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M E LY IK  O LD A LO N  V A G Y ?
Nem szolgálhatsz két úrnak egyszerre: vagy Krisztus foglya, 
vagy a bűn rabszolgája vagy Mint ahogyan vannak térképek, 
amelyeken az egyenlítő vonalát élesen megrajzolják, hogy a 
két földteke közötti különbséget minél láthatóbban érzékeltes
sék, s vannak csillagtérképek, amelyeken az északi és déli 
csillagos égbolt két teljesen különböző világnak tetszik — úgy 
választható kétfelé az Istennel és Isten nélkül való élet. Két 
teljesen kölönböző világ, amely élesen körülhatárolható. Az el
választó vonal Krisztus keresztje. A kereszten innen és a ke
reszten túl jól észrevehető a két világ közötti különbség:

1. A  megbocsátatlan bűnök 
terhe.

2. A  lelkiismeret vádló szava.

3. Békétlen élet.

4. Sátán rabláncaival meg
kötözött élet.

5. Reménység nélküli halál.

1. Teljes bűnbocsánat.

2. Krisztus vérében tisztára 
mosott lelkiismeret.

3. Békesség Istennel, üdvbi
zonyosság.

4. Istenfiúság.

5. Örökélet.
6■ Örök kárhozat. i 6. Örök dicsőség az atyai 

házban.

Te melyik oldalán vagy a keresztnek? Élet és halál, menny 
és prkol, üdvösség és kárhozat között választhatsz.

XIII.. evfolyam 6. sz. 
1937. március 15.
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Az Úr bűnbocsánatot nyújt*
(Vége.) i

A második ítélet a vádlott feletti ítélet. Olyan fenséges jelenet az, 
amikor az a súlyosan bűnös asszony ott áll szemtől-szembe az Ur Jézus
sal — egyedül. Egyedül a Jézussal! Olyan fenséges élmény az, amikor 
egy bűnös ember, én vagy te, így szemtől-szembe állhatunk Jézussal, és 
nem kell néznünk, figyelnünk jobbra és balra, hanem Reá nézünk, mert 
egyedül vagyunk Vele. És azután a bűnös emberen, rajtam vagy terajtad, 
nyugszik az Urnák szelíd szeme, és a lélekben ott zsong az ének: »Sze
líd szemed, Ur Jézus.« És ez a szelíd szem belesugározza a bűnös szív
be a Megváltó irgalmas szeretetét. Milyen fenséges élmény, így állani 
Jézussal szemben, egyedül Vele! És azután a szelíd tekintetet követi Jé
zus szava. Felegyenesedik. Az, aki a vádlókat szóra sem méltatta, íme 
szóra méltatja ezt a bűnös asszonyt. Szóra méltatja a bűnöst: engemet, 
tégedet. Amikor az ember olyan semmivé lett, olyan senki, hogy lélegze
tet sem mer venni, mert tudja, hogy nem érdemli meg az Isten tiszta 
levegőjét, s szeretne szinte elsülyedni Jézus előtt, akkor ő letompítja 
az ember ezen »Minderwertigkeitsgefühl«-jét azáltal, hogy rajta nyugtatja 
tekintetét és szól hozzá megváltó szavával és ezáltal Jézus iránti bi
zalmat gerjeszt a bűnös emberi szívben. Milyen hatalmas dolog az, ami
kor egy bűnös lélek bizalommal tud odafordulni Jézushoz! És akkor ö 
kimondja az ítéletet: »Én sem kárhoztatlak téged, én megbocsátok.« Ez 
Jézus ítélete, amikor valaki így áll előtte bűnbánatta. a szívében; én más
kép ezt az asszonyt sem tudom elképzelni, mert ha nem így állt volna 
ott, akkor miért állt meg; ha nincsen már vádlója, akkor miért nem 
szaladt el? Ha nem igázta volna le az Ur Jézus; ha nem sajgott volna 
szívében a bánat; ha nem lett volna ott szívében a vágy: ki ebből az 
életből, hogy más legyen, nem állt volna már Jézus előtt. Elhangzott 
az ítélet: Megbocsátok neked... Testvéreim, ez Krisztus csodála
tos munkája a bűneinek tudatára ébredt, a bűnbánatra jutott és 
az Ur előtt bűnét megvalló lélek számára. Nincsen nagyobb 
csoda az ember számára, mint az, hogy neki, a bűnösnek bűnei megbocsát
tattak. Nem kárhoztatlak, hanem megbocsátok neked. Krisztus mondja ezt 
néked. Krisztus megbocsátáat, mert Ő vehet az Ö bűn nélküli tisztasá
gából. Krisztusnak kell megbocsátani, mert Néki az a hivatása, hogy 
megbocsásson és ezáltal megtartsa a lelkeket. És Krisztus nem teheti, hogy 
ne bocsásson meg, mert ö az irgalom, mert ő az Isten, akiről meg van 
írva: »az Isten szeretet«, ö megbocsáthat és megbocsát. Most gondolj 
a te bűneidre. És arra, hogy ami meg van bocsátva, az nincs többé, 
s az nem áll már közötted és az Ur között. A bűnbocsánat valóban a 
börtön ajtajának megnyitása, hogy a fogoly kimenjen, és a szülői ház 
ajtajának feltárása, hogy a gyermek hazatérjen. A megbocsátás azt je
lenti, hogy Isten a Krisztusban az ő fiúságát adja, és aki azelőtt bé
res volt, most fiúvá lett. A megbocsátás királyságra emelés, úgyhogy az 
ember ott van a Királynál, Vele él, Vele jár, Vele uralkodik. A megbo
csátás pappá szentelése annak a bűnös léleknek, úgyhogy szemtől- 
szembe állhat az Istennel. Nem kell mondania: »mintha láttam volna a 
láthatatlant«; lelke látja a láthatatlant, a lelke szolgál az Urnák. »Bű
neid meg vannak bocsátva«: ez azt jelenti, hogy életed rendezve van az 
Úrral. A bűnboesánat elkíséri az asszonyt az otthonába. Akinek Jézus 
megbocsátott, annak a férje is kell, hogy megbocsásson. Nem állhat már 
semmi sem férj és feleség között, ember és ember között. Ami meg van 
bocsátva, az nincsen már. Ami el volt választva egymástól, az eggyé 
lesz, emberek boldogságára, Isten dicsőségére. Aki ezzel a megbocsátás
sal távozik, az ezután tovább adja a megbocsátást. íme ez a Krisztus 
ítélete, csodálatos kegyelmi ajándéka.

A bűnbocsánat nemcsak elfedezése a múltnak, eltörlése annak, ami 
volt, hanem egyúttal tiltakozás a bűn ellen a jövőre vonatkozólag is. 
Azt mondja az Ur: »Nem kárhoztatlak téged, menj el és többé ne vét-

’ Zulauf Henrik lelkész konferenciai előadása, az ezen előadásról ké
szített jegyzet alapján.
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kezzél.« A megbocsátás azt is jelenti, hogy lezárul az élet, amely volt, 
és kezdődik egy új élet. Szemben áll egymással az Ichhaftigkeit és a Wir- 
haftigkeit. Az egyik oldalon az »én«, a másik oldalon a »mi« uralma. Ebből 
az »én«-ből ki az Istennel és az emberekkel való isteni közösségbe! 
Íme ez az új élet, amelynek kezdetét jelenti a megbocsátás: »menj el 
és többé ne vétkezzél!« Megbocsátok néked, de óvjon meg bocsánatom a 
gonosztól, a bűntől! Ha este vagy éjszaka a szobád sötétjében állsz, 
és azt szeretnéd, hogy világosság legyen, vájjon elkezded-e fújni a sö
tétséget, vagy talán kitolod azt a két kezeddel a szobából? Nem úgy 
lesz-e világos, hogy világosság gyúl? »íme megbocsátok«. Krisztus így 
gyújtja meg a világosságot, hogy ebben a világosságban menjünk el és 
többé né cselekedjük a bűnt. A bűnbocsánatnak van sajátságos törvénye, 
és ez a törvény feltétlenül érvényben van, és ez így hangzik: aki el
fogadja a bűnbocsánatot, az mindig teljesebbé lesz a kegyelemben, aki 
nem fogadja el a bűnbocsánatot, az mindig teljesebbé lesz a bűnben. 
Az elfogadott bocsánat élővé tesz, a megtagadott, megvetett bocsánat mé
lyebbre visz a bűnbe. A bocsánat elfogadása szentségre vezet, annak 
megtagadása szentségtelenségre kényszerít. Testvéreim, azt mondja Krisz
tus: ti bűnös vádlottak, ha itt állótok előttem bűneitek tudatában, bá
natában és megvallásában, íme én, az Irgalom, elbocsátlak benneteket meg
bocsátással. Öh, ne vessük meg a megbocsátó Krisztust! Fogadjuk el 
azt, ami a bocsánatban adatik, hogy kezdődjék el az élet, a megszente- 
lődés Kezdődjék és folytatódjék: Aki elkezdte, be is fejezhesse: Krisztus, 
az én Uram, a mi Urunk! ; ■ i

Vannak-e még rabszolgák?
Két-három, az életből vett kép

pel szeretnénk erre a kérdésre 
megfelelni. Fiatal orvos áll a mű
tőasztal mellett. Tudása nagy re
ményekre jogosít. Ügyesen kezeli 
az operáló kést. A műtét sikerül, 
megtalálja és eltávolítja a halálos 
csírát rejtő beteg testrészt. Büsz
ke, diadalmas érzés járja át. Fel
emelt fejjel siet haza. S mi tör
ténik? Hirtelen megtorpan; nem 
akar engedni a bűnnek, de az el
lenállhatatlanul vonja. Betér a 
kártyabarlangba s reggel megter
helt lelkiismerettel, kifosztottál) 
vetődik haza.

Szabad, vagy rabszolga?
X.-város egy nagyobb gyárának 

gépházában dolgozik a gépmester. 
Csöndesen mozognak a kerekek. 
Diadalmasan tekint végig a férfi 
rajtuk. Csak egy nyomás s a ke
rekek megállnak. Korlátlan ura 
a gépnek! Mi mindent tehet az 
ember! De el jő a fizetés napja. 
A gépmester boldog, hogy szeret
teinek örömöt szerezhet. Magában 
felosztja^ a pénzt: ennyi élelemre,

ennyi ruházatra s a maradékot 
meglepetésnek szánja. Vendéglő 
mellett visz el az útja. A belülről 
kiáradó borszag csábítja. Néhány 
percre akar csak bemenni. S mi
előtt észrevenné, hogy mit tett, 
egész heti keresete a vendéglősé 
lett. Otthon szidás, káromkodás, 
verekedés, éhség és nyomor. Más
nap reggel összetörve, szíve mé
lyéből fogadja: soha többet! S a 
következő szombaton megismétlő
dik a történet.

Szabad, vagy rabszolga?
Napfényes, barátságos, tiszta 

szoba. Az ablaknál áll az édes
anya s boldogan tekint az udva
ron játszó gyermekeire, ügy érzi, 
nem cserélne senkivel sem. Csön
getnek, a szomszédasszony jön be 
s megindul a terefere. Beszélnek 
X.-néről, családi ügyeiről. Meg
szólják.

Késő éjjel az asszony álmatla
nul forgolódik ágyában. A délután 
elhangzott szavak nem hagyják 
nyugodni. Hazudott! Szégyenli 
magát önmaga előtt. Nem fogja 
csinálni soha többet, — de.. .
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Szabad, vagy rabszolga? ; hatalma alatt vagyunk s rabszol - 
Számtalan példát sorolhatnánk Fái a bűnnek, 

még fel, amelyből megláthatnánk,; Csak egy segíthet: »Ha a Fiú 
hányféle ponton van megkötözve megszabadít titeket, valósággal 
az ember. Ezek a megkötözöttsé- szabadok lesztek.« 
gek kísérőjelei, tünetei a sötétség j
hatalmának rajtunk. Szabad akarsz lenni,

Mély igazság, hogy az ördög vagg rabszolga?

Pilátus
Már fejsze csattog hajnal óta, 
tompán zuhog a kalapács.
Ma valakit még megsiratnak. 
Krisztus vagy Barabás?

Sorsdöntő óra súlyosul rám. 
Zsúfolt Pilátus-udvaron 
mind a ketten előttem állnak. 
Melyiket akarom?

Barabás — úgy áll, mint az élet. 
Daccal hátrafeszül a nyak. 
Merészen villanó szemében 
tüzek parázslanak.

Mozdul acélizmú karja.
Feszíti, törne már elő 
gátat szakító áradattal 
a lázadó erő.

Pogány hatalom, pogány szépség 
és pogány élniakarás.. .  
igen a testnek és a földnek.
— Krisztus, vagy Barabás?

Farizeusok bujtogatnak:
»Te Barabással vagy rokon. 
Tenlázadásod lásd meg ott a 
dacos vonásokon.

Te megtagadnád ezt a földet,

udvarán.
Ők nem élhetnek mind a ketten. 
S melyik idegenebb neked?
Annak a szemnek tiszta fényét 
el se viselheted!

! Bélpoklos, rút, tisztátalannak 
érzed magad, ha rádtekint. 
Feszítsd meg Őt, feszítsd keresztre, 
hogy úr lehess megint.«
! A fejsze is utolsót csattant, 
nem zuhog már a kalapács.

! Kész a kereszt és vár és kérdez: 
Krisztus vagy Barabás?

| Pogány erő és pogány szépség. . .
I Pogány . . .  lázongó magamat: 
»Barabást feszítsd meg Pilátus 1 
Krisztus legyen szabad.«

* * *
I
Azóta is nap mint nap jő a 

i sorsdöntő, súlyos perc felém 
s új választásra hív: Ki éljen?
Ki éljen: Ő vagy én?

Én. . .  földi, poklos és fekélyes. 
Ő olyan égi, tiszta, más.
És mégis Ő, a Krisztus éljen, 
sohase Barabás.
Elébe hullok s tisztasága

te megtagadnád magadat. ítél, megfeszít, eltemet.
— Krisztust feszíttesd a keresztre, Aztán keze — újjáteremtőn 
Barabást ne tagadd. érinti lelkemet. Ti. E. d. j.

Betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozó, és mi azt 
hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És ő meg- 
sebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünk
nek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.

És. 53 :4, 5.
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A vér.
»Jézus Krisztusnak, Isten Fiá

nak vére megtisztít minket min
den bűntől. Hallatlan értelmetlen
ség! Vér, amely ezelőtt kétezer 
esztendővel öntözte Golgota po
rát, hogyan segíthetne ma raj
tam!«

Néhány évvel ezelőtt tette va
laki ezt a kijelentést.

így 'beszél minden időben a vak, 
természeti ember. És én mégis, 
kedves Olvasóm, nem tudom né
ked eléggé hangsúlyozni a golgo
tái vér csodálatos erejét. Te is 
megpróbálhatod és ugyanezt ta
pasztalod majd.

Ismertem egy férfit, aki súlyos 
bűnt követett el. Isten egy napon 
számadásra szólította és komolyan 
belenyúlt az életébe. Nagy félelem 
vett erőt rajta s hozzám jött. 
»Jézus azt mondta, hogy aki meg
botránkoztat egyet a kicsinyek 
közül, jobb annak, hogy egy ma
lomkövet kössenek a nyakára és 
a tenger mélyére vessék.« Ezt 
kellett mondanom néki.

Melléből felszakadt a sóhaj: 
»Jóvá akarom tenni!« Gondolkoz
tunk s próbáltunk kivezető útat 
keresni. Nem találtunk.

»Poklot érdemiek« — mondotta ő.
»Jézus Krisztusnak Isten Fiának 

vére megtisztít minket minden 
bűntől.« Elfogadta és boldog lett. 
S ma sokakkal együtt dicséri és 
áldja Jézus Krisztus Golgotán ki
ömlött bűnteltörlő vérét.

Az Otestámentom beszél nagy. 
csapásról, amikor Isten angyala 
megölt Egyiptomban minden első- 
szülöttet. Kunyhó és palota han
gos volt a fájdalmas panasztól. 
Izráel fiai rettegve ültek házaik
ban. S íme, a pusztító angyal 
látva az áldozati bárány vérével 
bekent ajtófélfát, tovament.

A mi húsvéti bárányunk: .Jézus, 
Isten Fia. Az o vérében szabadu
lás és csodálatos erő van.

Azt olvastam egyszer, hogy ha 
i két indián barátságot köt, éles 
| késsel felnyitják ereiket s egymás 
vérét szívják. Vérszövetség ez, 

i amely fel nem bontható. .
Kedves Olvasóm, ha hit által 

¡.Jézus áldozati halálát magadévá 
! teszed, akkor Isten Fiával lépsz 
| örök szövetségre.

»E forrás értem is buzog, 
Örömmel vallom ezt,
Jézus a bűnért áldozott 
S enyém is a kereszt.«

Bátor bizonyságtétel.
Zieten generálist a király nagy- 

| pénteken vacsorára hívta meg, ő 
azonban a meghívást visszauta- 

! sította azzal, hogy nagypénteken 
az Ur asztalához járul s nem a- 
karja a nyert áldást elveszíteni. 
Következő alkalommal, amikor 
újra hivatalos volt a királyi asz- 

I tálhoz, Nagy Péter király meg
kérdezte: »Nos, Zieten, kapott-e 
nagypénteken úrvacsorát?« A te
remben hangos kacagás támadt. 
A hős generális felállt, mélyen 
meghajolt a király előtt és így 
szólt:

»Felséged tudja, hogy a háború
ban veszélyt nem ismerek. Felsé
gedért és a hazámért kész va
gyok ősz fejemet lábai elé a porba 
tenni. De mindenek felett van 
Valaki, e világ Megváltója, aki 
felségedet és mindnyájunkat vére 
árán vásárolt meg. Megváltómat 
nem hagyom, mert hitem, életem, 
halálom Őbenne van. Ebben a 
hitben győztem a csatában. Ra
bolja el felséged ezt a hitet, s 
elrabolja vele együtt a jólétet.«

Halotti csend lett az asztalnál. 
A király láthatólag megindultan 
állt fel, kezét nyújtotta a. generá
lisnak: »Boldog ember! Méghaj- 
lok az ön hite előtt, maradjon 
meg továbbra is benne. Előbbi 
viselkedésem nem fordul elő töb
bet.« . . . . . . . . .
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Tűzjel!

Egy délafrikai misszionárius a 
következőket mondja el: »Uj gyü
lekezetem területén keresztül lo
vagolva, egy dombon óriási liamu- 
rakást láttam. — »Mit jelent ez?« 
— kérdeztem kísérőmtől. — »A si
vatag gazdag vadállománya nem
rég egy szenvedélyes vadászt, 
egy németországi vasutast, von
zott vidékünkre. Egyedül szeretett 
vadászgatni s ezért nagyon féltet
tük. Ezen az egyhangú tájon sem
mi sincs, ami a tájékozást meg- 
könnyíthetné, hamar el lehet té
vedni. Kopár dombok, egy-egy 
tüskebokor és homok, azután újra 
homok, tüskebokor, dombok és ho
mok a végtelenségig! — Minden 
figyelmeztetésünk ellenére a vas- 
útas egyedül indult a vadászatra. 
Esteledett és még nem tért vissza. 
Eltévedt, — gondoltuk s néhány 
ember keresésére indult. Azon
ban eredménytelenül tértek visz- 
sza. — Elmúlt a második nap is. 
Lehetetlen, hogy tovább bírja az 
éhséget, szomjúságot, s a nagy 
hőséget. Elhatároztuk, hogy még 
egy utolsó kísérletet teszünk meg
mentésére. A harmadik nap éj
szakáján hatalmas tüzet gyújtot
tunk a legmagasabb dombon, ab
ban a reményben, hogy irányt 
mutat az eltévedtnek. — És mi 
történt? A megmentett egyszer 
később maga mesélte el:

»Hamarosan rájöttem, hogy el
tévedtem. Három napig minden 
cél nélkül bolyongtam. Az utolsó 
éjszakán már minden reménysé
get feladtam. Utolsó golyóimnál
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megtöltöttem fegyveremet, inkább 
ezt a halált választottam, mint
hogy a sakálok és hiénák áldo
zata legyek. Sötét tépelődések u 
tán homlokomra illesztettem a hi 
deg csövet, de akkor hirteler 
nagy vörösfényű csillagot pillan
tottam meg a látóhatáron. Néhány 
percig néztem, majd újra vissza
tértem sötét gondolataimhoz. Kö
rülbelül egy óra múlva ismét fel
tekintettem s a csillag ugyanazon 
helyen állott, De hiszen akkor 
ez nem lehet csillag! És ha 
nem csillag, akkor tűz! — És 
ahol tűz van, ott emberek vannak! 
—Elveszett életkedvem visszatért. 
Minden erőmet összeszedtem.. 
föl. . .  előre. . .  — így menekül
tem meg!«

Óh, ti eltévedt, kétségbeesett, 
szomorú emberek! Gondoljátok el, 
volt-e már valaki reménytelenebb 
helyzetben, mint a mi Megváltónk 
a kereszten? — Vájjon elveszett? 
Nem! — Nem veszett el, él! — 
de nem önmagáért, hanem mi
érettünk! Nagypénteken a »világ 
legmagasabb dombján« elkészült a 
nagy máglyarakás, husvét regge
lén felcsaptak a lángok és az el
ső pünkösd óta beragyogja a vi
lágot a szent tűz fényessége és 
hirdeti elcsüggedt, szenvedő, két
ségbeesett embereknek: »Van sza
badulás, — él' a Megváltó, — él 
a Szabadító!« Igéje tiszta fénnyel 
ragyog a sötét világban, s min
denki megtalálhatja az igazi útat.

Jöjj! Járjuk az útat, menjünk 
oda, ahonnan felénk int az örök
kévalóságból áradó fényözön: Ott 
van az igazi szabadulás!
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TUDAKOZZÁTOK
Műre. 17. Márk 12:28— 34■ Rúth 2: 

15—23. Hiába igyekszünk Istennek 
egyik- másik parancsolatát megtarta
ni, nem fog az sikerülni, ha az első, 
legfőbb parancsolatot be nem töltjük, 
t. i., hogy Istent mindenek fölött sze
ressük. Csak ez a szeretet, amely tu
lajdonképen Isten szeretetéből fakad, 
tesz képessé arra, hogy parancsolatait 
megtartsuk. A tíz parancsolat közül 
az első négy részletezi, hogy miként 
kell ennek az Isten iránt való szere
tetnek megnyilatkoznia. S a többi hat 
parancsolat azt magyarázza, hogy mik 
a megnyilvánulásai a második nagy 
parancsolat betöltésének; Szeresd fele
barátodat, mint magadat. Ezeknek a 
parancsolatoknak a megértése visz 
bennünket közel Isten országához, de 
belépni oda csak a parancsolatok be
töltése által lehet.

Mán:. 18. Márk 12:35—44. Rúth 3. 
Bizonyára nem hiába van a Szentírás
ban egymás mellé állítva a farizeu
sok jellemzése és a szegény özvegy
asszonyé. Amott csupa külsőség, min
den belső tartalom nélkül, itt egyszerű, 
szegényes külső alatt hit és szeretet. 
Hit Istenben, aki gondoskodik arról, 
aki utolsó fillérjét is odaadja Isten 
országának céljaira, és önzetlen sze
retet a nálánál szegényebbek iránt.

Márc. 19. Márk 13:1—10. Rúth 4. 
Jézus itt ennek a mostani világkor
szaknak az utolsó időiről szól és az 
ő szava igazság, be fog teljesedni. 
Földindulásokat, éhségeket, háborúsá- 
ságokat már most is látunk. »De ez 
még nem a vég« — mondja az Ur. 
»Előbb hirdettetnie kell az evangé
liumnak minden pogányok között.« 
Nem hatalmas föiszólítás-é ez a kül- 
misszió erőteljes folytatására. Mert 
az éhségek, háborúságok mind csak 
azt célozzák, hogy utánok eljöjjön a 
vég, az Ur Jézus diadalmas eljöve
tele s vele együtt Isten országa a 
maga teljes dicsőségében.

Márc. 20. Márk 13:11—23. Zak. 9: 
8—12. Az Ur Jézus előre megmond 
mindent, ami szükséges. Elsősorban 
az utolsó idők rendkívüli nyomorúsá
gaira vonatkoznak ezek a szavak s 
akkor fognak bíztatásul és bátorításul 
szolgálni Isten üldözött, szenvedő gyer
mekeinek.De szólnak ezek az intések 
minden időben a hívő telkeknek, akik 
nehéz helyzetbe jutnak hitök miatt. 
Nem kell aggodalmaskodniok, a Szent
lélek vezeti őket, minden üldözés és 
gyűlölködés közt is megtartatnak, ha 
hívek maradnak. Az Ur megrövidíti
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AZ ÍRÁSOKAT!
a szenvedések napjait, hogy senki se 
kísértessék erején felül.

Márc. 21. Máté 21:1—9. Fii. 2:5—11. 
Ján. 12:1—8- Zsid. 12:1—6. Már a 
Zsidókhoz írott levél írója is beszél
het arról, hogy a bizonyságoknak nagy 
fellege veszi körül. Mennyivel inkább 
beszélhetünk erről mi, akik azóta 
csaknem kétezer év bizonyságairól tu
dunk, amelyek mind Jézus szeretetéről, 
hatalmáról és dicsőségéről beszélnek. 
De nem azért nem tesznek-e reánk 
meggyőzőbb hatást ezek a bizony
ságtételek, mert nem nézünk eléggé a 
hitnek Fejedelmére, Jézusra? Ezért 
nem tudunk ellene állni a bűnnek, 
ezért nem tudjuk csendes szívvel el- 
hordozni Isten szeretetteljes fenyíté
sét, hanem inkább zúgolódunk miatta.

Márc. 22. Márk 13:24-37. Zsolt. 2. 
Jézus folytatja az utolsó idők leírását. 
Egészen megegyeznek evvel a Jele
nések könyvében foglalt részletesebb 
leírások. Avval a bibliai könyvvel 
szemben sokan kételkedve állnak, mint
ha tartalma nem volna más, mint 
János felcsigázott képzeletének láz
álmai. Milyen kegyelem az Úrtól, hogy 
előre gondoskodott róla, hogy az ö- 
benne hívő, alázatos lelkek ne így 
gondolkozzanak. Már ő is szól a- 
zokról az időkről s »az ég és föld 
elmúlnak, de az ő beszédei soha el 
nem múlnak«. Tehát: »Vigyázzatok!«

Márc. 23. Márk 14:1—9. Zsolt. 42. 
Jézus utolsó szenvedései és kereszt
halála egészen közel vannak. De fáj
dalom, még tanítványai sem tudnak 
belépillantani azoknak értelmébe. E- 
gyedül ez az asszony látszik igazán 
megérteni Jézust. Megérti, hogy neki 
meg kell halnia, azért keni meg testét 
előre a temetésre. De megérti azt 
is, hogy a szenvedő és a halál felé 
közeledő Jézus: Király, azért tölti az 
olajat a fejére, mert így szokták ak
kor Izraelben fölkenni a királyokat. 
Jézus vallomása szerint ez az asszony 
jó dolgot cselekedett ővele;, s ez min
denkor hirdettetm fog. Vájjon tanu- 
iunk-e belőle?

Márc. 24. Márk 14:10—21- Zsolt. 111. 
A tegnapi történetnek milyen kiáltó 
ellentéte a mai! Júdás, a tizenkettő 
egyike, keresi az alkalmat, hogy Jé
zust elárulja. Úgy visszaborzadunk et
től. De nézzünk csak belé a saját szí
vünkbe. Nincs-e benne semmi júdási 
vonás? Nem áruljuk-e el mi is sok
szor az Urat, beszéddel, vagy hall
gatással, cselekedettel, vagy mulasz
tással? Ezeknek az aprólékosnak lát-
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szó árulásoknak bizonyára nincsenek 
olyan súlyos következményéi, mint a- 
milyen a Júdás árulásának volt. De 
nem ártunk-e vele a magunk lelkének, 
vagy a másokénak? Ne ítélkezzünk, 
hanem alázzuk meg magunkat.

Mdrc. 25. Ján. 13:1—15. I. Kor. 11: 
23—32. Luk. 22:14-20. I. Kor. 10:16, 
17. Ez a\két vers s az azt követő ver
sek két fontos igazságra mutatnak reá. 
Egyik az, hogy Isten gyermekeinek 
nem lehet közösségük a világ szelle
mével, amelynek vezetője és királya 
a Sátán. Nem ihatjuk az Ur poharát 
és az ördögnek sokszor olyan csá
bító poharát. Alaposan szakítanunk 
kell a világnak egész felfogásával, fő
ként pedig élvezeteivel. A másik az, 
hogy Isten gyermekeivel pedig kö
zösségben kell lennünk, mert egy test
nek tagjai vagyunk. Krisztus nem osz- 
tathatik részekre. Közös, drága tu
lajdona ö minden hívőnek, s minden 
hívő az ö tulajdona.

Márc. 26. Ján. 19:17—30. Ésaiás 53. 
Luk. 23:39—46. II. Kor. 5:14-21. Jé
zus Krisztus keresztje, a nagypéntek
nek ez a csodálatos fája, két táborba 
osztja az embereket. A kereszt alá 
sorakozók kisebb csoportjára, S a ke
reszttől elforduló nagy csoportra. Jel
lemző, hogy a nagypénteki történet
ben nem úgy áll ez szemünk elé, hogy 
az egyik oldalon egy kiváló apostolt, 
a másikon pedig egy gonosztevőt lát
nánk. Krisztus mindkét oldalán egy- 
egy gonosztevő függ. De az egyik 
gonosztevő alázatos bűnbánattal és 
bízó hittel odafordul Jézus felé és 
kegyelmet nyer, a másik pedig akkor 
is csak gúnyolódni és szitkozódni tud 
és megy a kárhozatba. Ez az egész 
emberiség igazi képe és története.

Márc. 27. II. Kor. 13. Zsolt, 118: 
14—24. A nagyszombatnak, Jézus sír
ban nyugvásának mély csendjébe be- 
lézendül a husvétnak előre küldött ö- 
römdala: »Nem halok meg, hanem 
élek!« Az ellenség örült, hogy íme, 
Jézus halott, a tanítványok is félve 
és csüggedve bújtak össze, de az an
gyalok a mennyben már énekelték a 
nagy halleluját: »A kő, amelyet az 
építők megvetettek, szegletkővé lett! 
Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi 
szemeink előtt!« S azóta nincs szo
morú nagyszombat, mert tudjuk, hogy 
husvét virrad reá.

Márc. 28. Márk 16:1—8. /. Kor. 5: 
7, 8. Máté 28: 1—10. I. Kor. 15:12—20. 
»Husvét, husvét elérkezett!« Hogy ün
nepeljük? Megemlékezünk-e árról, hogy 
az a Krisztus, aki feltámadt, ugyan

az a Krisztus, aki megáldoztatott ér
tünk, s hogy ez a .nagy áldozat minket 
arra kötelez, hogy mindenestől oda
áldozzuk magunkat őneki. Ez pedig 
azt jelenti, hogy mindent, ami az ő 
követésével nem egyezik, ki kell tisz- 
títanuk az életünkből, a házunkból, a 
szívünkből. Tisztaságnak és igazságnak 
keli izekben lakozni. Kész vagyunk-e 
erre? Ha igen, akkor az ö feltáma
dásának ereje meg fog nyilvánulni az 
életünkben.

Márc. 29. Luk. 24:13—35. Csel. 10: 
34—41. Ján. 20:11—18. I. Kor. 15:54— 
58. Jézus a feltámadása és a menny- 
bemenetele közé eső negyven napon 
nem jelent meg a hitetlen sokaságnak, 
hanem csak a hívő tanítványoknak. 
Ez bizonyára azért volt, mert a hi
tetleneknek nincs meg a szükséges 
látóérzékük a megdicsőült test meg
látására. Lélekben sem látják a hitet
lenek ma sem a feltámadott Krisz
tust, nekik Krisztus legföljebb csak 
egy kegyes ember, aki majdnem két
ezer évvel ezelőtt meghalt és el van 
temetve. A feltámadott Krisztust lélek
ben látni, közelségét érezni, szerete- 
tét tapasztalni, csak a hívő ember 
képes. Mit tudsz te ebből?

Márc. 30. Márk 16:9—20. Zsolt. 
68:1—21. Milyen nehezen hittek az Ur 
feltámadásában még a tanítványok is! 
Hallomásból nem is akarták hinni, 
csak mikor saját szemökkel győződtek 
meg róla. Milyen kegyelem volt az 
Úrtól, hogy megmutatta magát nekik, 
hogy így azután szemtanuk bizonyság
tevésén alapulhasson a mi hitünk. 
Higyjünk tehát, nehogy kénytelen le
gyen az Ur nekünk is szemünkre 
hányni hitetlenségüket. Milyen nagy 
Ígéreteket ad azoknak, akik hisznek. 
Kétezer év tapasztalata bizonyítja, 
hogy ígéreteit beváltotta azokon, akik 
hittek. Sajnos, hogy többször be nem 
válthatta, mert sok volt a hitetlenség.

Márc. 31. Zsolt. 16. I. Sám. 1:1—11. 
ls en gyermekének boldog bizonyos
sága és békessége van kifejezve eb
ben a zsoltárban. Az Urban bízni,
Ő. áldani, szüntelen őreá nézni, egész 
életünket az ő kezébe tenni le, az 
ad a szívnek boldogságot és békes
séget. S evvel együtt jár a keresz
tyén testvérekkel való közösség, azok 
társaságának keresése, a bennök való 
gyönyörködés, még akkor is, ha gyar
lók és tökéletlenek. S vele jár mindé- , 
nekfölött az örökéletnek boldog re
ménysége, a feltámadás bizonyossága, 
amelynek záloga Krisztus feltámadása.
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