bi
zonyítékok is. Ebben az esetben kél féle bizonyíték van: az egyik a ta
pasztalat, a tettenérés, úgyhogy senki sem merné letagadni avagy szépíteni 
a bűntényt. A másik bizonyíték maga a törvény. A zsidó törvény azt 
mondja: a házasságtörő köveztessék meg. Testvéreim, ellenünk micsoda 
bizonyítékok szólnak? Nem szól-e ellenünk a tapasztalat? Nem érezzük-e, 
nem tudjuk-e bizonyosan, hogy amikor ezzel vagy azzal vádolnak, elle
nünk szól a tapasztalati tény? Nem vagyunk-e kénytelenek olyan sokra 
azt mondani, hogy igaz? ;Nem szól-e ellenünk a bebizonyított igazság? 
Sok esetben nem szól-e ellenünk az emberi törvény? Nem szól-e elle
nünk az Evangélium? Nem szól-e ellenünk a saját lelkiismeretünk? Sohasem 
éreztél lelkiismereti furdalást? Sohase mondta néked a lelkiismereted, 
hogy ez bizonnyal igaz? Az eszed talán okoskodott, de a lelkiismereted azt 
mondta: »mégis igaz«. Nem szól-e ellenünk egy-egy embertársunk tönkre
tett élete? ön, ti férjek, nem bizonyít-e Isten előtt ellenetek hitvestár- 
saitok élete? Vagy megfordítva. Vagy ti szülők, nem szól-e ellenetek 
gyermekeitek élete? Vagy megfordítva. Barátok, nem szól-e ellenetek ba
rátaitok élete? Tönkrevert és tönkretett emberi életek nem bizonyítanak-e 
reánk és kiáltanak felénk: te vagy a bűnös? Kutassátok csak emlékeitek
ben, nem találtok-e olyan életet, amelyet ti tettetek tönkre? Nem szól-e

•Zulauf Henrik lelkész konferenciai előadása, az ezen előadásról 
készített jegyzet alapján.
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ellenünk szobánk négy fala? Nem szól-e ellenünk Istennek csillagos éjsza
kája? Óh, ha az a sok csillagszem megszólalna! Nem szól-e ellenünk az élő 
Isten maga, aki mindent tud és mindent lát? Nem ő-e a legmegrendíthetétle- 
nebb bizonyíték amellett, hogy ez a vád, vagy az a vád mégis csak igaz? 
Mi minden szól ellenünk? Mered-e azt mondani, testvérem, hogy ezek közül 
semmi sem szól te ellened? Én nem merem mondani. Ma még kevésbbé 
merem mondani, mint régebben, mert minél előbbre jut az ember az 
Isten útján, annál kevésbbé meri mondani: Uram, igaz vagyok! Testvér, 
kérve-kérlek, nem merd és ne mondd te se!

Minden vádnak tulajdonképpen kettős célja van. Itt ebben a vádban is 
a vádnak egyik éle az asszony ellen, a bűne ellen irányul; azt célozzák vele, hogy 
megbűnhödjék. De a vád tulajdonképpeni éle Jézus ellen irányul, hogy 
megkísértsék, hogy tönkretegyék Jézust; hogy ne legyen többé Jézus. Azl 
mondják, hogy ez a Jézus a bűnösök barátja, és aki a bűnösök barátja, az 
megveti az Istent; pedig az, hogy Jézus a bűnösök barátja, nem jelenti 
azt, hogy egyúttal a bűnnek is barátja, hanem nagy kegyelem az, hogy Ő 
szét akarja választani a bűnöst és a bűnt, tehát ők bemocskolják Isten 
kegyelmét, amikor azt mondják: íme a bűnösök barátja a bűnnek is ba
rátja. Ha ezt sikerülne plausibilissé tenni, akkor tönkretették volna Jézust 
— Vagy a másik okoskodás: A zsidó törvény halált mond a házasságtörő re, 
a római törvény pedig nem. Ha Jézus a zsidó törvény alapján ítéli el. 
akkor azt mondják, hogy forradalmár, lázadó, nem törvénytisztelő, ve
szedelmes a római uralomra nézve; ha pedig a római törvény alapján 
felmenti, akkor azzal vádolják meg. hogy hazaáruló, hogy a zsidó törvény 
ellen vét.— Tulajdonképpen minden ellenünk irányuló vád ilyen kettős éllel 
bír. Egyrészt a vádlott ellen irányul, de másrészt mindenkor Jézus 
Krisztus ellen is, akinek nevét mi hordozzuk, és akihez méltóan kellene 
járnunk és élnünk. Mikor ránk keresztyénekre bűnt bizonyítanak rá, akkor 
ez Jézus Krisztusra is szégyent hoz, és elsősorban őreá. És ime ez a 
kettős él teszi nagyon súlyossá a vádat, ami ellenünk irányul és felér 
egészen az égig, mert kívánja az Isten ítéletét reánk, akire mi szégyent 
és gyalázatot hoztunk.

Keresztyén testvéreim! íme láttuk a vádlottat, a vádlókat, a vádakat, 
a bírót, a bizonyítékokat, most még egy van hátra és a vádlott számára 
ez a legfontosabb: a bírái ítélet. Történetünk .kettős ítéletet állít elénk. 
Egyrészt megítéltetnek a vádlók. Aztlátjuk, hogy az Ur Jézus először szóba 
sem áll velük, a megvetésnek adja át őket, mintha azt mondaná: ti akar
tok vádolni, ti farizeusok, ti kígyóknak fajzati? Szóba sem áll velük, ha
nem lehajol, és á földre ír. De ők nem nyugosznak s kiforszírozzák az 
ítéletet. Ezért Jézus megszólal és fejükre olvassa az ítéletet: a saját 
bűnüket. »Aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ.« A zsidó 
törvény szerint a vádlónak kell az első követ reávetni a megvádoltra. 
Amikor az Ur Jézus így szól hozzájuk, ezzel megragadja a lelkiismeretűket 
s felrázza őket. És mi történik? Megszégyenülve eltávoznak, elsompolyog
nak. Nincsen egyetlen egy sem a nagytekintélyű vádlók között,aki az első 
követ a bűnös asszonyra merné vetni, mert ezzel mintegy azt mondaná, 
hogy »én ment vagyok attól a bűntől, tehát nekem jogom van hozzá«, ám 
itt van a második, harmadik, ötödik ember, mind ismerik őt, hát hogyan 
merné előttük követ felvenni, hogy megkövezze azt a bűnös asszonyt? 
Felhagynak a vádaskodással, elsompolyognak, s nem marad á színtéren 
egy vádló sem. Jézus ítélete elvégezte dolgát rájuk vonatkozólag. — És most 
arra kérlek: ha van valaki közöttünk, aki vádol, aki vádaskodik, aki vá- 
galmaz, aki beszél embertársára ezt és azt, nem azért, mert szereti az 
illetőt, és nem azért, mert meg akarja menteni, és nem azért, mert félti 
őt. hanem azért, mert az neki jól esik, mert vájkálni akar az illető becsü
letében, mert pellengérre akarja állítani, az hallja meg az Urnák a vá- 
daskodók feletti ítéletét, hallgasson el és szégyenüljön meg és sompolyog
jon el, és ha mindannyian ilyenek volnánk, akkor mindannyian szégyeljük 
magunkat és fogadjuk el az Urnák az ítéletét, hogy ezentúl máskép csináljuk'.

(F olytatjúk.')
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A rágalmazás.
Sziám királyságban régebben 

volt egy törvény, mely szerint 
minden tétlenért rágalmazónak, 
tehát aki félebarátjára, szomszéd
jára gonoszt mondott, bevarrták 
a száját. Ha ez a törvény a mai 
civilizált Európában érvényben 
volna, milyen sok ember járna 
bevarrt szájjal. —  A  zsidó tör
vénykönyv, a talmud, azt mond
ja: ».1 rágalmazás gyilkosság«. 
Egy bölcs, amikor hallott vala
kiről, aki felebarátjának háta mö
gött beszélt, azt mondta: »A disz

n ó  észrevétlenül megy el a kert 
szép virágai mellett, orrával csak 
a lég zennyesebb helyeken turkál, 
így tesz a rágalmazó ember is. 
Másnak az erényeit nem akarja 
észrevenni, csak a hiányt és a 
hibát. Azt azután szétteríti szél- 
tében-hosszában és gyönyörködik 
benne.« —  Más valaki azt mond
ta : »A rágalmazónak a nyelvén 
az ördög ül és aki arra figyel, 
annak a fülében ül, ami végered
ményben nem különbség.« »A rá
galmazó emberek a legveszedelme
sebb emberek. Szembe hízelegnek, 
a hát mögött azonban ölnek. Azt 
gondolnánk irgalmas samaritánu- 
sok, valójában pedig rablók és 
gyilkosok.«

Nagy Péter, orosz cár, aki kü
lönben erőszakos ember hírében 
állott, mégis egyszer egy rágal
mazó asszonynak azt mondta: 
»Annak a férfinek, akiről te be
szélsz, bizonyára vannak jó tulaj
donságai is, beszélj azokról. Nem 

. nehéz valakire sarat dobni, én a- 
zonban arra igyekeznék, hogy fe
lebarátom ruháját tisztán tartsam.« 
— ' És mit mond az, aki legjobban 
ismerte az emberi szívet s legkö
zelebb állott a magasságos Isten
hez? »De mondom nektek: Minden 
hivalkodó beszédért, amit beszél
nek az emberek-, -számét adnak 
majd az ítélet napján.« Máté 12:36.

Vád.
Először készítettem föl haldok

lót utolsó nagy útjára. Szörongó 
szívvel mentem a falu végén e- 
gyedül álló kis házba. Szegényes 
kis szobában feküdt az öreg asz- 
szony, négy leány és egy fiú állt 
sírva az ágya körül, »híem nyom
ja-e valami még á  szívét, amit 
el szeretne mondani?« —  kérdez
tem a haldoklót. »Nem!« —  fe
lelt tisztán és határozottan.’ »Ami 
még a szívemet nehezítette, azt 
már leraktam Jézusnál.«

Megkérdeztem, nincsen-e hara
gosa, megbocsátott-e mindenkinek. 
»Megbocsátottam« —  felelt ismét 
érthetően. A  gyermekei sírvafa- 
kadtak. Meg akartam tudni az 
okát. Elmondták, hogy még egy 
fiútestvérük van, aki a szomszécl- 
táluban dolgozik. Keresetét rend- 

j szeresen hazaadta. Azonban, nem 
sokkal ezelőtt megismerkedett egy 
könnyelmű leánnyal s teljesen an
nak a befolyása alá került. Ami
kor az édesanyja szemrehányást 
tett ezért néki, durván visszauta
sította. Csendben hallgattam végig 
a történetet s azután újra megkér
deztem a haldoklót: »Néki is meg
bocsátott?« »Igen!« —  mondta, 
»és tudom, hogy Isten is megbo
csátott. Tisztelendő úr kérem, a- 
kiért annyit könyörögtek és imád
koztak, az nem veszhet el!«

Nem sok idő múlva meghalt az 
özvegy. Koporsójánál ott állt hat, 
gyermeke, igen, az elveszett is. 
Leengedték a koporsót a sírba. A  

i fiú hangos zokogásba tört ki és 
¡szinte félelmetes hangon kiáltozta; 
j »Anyám, vádat emel ellenem az 
élő Istennél!« —  Temetés után 
soká beszélgettem vele. Elmond
tam néki, hogy édesanyja megbo
csátott. És megbocsátott néki Is
ten is. Együtt imádkoztunk.

Ez az eset gyülekezetem, sok 
alvó tagját ébresztette feli

Egy lelkész naplójából



36 „ F é n y s u g á r “
A kiapadt forrás.

Egy beduin-törzsről olvastam 
egyszer a következőket:

Vakmerő támadásokat intéztek 
a sivatagon keresztül vonuló kara
vánok ellen. A  legnagyobb távol
ságokról is visszatértek anélkül, 
hogy a sivatagban elkerülhetetlen 
szomjúság bántotta volna őket. 
Ennek az volt a magyarázata, 
hogy ismertek egy forrást, ame
lyet rajtuk kívül még senki sem 
fedezett fel.

Egy napon újra elmentek a for
ráshoz s kiapadva találták azt. 
Leírhatatlan rémület fogta el az 
embereket: tudták, hogy elvesz
tek.

Régen olvastam ezt a történetet, 
de most, amikor az Ur Jézus szen
vedésének történetét olvasva, el
jutottam ahhoz a részhez, ahol Jé
zus, mint vádlott áll a főpapok 
és a Vének előtt, újra eszem
bejutott. —  Máté evangélista így 
mondja el: »És a főpap monda né
ki: Semmit sem felelsz-e? Micsoda 
tanúbizonyságot tesznek ezek el
lened? —  Jézus pedig hallgat va- 
la.«

Jézus az élet forrása. Boldog 
ember az, aki itt, a múlandóság 
világában, ebből a forrásból merít. 
—> .De rettenetes, ha ez a forrás 
kiapad.

Három évig élt Jézus az em
berek között. Szájából a legcsodá
latosabb tanítást hallották. Feltár
ta a mennyország titkait, meg
mutatta az életre vezető keskeny, 
de gyönyörűséges útat. Ajkáról 
felséges szavak hirdettek a bűnös, 
elveszett világ számára életet: 
»Bűneid megbocsáttattak.« —  Ezt 
6enki más nem mondhatja.

Három évig buzogott a forrás. 
Három évig hallgatta mindenki: 
»Isten forrása, bővizű forrás«. i

S íme: »Jézus hallgat vala«.

Nem volt már semmi mondani
valója számukra. S itt kezdődött 
Isten ítélete azok felett, akik a 
kegyelmet semmibe sem vették. 
Jézusnak nem volt többé monda
nivalója számukra.

Egy hitetlen ember mondta egy
szer többek előtt: »Istennek 
nincs olyan hatalma, amilyet tu
lajdonítanak néki, mert különben 
már régen összetörte volna azok
nak koponyáját, akik nem hisznek 
benne.«

Nem, Isten ítélete, még ha na
gyon súlyos is, nem így kezdődik 
Inkább úgy, hogy Jézusnak nincs 
többé mondanivalója az ember szá
mára; az ajtó bezárul; és soha, 
soha többé nem hangzik el a bíz
tató szó: Bűneid megbocsáttattak.

Óh, bár felhasználnánk a kegyel
mi időt. —  Igyál, amig buzog a 
forrás.

„. . . és azután az Ítélet!“
»Óh, kedves testvér, miért épen 

a szívemet találta a golyói Megha
lok?« Félelmet tükröző szemekkel 
nézett a fiatal ember az ápoló 
testvérre, aki az ágya mellett ál
lott, s a Megváltóról akart beszél
ni a halálrasebzett ifjúnak. —  M i
ért vette a revolvert kezébe, mi
ért. lett öngyilkos?! Óh, bár csak 
ne lenne halálos a sebe!

Miért olyan nehéz meghalni! 
Haláltusájában eléje állt a rég el
felejtett Ig e : » . . .  és azután az 
ítélet/«

Késő volt? Lejárt a kegyelmi 
ideje? Azt nem tudhatjuk. De e- 
gyet tudok, azt, hogy életed vé
gén, cselekedeted, szavaid, gondo
lataid után ez fog állni: » . . .  és az
után az ítélet!« Hogyan készülsz 
ez elé az ítélet elé?!
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U t o l s ó  s z a v a k .

Majd, elfogy a szavam.
Most még tudok mit mondani.
Majd elfogy a szavam, 
alig marad kotdusrész, valami, 
néhány szó, néhány mondattöredék . ■ 
s az mit fog vallani?
Most még beszélek, mindenről beszélek, 
erőről, győzelemről, szabadságról. ■. 
Most még beszélek, mindenről
' : ......................................beszélek. •

Óh, annyi szó, annyi rím, annyi
mondái,

ameddig élek.
De egyet kérek:
ha elfogy a szavam,
fogyjon el úgy, mint az Övé.

Neki csodálatos szavai voltak: 
gyógyító szavak, békítő szavak, 
holtat életre támasztó szavak.
Egy szava több volt, mint mind az

enyém.
Hulltak, hogy emberszivek mély sebébe 
dús, termő békemagvak hulljanak.
S| fakadt az áldás és sarjadt a béke. 
És mindnek megvolt a rendeltetése, 
és egy se hangzott soha el hiába.
»Akarom, tisztulj meg!« »Békesség

néked!"
Parancsok dúló zivatarnak, vésznek. 
Örök, királyi, felséges szavak, 
melyek el nem enyésznek.

Aztán az Ö szava is elfogyott. 
Először az ítélők, a kemények, 
aztán a fenséggel parancsolok, 
a csodatevők, a hatalmasak. , .  
aztán a példák száz színes szava. 
Olyan kevés, olyan kevés maradt. 
Akik ott álltak a kereszt alatt, 
hiába lesték-vártúk azt a régit, 
mely átzengett büszkén a viharon. 
Ott, a kereszten,
nem a Kimig, a Messiás beszélt, 
a megfeszített, élő fájdalom.
Más lelke gondfa, másokért imádság, 
másoké volt a végső leheltet.
És az utolsó szó is elfogyott.
Halott lett, néma lett a krisztus ajka. 
Gyászolt az ég  a Golgota felett. 
Bűnbánók gyűltek a kereszt köré.

S most egy vágy tölti be a telkemet
ha elfogy a szavam,
fogyjon, el áyy, mint az Övé.

B. E. d.j.

„Szégyent hozol 
a csapatodra 1“

A háborúban történt. Csapa
tunkban volt egy katona, aki vi
selkedésével mindenkit megbot
ránkoztatott, pedig a háborúban 
az ember már sok .mindent meg
szokott. Iszákos volt s ittas 'ál
lapotában csúnya szavakra ragad
tatta magát. Amikor egy ilyen 
alkalommal a többi katona sem 
tudott együttmaradni vele, az e- 
gyik félig tréfásan, felig komolyan 
megjegyezte: »Káröly! az őrmes
ter úrnak fizetnie kellene néked, 
hogy meg ne mondd, hogy a csa
patunkhoz tartozol. Szégyent hozol 
az egész hadseregre.«

Akkor mosolyogtunk ezen. 
Mostanában gyakran gondolok er
re a beszélgetésre, amikor látom., 
iiogy keresztyének hogyan visel
kednek. A  keresztyének is. kato
nák, Krisztus katonái. Krisztus 
váltotta meg ezt a .csapatot: »az 
Ő szent, drága vérével, ártatlan 
szenvedésével és halálával.« Nagy 
előjog ehez a csapathoz tartozni. 
Milyen sokszor elfelejtjük ezt. 
Egy járunk, mintha e világból . 
valók volnánk, igen, szégyent ho
zunk a csapatunkra. Arra a csa
patra, amelynek Jézus a feje, s 
így elsősorban Jézusra hozunk 
szégyent.

A szolgálat követésben nyilvá
nul. Az emberek nagy része azt 
gondolja, hogy akkor szolgál Is
tennek, ha elmegy látogatóba a 
templomba. De az Vr azt mondja: 
•»Aki engem, követ, aki magát e- 
g és.zen átadja, aki a lábnyomomba. 
lép, az az én szolgám.

- Ovssner.
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-  KÜLVIISSZIÓ. -

Kairóból
írja Miilier Valter misszionárius.

A misszionárius élete ellenséges 
területen állandó harc a lelkek 
megmentéséért. Harcainkat; szen
vedéseinket figyeli a körülöttünk 
levő világ: megérzi, hogy mint 
Isten követei, Isten üzenetét hoz
zuk, hogy minden hallgatónknak, 
nrinden .szemlélőnknek egész alap- 
természete, egész belső lelkivilága, 
megújuljon s a belső átalakulás 
után külsőleg is új emberré le
gyen. ■

A mohamedán ember szíve ke
ményebb a gránitnál, törékenyebb 
az üvegnél, de ezzel egy időben 
olyan is, mint az olvadó viasz, 
amely az alakítás után azonnal 
elveszíti új jellegét, formáját. A 
fanatizmus és fatalizmus olyanná 
teszi napkelet fiait, mint az ottani 
éghajlat, amely óriási kilengések
kel szélsőséges. Aki rájuk néz, 
óriási erőt sejt bennük, mégis sok 
a szembeszökő erőtlenség 1

Az egész világ e kettős bűn 
átka alatt nyög: »Elhagytak en
gem, az élő vizek forrását, hogy 
kutakat ássanak: és repedezett ku
takat ástak, amelyek nem tartják 
a. vizet.« Jer. 2:13.

Félnek a haláltól, szeretnének 
igen boldogok lenni, mégis egyre 
jobban eltávolodnak az igazi élet
től s rátalálnak az örök halálra. 
Az egész világon a- halál bélyege 
van. Nem várható magasabb élet
re lendülés, csupán pusztulás és 
ítélet. Ezért hontalanok az Ur Jé
zus szolgái e világon.

Ha kelet népének lélkülete nem 
is alakulna át s ha a missziói 
munka továbbra is eredményte
lennek tűnnék fel, akkor is kell, 
hogy .megálljunk a halálnak e bi

rodalmában,': s az Ur, aki minket 
ide állított, ad nekünk békességes 
tűrést, erőt, szeretetek hogy el 
bírjuk viselni a földi, ideig-óráig 
tartó hontalanságot.

Munkánk drága gyümölcse az 
is, hogy teljesen az Urra vagyunk 
utalva' s gyakoroljuk magunkat a 
láthatóktól a láthatatlanokra való 
eltekíülésben. Isten meg fogja ad
ni, hogy lesz még a missziói mun
kának más eredménye is! M eg
áldja az Ur az ő hű szolgáinak 
bizonyságtételét, amint Ábrahám- 
tiak és a hit többi gyermekeinek 
mondta: »Megáldalak téged és ál
dássá' loszesz!«

Ami a pogány sziveket 
megmozgatja

Egy tapasztalt kínai misszioná
rius mondja el a következőket: 
»Beszéljetek a pog-ányoknak val
lási kérdésekről és érintetlenül 
maradnak; prédikáljatok elkövet
kezendő áldásokról és hitetlenül 
elfordulnak, mert sokkal jobban 
nyomja őket jelenlegi nyomorúsá
guk, semhogy figyelni tudnának 
arra, amit hallanak. I)e beszél
jetek ennek a hallgatóságnak 
oiztös segítségről minden ópium- 
szívó, iszákos, kártyás és más 
szenvedélyektől megkötözött szá
mára; hirdessetek olyan Megvál
tót, aki mindenütt jelen való és -ké
sedelem nélkül megszabadítja a- 
zokat, akik Benne bíznak, a bűn
től és annak örök következmé
nyeitől, —  és tapasztalni fogjátok 
hamarosan, hogy az Evangélium 
csakugyan örömüzenet, amely le
köti a figyelmet s amely a leg
hatalmasabb változást, amit csak 
elgondolni és 'kívánni lehet, ké
pes véghezvinni az emberi szí
vekben.« "
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Műre. 1. Zsolt. 129. Bír. 11:28—40. üdv. 
Csodálatos történet az Izráel népének jezil 
története! Éles színekben látjuk . ben- gyű 
ne az ember nyomorúságát, bűneit, zün 
Isten iránt való hűtlenségét. De épen berr 
olyan világosan láthatjuk Isten sze- gye 
retetét, hosszútürését, hűségét. Sok udv 
szorongattatásnak volt kitéve Izrael gyű 
népe kezdettől fogva, de ezt jórészt a viz< 
maga bűneivel szerezte, s ha meg- az 
szabadult tőlük, sohasem a saját ér- ten 
deme volt, hanem mindig Isten ke- sze 
gyelme. Nem azért kellett az ellen- ner 
ségnek megszégyenülnie és hátraszo- ne! 
rulniá, mert Izráel erre méltó volt, zér 
hanem azért, mert az ellenség gyű- / 
lölte Siont s avval együtt áz igaz 
Istent, Izrael pedig sok tévelygése, és há; 
hűtlensége mellett is, újra meg újra ¿r; 
visszatért Hozzá. sáj

Miire. 2. Márk 9:1—13. Bír. 13:1-10. vé| 
Bármilyen alázatos külső alá volt is tei 
elrejtve Jézus dicsősége földi életében, zo 
keresztül kellett annak egy egy alkalom- be 
mai szemmel láthatóan is törnie. Ilyen sz: 
alkalom volt a lábor hegyén való el- áll 
változás. A szívéhez legközelebb ál- ak 
ló tanítványai lehettek ennek tanúi. Jé- a 
zus dicsősége tulajdonképen ma is el- sá 
rejtett dicsőség, a hitetlenek nem lát- ¡S 
ják: Mennél közelebb jut Hozzá valaki, 
hitével és engedelmességével, annál | jó 
többet lát Belőle. De eljő az az idő n£ 
mikor Jézus ismét megjelenik a föl- | be 
dön és pedig teljes dicsőségben és ak- sz 
kor »minden szem meglátja Őt« | éi
■ Műre. 3. Márk 9:14-29. Bír. 13: lse 
11—25. Miért nem történnek ma — | m 
vagy legalább is csak ritkán —̂  Jézus j Jt 
parancsára csodálatos gyógyuló- e| 
sok? Azért, mert Jézus minket em- r 
bereket akarna erre eszközül fölhasz- c: 
nálni, mi pedig hitetlenek vagyunk és e: 
evvel Jézusnak is szenvedést okozunk, , h 
a szenvedő betegen pedig nem tudunk j n 
segíteni. Jézus azt mondja: »Minden g 
lehetséges a hívőnek«. Alázzuk meg j k 
magunkat, s kiáltsunk mi is így: »Légy j s 
segítségül az én hitetlenségemnek!« jc 

Márc. 4. Márk 9:30—40. Bír. 14:1—9 .1 1 
Az, hogy a tanítványok nem értik |r 
meg Jézust, szoros összefüggésben van I 
avval, hogy a saját dicsőségüket ke- 11 
reslk s az elsőség fölött versenge- ; 
nek. Jézus lénye az alázatosak előtt í 
nyílik meg, akik gyermeki hittel mén- , ; 
nek elébe. , '

Márc. 5: Márk 9:41—50. Bír. 14: ,: 
10—20. Hogy mennyivel drágább és j 
fontosabb minden egyébnél a lelkünk 11

üdvössége, azt nagyon erőteljesen fe
jezik ki Jézusnak ezek a szavai. Le
gyünk készek akármit odaadni, ke
zünket, lábunkat, szemünket, csakhogy : 
bemehessünk az Isten országába. Le
gyen nekünk olyan drága á lelkünk 
üdvössége, mint amilyen drágák va
gyunk mi Jézusnak, aki még egy pohár 
vizet is, amit valaki az ő  nevében ad 
az övéinek, megjutalmaz. Persze Is
ten országába nem lehet bemenni 
szenvedés nélkül. Ha a testnek talán 
nem kell is tűzben égnie, de a lélek
nek át kell mennie az újjászületés tu- 
zén.

Márc. 6■ Márk 10:1-16. Ésaiás 52:. 
7—10. Mennyit vétenek az emberek a 
házasság szentsége ellen! Könnyelműen, 
érzéki vágyból, érdekből kötött házas
ságok napirenden vannak, amelyeknek 
vége azután elválás. S mennyit vé
tenek az emberek a másik, itt felho
zott kérdésben is, a gyermekkel szem
ben elfoglalt álláspontjukkal! Hogy 
szerette Jézus a gyermekeket! őket 
állította például azok elé, akik be 
akarnak menni Isten országába. S ma 
a gyermek nem kell senkinek. Ilázas- 

■ ság gyermek nélkül — ez a jelszó.
i S mi lehet ennek is a vége ?

. I Márc. 7. Ján. 6:1—15. Rom. 5:1:11.
I kín. 6:47—57. II. Kor. 7:4-10. Van
nak a Szentírásban, magának Jézusnak 

I beszédeiben is képek, amelyeket nem 
szószerint kell venni, hanem a lelki 

| értelmüket megkeresni. De ez aztán 
: sok okoskodó embert odajuttat, hogy
- | mindent képnek minősít,. s magából 
s Jézusból sem marad meg más, csak
- egy szép eszme, egy elvont ideál. 

Fontos tehát megértenünk, hogy ha az
i- csak kép is, hogy nekünk Jézus testét 
s ennünk kell, az azonban nem kép, 
t hegy Jézus testi életének, szenvedésé
ül ! nek halálának, feltámadásának valód.sá- 
n ' gában, jelentőségében hinnünk, tehát lej
ig kileg ezekkel' táplálkoznunk föltétlenül 
;y i szükséges az üdvösséghez. Jézus nem

csak Mester, Orvos, Példánykép, ha- 
o ! nem mindenek előtt Istennek érettünk 
Íj’ mególdoztatoti Báránya, Megváltó, 
m Márc. 8. Márk 10:17-27. Bir. 15: 
e- ! 1—10. Ennek az embernek akadálya 
e- az Isten országába való bemenetelnél, 
itt i a gazdagsága volt. Nem az volt az 
n- i akadály, hogy gazdag volt — gazdag 

■I emberek is mentek már be Isten or- 
4: szágába — hanem az, hogy bízott a 
és i gazdagságban. Akármiben bízik az em- 
nkíber, Jézus váltsághalálán kívül, meg
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van akadályozva Isten országába való 
bemenetele. Vigyázz, hogy semmi más
ban ne bízzál, még nagyon szépnek 
és jónak látszó dolgokban sem, egyes- 
egyedül csak a keresztben.

Műre. 9. Márk 10:28—40. Bír. 15: 
11—20. A tanítványok nem földi, vagy 
testi javakat kívántak, hanem lelkieket, 
hogy majd a dicsőségben Jézus jobb 
és balkeze felől ülhessenek. Dé Jézus 
ezért is megdorgálja őket, bár szelí
den. Az ilyen kívánságokba is bele
vegyül valami hiúság és nagyravágyás 
s Jézus minden ilyent ki akar irtani 
tanítványai szívéből. Legyen nekünk 
elég az a bizonyosság, hogy az Űréi 
vagyunk s öt követhetjük, a jutalmat
h Í 7 7 l l l r  A p n á

Márc. 10.' Márk 10:40-52. Bír. 16: 
4—20. Jézus tanítványainak az a di
csősége, hogy szolgálhatnak, Mesterünk 
is szolgált, és pedig a legnagyobb szol
gálatot végezte: életét adta váltságul 
érettünk. AZ Ő váltsághalálában való 
hit tart meg bennünket. Jézus, ha lelki 
szemeinket megnyithatta ennek a meg
látására, nekünk is azt mondja, amit 
Bartimeusnak mondott: »A te hited 
megtartott téged«. De akkor aztán kö
vessük is öt és szolgáljunk.

Márc. 11. Márk 11:1—11• Bír. 16: 
21—31. Az Urnák szüksége volt arra 
az oktalan állatra, a szamárra, s a 
szamár gazdája azonnal rendelkezé
sére bocsátja azt neki. Az Urnák szük
sége van értelmes emberi lényekre is 
s azt várja, hogy azok önként, kész
ségesen és örömmel rendelkezésére bo
csássák magokat neki. Az az egyszerű 
szamár is hozzájárulhatott ahoz.hogy 
Jézus dicsősége sokak előtt nyilván
valóvá legyen és sokan áldják és ma
gasztalják őt. Mennyivel jobban fel
használhatna Jézus, a maga dicsősé
gének megnyilvánulására embereket, 
ha azok teljes szívvel az ő  szolgá
latába lépnének.

Márc. 12. Márk 11:11—23. Rúth 1: 
1-14. »Még nem volt fügeérés ideje«, tehát 
világos, hogy a fügefán nem azért 
nem volt gyümölcs, mert az már 
megérett és leszedték, hanem azért, 
mert nem hozott gyümölcsöt. S a sze
líd Jézus megátkozza ezt a fügefát. 
Milyen kegyelem, hogy egy gondolkoz
ni nem tudó növényen mutatja meg így 
ítélő hatalmát, nem pedig egy em
beren. De az embernek szolgáljon az 
intésül, hogy ha élete fája nem hoz 
gyümölcsöt az örökkévalóságra, ő is 
ítélet alá kerül.

Márc. 13. Márk 11:24—33. IV. Móz. 
21:4—9. A fügefa kiszárításával még 
másra is akar bennünket tanítani Jézus. 
Arra, hogy ha hittel imádkozunk, 
megnyerjük azt, amit kérünk. A hitnek, 
természetesen nem csak arra az egy 
kérésre kell vonatkoznia, hanem ki 
kell terjednie az egész életre. Minde
nestül hitben kell járnunk, mert az 
imameghallgattatásnak sokféle akadá
lya lehet az életünkben. Ilyen pl. az, 
amit Jézus itt említ, ha valakinek nem 
tudunk megbocsátani. Vagy ha két- 
színűek és gyávák vagyunk, mint a 
farizeusok, akik minden kérdés eldön
tésénél a maguk hasznát keresték. Ha 
csak egy morzsányi van is bennünk 
a farizeusok kovászából, akkor már 
nem tudunk meghallgathatóan imád
kozni.

Márc. 14. Ján. 8:46-59. Zsid. 9: 
11-15. Ján. 13:31-35. I. Pét. 1:17-25. 
Milyen felséges váltság a Jézus vált- 
sága! Nem csak olyan cselekedetektől 
szabadít meg bennünket, amelyek em
beri gondolkozás szerint is bűnösek, 
hanem azoktól a »holt cselekedetek
től« is, amelyek bár világi gondolko
zás szerint ártatlan dolgoknak tet
szenek, de mégsem élő cselekedetek, 
mert nem hoznak gyümölcsöt az örök
kévalóságra. Keresd meg az életedben 
ezeket a holt cselekedeteket s vidd 
őket Jézus vére alá, hogy megszaba
dulhass tőlük.

Márc. 15. Márk 12:1—12. Rúth 1: 
15—22. Nem teljesült-e be szóról-szóra 
az, amit Jézus ebben a példázatban 
mond? Miután eltették láb alól a régi 
prófétákat, Isten országának munká
sait, nem így cselekedtek-é az egyetlen 
szerelmes Fiával is? S nem adta-e át 
a Gazda másnak a szőlőt, zsidók után 
a pogányokból lett keresztyéneknek? 
De vájjon ezek is hű munkások-é? 
Nincsenek-é közöttük sokan, akik hi- 
tetlenségökkel újra keresztre feszítik 
Isten Fiát?

Márc. 16. Márk 12:13—27. Ruth 2: 
1—14. A fökérdés az: Meg adod-e Is
tennek azt, ami Istené ? Ha ezt meg- 
cselekszed, akkor könnyen meg fogod 
találni mindenütt, hogy mivel. tartozol 
az embereknek, akár mint felebará
taidnak, akár mint feletted álló vi
lági hatóságnak, és meg fogod adni, 
amivel tartozol. Minden egyéb nehéz 
kérdésben is ez a mérvadó. Ha kész 
vagy Isten akaratát cselekedni, meg 
fogod találni a helyes, kivezető útat.

Vargha pyuláné.
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