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A Z  E V A N G É L I K U S  E V A N G É L I Z A C I Ó  L A P J A

VÁNDORÚTON
A keresztyén ember vándor ebben a világban. 

Mindig tudatában kell ennek lennie, bár gyakran 
megfeledkezik róla. így, az esztendők változásakor 
különösen is alkalmunk van gondolni rá. Hiszen az 
idő múlása is azt hirdeti, hogy nem lehet semmit 
sem visszatartanunk, konzerválnunk: elmúlik az
ifjúságunk, megnőnek és kirepülnek gyermekeink, 
elíogyatkozik az erőnk, megöregszenek, vagy el
halnak mellőlünk a szüléink. Folyik mellettünk az 
idő történésfolyama feltartóztathatatlanul. Nem lehet 
megállítani. Az elmúltat nem tudjuk visszahozni. A 
megtörténtet nem lehet meg nem történtté tenni. 
Bizony olyanok vagyunk, ..mint a fű, amely reggel 
sarjad, reggel virágzik és sarjad és estére elhervad 
és megszárad . . .  A mi esztendeinknek napja het
ven esztendő, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő és 
nagyobb részük nyomorúság és fáradság, amely 
gvorsan tovatűnik, mintha repülnénk/’ (Zsolt. 90:5— 
6.* 10.)

Isten Igéje eligazít bennünket ebben az elmú
lásra ítélt világban és örök érvényű alapot ad az 
időlegesnek a változásaiban: „Nincsen itt maradandó 
városunk, hanem a jövendőt keressük”. (Zsid. 
13:14.) Tehát úton vagyunk, vándorúton és az út
szakaszt úgy kell megtennünk, hogy egykor elérjük 
a célt.

Ennek a vándorúinak az eredményes megtétele 
érdekében állítsuk magunk elé ennek a vándorlásnak 
egy-két törvényét.

1. Az első mindjárt az, hogy n em  s z a b a d  
m e g á l l n i  ú t k ö z b e n .

Lót feleségének sóbálvánnyá változása (I. Móz. 
19:26) örök időkre szóló figyelmeztetés minden ke_ 
resztyén számára: Nem szabad megállni. „Valaki az 
eke szarvára veti kezét és hátratekint, nem alkalmas 
az Isten országára.” (Luk. 9:62.) A megállás nyo
mában mindig ott van a visszatekintés, a visszaesés 
és az elbukás. Bennünket keresztyéneket Isten ver
senyfutásra hívott el (Csel. 20:24, 1. Kor. 9:24—27, 
Gál. 5:7, II. Tim. 4:7—8), nem pedig álldogálásra, 
rostokolásra. — Valaki azt mondta a földi életről, 
hogy az olyan,"mint a híd. Arra való, hogy átmen
jenek rajta egyik partról a másikra. Esztelenség 
lenne ott sátort verni és huzamosabb lakásra beren
dezkedni.

2. N em  s z a b a d  f e l e s l e g e s  t e r h e k e t  
c i p e l n i .

Hamar kifárad az a vándor, akinek sok a ba
tyuja. Pedig de sok minden felkívánkozik a keresz
tyén vándor hátizsákjába is!

Démás a világ szerelmét is megpróbálta mele_ 
gén tartani Krisztus szeretete mellett, míg végül is 
vissza kellett fordulnia (II. Tim. 4:10). Nem ér el 
a mennybe az, aki nagyon szereti a földet. A földi 
javak (Luk. 12:21), a pénz szeretete (I. Tim. 6:18— 
19), e világi célok szem előtt tartása (I. Ján. 2:15— 
17), emberek . dicséretének a keresése és kívánása 
(.Ián. 5:44, 12:43, Gál. 1:10) mind olyan terhek, 
amelyeknek a cipelésével nem lehet célhoz érni ezen 
a versenypályán.

Nem kevésbbé súlyos batyu a bűn. Elkövetett 
vétkek, megromlott indulatok súlya és egész javít
hatatlan természetünk olyan teherként nehezedhetik 
a keskeny út vándorára, hogy rogyadozik alatta és 
semmiképpen nem akar sikerülni egyik lépés a má
sik után. Azért van tele a Szentírás a bűntől való 
szabadulást és a bűn terhének a lerakását célzó fel
hívásokkal és figyelmeztetésekkel. Itt csak az egyik 
legjellemzőbbet ha.dd említsük meg: „Annakokáért 
mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz 
körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező 
bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küz
dőtért” (Zsid. 12:1). A bűnbocsánat kegyelmének a 
vétele és az abban való gyakori megújulás a legjobb 
erőforrás ehhez a vándorúihoz.

3. A c é l r a  k e l l  t e k i n t e n i .
Eltéved minden vándor, aki leveszi a szemét a 

célról. Ellankad minden keresztyén, aki elfordítja a 
tekintetét Krisztusról. Az előbbi, a bűn terhétől való 
szabadulást célzó felhívás azzal folytatódik: Nézzünk 
„a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra” 
(Zsid. 12:2). Pál apostol győzelmes futásának is 
az volt a titka: „Amelyek hátam niegett vannak, el
felejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, 
nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek, a 
Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutaL 
mára.” (Fii. 3:14.)

A nagy célok nagy erőfeszítésekre, nagy lemon 
dásokra és állhatatos kitartásra képesítenek. Vájjon 
van-e valaki előtt is biztatóbb cél, mint a Bárány 
vérén Szerzett üdvösség és az örök élet? Nem érde
mes-e ezért tűrni és várni? „Ne dobjátok el hát 
bizodalmátokat, melynek nagy jutalma van. Mert 
békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten
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akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet" (Zsid. 
10:35—36).

4. Végül gondoljunk még arra, hogy a v á n d o 
r o k n a k  ö s s z e  k e l l  t a r t a n i o k  a z  ú t o n .

Tartsuk nagyon drága dolognak, hogy nem kell 
egyedül bandukolnunk a mennyek felé vezető ösvé
nyen. A keskeny út vándorai Jézus Krisztusban 
igazán közös alapra kerültek, és ezen az alapon 
egyek is kell, hogy maradjanak. A kölcsönös meg_ 
bocsátás, egymás terheinek a hordozása, az egymást 
elszenvedő szeretet ennek a vándorúinak a belső 
törvénye. Egyedül járhatatlan az ösvény, de együt

tesen, egymásra támaszkodva, testvéri közösségben 
sok örömnek, drága tapasztalatnak a forrása és 
biztosan a célhoz vezet.

Menjünk mint testvérek, Vidáman karöltve. 
Hozzunk így örömöt E kietlen földre.
S miként József inte,
Testvérek, az úton Mi se vesszünk össze.

Egyik, ha elesnék, Vegye fel a másik,
Tegyen érte mindent, Mi üdvére válik. 
Sorakozzunk összébb,
Szívesen szolgálja Az erős a gyöngét.

Csodatevő Isten
Jézus a nagy életmentő, bűnösök és betegek specia. 

listája minden időben, Mégis hallani istenfélő, kegyes 
emberek szájából is: „A testi gyógyulás csodái csak 
Krisztus idejében voltak meg, az apostoli időkkel együtt- 
eltűntek.'' Valóban igaz ez? Bibliánk is, a történelmi fel
jegyzések is egészen másról beszélnek.

Az Cr Jézus tanítványaitól búcsúzva mondja: „Akik 
hisznek, azokat ilyen jelek követik: az én nevemben ördö
göket űznek. . .  betegekre vetik kezeiket és meggyó. 
gyulnak.”

Azóta Isten bizonyságot tesz szolgái mellett az 
evangélium hirdetésében csodálatos jelekkel és erőkkel. 
Ilyenekről olvasunk már a Cselekedetek könyvében bő
séggel (Csel. 5:14—15. és 19:11—12). Később is egyszerű 
hívők megnyerték a gyógyítás ajándékát (I. Kor, 12:9). 
Jakab levele még a gyógyítás módját (5:14) és a gyó
gyulás feltételeit is leírja (5:15—16).

Valóban eltűntek ezek a csodák a későbbi keresztyén 
gyülekezetekben? Nem. Sem az apostoli időkben, sem 
az után.

Jézus mennybemenetele után 40 évvel írja Kelemen, 
Pál kortársa: Emberek megnyerték a gyógyítás aján
dékát.

Juslinus, aki 165-ben haH mártírhalált Rómában, 
így beszél a saját koráról: „Megszámlálhatatlanul sok 
megszállott gyógyult meg keresztyén emberek által Jézus 
Krisztus nevében való hitből, akiket a varázslást vagy 
gyógyszereket használók nem tudtak meggyógyítani.

Ugyanerről tesz bizonyságot később Irenáus és a 3. 
században Tertultianus. Örigenes írja később: „Jézus 
nevében egyszerű imádsággal sokakat látunk megszaba
dulni mindenféle nyomorúságból, megbomlott kedélyüe- 
ket, őrülteket és számtalan beteget, akiken más módon 
nem tudtak segíteni.”

Kelemen kb. ugyanebben az időben utasításokat ad 
a beteglátogatók számára: „könyörögjenek böjtöléssel,
akik Isten dicsőségére megnyerték a gyógyítás ajándé
kát“. Marshall, Cyprianus fordítója írja, hogy Isten egé
szen Konstantinus idejéig csodálatos gyógyulásokat adott 
bizonyságul, Mosheim szerint ezek még a 14. században 
sem szűntek meg.

Ekkor azonban olyan időszak következett, amelyben 
minden igazi hit majdnem kihalt, halott formaság volt 
a vallás, természetes tehát, hogy más lelkiajándékokkal 
együtt Isten ezt az adományt is megvonta. Legalábbis 
erről a korról nem találtunk még feljegyzéseket. De a 
valdensek már eleven lelki életet éltek és így tanítottak: 
„Hisszük és szívünkből valljuk, hogy ha betegek kíván
ják, az olajial megkenés és a velük való imádkozás a 
test gyógyulását hozza magával

Zinzendorf írja: „Kétségbevonhatatlan bizonyítékaink 
vannak olyan betegségek gyógyulásáról, amelyek más 
módon gyógyíthatatlanok (rák, sorvadás, stb.). Ezek a 
betegségek egészen előrehaladott stádiumban is imádság 
áltál eltűntek” 1730-ban mondja: „Ebben az időben az 
egyház különböző természetfeletti adományokat kapott és 
csodálatos gyógyulások történnek.”

Bőst a morva testvérek történetét írva, egy asszony 
pillanatnyi csodálatos gyógyulásáról emlékszik meg, aki 
már halálán volt és mégis 35 évig élt még azután. 
Wattervilles János imádságára történt a gyógyulás. 
Bruce Róbertról mondják, hogy sokféle reménytelen be.

tegségben szenvedőt és megbomlott elméjű embereket 
gyógyított imádság által,

Luther imádsága ragadta ki Melanchtont a halál 
karmaiból. Baxter Richard is bizonyságot tesz: „Nagyon 
sok olyan esetről tudok, amikor a hitből való imádság 
segített olyan betegeket, akikről az orvosok már lemond
tak. En magam is többször átéltem ezt és az imádság 
mindig segített." Bengel írja: „Isten meghagyta a gyó
gyítás ajándékát az egyház számára. Drága előjog ez, 
amit csak a hitetlenség zavar meg.”

Trudel Dorottya a 19, század elején Männedorfban 
tízezer embert gyógyított meg imádság által. Maga a 
svájci kormány is kénytelen volt neki jogot adni az ilyen 
gyógyításra. Egy egyszerű parasztot Franciaországban, 
Violában messze földről sokan felkerestek gyógyulás cél
jából és a gyógyítás ajándékával sok-sok embernek áldá
sára volt. A múlt század ébredésének ismert munkásai: 
Seckendorf, Blumhardt, Seitz, Stockmayer, Paul írásaik
ban és munkájuk tapasztalata által bizonyítják ezeknek 
a szentírásai igazságoknak erejét. Isten még üdülőkkel 
is megajándékozta őket ahol hitből gyógyulhattak meg 
betegek, ahol sok csoda történt és sok lélek menekült 
meg a kárhozattól. Abban a korban írta valaki: „A ke- 
resztyénség minden idejében voltak ilyen helyek, de a 
világ embereinek nincs idejük arra, hogy magukba szád
jának és sok okoskodó csak vállat vonva megy el az élő 
Isten ilyen csodálatos kijelentései mellett.

Ma is történnek csodák?
Nagyon sokról nem is tudunk. Napjainkban az isteni 

beteggyógyítás mindenütt megvan a világon. Maga Isten 
adja vissza az elvesztett ajándékokat. A liberális theo- 
lógia kudarcai után Isten maga vezeti bele gyermekeit 
ezekbe a tapasztalatokba mindenütt, ahol hívő sáve
ket talál.

Néhány esetről számolok be.
1644-ban Leonbergben a Szentháromság utáni 13. 

vasárnapon a hívek között egy 20 éves leány is jött a 
templomba. Nyolc évvel azelőtt súlyosan megbetegedett, 
mindkét combja és lába erősen megdagadt, azután össze
zsugorodott és egészen összeaszott, a térdhajlásban be
görbült. szinte összenőtt. így elhalt lábaira ráálni sem 
tudott és a földön csúszva húzta őket maga után, két 
kezével kicsi mankókra támaszkodva. Testben teljesen 
nyomorult volt, de lélekben buzgó imádkozó és hálás 
Isten gyermeke. Azon a napon az irgalmas Samaritá- 
nusról szólt az'igehirdetés, az Ür Jézusról, akinek kö
nyörülő szíve van félholtak számára is és szívesen segít 
a nyomorultakon. A leány sávbői jövő mély sóhajtással 
fohászkodott fel a nagy Orvoshoz és mialatt a gyüleke
zet énekelt, Jézusba vetett erős bizalommal kinyújtotta 
kilencedik éve tehetetlen lábait, rájuk állt és minden 
segítség nélkül járni kezdett. Az istentisztelet végén a 
többiekkel együtt kifelé indult a templomból. majd kicsi 
kézi mankóit visszavitte és Raumayer akkori superinten- 
denssel együtt — sokak csodálkozó tekintetétől kísérve — 
az oltár előtt térdre esett és az ég felé emelt arccal 
sírva mondta el a 103. zsoltár szavait: „Áldjad én lel
kem az U rat... aki meggyógyítja minden betegsége
det . . . "  A stuttgarti konsistorium Hivatalosan felvette 
az adatokat a csodálatos gyógyulásról és ünnepélyes 
hálaadó istentisztelet tartását rendelte el.

Egy asszony írja levelében egy lelkésznek, hogy
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súlyos epe. és vesebaja hosszú évek óta nagy szenvedé. 
seket okoz neki. Nem tud hinni betegek hitből való gyó
gyulásában és mikor egyesek bizonyságtételét liauuita 
ilyen gyógyulásról, arra gondolt, hogy mégis túlságosan 
messze mennek a teljes váltságról szóló tanításban, ami. 
kor gyógyíthatatlan betegek gyógyulását várják tőle. 
Hivatkozott több testvérre 'is. akiknek ugyanez a véle- 
ménye. A lelkész a levél vétele után meglátogatta az 
asszonyt. Megkérdezte tőle. hogy egy-egy testvér véle. 
ményét fogadjam el szívesebben, mint a biblia bizony, 
ságtételét. Azután hosszan beszélgettek. átkutatták az
igét és sehol sem találtak egy helyet sem. ami a gyó
gyulás ellen szólt volna, de igen sokat . ami bizonysá
got tett. Komolyan imádkoztak.

Nyolc nap múlva vidámabb és szabadabb volt az 
asszony. kételyei elmúltak, de a gyógyulás még nem 
következett be. A lelkész csendben imádkozott, ' 
Isten mutassa meg, mi az akadály. Hamarosan ki is 
derült. Az asszony elmondta, hogy mennyi baja van a 
diétával és a teákkal és hogy ezek kisértést is jelente, 
nek neki. Megkérdezte. hogy nem kellene-e ezeket égé. 
szén elhagynia? A lelkész igennel felelt. Ekkor vallotta 
meg, hogy előző látogatása alkalmával imádság közben

hirtelen az a gondolata támadt: „A teákat azért nyűgöd, 
tan használd csak tovább, az nem árt." így sikerült az 
ellenségnek az asszony hitét meggyengitem. Ha gyógyu. 
lásért imádkozom. Istenhez, de ugyanakkor a teámra 
gondolok, ami segíthet, miféle imádság ez? Isten kegyel, 
met adott az asszonynak, felismerte hitetlenségét, készen 
volt mindent egyedül az Űrtől várni. Még komolyabban, 
tusakodva imádkoztak és abban az órában eltűnt a ve. 
szélyes, alattomos betegség örökre. Áldott legyen Isten, 
aki rajta is megbizonyította, hogy aki Benne bízik, nem 
téved és nem szégyenül meg.

Ha szegény, beteg és összetört vagy, gyere még ma 
és részesülj Megváltód átszegezett kezeinek áldásaiban. 
Isten mindenkin segíteni akar és ez a gyógyító kegye, 
lem mindannyiunk számára adatott. Higgy Istenben és 
Jézus Krisztusban — ma állj rá Isten Igéjének Ígére
teire és — meglátod majd az Isten dicsőségét.

Óh bárcsak tudnál hinni! Csodákat élnél át! Jézus 
tegnap és ma és mindörökké ugyanaz! Könyörülő Iste
nünk mondja a 12. Zsolt. 6. versében: „A szegények el. 
nyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt legott fel
kelek, azt mondja az Ür: biztosságba helyezem azt. aki 
arra vágyik

AZ EGYHÁZ JÖVENDŐJE

1. CSŐDÖTT MONDOTT-E A MISSZIÓ?
1910 júniusában tartották Edinburghban az első ke

resztyén missziói világkonferenciát, amelyről az-t mon
dották, hogy a legnagyobb jelentőségű találkozó volt, 
amelyet valaha a világ evangélizálása érdekében tartot
tak. Másfél esztendei alapos előkészítésben nyolc tekin
télyes nemzetközi bizottság tette tudományos vizsgálat 
és tanulmány tárgyává a keresztyén missziók legsürgő
sebb és legégetőbb problémáit. Azi egész világra kiter
jedő adatgyűjtés kiértékelése és a jelentések meghallga
tása és megvitatása után a konferencia résztvevőiben 
egészen tudatossá lett, hogy ütött a keresztyén missziók 
döntő órája,

Mott János, a konferencia egyik vezető embere és 
a világ evangélizálásának egyik legfáradhatatlanabb 
apostola, még a konferencia évében meg is jelentetett 
egy széles látóhatárt nyitó, felelősséget ébresztő és a világ 
evangélizálásának átfogó tervét sürgető könyvet „A ke
resztyén missziók döntő órája“ címen. (Már 1913-ban 
magyarul is megjelent Viktor János fordításában.) Eb
ben a munkában meggyőző módon sorakoztatja fel 
mindazokat a lehetőségeket, amelyek a keresztyén misz- 
szió előtt világszerte állnak a nem-keresztyén népekben 
akkor végbemenő lelki, szellemi, gazdasági, politikai vál
tozások folytán. Régi vallási és társadalmi kötöttségek 
meglazultak, a legelzártabb országok egymás után nyíl
tak meg a nyugati gazdasági, kulturális és vallási ha
tások előtt és szinte az egész nem-keresztyén világban 
megnyilvánult a készség: tanulni a keresztyén nyugattól. 
Mott János feltárja azokat a veszélyeket is, amelyek 
feltétlenül bekövetkeznek akkor, ha a keresztyénség nem 
használja fel ezt a nagy alkalmat és a pogány milliók 
nyugatról csak gazdasági, kulturális, társadalmi és po
litikai hatásokat kapnak az üdvözítő evangélium nélkül. 
Es éppen ezeknek a következményeknek a sötét árnyé
kával teszi sürgetővé minden missziói, vállalkozás egy
behangolását, az erők összefogását és gazdaságos elosz
tását, valamint az egész világra kiterjedő missziói terv 
kidolgozását.

Az edinburghi konferencia látásaitól indíttatva ki is 
adták a jelszót: evangélizálni a világot még a mi nem
zedékünkben! Hogy ez ne tűnjék olyan valószínűtlenül 
nagy feladatnak, még azt is kiszámították, hogy egy 
emberöltő akkor is elég lenne az emberiség megtéríté
sére, ha csak egy hivő keresztyén lenne a világön s az 
egy év alatt egy embert térítene Jézus Krisztushoz, s 
minden újabb* esztendőben a már hívők egy-egy újabb 
hitetlent vézetnének el élő hitre. A keresztyéneknek ilyen 
mértékű szaporodásával is a 33. esztendőben már nem 
lenne kit megtéríteni.

Az 1914—18. évi világháború ugyan nagy zökkenőt 
jelentett a missziói munka kibontakozásában, de utána 
mégis sokan hordozták az edinburghi konferencia látá
sát és a misszió sok nyilvánvaló gyümölcsöt hozott új

területek meghódításában és a hívők számának a sza
porodásában. '

Huszonnyolc év eredménye
1938 decemberében tartották Tambaramban, Madras 

mellett a következő nagy missziói világkonferenciát. Az 
előkészület alaposságában és az egész missziói terület 
felmérésében ez sem maradt el az edinburghi mellett. 
Résztvevői között ott voltak a küimisszió hátvédjének a 
szakemberei, a misszionáriusok és az ifjú egyházak kép
viselői. A misszió történetében ez volt az első alkalom, 
amikor egy ilyen konferencián a színes népek képviselői 
voltak többségben, bizonyságául a benszülött egyházak 
megerősödésének.

A tambarami konferenciára összegyűjtött számada
tok képet adnak a misszió akkori helyzetéről. A nem
keresztyén népek lélekszáma: 1,406.000.000. Az ú. n. 
keresztyén népek- lélekszáma: 800,000.000. A pogányok 
között munkálkodik 28.000 misszionárius 134.000 ben
szülött munkatárs segtíségével. Evangéliumi keresztyé
nek száma a pogány népek között: kb. 13,000.000.

Az edinburghi konferencia számadataival való össze
hasonlítás igen érdekes eredményeket mutat: 28 év alatt 
a pogányok száma 400,000.000-val szaporodott, míg a 
megtért pojgányok -száma 8—10,000.000válj. Tehát az 
alatt a 28 év alatt, amikor a keresztyén misszió óriási 
lépésekkel haladt előre, a pogányok száma 390,000.000- 
val szaporodott. Vegyük még figyelembe azt is, hogy 
ez alatt az idő alatt a külföldi missziói munkások száma 
is nagy mértékben megfogyatkozott a missziói területen: 
Kínában 1925—35-ig a misszionáriusok száma 2.447-tel 
fogyott, ami 28%-os esést jelent, Indiában 1.563-mal, 
ami 27%. Hasonló lehet a helyzet más munkamezőn is. 
Ennek természetesen sokféle oka lehet (gazdasági, poli
tikai, stb.), azonban nem utolsósorban az a lelki meg- 
hidegülés, ami ez alatt az idő alatt a misszió hátteré
ben végbement.

Még elgondolkoztatóbb számadatokat kaphatnánk 
ugyanis, ha az ú. n. keresztyén népek közötti lelki hely
zetet is illusztrálhatnánk számokkal. Mindnyájunk előtt 
tudott dolog, hogy ez aiatt' az idő alatt az eJvilágiaso- 
dás egyre komolyabb méreteket ölt keresztyén talajon 
is. Óriási mértékben megnövekedett a tudatos istentaga
dók és teljesen közömbösek száma. A katholikus egy
ház újabb lépést tett a Szentírás alapjáról való letérés 
tekintetében Mária testi mennybemenetelének a dogma
ként való kihirdetésével. Míg tehát 28 esztendő alatt a 
pogány népek között a nem-keresztyének száma 390 
millióval szaporodott, az ú. n, keresztyén népek között 
az Igétől és Jézus Krisztustól elidegenedettek száma 
akár meg is haladhatja ezt a szaporulatot. Lassanként 
egészen illuzórikussá lesz az európai keresztyének lélek- 
számának a számokban való kifejezése.
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Ilyen megfontolások ébresztik fel ezeket a kérdése
ket: Nem mondott-e csődöt a misszió? Lehet-e szó ko
moly értelemben a világ evangélizálásáról? Nem fest-e 
nagyon sötéten az Egyház jövendője?

Ml erre a magyarázat?
Ezeknek az adatoknak és tapasztalásoknak az isme

retében kegyes reménységek és naív elképzelések nem 
tudják táplálni az Isten országa végleges diadalába vetett 
hitet és nem nyújtanak olyan fundamentumot, amelyen 
szolgálatkedvét és áldozatkészségét megőrizve tudjon meg
állni a hívő ember minden ellenkező látszattal és ag
gasztó jelenséggel szemben. S vájjon hova fordulhatna 
a hívő keresztyén, ha nem az Isten Igéjéhez? Tudunk-e 
mi valamit is a jövendőről, a, világ fejlődéséről azon 
kívül, amit a Szentírás mond? Mit tudunk mi az Isten 
országa jövőjéről azon kívül, amit a prófétai Ige kije
lent? Az Egyház számára a prófétai Ige éppen olyan, 
mint a világító torony a hajós számára a viharkorbá
csolta sötét tenger felett. Világosságért mi is csak az 
Igéhez fordulhatunk.

Es hála Istennek, „igen biztos nálunk a prófétai 
beszéd is. amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint 
sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és 
hajnalcsillag kél fel szívetekben“. (II. 'Péter 1:19.) Az 
Egyháznak a világban való helyzete talán soha nem 
emlékeztetett annyira sötét helyre, mint éppen manap
ság. S ebből a sívár helyzetből hiába várnánk bátorí
tást. De a sötét hely felett ragyog a prófétai Ige és 
megvilágítja előttünk az Egyház mai helyzetét és dicső
séges jövendőjét.

Amikor az első keresztyén zsinaton Kr. u. 49-ben, 
Jeruzsálemben az apostolok gyülekezete elé került a 
pogányok közötti misszió kérdése, előbb Simon Péter 
mondta el caesareai tapasztalatait, majd Pál és Barna
bás a Kis-Azsiában tett missziói út meglepő eredmé
nyeit, azután felállt Jakab és az apostoli gyülekezet 
látását, mintegy zsinati határozatot a következőkben 
foglalta össze: „Atyámfiái,, férfiak, hallgassatok meg 
engem! Simeon elbeszélő, mimódon gondoskodott először 
az Isten, hogy a pogányok közül vegyen népet az ő ne
vének. És ezzel egyeznek a próféták mondásai, mint 
meg van Írva: Ezek után megtérek és felépítem a Dávid
nak leomlott sátorát; és annak omladékáit helyreállítom, 
és ismét felállítom azt: Hogy megkeresse az embereknek 
többi része az Urat, és a pogányok mindnyájan, akik, 
az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Ür, aki 
mindezeket cselekszi." (Csel. , 15:13—17.)

Ez az apostoli keresztyénség prófétai látása a misz- 
szióra, az Egyház jövendőjére vonatkozóan. Mit tanul
hatunk ebből?

Az apostoli zsinaton, az első missziói vállalkozások 
beszámolói nyomán az evangélium hódítását, az Egy
ház jövendőjét három szakaszban látják:

1. Isten először a pogányok közül vesz népet az ő 
nevének. Nem a pogányokat mind, hanem a pogányok 
közül a zsengét hívja el és választja ki az ekklésiába, 
a gyülekezetbe, az Egyházba. Ez az egyháztörténelem 
első szakasza és ez alatt az idő alatt az Izraelből való 
kevesek is ebbe a gyülekezetbe kerülnek, ahol nincs 
zsidó, sem görög. Ez az idő addig tart, amíg a pogá
nyok teljes száma megmentetik. (Róm. 11:25.)

2. Azután Isten felállítja Dávidnak leomlott sáto
rát és annak omladékáit is helyreállítja. Ez Izraelnek

''népként való megtérését jelenti. (Róm. 11—26.)
3. A megtért Izrael azután eszköz lesz arra, hogy 

megkeresse az embereknek többi része is az Urat és a 
pogányok mindnyájan. Ez kétségtelenül az az idő, ami
ről Hab. 2:14, Es. 2:2—4, 55—56. fejezetek, Mik 4:1—3, 
Zak. 8:20—23. 14:16—19, stb. szólnak.

Mt tehát a misszió feladata?
Mi kétségkívül Isten uralma fentebb vázolt meg

valósulásának első korszakában élünk. Ez a pogány 
missziónak, a világ evangélizálásának az ideje. Persze 
nem abban a gyakran kísértő értelemben, ami az embe
riség megtérítését, a világ keresztyénné tételét jelenti, 
hanem ez a misszió az evangéliumnak a hirdetése a 
nem-keresztyén népek között, hogy az evangélium által 
a pogányok közül Isten népet vehessen az ő nevének. 
Milyen elhordozhatatlan teher gördül le gyenge vál- 
lainkról, ha megértjük a missziónak ezt az apostoli fel
fogását! Különben hogyan állhatnánk meg kétségbeesés

nélkül ilyen tények előtt, mint pl.: Indiában 150 millió
val több pogány van ma, mint 150 évvel ezelőtt, amikor 
Carey Vilmos indiai partokra lépett és a világmisszió
nak virágzó szakasza kezdődött; Kínában 200 millióval 
több pogány van ma mint 143 évvel ezelőtt, amikor 
Morrison Robert elkezdte az ottani térítő munkát. Vájjon 
az a nagy pogány világ és abban az 1,406.000.000 lélek 
hogyan menthető meg Isten számára? A mai komoly 
idő és elgondolkodtató tények kell, hogy indítsanak 
bennünket arra, hogy revízió alá vegyük a keresztyén
ség terjedéséről való régi elképzeléseinket és visszatér
jünk az apostoli zsinat világos látásához. Atajd akkor 
tudjuk az Ige által táplált bizakodással és bátorsággal 
nézni Isten országának mostani helyzetét, az Egyház 
nak mai elesett állapotát. És akkor a váratlan történelmi 
fordulatok és az egyre súlyosbodó világhelyzet nem a 
kétségbeesés és tanácstalanság szélére visz bennünket, 
hanem a sötétség árnyékait el fogja oszlatni Jézus 
szava: „Mikor látjátok, hogy mindezek meglesznek, tud
játok, hogy közel van az Isten országa.“ (Luk. 21:31.)

Ez a bibliai látás nem csökkenti a missziói lelke
sedést, nem csábít tétlen várakozásra, hanem egyre áta- 
dottabb szolgálatra és önmagunkról elfeledkező áldo
zatra hív a népek közötti evangélizáció szolgálatára. 
Isten munkája akkor éri el csodálatos méreteit, amikor 
az az Ige egyszerű kijelentéseire és a prófétai Ígére
tekre alapul. Isten emberei akkor állnak a legbizonyo
sabb fundamentumon, amikor az Ígéretek megingathatat
lan szikláján állnak, ami kimondhatatlan bizonyosságot, 
békességet és nyugalmat hoz a számukra. Bármilyen 
nyugtalanság forr is körülöttünk, ha a világban nem is 
álmodott változások történnek is, mi nagy békességben 
folytathatjuk azt a munkát, aminek az a célja, bogy a 
pogányok zsengéje bejusson a megmentettek seregébe.

HIÁBA.
„Életnek rája ez azoknak, akik megragad- 

küdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret enne
tek! Szerelmesének álmában ád eleget.“

Zsolt. 127:2.
Megtörténhetik: néha úgy érzi az ember, hogy „Isten

nel sincs ideje szóbaállnV1 Meglehet ugyan, hogy valaki
nek rengeteg a dolga, de ha emiatt Istennel való kapcso
lata ápolását hagyja el. önmaga alól rán' ja ki a gyékényt, 
mert elveszi szájától a „betevő falatot“: az igét. Ha pedig 
valaki egyszerűen nem ér rá „enni“, az viseli is ennek 
a következményeit. Annak teljes fenntartásával, hogy a 
keresztyén embernek elsőrendű kötelessége munkáját be
csülettel elvégezni (II. Thess, 3:10—12). az érem másik 
oldalát is látnunk kell: dolgunk végzéséből is lehet bál
vány — különösen, |ha a magunk erejével és dicsőségére 
akarjuk végezni — s la következmény: lelki összeomlás. 
(Az eredeti héber szöveg „hiába“ szava ezt is jelenti: 
összeomlás.) Akí azonban eleven kapcsolatban van az 
Úrral, annak a munkája /is (megtapasztaltam!) jobban megy 
s inkább szolgálja Isten dicsőségét.

RAGADD MEG!
„Életnek fája ez azoknak, akik megragad

ják és akik megtartják, boldogok.“
Péld. 3:18.

A fuldokló okoskodás nélkül belekapaszkodik a feléje 
dobott mentőkötélbe és semmi pénzért sem hajlandó azt 
elengedni. Körülbelül ilyen a hívő ember magatartása a 
kegyelem irányában. Aki persze jól érzi magát nagyra- 
tartott kegyességében és tisztességességében s úgy véli, 
hogy helyzete korántsem veszélyes, az nem kapaszkodik 
bele Krisztus kegyelmébe, mert nem érzi elkerülhetetlen 
szükségét. Az üdvösség rendje azonban ez: belefogózni 
Isten kegyelmet Ígérő és adó igéjébe s a Szentlélek erejé
vel megtartani azt. Akik bűneikkel újra meg újra a ke
gyelem királyiszéke elé kényszerülnek, azok tudják, milyen 
drága dolog ez. _________ -=-g s
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I m a k ö z ö s s é g
(Csel. 4 :2 3 -3 3 .)

Kevés feljegyzésünk van az első keresztyének életé
ről. A fenti ige az egyetlen részletes imádságuk, amit 
az írás megörökített számunkra. Annál figyelmesebben 
fordulunk felé.

Péter és János szorongatott helyzetükből szabadulva 
együtt találták az „övéiket“ (23. v.), akik velük egyenlő 
drága hitet nyertek Jézus Krisztusnak igazságában (II. 
Pét. 1:1). Nem kellett összejövetelt hirdetni, toborozni, 
bíztatgatni a hívőket, együtt voltak naponként (Csel. 
2:46). Talán az alatt is imádságban hordozták őket, 
amíg ott álltak a főtanács előtt, és Péterék kiszabadu
lásuk órájában, amit senki sem sejthetett előre, együtt 
találják őket.

Bizonyára nagy örömmel üdvözlik szeretteiket, hi
szen imádságaik meghallgatásra találtak, Uruk csodá
latosan belenyúlt az eseményekbe! De a meghallgatott 
imádság feletti öröm nem némítja el őket, egyetlen egy
nek sem jut eszébe most hazamenni, hiszen már meg
kapták, amit kértek, hanem „egy szívvel-lélekkel“ emelik 
fel szavukat Istenhez! (24 v.) Olyan egyszerűen íratja 
meg a Lélek „felemelék szavukat“. Mint amikor az Űr 
Jézusról írja, hogy felemié szemeit az égre a Lázár 
sírja előtt (Ján. 11:41). Nem volt szükségük előzetes 
buzdításra, a helyzet nyomatékos ismertetésére, az ügy 
fontosságának kiemelésére, teli szívükből olyan egy
értelműen, olyan természetesen jött ki az imádság.

És mit kértek? Mi tölti be a szívüket?
.Mindenekelőtt Isten hatalma és dicsősége. Nem a 

szorongatott helyzetet, a fenyegető lehetőségeket látják, 
hanem azt az Istent, Aki Teremtője és Ura nemcsak 
a mennynek és földnek, hanem minden azokban lévő 
dolognak is. A főpapokat, ellenségeiket a kiszámíthatat
lan jövendővel együtt is Ö tartja a kezében.

Isten feltétlen hatalmának ez a hitben való látása 
nélkülözhetetlen a hívő imádságban. Mi pedig sokszor 
nélkülözzük. Ha tudjuk is, hogy ö  valóban mindent 
megtehet, mégis hányszor ott marad a szívünkben a 
félelem: hiszen a Sátán is erős, vagy legalább a nyug
talanság, hogy az emberek vagy én mindent elrontha
tunk. Pedig aki Isten feltétlen, szuverén hatalmát látja, 
az az idegesség, szorongás és kapkodás helyett az Ö 
feltétlen nyugalmát is a szívébe kapja, amivel Ö az 
ügyeket intézi és soha egyetlen percet sem késik. Job
ban hasonlítunk Elizeus szolgájához, aki a veszély lát
tán jajgatva fut be urához, mint ehhez az első jeru- 
zsálemi gyülekezethez vagy. a prófétához, aki teljes nyu
galommal vette tudomásul, hogy lovakkal, szekerekkel 
és nagy sereggel az egész várost körülveszik, hogy őt, 
az egy védtelen embert elfoghassák. Nekünk inkább 
arra lenne szükségünk, hogy értünk imádkozzanak, úgy 
mint Elizeus a szolgájáért: „Nyisd meg, kérlek, az ő 
szemeit, hadd lásson.“ (II. Kir. 6:17.) De kérhetjük ezt 
magunk is az Űrtől. Akkor megerősödnék bennünk az 
imádság Lelke, nem járnánk annyit csüggedten, leros- 
kadtan, vagy teljesen elmerülve a tennivalók özönében, 
szívünkben hordozva azt a nagy bizonytalanságot, amit 
az az ember érez, aki nem harcolia ki imádságban min
den kívánsága és minden aggodalma feltárásával az 
Isten békességének elnyerését. (Fii. 4:6—7.)

A jeruzsálemi hívők imádságának középső szaka
szát a Jézus halálára emlékezés*tölti ki. Itt is világosan 
érezhető, hogy nemcsak a maguk megmentett életét kö
szönik a megfeszített Krisztusnak, hanem Isten kijelen
tett akaratának nagy távlatában néznek a váltságra. 
Nem az ellenség dühének áldozata volt a közelmúltban 
elveszített, megöletett Megváltó, hanem Isten keze és 
tanácsa végezte el előre, hogv ez megtörténjék. Az ö  
szerető szívének drága, előre kitervelt gondolata volt a 
BáTány elküdése. Aki „megöletett e világ alapítása óta“. 
Nemcsak Isten hatalmát látták tehát, hanem Isten mély
séges szeretetét *te. Hogyne lett volna reménység bennük
arra, hogy ö  _ az ellenség minden támadása ellenére
_még nagyon sokakat meg akar menteni, halálból
eletbe vinni. Nem hiába fizetett olyan nagy árat a bű
nösökért.

Isten-középpontú, Krisztus-középpontú imádság volt 
ez, nem olyan ember-, vagv énközpontú, mint a mienk, 
ügy gondolom, mii hajlamosabbak lettünk volna arra,

hogy érzelmi túláradásban hálálkodjunk Istennek, hogy 
„a mi drága vezetőink“ megmenekültek a bajból, kisza
badultak a gonosz főpapok kezéből, a mi Urunk vissza
adta őket nekünk, hiszen látta, hogy milyen szükségünk 
van rájuk. Akár az ember áll az imádság gyújtópont
jában (Péter és János személyi sértetlensége és szenve
désekből szabadulása), akár én vagy mi (mert nekünk 
áldás, hogy visszajöttek), elvész az imádság ereje. 
Együttesen mondott imádságaink is mennyire 'teli van
nak a magunk helyzete fölötti sopánkodással, a ma
gunk zavartalan élete érdekében küldött sóhajtásokkal. 
Ezért nem helyesli, ném erősíti őket Isten Lelke, ezért 
„gyengék, gyarlók“ az imádságaink és velük együtt mi 
magunk is.> Még másokért mondott imádságainkból is, 
amik itt-ott azért csak előkerülnek az imaközösségben, 
a jóindulatú leereszkedés vagy a kegyelem felőli teljes 
bizonytalanság hangja érezhető. Nem feszül ott bennük 
a hit bizonyos várakozása, ami Isten kimondott szavára 
feltétlenül épít (25. v.), nem lendíti őket előre Isten 
hatalmának látása, amelybe belefulladt a félelem és ag
godalom és Krisztus váltságának dicsősége és ereje, 
amely elnémítaná az emberileg lehetetlen eseteknél is a 
tétovázás és bizonytalankodás hangját, hiszen „megje
lent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek 
(Tit. 2:11) és a mi megtartó Istenünk „azt akarja, hogy' 
minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére el
jusson, mert az ember Krisztus Jézus váltságul adta 
önmagát mindenekért. . ."  (I. Tim. 2:4—6:)

Testvérem! Nem hiányzik-e mindez a te imádságod
ból is? És ha így van, nem kérdeznénk-e meg komolyan 
Istentől mérlegre téve minden magunkról alkotott jó 
véleményt és önelégültséget, hogy mi ennek a végzete
sen erőtlen, sokszor már haláltusáját vívó vagy halott 
imaéletnek az oka? Hiszen nemcsak Jézus sok bíztatá
sából (pl. Máté 7:7—12, Luk. 11:9—13, Ján. 14:13—14. 
Ján. 15:7, 16:23—27), nemcsak az első keresztyének gya
kori imádkozásából (Csel, 2:42, 6:6, 9:40, 10:9, 13:3,
14:23, 16:13, 16:25, 12:12, 20:36, 21:5, stb), hanem a 
magunk erőtlen kis keresztyén életének néha komolyabb 
hitre buzdult imádságaibóil is tudjuk, micsoda ereje van 
az igazi kérésnek! A mi jeruzsálemi testvéreink kö
nyörgése után megmozdult a hely, ahol egybegyűltek, 
beteltek mindnyájan Szent Lélekkel és az Isten beszé
dét bátorsággal szólják vala. (29. v.) Mi hát az oka a 
mi nagy erőtlenségünknek?

Egyet látok. Talán a legnagyobbat, amit sok bűnünk
től úgy nem látunk meg, mint a fától az erdőt. Az első 
keresztyének számára Jézus Krisztus valóban első volt, 
az ö  ügyéért, nem a magukéért reszketett a szívük. 
Bennünk pedig elvben és elméletben első Krisztus. Jól 
tudjuk, hogy így kell lennie és megpróbáljuk beleeről
tetni az életünkbe a hegyi beszéd nagy igazságát (Máté 
6:33), de azt is sokszor csak a záró szavak Ígéretére 
spekuláló rejtett haszonleséssel, hogy valóban mindenek 
megadassanak nékünk. Istent pedig nem lehet becsapni! 
ö  jól látja, hogy az Iránta való szeretet csenevész haj
tását mennyire elnyomja bennünk az önmagunk szere- 
tete konkolya vagy tövise! Az ige drága éltető esőjét is 
csak beissza önző szívünk földje, már pedig a hasznos 
füvet nem termő föld megvetett és közel van az átokhoz, 
annak vége megégetés. (Zsid. 6:7—8.) Az imádság szol
gálata Krisztus teste minden tagja számára nyitva áll, 
a ttes t legerőtlenebb tagjai igen szükségesek és a lát
szatra talán alábbvalók azért kapnak nagyobb tisztes
séget!

Ezt a nekünk erőtleneknek is jutott kiváltságot fel - 
használjuk:e? *

Felismerjük-e, mint az első keresztyének, hogy 
mennyi minden múlik az ige hirdetésén és könyörgünk-e 
azokért, akik szólják az Ö beszédét? (29. v.!) Az első 
keresztyének még a jelekért is mertek határozottan kö
nyörögni!

Nem vágyol-e megtapasztalni bővelkedő életüket. 
„Az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az 
Ur Jézus feltámadásáról és nagy kegyelem vala mind
nyájukon.“ (33. v.)

Mindezt imádságaikra feleletül kapták.



Az evangélizáció imaközössége
Az Egyházunkban folyó ébresztő, lelkeket mentő 

munka kezdettől fogva szoros kapcsolatban volt az 
imádsággal. Először Isten imádkozó lelkeket támasz
tott és azoknak könyörgésére adott gyülekezeti ébie- 
désft. Mikor szaporodtak az imádkozok és gyarapod
tak hűségben, hitben, ,akkor mindig nyilvánvalób
bakká váltak az evangélizáció gyümölcsei is. A 
szolgálat ellanyhulásakor bizonyosan kiesések vol
tak az imádságos háttérben is.

Ebben az esztendőben az ÉLŐ VIZ sorain ke
resztül is szeretnénk szolgálni az evangélizáció hát. 
védjének imádságban való összefogását. Együttes 
könyörgésre hívjuk mindazokat, akiknek szívügyük 
a gyülekezetek megelevenít jse és . a lelkek Krisztus
hoz vezetése. A szombat esdi imádságos csendessé
günket különösképpen is az evangélizáció szolgála
tára szeretnénk szentelni. A valóságosabb lelki kap
csolat munkálására imaközössógi vezérfonalat is
közlünk. Alapigéül rendszerint bibliaolvasó útmuta
tónk szombati igéit választjuk és ahhoz fűzünk né
hány alkalmazó gondolatot.

Kapcsolódjunk be minél többen és legyünk hű_ 
ségesek az imádkozásban!

JANUÁR 13. ESAIÁS 61:1—6.
Csodálatos messiási prófécia. Az első része

(1—2a. v.) már be is teljesedett. Jézus maga mondta 
a názáreti zsinagógában ezek felolvasása után: „Ma 
teliesedett be ez az írás a ti hall ás tokra.” (Lukács 
4:18—21). Esi amerre járt, mindenütt betegek gyó
gyultak, foglvok szabadultak és a , szegényekhez 
hangzott az örömhír, Isten országának evangéliuma.

Beteliesedett-e már ez a prófécia a te számodra 
is? Meghallottad-e már te is személyesen a bűn
bocsánat evangéliumát? Vetted-e Jézustól a szaba
dulást? Ha nem, akkor könyörögi érte még ma. 
Még tart az Urnák kedves esztendeje. Te is találkoz. 
hatol a Messiással, a Krisztussal, az Ür Leikével 
felkent Szabadítóval.

Ha pedig már megtanasztaltad ezeknek az igék
nek az erejét, adi érte hálát és könyörögi m ásineg- 
kötözöttek szabadulásáért. Ma is sokfelé hangzik az 
evangélium. Legyen az is Szentlélekkel telített Ige: 
foglyoknak szabadulás és megkötözötteknek feloldo- 
zás, minden nyomorult bűnös számára Isten szerete- 
tének és irgalmának a jóhíre.

A prófécia további része (2b—6. v.) még betel
jesedésre vár. Jézus nem is olvasta fel ott a Názáreti 
zsinagógában. Maid a második eljövetelekor fog 
Izrael népként térdre hullani előtte és ismeri , fel 
benne Messiását. Akkor nyernek inaid vigasztalást 
Sión gyászolói, épülnek meg a régi romok, és lesz 
az Ür paoiaivá, Istenünk szolgáivá a választott 
nép a pogányok megtérítésére. (V. ö. Mikeás 4:1—2.)

Imádkozol-e Izrael összegvüitetéséért és niegté_ 
réséért, Jézus Krisztus dicsőséges vissza jöveteléért? 
Készülsz-e a fogadására? -  Mert a jelek egyre be
szédesebben hirdetik, hogy közel van, az ajtó 
előtt.

JANUAR 20. JEREMIAS 9:23—24.
ítélet alá kerül itt minden, ami földi. Bölcse- 

ség. erő. gazdagság elbizakodottá teszi az embert, 
pártütővé és lázadóvá Istennel szemben. Pedig mi 
az emberi bölcsesség él. Kor. 1:19—20t, a testi erő 
(Préd. 12:5a) és a földi kincs (Líikács 12:16—21, 
Zsolt. 62:11) Iciten előtt? Bizonv csak bolondság, 
kudarc és csalódás szerzőié. Hány ember hagvia 
magát mégis becsapni ezek által és értelmére, ere
jére, javaira építve gondolja, hogv neki semmi szük
sége Istenre! Minden ilyen dicsekedés hamis és 
nagy megszégyenülést von maga után.

*

Neked nincs.e hamis biztonságod és önhilt di
csekvésed az Ür előtt? Nem vár-e rád nagy megszé- 
gyenülés? Nem kellene-e igazán megalázkodnod?

Isten előtt a dicsekvésnek egyetlen lehetősége:
Ővele dicsekedni (I. Kor. 1:31). — Vájjon nem 
kedvez-e ez újra a természetes embernek és nem 
teszi-e ismét elbizakodottá az embert? Hiszen az 
önhitt kegyeseknek is annyi példáját látjuk a 
Biblia alakjaitól kezdve egészen a napjainkig! — 
Dicsekedni annak az Istennek az ismeretével, aki 
kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorol, azt jelenti, 
hogy szüntelenül elítélem, hamisnak és kegyelemre 
szorulónak tartom magam. Minden vonatkozásban 
rászorulok Istenre. Felfoghatatlan csodadolog, hogy 
neki pedig éppen abban telik kedve, hogy rajtam 
kegyelmet gyakoroljon, ítéletével megtisztítson és 
igazságába öltöztessen.

Valljuk meg hamis bizakodásunkat, emberi di
csekvésünket. Alázkodjunk meg Isten szentsége és 
igazsága előtt és könyörögjünk Krisztus igazi isme_ 
rétéért. Imádkozzunk az Urban dicsekvő, alázatos 
és az ő kegyelméből élő hívőkért.

JANUÁR 27. ÁMÓS 8:11—12.
Ez az Ige a látszatvallásosság ítéletét hirdeti. 

Izraelben is megvoltak az ünnepek, de azok mellett 
nyerészkedés, zsarolás és a szegények kiuzsorázása 
folyt hétköznapon (5—6. v.). Az Ige megvetését 
bünteti itt meg Isten. Azt, amikor csak elmélet az 
ő követelése, kijátszható a parancsa és a minden
napi életben nem érvényesül az ő vezetésé.

Hogyan bünteti mindezt Isten? Éhséget támaszt 
és ugyanakkor elvonja az eledelt, szomjúságot éb
reszt és kiapasztja az üdítő forrást. Mindezt pedig 
cselekszi nem is testi értelemben, hanem a lelki ele
dellel és a lelki itallal.

Nem remeg-e a szívünk arra a gondolatra, hogy (
mi is megértünk erre az ítéletre? Nem húzódik-e 
meg a mi keresztyénségünkben is ugyanez a kettősi- 
ség: alázatos, könyörgő arc az Ür felé és irgalmat, 
lan, önző, vagy részvétlen tekintet a felebarát felé.
Nincs-e szakadék az ünnep és a hétköznap között?
Nem tékozoljuk-e felelőtlenül azt a nagyon sok ige
alkalmat, ami most közöttünk van: használatlanul 
hever a Bibliánk, benső visszhang nélkül hallgat
juk a hirdetett Igét, nem élünk Istennek a szolgá
latra felkínált erejével, nem ragadjuk meg és hasz
náljuk ki kellőképpen a kegyelemnek gyorsan múló 
idejét. — Pedig mindennek nem maradhat el a 
büntetése!

Gondolj csak arra, hogy elvétethetik az Ige, 
ami most int, figyelmeztet, felüdít, vezet és kegyel, 
met hirdet. És nem lesz. Pedig sokkal jobban vá- 
gyódol utána, mint most. Valósággal éhezni és szom- 
juhozni fogod. Mégsem lesz. Nem számít előtted az 
idő, a távolság, sem a fáradság, úgy keresed, és 
mégsem találod meg!

Adjunk hálát az Igéért, az evangélizációért, a 
gyülekezeti alkalmakért. És éljünk a kegyelem drága 
idejével!

Evangélizációk:
Január 14—20. Budapest-Kőbánya (Káldy Zoltán). 
Január 15—21. Tata (Kajos János).
Január 17— 19. Kiskörös (dr. Szalay Károly). 
Január 22—28. Sárszentlőrinc (Józsa Márton). 

Konferenciák:
Január-16—21. Legények számára Celldömölkön. 
Január 22—28. Asszonyok számára Celldömölkön.

6 ÉLŐ VÍZ



ARANYDESZKA
(Visszhang Modersohn Ernő hasonló című 

elmélkedésére.)

Fényes deszkák, aranydeszkák 
Állnak Isten templomában,
Könnyes szemmel, vágyó szívvel 
Olvasom a Bibliában.

Nem tölti be a lelkemet 
Forróbb vággyal sem m i... semmi: 
De szeretnék templomodban 
Aranyozott deszka lenni!

Életemnek régi fáját 
Rég elvágtad a világtól,
Zúgott, rengett a vad erdő 
Fejszéd síró, bús zajától.

Aztán jött a fűrész foga,
Nyögött a fa teste, lelke,
A sok kúsza, ferde ágat 
Isten keze fűrészelte.

S gyalupadra tett a Mester 
öh, de fájt a gyalu éle,
(Míg életem durva deszka,
Mit kezdjen a Mester véle!)

Az életem durva deszka,
Gyalulásra alkalmatlan,
Óh, hányszor . . . egy makacs görcsnél 
A szent gyalu visszapattan,
De nem áll meg a nagy Isten, 
Gyalul, gyalul szakadatlan!

Nem vagyok még ott a célnál.
Hogy megálljon gyalujával 
És bevonjon mindörökre 
Isteni természetének 
Fényes, tiszta aranyával!

ö  elkezdte . . .  s el is végzi 
Nem fáradhat Ö hiába,
És beépít engem is, mint 
Sima deszkát, fényes deszkát 
Az ö  ékes templomába.

Sima deszkát, aranydeszkát 
Vár az égi Jeruzsálem,
Nem vagyok még ott a célnál,
De ö  megígérte . . . Ámen! . . .

II. Móz. 26:15--30. Haluszka M. Rózsa

Szabadulás az iszákosság rabságából
17 évig voltam az italozásnak a 

megkötözött rabja. Az első lépés 
tánccal kezdődött, a ..csak“ egy po
hár borral amit követett a két-há- 
rom napos kimaradás. Az üzemben 
nem tudtam teljesíteni a munkát. 
Az anyám elővett, hogy ez nem 
mehet így, dorgált, meg is vert. 
Erre otthagytam az anyámat, mert 
szerettem a szabad és független 
életet. Egy barátnőmhöz mentem 
lakni. Abban a tudatban éltem, 
hogy most már szabad leszek. Ta
láltam egy barátnőt, aki olyan volt 
mint én. Nemcsak eljártunk inni, 
hanem otthon is tartottunk sok al
koholt. Meg volt a társaságom, 
zsurokat rendeztem, nem is tudtam 
és nem is akartam lemondani er
ről.

Nem voltam boldog, a mámorban 
éreztem jól magam, de amikor ki
józanodtam. kétségbeestem a hely
zetemen. Egv idő múlva kifogytam 
a pénzből, nem volt. aki fedezze a 
vocsorákat, s hozzányúltam min
denhez. 17 évig dolgoztam és 
gyakran részegen mentem be reggel 
az üzembe. Kezdtem észrevenni, 
hogy gyengülök, hogy nem megy a 
munka. Pedig én azért ittam, hogy 
erős legyek. Télen, mert fáztam, 
nyáron, mert melegem volt. Mindig 
találtam valami kifogást. Egyszer 
aztán a gyomrom kezdte felmon
dani a szolgálatot. Olyan rosszul 
voltam a gyomrommal, hogy akkor 
fel tudtam kiáltani az Istenhez: 
Istenem, még most az egyszer. De 
nem tudtam leszokni az italozásról. 
Megfogadtam, többet nem iszom, 
de nem tudtam megtenni.

Hosszú ideig ment ez így. Az 
ital nagyon sok helyre és bűnbe

vitt. Istent kárcmló. átkozódó, ha
zug voltam és természetesen a ti- 
vornvázásokban sem voltam va
lami rendes, parázna voltam. A 
bűn, a kísértés mindig vitt, keres
tem a boldogságot. Nagyon kiván
csi voltam a jövőmre, kártyavető 
nőkhöz és grafológusokhoz vittem 
a pénzem. Arra nem is gondoltam, 
hogy nekem is van Istenem, aki 
megmondhatná, milyen jövő vár 
rám.

A jó Isten azonban nem bírta 
nézni ezt a rettenetes életet, amit 
én folytattam és az Iszákosmentő 
Misszióból küldött hozzám egy 
munkatársat, aki elbeszélgetett ve
lem és azi kérdezte tőlem, hogy 
állok Krisztussal. Ha jól emlék
szem, azt feleltem, sehogy. Istent 
ismertem, templomba is jártam, de 
ilven kérdésre nem tudtam felelni. 
Látogatóm a beszélgetés után kért, 
hogy imádkozzunk. Nem tudtam 
imádkozni. Hívott bibliaórára, de 
amikor eljött az ideje, nem akar
tam menni. A szomszédnőm elvitt 
mégis.

Az első órán megfogott az Ige, 
de amikor kijöttem, mégis azt néz
tem hogy hol van a kocsma, ahová 
járni szoktam. Jól leittam magam. 
A következő bibliaórára nem tud
tam elmenni. De kijöttek megint a 
Misszióból és kérdezték, miért nem 
mentem? Hazudtam, azt mondtam, 
hogy kaptam egy pohár bort és 
úgv nem akartam menni. Pedig én 
hoztam magamnak alkoholt, nem 
egv pohár bort. Aztán megint ki
jöttek értem, nem mentem el.

Következett a réncelaki konfe
rencia. Hívtak, menjek el. Szó se 
'ehet róla. mondtam, ez az élet

nagvon tetszik nekem. De annyira 
mondták hogy menjek, végre bele- 

. egveztem. De nem őszintén. Egy 
fél órával későbbre mondtam, hogy 
értem jöjjenek az induláshoz, hogy 
addigra már elmehessek otthonról. 
De másként történt. Ok jöttek egy 
félórával hamarabb. Addigra már 
annyit ittam, hogy mámoros fejjel 
indultam az állomásra. Felszáll
tunk a vonatra, de én olyan álla
potban voltam, hogv kettőt láttam 
egy helyett. Előzőleg rumot ittam, 
a vonatban rámiött a belső láz, 
alig vártam, hogy megint igyák. 
Ott kínálták az étszolgálatosok a 
vonatban a fröccsöt, alig vártam, 
hogv megszabaduljak a kísérőmtől 
és ihassak. De nem sikerült. Nagyon 
jól őriztek. Már valósággal rosz- 
szul voltam az ital után. Csak egy 
kis szódavizet ihattam.

Este érkeztünk be az otthonba. 
Olvan állaootban voltam, hogy 
embereket se akartam látni. De úgy' 
meglepődtem és meghatódtam, hogy 
olyan szeretettel fogadtak. Gondol
tam. itt nem is lesz olvan rossz. 
Én azelőtt nem kaptam szeretetet, 
csak mámoros emberektől. Megtör 
tént a vacsora, az áhitat. Éjjel 
törtem a fejemet, mi lesz itt, mit 
fognak velem csinálni? Egész éjjel 
nem tudtam aludni. Másnap reggel 
jött az áhitat. bibliaóra. szörnyű 
álmos voltam s unalmasnak talál
tam. Menekülni szerettem volna, 
néztem az ajtót, hogv lehetne innen 
megszökni? A déli evangélizáció 
alatt olvan furcsa érzés fogott el. 
Kezdtem sírni és valami elkezdett 
bennem nagvon fájni. Csodálkoz
tam magamon, mi ez. hogv egy
szerre mrntha az egész lelkem fáj
na. valósággal gyötör. Nem szól
tam senkihez, kerültem az embe
reket. Délután megint elővett ez a
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fájdalom.- de nem mertem szólni 
senkinek se. Másnap azt hallottam, 
hogy a bűneinket le kell tenni, 
hogy megszabaduljunk tőlük. Ne
kem hol vannaik a bűneim? Nem 
loptam, s'tb. — gondoltam én. Az 
egyik testvérem azt mondta, ve
gyem elő az 51. Zsoltárt. Nem tud
tam imádkozni, csak annyit mond
tam: Istenem, ha van bűnöm, sza
badíts meg engem. Nem tudtam, 
hogyan imádkozzam nekem csak 
betanult imáim voltak, mert kato
likus vagyok. A harmadik napon is 
csak gyötrődtem, de akkor éreztem, 
hogy az Úrhoz szólok, amikor így 
kértem: Uram. vedd le a bűneimet 
és vegvél át egészen!

Az utolsó napon, a samáriaj asz- 
szony története hallására megtér
tem. Akkor azt tudtam mondani: 
Uram. teljesen átadom magamat, 
törjél össze, formálj új edénnyé. Az 
17 r Jézus meghallgatott, lenyúlt 
értem, a fertőből húzott ki engem. 
Megmosott drága szent vérével. 
Azt hittan, senkinek se kellek, de 
Jézusnak kellettem. Van Szabadí
tom, Aki elfogadott engem, úgy, 
amint voltam. Nem nézte, milyen 
bűnben voltam, úgv vett át egé
szen. Hálát adtam és boldog voL 
tam, megtaláltam a boldogságot, 
amit eddig másutt kerestem. Tud
tam. hogv az Ür velem van és én 
Ővele. Örvendezve tértem haza.

De nem egészen úgy volt, ahogy 
én képzeltem. Örvendezve mentem 
haza, de otthon nem éreztem azt a 
boldogságot, amit én a konferen
cián kaptam. A Sátán ott volt mel
lettem. Másnap elmentem egy is
merősömmel vásárolni és ez az 
ember, aki soha nem ivott egy fél 
pohárnál többet, hívott, menjek be 
egy vendéglőbe vele. Nem akartam, 
de annyira erőszakoskodott, ’hogy 
végül bementem. De megmondtam, 
hogy én csak egy málnaszörpöt 
iszom. Magának mecsekit rendelt, 
kínált, hogy kóstoljam meg, s ha 
Ízlik, majd rendel nekem is. Már a 
számhoz emeltem a poharat, amikor 
valaki lehúzta a kezemet és azt 
mondta: Hát nem tudod, hogy én 
szabadítottalak meg? Ez nekem 
elég volt.

Hála az én Uramnak, Aki minden 
nyomorúságból, italtól, betegségtől 
meg tud szabadítani s engem is 
megszabadított!

Iszákosmentő konferencia férfiak számára
Kedves Testvérem! 

őszinte testvéri kérdéssel fordulunk 
Hozzád! Van-e igazi öröm az élet
ben? Van-e lelkednek nyugalma és 
békessége? Megtaláltad-e életed értel
mét? Betölt-e az Téged? Talán egé
szen szokatlanok Néked ezek a kér
dések. Eddig nem is vetetted fel ön
magadnak. Ha fel is merült tudatod
ban, igyekeztél egészen távol tartani 
magadtól a válaszadást. Pedig ezek 
a kérdések minden embernek a kér
dései. Ha ezekre nem tudsz egészen 
határozott választ adni, akkor az 
csak arra mutat, hogy az életed nem 
nyugodt, nem békés, nem örömteli, 
sőt talán egészen értelmetlen. Ahol 
eddig keres<ted életed értelmét és 
örömeit, a szórakozásban, az italban, 
a kártyában, a szerelemben, egyik 
sem tudta megadni néked. Mert ezek 
nem' is adhatják meg. Ezek inkább 
lehetetlen rabságba viszik az embert. 
Sajnos, egészen későn veszed észre, 
hogy ezeken keresztül maga a Sátán 
fogott meg Téged és hajtott a saját 
maga rabságába. Mi tudjuk, hogy Te 
ebben az állapotban nem érzed jól 
magadat. Ezért hívunk arra a konfe
renciára _ az Ür Jézus Krisztus
nevében _, amelyet az Iszákosmentő
Misszió rendez Miskolcon, 1951 ja
nuár 31-től február 4-ig, Dankó Pista 
(volt Petőfi)-utca 56. szám alatt, a 
református egyház belmissziói ottho
nában.

Talán kételkedel Krisztus szabadító 
^rejéber és hatalmában. Nincs már 
hited abban, hogy a rádrakott szen
vedélybilincseket valaki is Ieveheti 
rólad. Krisztus azért hív, mert meg 
akarja Neked mutatni a már meg
szabadult felebarátaidnak életében az 
ö munkáját, felebarátaidnak megvál-, 
'.ozott életét, örvendező boldogságát. 
Mi hisszük és reméljük, hogy Krisz
tus ezen hívása elől kitérni nern 
tudsz.

Hívjuk még a szenvedélyek rabsá
gában lévő felebarátaink hozzátarto
zóit, továbbá mindazokat, akiket Is
ten maga hív a megkötözött feleba
rátaink között végzendő munka szol
gálatára. Mert bizony az aratnivaló 
sok, de a munkás kevés.

TUDNIVALÓK:
Részvételi díj: Készpénzben 30 Ft,

1 kg liszt, 15 dkg cukor, 2 drb tojás.
Felszerelés: Elhozandó kispárna,

lepedő, meleg takaró, tisztálkodási 
eszközök, énekeskönyv, Biblia, az ál
landó lakás bejelentőlap szelvénye.

Érkezés: Január 30-án este. Érke
zését lehetőleg mindenki írja meg az 
alanti címre, hogy a pályaudvaron 
lehetőleg várhassuk.

Jelentkezés: Január 25-ig dr. Szalay 
Károly, Budapest, II., Keleti Károly- 
utca 31. címen.

Bizonyságtétel
Vedd elő az Elő Víz nov. 19-iki 

számát és olvasd el mégegyszer 
,,Teljes örömnek tartsátok!“ cikket.

Nov. 27.én adta kezembe az Ür. 
hogy olvassam. Mintha egyedül 
csak nekem íródott volna minden 
sora. Drága jó édesanyám akkor 
már mind sűrűbben jajgatott, már 
a morfium cseppek sem enyhítették 
a szörnyű fájdalmakat. S  amikor a 
szívem összeszorult a nagy kíntól, 
jött az Ür, hogy ezen a cikken ke
resztül szóljon hozzám" . .. talán 
nemsokára kedvesed ravatala köré 
gyülekeznek emberek és döbörögve 
hull a hant olyan valakire, aki itt 
a földön mindig hiányozni fog ne
ked . . . "  — Édesanyám! jajdult 
fel bennem, s akkor még forróbban 
könyörögtem, hogy az Ür készítse 
fel az örök életre.

Harmadik napra már döbörgött 
is a hant a koporsóján! Hazament. 
Utolsó napja szüntelen hazakészü
lés volt. 5  azután e la ludt. . .  Es én 
álltam, a Mester formáló műhelyé
ben. Aki érti a mesterségét, Aki 
nem akar fércmunkát. . .  Csendes 
megadással tűrtem a legnehezebb 
formálását edényéletemnek, de ál
dottam "öt, mert akit ezen a földön 
a legjobban szerettem, azt az ő 
dicsőségébe fogadta, mert efelől 
bizonyosságom van.

Áldott legyen a mi Megtartó 
Urunk, aki ravatala mellett is adott 
erőt ahhoz, hogy bizonyságot te
hessek arról, hogy aki Jézusban 
hisz, nem lát halált soha örökké.

Áldott légiién neve az élet és ha
lál Urának Jézusnak.

Kaposvári Ilona,
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AMIT ISTEN ELFELEJT
Az evangélium, a bűnbocsánat örömhíre nagyon 

sok ember fülébe hihetetlenül hangzik. Különösen 
azok állnak előtte kételkedve, akik rádöbbentek a 
bűneik átkos voltára és Isten szentségének, szeplő
telen igazságának a fényében kellett, hogy szemlél
jek a maguk felségsértő, gyalázatos életét. Lehetet
lennek tetszik, hogy ezt niégegyszer helyre lehessen 
hozni, ezt a szennyrengeteget el lehessen takartam, 
Istennek a megsértését, parancsának a semm'bevéte- 
lét és szeretetének a lábbal tiprását jóvá lehessen 
tenni. Isten ismeri sok megrettent léleknek a tépelő- 
dését és remegését ezek körül a kérdések körűi s 
azért ad olyan sok biztatást az evangéliumban. Ér
dekes lenne egyszer sorra vennünk mindazt, amivel 
a bünbocsánat tartalmát tárja fel az ember előtt és 
végigtanulmányoznunk azokat a kifejezéseket, képe
ket és cselekményeket, amelyekkel mind azt magya
rázza, hogy mi történik a bűnbocsánatban.

Ehelyütt csak egyet vegyünk ezek közül, éspedig 
azt, ami Esaiás 43:25 ben van megírva: „Bűneidről 
nem emlékezem meg.'" Ebben Isten azt Ígéri, hogy 
azokat a bűnöket, amelyeket Ö megbocsát, azokat el 
is felejti. Ezzel akar biztosítani a felöl, hogy ezeííről 
nem történik többé említés, az ítélet napján a Bíró 
nem fogja felhozni ellenünk.

Ez annál különösebbnek tetszik előttünk, mert a 
felejtést fogyatékosságnak gondoljuk. Embernél helye 
van, de ott is hiányosság. Hogyan lehet Isten felöl 
feltételeznünk ilyen hiányosságot, önmaga felől azt 
jelentette ki, hogy még a hajunk szálai is számon 
vannak előtte, hogyan felej.hetné el akkor a bűnein
ket! Az ö  emlékezésének nincsen határa! Ennek el
lenére ö  ezt így ígérte és így cselekszik: elfelejti a 
megbocsátott bűnt.

Vegyünk egy példát. Salamon halála után Izrael 
országa kétfelé szakadt, Juda felett Roboám, Izrael 
felett pedig Jeroboám uralkodott. Jeroboám bálvá
nyozása kihívja maga ellen Isten haragját és ítéle
tét, amit éppen azzal indokol meg Isten: „Te nem

voltál olyan mint az én szolgám Dávid, aki meg
őrizte az én parancsolataimat, és aki engem köve
tett teljes szívéből, csak azt cselekedvén, ami ked
ves az én szemeim e lő tt..."  (I. Kir. 14:8.) Itt tehát 
Isten Dávidról azt mondja, hogy 1. megőriz e az ö 
parancsolatait, 2. Őt követte teljes szívből és 3. csak 
azt cselekedte, ami kedves az Ö szemei előtt. Mi 
pedig egész mást tudunk Dávid felöl. Tudjuk, hogy 
megtörte a 6. parancsolatot Bethsabénak az elcsábí
tásával, sőt az 5.-et is Liriás meggyilkolásával. Ez 
pedig bizonyosan utálatos dolog volt az CJr szemé
ben. Hogy adhatja tehát Isten Dávid felöl a fentebbi 
bizonyítványt? Mi van Dávid bűneivel? Isten elfelej
tette. Nem emiékezik róla többé. Csak azt tudja 
Dávid felől, hogy megőrizte a parancsolatait, kö
vette Őt teljes szívéből és csak jót cselekedett a 
szemei előtt. A jóra mind emlékszik, a rosszat pedig 
elfelejtette.

Mondd, nem csodálatos dolog ez? Dávid bizo
nyára haláláig emlékezett ezekre a rettenetes bűneire. 
Aki csak a bibliát olvassa az mind ismeri Dávid vét
keit. De az Isten eltelejtette, mert megbocsátotta.

így van a mi bűneinkkel is, ha meghallottuk és h't- 
tel megragad.uk az evangélium üzenetét. A Jézus 
Krisztus vére elég volt a te bűnöd és az én bűnöm 
eltörlésére is. S a Golgotái kereszt áldozatáért Isién 
végérvényesen megbocsátotta. Nem emlé.vezik meg róla 
többé. Emberek emlegethetik még sokáig, téged ma
gadat is kísérthet vissza-visszajáró emléke, a Sátán 
vádolhat vele egészen a halálod órájáig, sőt még az 
Isten színe előtt is. (Zakariás 3:1, Jel. 12:10.) Isten 
azonban elfelejtette. És nem ez-e a legfontosabb, a 
legdöntőbb!

Nem kell -e tehát teljes bizalommal lenned az 
evangélium és az abban megnyilatkozó kegyelem 
iránt. Ami a te szemedben hihetetlennek, felfoghatat- 
lannak és lehetetlennek tetszik, azt az Isten elvégezte 
a kereszten, mégpedig tökéletesen. A megbánt és 
megvallott bűn nem lehet többé akadálya az ö  üdvö
zlésének.

ÉLŐ VÍZ 1
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AZ EGYHÁZ JÖVENDŐJE

2. IZRAEL MEGTÉRÉSE
Az előítélelmentes biblia-olvasó figyelmét nem 

kerülheti el, hogy a Szemtírás prófétai kijelentéseiben 
az Egyház jövendője, Isten uralmának a teljes meg
valósulása élsz- kithatatlanul össze van kapcso’va a 
történeti Izrael visszafoglalásává’ és megmentésével. 
Az apostoli zsinat prófétái látása' abban is foglalt; 
össze Jakab, hogy a pogányek közül való zsenge el
hívása és megmentése után következik Dávid leomlott 
sátoránál; a /'elépítése, azaz Izrael visszafoglalása (Csel. 
15:14—16). Mindezt pedig .nemcsak saját meglá.ásukra 
alapítja, hanem az egész útestamentumra: ..Ezzel egyez
nek a próféták mondásai." Az ^testamentum mindazon 
prófétai igéin, amelyek Iste.i uralmának az eljövendő 
megvalósulására vonatkoznak, p ros fonálkén1 vonul 
végig Izrael visszafog -dása. , Az Úrnak hegye”, azaz 
Sión mindenüt. a történések középpontjaként szerepel. 
Ha megpróbáljuk ezeket a kijelentéseket je képessé 
tenni és az ú. ,1. lelki Izraelre alka’mazni, akkor durva 
erőszakot követünk fel a kinvila koztatás Igéjén.

Amint azonban a pogányok között végzendő világ
misszió célja — népet gyűjteni az Úr nevének — sok 
keresztyén elöl rejtve van, ugyanúgy Pál apostol is 
.,titok‘‘-r.ak mondja Izraelnek a pogánymisszió idejére 
történt elvetését és ennek a válágkoészaknak a végén 
következő összegyűjtését. „Mén nem akarom, hogy ne 
tudjátok, atyámfiái, ezt a titkot, hogy magatokat el 
n ? higyjétek, hogy a megkeményedés Izraelre csak 
részben történt, ameddig a pogányok teljessége betne- 
gyen. És így az egész Izrael meq artátik . . .  Mert meg- 
bánhutatlanok az Istenek ajándékai és az ő elhívása." 
(Róni. 11:25—29.) Pálnak a szavaiból kitűnik, hogy a 
rr egkeményedés nem jelenti Izrael fiainak az üdvösség
ből való kizárását, mert hiszen a Golgota keresztjén 
szerzett és az evangéliumban hirdetett kegyelem el
nyerésére zsidóknak, pogányáknak egyforma lehetősé
gük volt. Isten a pogánymisszió idején is gyűjtött 
magának népet Izraelből is. Az Egyház történe ének 
mögöttünk lévő szakasza ig zoija, hogv állandóan vol
tak megtér ők a zsidók közül is. Ebben az időben Izra
elnek csupán választott népként való szerepe szűnt meg 
Isten uralnia megvalósításában.

Jézus jövendölése Izrael felől.

A megkeményedés időszaka Izrael történetének 
legnehezebb ideje. Egymásután beteljesedtek és betel- 
jeseöőben vannak Jézusnak a szavai, amiket a világ 
végéről és ítéletre való visszajövteléről szóló proféc’á- 
jában Izraelre vonatkozóan mondott: ,.És elhullanak 
fegyvernek éle által és fogva vitetnek minden pogá
nyok közé; és Jeruzsálem meg tapodtat.k a pogány ok
tól. m i,len betelik a pogányok ideje" (Lukács 21:24.1

Jézus ezekben % szavaiban négy, Izrael életében 
bekövetkező eseményt jelent meg előre. Az elsőről: ,.És 
elhullanak fegyvernek éle állal" nincsen sok mondani
valónk. Ez megkezdődött már abban a vérfiidőben. 
amit a római légionisták rendeztek Jeruzsálem elfogla
lás kor, Krisztus után 70.-ben és folytatódét a véres 
zsidóii kiűzések Len, egészen a II. világháború rettenetes 
emberirtásáig.

A második bejelentésre: ,.És fogva vitetnek m'n- 
den pogányok közé ‘ már több figyelme1- kell fordíta
nunk. Már a próféták is beszéltek olyan elhurcol tatás
ról és szétszóratásról, ami semmiképpen nem merült ki 
sem idői, sem földrajzi tekintetben a babyloni fogság
ban. Már Mózes mondj-1: „És szétszór téged az Ür 
minden nép közé a földnek egyik végé'ől a földnek 
másik végéig; és szolgálni fogsz ott idegen isteneket, 
akiket sem te nem ismertél, sem a te atyáid: fát és 
követ ” (V. Mózes 28:64.1

Meglepőek azok a. szavak is, amelyek Izraelnek 
5> szé tsz óra tás alatti szenvedéseit jelenítik meg. Ameny- 
nyiben a történelmet ismerjük, nem tudunk arról, hogy 
Izrael a babvl-on-i fogság idején ilyen szenvedéseken 
ment volna át, amelyek viszont szóról szóra bekövet

keztek középkori spanyol zsidóüldözésekben, az orosz- 
országi és a lengyelországi pogromokban és a hitleriz- 
mus zsidóirtásában: ,.De e nemze'ek között sem pihensz 
meg, és nem tesz a te talpadnak nyugodalma; mert ret
tegő szívet, epedő szemeket és sóvárqó leik a ott 
néked az Ür. És a te éle'ed /kétséges lesz majd előtted: 
és rettegni fogsz éjjel és nappal, és nem bízol életed
ben. Heggel azt mondod: Bárcsak estve volna! Estve 
pedig azt mondod: bárcsak reggel volna! — a te szí
veinek rettegései mia t, amellyel rettegsz, és a te sze
meidnek uiräsa miatt, ameivet látsz.“ (V. Mózes 
28:65- 67.) Milyen döbbenetes következetességgel t-e’je- 
sed ek be ezek a fenyegetések! Mennyivel inkább be 
kel! teljesedniük az ígéreteknek! H.szen Isten mégis 
csak kegyelmezni kíván.

A harmadik bejelentés Jeruzsálemre és a Szent- 
fö’dre vonatkozik a nép szetszóratása idején: „És Je
ruzsálem meglujyodtat k a pogányok'ól." Közel 19 év
századon át Palesztina lakatlan pusztaságain nomád 
beduinok terelgették a nvájaikat. Amit éppen meg
műveltek belőle, azt ugyanolyan eszközökkel és idejét- 
multa médszer szerint csináUák, mint Jézus idejében.

Alig van szentföldi utazó, akinek a szívében ne 
étrendne fel a kérdés: Hogy lehe. az, hogy az a föld, 
ami oly sok kedvező feltétellel rendelkezik (teimé- 
keny talaj, nagy eká'ájú időjárás, három világrész 
közötti központi fekvés sfb.1) ilyen hosszú idő alatt 
ennyire elhagyatott? — Egy misszionárius megkérdezte 
ezt egy arabtól, aki így válaszolt: „Nem tudja az úr, 
hogy erre az országra i törökök gyilkos keze nehe
zedett hatszáz éven át?” Tudta az illető, hogyne tudta 
volna, de egyúttal eszébe jutott és csodálatos módon 
megvilágosodott Jézus szava: „Jeruzsálem megtapodta- 
tik a pogányoktól, míglen bevelik a pogányok ideje.” 
Isten így gondoskodott arról, hogy ez a fő d lakatlanul 
maradjon mindaddig, amíg el r.em jön a jogos tulajdo
nos, hogy azt birtokbi vegye.

Azok az események, amelyek az utolsó évdzedek- 
ben a Szentföidön történtek, azt látszanak igazolni, 
hogy Jézus 'negyedik bejelentése: ,.míglen betelik a 
pogányok ideje" szintén beteljesedőben van.

1917 novemberében a brit kormány ígéretet tett a 
világ zsidóságának, Palesztínáb n nemzeti otthon alapí
tására. 1919-ben a párisi béke árgvaláson egyhangúlag 
elfogadták Ang’ia szentföldi fennhatóságát. Ezzel aztán 
kezdetét vette Palesztina betelepítése és felvirágozta
tása. A cionizmus világszerte óriási munkát végzett 
visiszaivándorló zsidók toborzásával, telepesek meg
felelő kiképzésével és az eg esz visszavándorlás anyagi 
hátterének az előteremtésével. A második világháború 
kitöréséig Palesztina megművelhető területének leg
nagyobbrészt zsidókézre jutott — gyakran öbbszörös 
áron vásároltatva meg az eiőző tu'ajdonostól — az 
izraelita lakosság pedig 60.900-ről 400.000-re, a háború 
után pedig napjainkig 1,0-OO.U-OCLra eme kedett. A világ 
minden tájáról, ezer akadályon keresztül jö tek a 
visszavándorló zsidók, megindultam a föld porát is 
csókolva léptek atyáik földjére, aminek a megmívelése 
valóságos istentisztelet volt a számukra. Ennek meg is 
Játszót az eredménye. A gyarmatosok a sivatag ho
mokja alól elökaparták a termőföldet és narancsligete
ket, gyümölcs^ és virágoskerteket telepítettek min
der,üvé, ahol azoIŐ t nem vö t más. mint a puszta 
homokja é*s azon a beduinok kunyhója. Ebben is a 
prófécia beteljesedését láthatjuk: „Ezt mondja az Úr 
Isten: Azon a n-’-pon, amelyen megtisztítalak titeket 
minden vétkektől azt cselekszem, hogy lakják a 
városokat és a romok megépíttetnek. És az elpusztult 
földet művelik ahelyett, hogy pusztán hevert minden 
átmenő szeme láttára; és ezek mondják: Ez a föld. ez 
az elpusztult olyanná lett, mint az Éden kertje, és a 
rommá lett és elpusztult s lerontott városokat meg
erősítve lakják. És megtudják a pogányok, akik körü
löttetek megmaradtak, hogy éu. az Ú.r építettem meg 
a lerontott:.kát, s p’ántá’tam be a pusztaságot. Én, az 
Űr mondtam és megcselekedtem.” (Ezék. 36:33—36.)
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Nem sikerülhetett az asszimiláció.
Isten Izraelre vonatkozó terveinek a megvalósu. 

lását keresztezni látszott az » veszély, hogy a szétszórt- 
sálban élő vá! sztott nép felszívódik más népekbe. A 
zsidóságnak 'öbb vezetőembere komolyan látta ezt a 
veszedelmet, már az első világháború e’őtt. „Vagy ön
magára talál Izrael népe, vagy pedig néhány nemzedék 
alatt oltür.ik a népek között“ — írja egy zsidó író. 
Egy másik író, dr. Rupp írja: ,.A mostani asszimilációs 
mozgalomban a legnagyobb veszedelmet látjuk, ami a 
zsidóságot szétszóratása óta fenyegette. . .  A felszívó
dás folyamata beláthatatlan méreteket öl a zsidóság 
között. Némely országban % zsidó nemzetiség teljes 
elvesztésére vezetet. De Kelet-Európáb m is aggasztó 
a helyzet. Nem kell neki 50 év és a zsidóság ott is 
ugyanolyan helyzetbe kerül, mint a nyugateurópai 
zsidók. Akkor pedig vége a zsidó népnek, elveszíti 

.önálló népként való létét a ‘öbbi népek között.“ — 
Webster .1. T. írja: „A más országokban történt zsidó 
em a,c-ipáció következményeire gondolva sokan úgy 
Látják, hogy a zsidóknak most Oroszországban osztály
részül jutott szabadság odavezet, hogy teljesen elsza
kadnak izraelita vallásuktól és származásuktól. Ez 
pedig végpusztulásba döntené a zsidóságot. Éppen 
azért- több zsidó vezetőember nagy veszedelemnek bé
lyegzi fajtestvéreik most kapuit szabadságát és inkább 
azt kívánják nekik, hogy kényszerüljenek vissza gbet- 
téjukba.“

így írtak harminc évvel ezelőtt. S ha a fejlődés 
haladhatott, volna zavartalanul az első világháború 
előtti irányba, akkor ezek az aggodalmak elég alaposak 
lelteik volna. Azonban a zsidó nép eltűnéséről, a többi 
népek közé való felszívódásáról még sem lehetett szó. 
Az asszimiláció nem mehetett végbe. Annak ellenére 
sem, hogy a zsidók maguk is nagyon szerették volna. 
Isten nem engedte. „És ami telketekben támadt, semmi
képpen sem lesz meg, hoqy azt mondjátok: Leszünk 
oly. nők, mint a pogányok, mint « tartományok nem
zetségei, szolgálván fának és kőnek. Élek én, ezt mondja 
az Úr Isten, hogy erős kézzel és kinyújtott karral és 
kiöntött búsuiással uralkodom rajtatok. És .kiviszlek 
titeket a népek közül, és egybegyüjtelek titeket a tar- 
to’nányokból. melyekbe elszól ed telek, erős kézzel és 
kinyújtott karra! és kiontott búsulással.“ (Ezék. 
20:32 -34.)

A II. világháború döbbenetes módon akadályozta 
meg a zsidóság felszívódását. Ki ne látná meg, ezeken 
a<, eseményeken a tör én elem Istenének a kezenyomát? 
Ki g( ndolta volna csak 15—20 esztendővel ezelőtt, hogy 
megtörténhetik egy néppel az, ami a zsidósággal meg
történt? Ki merné azt mondani, hogy mindez véletlen? 
És éppen o>t kezdődött és ment végbe a zsidóságnak 
a legradikálisabb elkülönítése, ahol az asszimiláció is a 
legelörehaladoltabb xolt. Az most egészen más dolog, 
hogy Isten nem hagyta és nem hagyja büntetés nélkül 
azokat, akik az ő népét bántják. Hiszen a gyorsau 
leperget évtizedben már az antiszemitizmusak a súlyos 
bünhöóését is láthatjuk. Azonban mindez nem . homá
lyosírhatja el azt a tény:, hogy Isten a szemünk előtt 
vit h teljesedésbe Jeremiás próféciáját: „Azért, ímé, 
e'jönnek a napok, ezt mondja az Úr, amikor nem mond
ják többé: Él az Ür, aki felhozta Izrael fiait Egyiptom 
földéről; hanem ezt: Él az úr, aki felhozta Izrael fiait 
északiak földjéről és mi adatna földekről, amelyekbe 
elszórta őket! Mert vissza viszem őket az n földjükre, 
amelyet az ő atyáiknak adtain, lmé, én sok halász után 
küldök, ezt mondja az úr, hogy halásszák ki őket; 
azután pedia elküldök sok v:dász után, hogy vadász
szák ki őket minden hegyből., minden halomból és 
a sziklák hasadékeiből is. Mert szemmel tartom minden 
útjukat; nem rejtőzhettek ci orcám elöl. és nincsen 
elfeledve az ő büníik szemeim elöl." (Jer. 16:14—17.)

Izrael nem tűnhetett el a népek tengerében, mert 
Isten halászokat kü dött az elöhalászásukra; nem lapul
hatlak meg a.z ismeretlenség erdejeben. mert Isten 
vadászokat parancsolt felhajtásukra, akik még a szik
lák h saüékai is átkutatták utánuk Isten kitépte őket 
abból a földből, amelybe már belegyökereztek, hogy 
visszavigye okét saját országukba és visszaplántálja 
őket az ígéret földjére.

Lelki átalakulás Izraelben.
Mindezek a jelenségek, amikről eddig írtunk., Izrael 

nemzeti önmagára találását mutatják. Tudjuk azonban, 
hogy ez még nem elegendő ahhoz, hegy Isten tervei 
végbemenjeuek. Ezékiel 37 próféciájára gondolva kb. 
azt a helyzetet látjuk most magunk előtt, amikor a 
esontmezö már megelevenedett, de lélek még nem volt 
bennük. A nemzeti felbuzdulás mellen azonban a lelki 
átalakulás jelei is kétségte.eniil feltetszenek.

Enrek első jelensége a Biblia iránti érdeklődés fel
ébredése. Zsidó írásokban egyre többet olvashatunk a 
Bibliáról. Egyik újságíró uí.: „Miért, szaki ettünk a 
Bibliával?“ cím alatt többek között a következőket 
írja: „Az cgtsz világ olvassa és t..nulmányozza az
Ótestamentumot. csak mi ve jük eJ m agunktól... A 
Bibliát a világ legjobb és legnemesebb könyvének tar
ják, ezt bizonyítja hihetetlen elterjedése, de Izrael még 
mindig nem akarja elismerni ezt a  tény . Azt mondja: 
„Mit érdékel ez bennünket? A brbliatársu’atok keresz
tyének és azért terjesztik a Bibliát, hogy vele a keresz- 
tyénséget terjesszék, nem pedig a zsidóságot. N'ncs ne
künk : bból semmi hasznúink!” Mi azonban azt válaszol
juk: „Bár a kezek, amelyek a Bibliát ter jesztik; keresztyé
nek, mégis a zsidóság Bibliáját terjesztik. A keresztyé
nek minden java a mi Bibliánkban gyökerez k . . .  Az 
egész, emberiség a mi forrásunkból merít, cs k mi 
tar juk magunkat távol tőle. A saiát Bibliánk idegen 
Ó3 ismeretien a számunkra, mintha nem kapcsolna hozzá 
bennünket semmi- Hol van a zsidó biblia terjesztő tár
sul t? Hói vannak a zsidó bibliaolvasók. akik úgy 
olvassák és terjesztik a B.hJiát. mint a keresztyének. 
Sokkal kevesebbe olvassuk a Bibliát, mint a keremi
ivé r.ek! Nem szégvelnivaló dolog ez? Még azok is, akik 
héberül tanítják a gyermekeiket, más könyvet olvastat
nak velük és nem a Bibliát. Pedig nincs jobb tan
könyv, mint a Biblia. Olvassátok együtt a gyermekei
tekkel, az egészen kicsinyekkel is! Adjátok iifja>ito*k 
kezébe útitársul! Ezen fordul meg az egész jövendőnk, 
a Bibliában van a jövendő reménységünk." — Ismert 
cionista mondta: „Szükségünk van a Bibi ára, de b blia- 
kritika nélkül. Az a Biblia Kell nekünk, amelyet egykor 
Jeruzsálemben olvastak. Ez sürgetőbb szükség a szá
munkra, mint bankok és gyannatok alapítása.“

Ez az érdeklődés azonban nemcsak az Ótes'amen- 
tufti iránt ébredt fel, hanem az Újtestamentum iránt is. 
Nemrég Palesztinában járt evangélikus .lelkész írta, 
hogy a zsidók közül nagyon sokan olvassák az Űjtee- 
tamentumot és ezer kérdés támad bennük a nyomán, 
amiről nagyon szívesen és nyíltan beszélnek.

A Biblia iránti érdeklődés maga után‘vonja Izrael
nek a Krisztushoz való viszonya megváltozását is. 
Valamikor az orthodox zsidó semmit nem gyűlölt úgy, 
mint Jézus .tevéi. Nem is em’eget ék másképpen, m nt 
„az a kivégzett“, „az átkozott“, ..a fattyúgve- 
rek“. Ma már a határtalan gyülóle' helyett inkább 
tisztelettel, bámulattal, sőt szerete tel besté nek róla. 
Hadd lássunk néhány idézetet erről a ‘erületről is:

„Jézus a zsidóság leggyönyörűbb virága. Az ő 
tanítása Izrael prófétáinak legmag sabb betetőződése. 
ö maga Izrael utolsó, igazi prófétája." — Krisztus az 
eszményi zsidó. Az ő imádsága a leggyönyörűbb, -mi 
valaha is eihangzo t  hívő ember ajkán, és tele van 
z s ili gondolatokkal. Hegyi beszéde a rabbinista er- 
kö’cst rínak a legmagasabb kiteljesedése. Jézus épp
annyira lélek a mi leikünkbü', mint test a mi testünk
ből. Valahányszor zsidó ember elmélyed az írásbeli for
rásokban és Jézussal foglalkozik, önfeédten ke 1 fel
kiáltania: Ő a mi f jtánk és mi követeljük, hogy 
ismertessék el hozzánktartozónak." — „Mi, mai zsidók, 
nem tudjuk megvalósítani Jézus eszméit és eszményeit. 
Nem tudjuk és nem akarjuk a balorcánka; od tartani, 
amikor a jobbat ütik, de Jézusra azzal a tiszteletei 
tekintünk, amit jogg.l elvárhat tőlünk minden idők és 
minden népek iegniagasztosabb jelensége, és a szemeink 
nem vakok annak a meglátására, hogy azért, ami az 
emberiségnek -j legdrágább é rék , a magunk részéről mi 
is néki tartoznak hálával.“ — „Ha apám fiatal korában 
zsin gógánk szószékéről Jézus nevét habot a volna, 
azon nyomban kimenc volna a helvéről és rabbi bizo
nyára nem maradt volna sokáig hivataában Mostar 
r.ában pedig gyakran halljuk Jézus m. gasztalását és
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senkinek nem jut eszébe, hogy tiltakozzék. A történe
lem legszembeötlőbb és legesztelenebb jelensége, hogy 
éppen mi, akik Jézus vérrokonai vagyunk, az ő nemes 
személyisége ellenére mindeddig a legádázabb ellenségei 
közé tartozunk.*’

Valójában mindez még messze van attól a lelki 
beállítottságtól, amikor fájdalmat és szorongást érezve 
emeli Izrael a tekinteté arra, akit általszegeztek. Még 
nem borulnak le Krisztus előtt, mint Isten testté lett 
Igéje elő t, de már elismerik őt Názáret nagy tanító
jának. a Golgota sz^nt mártírjának, sőt ig'zi zsidónak, 
neineslelkú embernek, a zsidóság leggyönyö.übb virág
jának. Mindez azonban világos je'e annak, hogy itt 
egv egeszen új viszony van kialaku'.ób n Izrael és 
Jézus között és nem kevesebb történik, minthogy már 
feltelszőben van az a nap, amikor majd úgy tekinte
nek rá. mint a Messiásra.

A fügefa levelezik.
Mindez azonbn csak a kezdet. Azok a prófétai 

kijelentések, amelyek Izrael megtérésére vonatkoznak 
— gondoljunk kii önödén is Jézusnak fen ebb ismerte
tett szavára Lukács 21:24') — erősen össze vannak 
fonódva Jézus visszajőve elének az ígéretével. Izé éi
nek népként való megtérése nem történik meg az evan
gélium hallására, hanem esa't Jézus Krisztus megjele
nésére. Egyes bibliamagyarázók Pál apostol megtérésé
ben Izrae' megtérése előképét is látják b'zonvos vonat
kozásban. Pál I. Kor. 15:8-ban mondott önvallomásából 
is ez vélik kiolvashatni: ,.Leguto!szor pedig mindenek 
közül mini. egy idétlennek (koraszülöttnek: mielőtt
Izrael újjászületésének órája eljött voln ) nékem is 
megje'eit.“ Mintahogyan a gyűlölettől lihegő, keresz
tyéneket üldöző Sault nem tudta megtéríteni semmiféle 
p ;édkáco . 'ag y  bizonyságtétel, hanem maga a meg- 

Kn-s-tu.' kelb tt. hogy megje enjéik nék; a d - 
maszkuszi.úton. ugyanúgy a »álasztott nép megtéríté
siben is a dicsőségben megjelenő Krisztus lesz a dön ő 
tényező. Erre uta'ó íráshe'y Pl. „Imé. eljön a'felhők
kel; és minden szem meglát ja őt. még akik őt által- 
szegezfék is; és s'ralja őt c földnek minden "nemzet
sége. Úgv van. ámen.’* (Jel 1:70 Izrae' akkor találko
zik Krisz ássál, amikor eljön a felhőkön és m'nden 
más nemzetséggel együtt siratni fogj i őt Mindaddig ott 
lesz a lene' Izrael szemein, .-.míg meg nem lát ja a dicső
ségbe öltözött Urat és meg nem ‘ér őhozzá. Egész 
Izrael ' issza fogadása ekkor fog megtörténni. Jézus 
Krisztus eiső visszajövetelekor. (I. Thess. 4:6—17,;
1. Kor. 15:23. 52.)

Erről az időről szól az Úr Zakariás próféta által: 
És azon a napon lesz. hogy kész leszek elveszteni min
den pogánvt, akik Jeruzsálemre támadnak; a Dávid 
házára és Jeruzsá'em 'akosaira pedig kiöntöm a kegye
lemnek és künyöi ületességnek lelkét és reám tekinte

nek, akit átszegeztek és siratják az egyetlen fiút és 
keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után. 
Azon a napon nagy siralom lesz Jeruzsálemben, ami
lyen volt a hadadrimmoni siralom a Meggido völgyében. 
És sír a föld; nemzetségek és nemzetségek külön. . .  
Azon a napon kútfő fakad a Dávid házának és Jeru
zsálem lakosainak a bűn és tisztátalanság ellen. És 
lészen azon a napon, így szól a Seregeknek Ura; ki
vesztem a bálványok nevei* a földön és emlegetni sem 
fogják ő k e t . . .“ (Z.k. 12:9—12; 13:1—2.)

Akkor Izraei népébő' eltűnik mindaz, ami a pogá- 
nyokban oly sok idegenkedést és gyülölséget ébresz
tett irányukban és üldözésükre ingerelte őket. Amilyen 
gyűlöltek és ü’dözöttek vol ak, olyan szeretettek és 
szívesen látottak lesznek akkor. Mert Izrael népe a 
megtérésében megengesztelődik és soha nem álmodott 
módon eszközzé válik a világ evangélizálására Akkor 
következik be az a csodálatos idő, amelyről Pál szól 
Fém .. 11:12— 16-ban: „fia pedig az ő e esésük a világ
nak gazdasága és az ő veszteségük pogányok gazdag
sága. mennyivel inkább az ő teljességük?.,. Mert ha 
az ő elvezetésük a világnak megbékélése micsoda lesz 
a felvételük. hanemha élei a halálból? Ha pedig a 
zsenge szent, akkor a tészta is; és ha a gyökér szent, 
az ágak is azok."

Izrael megtérése Isten országának kiterjedt és 
mélyreható hódítását hozza magával. (V. ö. 20:1—6 és 
Mikeás 4*1—4.) Ezt bizonyítják mindazok az ótesta- 
mentumi próféciák, amelyek még beteljesedésre várnak. 
Az évezredek szenvedéseiben megtisztul Izrael az első 
szeretetnek lelkesedésével és odaadásával tele idejét 
fogja é’ni. Ráadásul kifogyhatatlan ismerete és tapasz
talata lesz a legkülönbözőbb országokról, népekről, kul
túrákról. vallásokról és társadalmi rendszerekről. Ha az 
egy Tál apostol megingathatta az akkori világot, akkor 
mit fog majd véghez vinni az újjászületett Izrael? 
Nem csoda, hogy a Szentírás azt ígéri, hogy ,.az Ür 
dicsőségének ismeretével betelik a föld amiképpen a 
folyamok megtöltik a tengert.” (Habakuk 2:14.)

Természetszerűleg feltámad a szívünkben a kérdés: 
nvkor fog mindez megtörténni? Jézus azt mondta: ,.a 
fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már 
zsendül és levelet hajt. tudjátok, hoay közel van a 
nyár: ózonképpen ti is. mikor mindezeket látjátok, 
tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt." (Máté 
24:32—33.) A fügefa régi időktől fogva Izraelnek a 
szimbóluma. Akik ma megfordulnak a Szentfö'dön és 
közvet en tanúi lehetnek annak, ami Izraelben végbe
megy. mind azzal a hírrel jönnek vissza: a. fügefa már 
rügyezik. Isten ura’ma megvalósulásán] ,k döntő esemé
nyei következnek. Az ígéret földjére összegyűjtött, ott 
nemzeti függetlenséget nyert Izrael annak a bizony
sága, hogy a pogány misszió ideje betelőben van és> 
közel v.o az ajtó e őtt Jézus Krisztus visszajövetele.

KEZD EL ELÖLRŐL!...
A híres dán szobrászművésztől. Thornwaldsentöl kér

dezték mrg egyszer, melyik alkotását tartja a legjobb
nak? Szebbnél-szebb alkotásai bűzül egyiket sem emle
gette. még a híres ..Hívogató Krsztusát“ sem, hanem 
csak annyit válaszolt: a következőt.

A következő!... Ami jón! Mi’yen nagy lehetőséget 
rejt magában ez a tény, hogy van újrakezdés. Milyen 
vigasztaló körülmény az. hogy wncsen minden■ végkép
pen lezárva és befejezve. Ele'ünkben is újrakezdhetünk 
sok mindent. Fáradt napok után a ho'napot, elrontott 
esztendők után esetleg egy jobbat, tart a kegyelmi idő 
és elrontott élet után egy más éle'et: nem halálunk után, 
hanem még itt. Most! Nincs reménytelen eset Ne mond, 
hogy rajtad már nem lehet segteni. . Ami embernél le
hetetlen, az Istennél leh e tsé g e sP ró b á 'd  meg még 
egyszer. Meglátod, ho&y a ,.bo'dogságnak" nem az az 
előfeltétele, hogy megváltozzanak az élet körű ’ményeid, 
hanem a szivednek keli megváltoznia. Istennek hatal
mában áll új szívet adni, mert .,ő elveszi a kőszívet és 
ad helyébe hússzívet". Üj szívvel pedig egészen új életet 
lehel kezdeni. Sokkal igazabbat, teljesebbet, megszentel- 
tebbet és boldogabbat.

ÉTVÁGYTALANSÁG
A g g as z tó  tü n e t  az é tv á g y ta la n s á g ,  ak á rk in é l  is lép fel. 

Ott va lam i b a jn a k  kell lenni.
így v an  ez a le 'k i é ' e 'b e n  is. Nem íz ik az  Ige? Unal

m as ,  ső t  u tá la to s  az, amivel  l s ‘en t á p l á ’ni a k a r?  Az ok 
az,  hogy  valahol t e r e t  enged té l  az ö rd ö g n e k .  Állj azo n b an  
a  be tö rés i  h e ly re  s Isten Leikével szőri  sd ki az  e l lensé
ge t :  a l ighogy  ö rö m e s t  enged té l  az  ú r n a k ,  „ é tv á g y a d “ 
m á r i s  v issza té r .

A LÁTHATATLAN EVANGELIZACIÖT 
ezidén is tervbe vettük. Ha Isten engedi, az ELŐ VÍZ 
február 25í száma (tehát az ezután következő második 
szám) fogja közölni négy evangélizáló előadás anyagát, 
amelynek az alapján országszerte március 1—4-ig tart
juk meg az evangélizációnkat. Készüljünk rá imádság
ban és szervezzük meg bibliakörönként, imaközösségen
ként vagy gyülekezetenként a megrendezését.
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Az evangélizáció imaközössége

Együtt Isién előtt
FEBRUÁR 3. -  FIGYEL AZ ISTEN. (JER. 8,4—9.)

Állandóan rajtam van Uram figyelő tekintete. 
Megfigyelése alatt él a népe s ugyanúgy gyermekei 
is. Figyelme mindenre kiterjed. Életemnek nemcsak 
arra a területére, amit mások is látnak, hanem arra 
is, ami gondosan el van rejtve mindenki elöl. A 
szívemet is figyeli, fürkészi (Jer. 17,10.) Vegyem 
hát a szívemre, amikor megfigyeléseit közli velem.

Megfigyelte, hogy népe között nincsen igaz 
bűnbánat. (6. v.) Ezt hiányolja nálam is. Kendő
zöm, hazugul szépítgetem magamat. Beszélek bűnök
ről s nem akarok tudni teljes megromlotts'ágomról. 
Mások bűné n inkább fel tudok háborodni, sem mint 
a magam gonoszsága felett megkeseredni.

Megfigyelte, hogy nincsen népe között igaz Reá 
figyelés és> belőle fakadó engedelmesség sem. (7. v.) 
Engem is ugyanígy lát. Megszokásból veszem ke
zembe a bibliámat. A magam kedvére való „üzene
tet” s nem a.z ő akaratát kelesem benne. S hányszor 
világosított meg előttem igéket; örvendeztem is raj
tuk. Az engedelmesség azonban elmaradt. Vájjon ez 
nem az Ür beszédének a megvetése-e?

Megfigyelte, hogv hamis bizakodás kapott lábra 
népe között. (8. v.) Vájjon nem lopakodott-e bele ez 
az én szívembe is? Nem okoz-e hamis bizakodást az, 
hogy bibliaórás vagvok. hogy imaórára járok? Nem 
nö-e nagyra az önbizalmam egy-egy „jól sikerült” 
szolgálat után? Nem esem-e újra és újra ki a ke
gyelemre szorult szegénynek egyetlen bizakodásából 
S' lesz belőlem kegyelmet nyert bűnösből öntelt fari
zeus?

Milyen könyörületes a mi Urunk, hogy mind
ebből megtérésre hív s nyitva is tartja népe számára 
a megtérés útját. (4. v.) A számodra is nyitva van! 
Nézd, Jézus minden gonoszságunkat magára vette 
s mirrden mi bűnünkre kegyelmet szerzett. Engedd, 
hogy ez a szeretet megtérésre vigyen! Hiszen tud
hatod, hogy ö az alázatosoknak kegyelmet ád.

Adjunk hálát, hogy Urunk újra és újra leleplez 
minket s egyre nagyobbá tévén előttünk bűneinket 
teszi igazán naggyá előttünk irántunk való kegyel
mét.

Valljuk meg, hogy igaza van Urunknak, amikor 
bűneinkről beszél és szemünkre veti azokat.

Könyörögjünk Hozzá, hogy tartson meg bennün
ket mindig kegyelemre szorult bűnösnek és használ
jon fel bennünket kegyelmesen mások megtérésére.

FEBRUAR 10. — PRÓBÁL AZ ISTEN. (I. MOZ.
22,1 — 14.)

Urunk kezében áldott eszköz és drága ajándék 
a próba. Pedig mennyire félünk tőle és kesergünk 
miatta, ha részeltet benne! Ha komolyabban ven
nénk, amit Urunk kijelent felöle, örülnünk lehetne 
neki. Lám mennyire nem ismerjük Isten útjait.

A próbára, nem Istennek van szüksége, hanem 
nekem, ö  látja azt, ami bennem van, miéi itt a 
próba során az kiderülne. S velem is láttatni akarja. 
Az én szemeimet akarja megnyitni olyasmi látására, 
amit még nem Iátok világosan. Talán a bennem lévő 
bűnt és iránta való engedetlenséget.

Felhasználja azonban Isten a próbát arra is, 
hogy tanítson általa. Abrahámnak is meg kellett 
tanulnia, hogy hitének alap:a egyedül Isten Igé;e és 
Ígérete lehet és semmi kézzeFogható bizonyossá
gokra, tapasztalatokra (szavakra) nem támaszkodha- 
tik.

Mennyi mindennek kell kihullania a mi kezünk 
közül is, amihez görcsösen ragaszkodunk. Mennyi 
mindennek kell kicsúsznia a lábunk alól, amelyen 
biztosan állunk. Próbák ideje alatt veszi el Is*en 
tőlünk nvndezt, mígnem nem marad más a szá
munkra, csak f!) az Ő kegvelmessége Igéje: Jézus 
Krisztus. Igv éri el Isten azt nálunk, hogv hitünk 
ne emberi bölcsességen, sem emberi do’gokon, eset
leg époen hívő tapasztalatodon nyugodiék, hanem 
egyedül Istennek erején, amely a keresztről való be
szédben van elrejtve (I. Kor. 2,5).

A próbák ide:ét arra is> felhasználta Isten, hogy 
Magát velem jobban megismertesse. Ábrahám éppen 
a próbának ezen a hegyén ismerte meg, hogy Isten 
könyörületes szemmel tekint rá. így lett a próba 
helye számára Isten gondviselése megismerésének, 
irán+a való könyörülete újabb kijelentésének helyévé. 
Ugyanezt tes-zi Isten velem is. A próbák útján egy 
másik hegvre visz fel, a Golgothára. Itt van szá
momra elkészítve a csodálatos „gondviselés”, ahol a 
Fiú valóságosan megáldoztatott az oltáron. Isten 
minden próbával ennek a nagy áldozatnak és a mö
götte levő, hozzám lehaüó mentő szeretetnek a meg
ismerésében akar mélyebbre vinni. Azt munkália, 
amit egvik énekünkben énekelünk: „hogy kereszted 
titkait mind mélyebben ismerhessük”.

Adjunk hálát azért, hogv Isten próbák közölt 
vezeti gyermekeit és a próbákban gazdag áldást rej
teget a számukra.

Valljuk meg, hogy hálaadás helyett sokszor meg
keseredünk a próbák között és zúgolódunk miattuk.

Könyörögjünk, hogy Isiten kegyelmesen fedezze 
el botorságunkat és tegyen bennünket örvendezökké 
és áldásának befogadásában engedelmessé a próbák 
között.

EVANGELIZACIÖK:
Január 21—28: Keszőhidegkút ( Weiler Henrik).
Január 22—28: Sárszentlőrinc (Józsa Márton).
Január 29—31: Békéscsaba (Csepregi Béla és Rejtő 

Mária).
Február 1—3: Csanádapáca (Csepregi Béla és Rejtő 

Mária).
Február 4—5: Pusztaföldvár (Csepregi Béla és Rejtő 

Mária).
Február 11—17: Iklad (Csepregi Béla).
Február 13—19: Pilis (Harmati Béla)
Február 14—18: Szák (Józsa Márton).

GYEN ESI KONFERENCIÁK:
Február 7—11: Asszonyok számára (Józsa Márton, 

Zámolyi Gyula és Laborczi Zoltán).
Februar 18—27: Bibliaismereti tanfolyam (Görög

Tibor, Sólyom Károly, Selmeczi János és Laborczi 
Zoltán).

(Utazáshoz induláskor balatoni menettérti jegyet kell 
váltani, ami 33 százalékos kedvezményi jelent.)
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A SZOLGÁLAT JELENTŐSÉGE
(Gondolatok India nagy apostolának, Sadhu Sundar 

Singhnek az igehirdetéséből.)

Tibetben nagy fáradsággal gázolt egy ember a hó
ban. Halálos kimerültséggel küzdött. Ötközben egy hal
doklót talált, aki ott feküdt a hóban. Nagy fáradsággal 
hátára vette a félholt embert. Mindketten fölmelegedtek, 
vérkeringésük felfrissült s a haldokló feléledt. Megmene
kültek, — Amikor másokon segítesz, magadnak is szol
gálsz. Ilyen a szolgálat.

Isten segít annak az embernek, aki erőit és adott
ságait Isten és felebarát szolgálatába állítja. Lázár sír
jánál embereknek kellett a követ a sir szá:áról elhen- 
geríteni. Ehhez nem is volt szükség különösebb isteni 
segítségre. S niikor ők már megtették a tőlük telhetőt, 
Isten mePcselekedte azt, ami meghaladta az emberi erő
ket: fe ’támasztotta a holtat. Midőn Lázár életre kelt, 
ismét emberek segítettek a lepedők és a halotti lepel 
szétbontásában. Ugyan gy van a bűn halottaival kap
csolatban is. A tanítványoknak kell elhengergetniök a 
követ s más akadályokat a ha’ottak sírjáról s Isten lelki 
életet ad nekik. Sok feltámadt lélek ütközik azután bele 
különböző halotti leplekbe, amilyenek pl. a test, a rossz 
szokások, stb. Itt megint Isten gyermekeinek kell segí
teniük készségesen és örömmel.

Egy engedetlen fiú elhagyta az atyai házat, csavar
gók közé került és rabló lett belőle. Atyja szolgákat kül
dött érte azzal az üzenettel, hogy mindent megbocsát, 
csak térjen vissza és hagyja el a rossz utat. A szolgák 
féltek az üzenet továbbításától s ezért az idősebbik fiú 
szánta rá magát, mivel testvéri szeretet fűzte a tévely
gőhöz. A hegyekben rablók támadtak rá s halálosan 
megsebesítették. Közöttük volt a fiatalabb testvér is. 
Mikor a sebesültben megismerte saját bátyját, mellét 
verte és hangosan sírt. Az idősebb testvér kissé magához 
tért és hirdette neki atyjuk bocsánatát. „Most már elég. 
Elértem életem célját s teljes tettem a szeretet szolgála
tát" — szólt, s kilehelte nemes lelkét. A fiatalabb test

vért mélyen meghatotta bátyja ádozata. Hazatért atyjá
hoz és új életet kezdett. Isten gyermekeinek is Ilyen 
áldozatkészen kell vinniök az örömhírt, a szent evangé
liumot, még akkor is, ha életveszedelem várna rájuk. 
Hiszen az Üdvözítő is életét adta mindnyájunkért.

Sokan gyengeségükre hivatkozva nem akarnak szol
gálni testvéreiknek. Elfelejtik, hogy Isten ereje éppen a 
mi erőtlenségeinkben bontakozik ki. (II. Kor. 12:9.) 
Olyan szenvedőkhöz hasonlítanak, akik teljesen egészsé
gesek, jó étvággyal fogyasztják a tápláló ételeket, de 
gyengék maradnak, mert — nem mozognak.

Amikor az emberek rágalmaznak és ű’döznek titeket, 
a megvetés követőit hajigálva rátok, imádkozzatok értük, 
kövek he'yett szeretetet kapjanak tőletek. Balga gyerme
kek köveket dobálnak az érett gyümölcstől róskadó fára. 
Viszont a fa — édes gyümölcsöt ad nekik Nincs köve, 
amivel visszadobna. Ne riasszanak meg titeket a. meg
vetés kövei, A hamis híreszteesek azt bizonyítják, hogy 
lelki életet éltek s gyümölcstermők vagytok.

Isten gyakran kicsiny szolgákat használ fel nagy 
célokra, s azokat, akik a világ szemében nem sokat je
lenek, magas szolgálatba állítja. Ezek nem dicsekednek 
képességeikkel s nem támaszkodnak saját értelmükre. 
Ismerik gyengeségeiket s ezért nem kérkednek, hanem 
annál inkább az Orra támaszkodnak. Amikor az Or 
Jézus éhes tömeggel volt együtt a pusztában, a . tan't- 
ványok nem tudtak neki segíteni, ök maguk hazaenged
ték volna az éhes tömeget. Csak egy kiest fiú segíthe
tett, szolgálhatott az Ürnak. Anyjától kenyeret s kevés 
halat kapott, hogy több napra való élelme legyen, 
ö  ezt a tanítványok lábához tette, amikor megkérdez
ték, nincs-e kenyere. Lehet, hogy másoknak jobb és több 
kenyerük volt ott, de nem adtak. Csak egy egyszerű, 
kicsiny gyermek kenyere szolgálhatott a legjobb táplá
lékul, mivel rajta volt az Or áldása.

SZERETSZ-E ENGEM?
Irta: Sághy Jenő

Holdtölte volt éppen. A fehér 
fényben látni lehetett a szakadozott 
csoportnak messze elől haladó tag
jait is. Mentek, csendesen beszél
getve. Lábuk alatt hangosan ropo_ 
gott az apró kavics. Lehettek vagy 
hatvanon. Nagyobbrészt asszonyok, 
leánnok. de lepények és férfiak is 
akadtak közöttük.

A szomszéd községbe igyekeztek- 
Evangélizáció volt az ottani gyüle
kezetben. Már hetedik naoja tartott. 
S ok minden áldott estén átgyalo
goltak néoes csoportban. Nagyobb 
volt bennük az ige után való vágy, 
mint a hosszú gyaloglás fáradal
mától va'ó félelem. '

Egy fiatal özvegy asszony — 
Gulyásáé — fázósan összébb vonta 
magán a nagykendőiét.

— Hű. de hideg van: még a
csontjaimat is átjárja . . .

— Márciusban nem lehet ká
nikula — állapította meg bölcsen 
egy férfihang.

Idős asszony lépkedett Gnlyásné 
o'dalán. Előiehúzott fejkendője sö
tét árnyékot vetett az arcára, ö  is 
megszólalt:

— Maid megmelegszünk.
Az előbbi. férfi megkérdezte:

— Mitől? A gyaloglástól? — 
Akkor jobban kellene sietnünk.

— Nem attól- Az igétől. f Meg
melegíti az ember belsőrészét úgy. 
hogy csöpp hideget sem érez.

— Hm — válaszolta a férfi.
Leányhang csendült fel.
— Az bizony meg. Decemberben 

leánykonferencián voltam. Nagyon 
forró volt ott a levegő, különösen a 
konferencia végefelé; leginkább 
meg az utolsó összejövetelen, a 
morzsaszedesen. amikor a lányok is 
megszólaltak egymás után, Bizony_ 
ságtevés, ének. megint bizonyság- 
tevés. megint ének . . .  Ügy átforró_ 
sodott a levegő, hogy no. Alig bír
tunk magunkkal.

— En meg nem tudnék szólalni 
annyi ember előtt — mondotta 
Gulyásáé csendesen.

— Előre senki sem tudhatja — 
válaszolt a leány. — En sem akar
tam szólni azon a konferencián, 
aztán mégis megnyitottam a szá
mat. Azt vettem észre, hogy a 
mondanivaló maid szétveti a szíve_ 
met. S fel kellett állnom, beszélnem 
kellett. . .

Elöl valaki énekbe kezdett. Az

üde leányhang ezüstös csengése 
egybeolvadt a holdfény ezüstjével 
s mintha a holdsugarak is csengeni- 
bongani kezdettek volna.

— ütött a boldog óra.
Rabságomnak vége,
Eloszlott virradóra
Ejfél sötétsége.
Mind többen csatlakoztak az 

énekhez. Aradó erővel, ujjongva 
szárnyalt föl a dallam.

— Nevetéssel telve szám.
Ajkamon vigasság,
Üj világ derült reám:
Tündöklő szabadság!...
.Aztán csend ereszkedett a gya

loglókra, csak a halk beszélgetés 
lassú moraja hallatszott...

Amikor kéi óra múltán visszafelé 
tartottak, már nem fogytak ki az 
énekből. Nem beszélgettek, csak 
énekeltek. Ha egyik étiek hangjai 
elhaltak, elmerültek a hold sugárzó 
fényének árjába, a csoportban elöl 
vagy hátul vagy középen, de újat 
kezdtek. Végigénekelték a hosszú, 
hétkilométeres utat hazáig.

Gulyásné együtt énekelt a töb
biekkel, de a szöveg akármi volt is,
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neki állandóan az a két sor járt a
fejében és zengett a szívében:

— Ütött a boldog óra.
Rabságomnak vége.
Megtörtént az. amit semmikép

pen nem gondolt volna. A morzsa- 
szedésen ó is megszólalt. Beszélnie 
kellett, mert fojtogatta torkát a 
mondanivaló. Néhánu szaggatott, 
töredezett s a végén könnyekbe 
fulladó szóval elmondotta, hogy 
úgy érzi minden mássá lett körü_ 
lőtte, mássá önmaga s ezt a meg
váltó Jézus Krisztus cselekedte 
vele. akire mostantól fogva ráteszi 
az egcsz életét.

Múltak a hetek, teltek a hónapok.
Gulyásáé élete tényleg mássá 

lett. Nem vonzotta már többé a 
mulatság, a tánc s egyéb effajta 
szórakozás. Nem izgatta az újbóli 
férjhezmenés gondolata, lehetősége 
sem. Szorgalmasan dolgozott s 
odaadóan gondozta, nevelte két kis: 
gyermekét. Életének szenvedélye a 
Biblia lett. Olvasta egyedül, olvas
ta, magyarázgatta a gyermekeinek, 
olvasta a vele azonos gondolkodású 
asszonyokkal. Istentiszteletet, úr- 
vacsorázási alkalmat soha el nem 
mulasztott. Élt az igével, az imád
ság drága ajándékával és nem fu_ 
karkodott a bizonyságtevéssel sem.

Azt lehetne mondani: mintaszerű 
ke reszt u én életet élt. Mégis ahogy 
a hetek, hónapok múltak, teltek, 
valami ürességet kezdett érezni a 
lelkében. Valami belső nyugtalan
ság támadt föl benne és gyötörte 
egűre fokozódó erővel. A kívülállók 
ebből nem vettek észre semmit, de 
ő érezte, tudta: gonosz féreg rágja 
új életének frissen sarjadt fáját. 
Sokszor próbálta belső nyugtalan
ságát azzal lecsendesíteni: csak
képzelődés az egész, de a nyugta
lansága ismét csak föltámadt. Bíz- 
tatgatta magát: rendben van a dol
ga: megmentette lelkét s « legjobb 
úton halad az üdvösség felé: ám 
hiába volt önmaga csitítgatása, 
bíztatása.

Ebben a gyötrő lelkiállapotában 
történt, hogu Isten meghallgatta 
sokuk kitartó imádságát: evangéli- 
záció lett a gyülekezetben.

Kezdettől fogva hűségesen eljárt 
minden alkalomra. A reggeli isten_ 
tiszteleteken, az esti evangélizációs 
előadásokon, az asszonyok össze
jövetelein. az énektanulási órákon, 
egyszer sem maradt üresen a helye. 
Ott ült és hallgatta az igét, imád
kozott magában, imádkozott hango
san. énekelt szívvel-lélekkel. Ott 
ült, de a nyugtalansága, ha az 
együttléten lecsillapodott is vala
mennyire, utána újult erővel támadt 
föl.

Peregtek az evangélizáció napjai 
s ö úgy érezte, minden nap egy_ 
egy drágakövet ragad el a kezéből; 
minden nappal kevesebb a lehető
sége és reménye, hogy megtalálja 
a békességet, amely azon a régi 
evangé'izácicn olyan bőséggel
áradt el lelkében.

A negyedik napon az evangéli- 
zátor az asszonyok délutáni össze
jövetelén János evangéliumának

huszonegyedik részét kerítette sorra.
Azokat a verseket olvasta föl belőle, 
amelyekben a feltámadott és a 
Genezáret tavánál tanítványainak 
megjelenő Jézus megkérdezte Simon 
Pétert:

— Simon. Jónának fia, szeretsz-e
engem?

Ezeket a verseket magyarázta az 
igehirhető. Gulyásáé hallgatta, hall
gatta. Egyszeresük valami bele- 
hasltott a szívébe, hogy majdnem 
feljajdult. Vakító világosság tá
madt lelkében és ennek a világos
ságnak a fényénél tüstént meglátta 
nyugtalanságának okozóját: bűnös 
önzését. . .  Igen, ö hallgatta, ol
vasta az igét — azért, hogy a 
maga üdvösségét megszerezze. El
szakadt a világ örömeitől, imád
kozott, közösségbe járt, gyermekeit 
Isten félelmében nevelte, a meg
váltó Jézusról vallott az emberek
nek, — de jaj, nem Jézus kedvéért, 
nem az iránta és az elveszettek 
iránt való szeretetböl. hanem egye
dül a maga üdvösségének biztosí
tása érdekében. Micsoda feneketlen, 
sötét mélysége a bűnnek, az önzés
nek!! Vaiósaggal beleszédült, mint 
aki halálos leszedelmeket rejtő sza
kadék szélén jár.

Van-e menekvés? Csak az lenne 
kiút. ha szeretetet tudna érezni 
Jézus iránt. Hát olyan nehéz Jézust 
szeretni, hiszen megérdemli a sze- 
retetét?! .Életét adta érte! . . . .  De 
nem. nem tudja mégsem szeretni 
Jézust, csak önmagát. Rázuhant a 
kétségbeesés. Nincs menekvés.

Ahogy ott teljesen összetörve ült 
a helyén, halvány reménysugár 
csillant meg lelke mélyén. Szólnia 
kellene az igehirdetőnek. A ő sza
vain keresztül ébresztette Isten 
menthetetlen önzésének, sötét bű
nének a tudatára, hátha őrajta ke
resztül megmutatná a bűnből ki
vezető utat is.

Alig merült fel benne ez a gon
dolat. ellenvetései támadtak. Ho
gyan közeledjék a lelkipásztorhoz, 
hiszen azt sem tudja bizonyosan: 
ráér e: Széguenli is magát nagyon. 
Meg aztán mit tudna neki monda
ni az evangelizátor! Az is csak em
ber. Legfeljebb azt mondja majd 
neki: szeretnie kell Jézust, aki meg
váltotta az örök kárhozattól. Ám

ennyit ő is tud: szeretnie kellene 
Jézust, de éppen az a baj, hogy 
nem tudja szeretni.

' Tusakodott és tusakodás közben 
végétért az összejövetel. Lelke űzte, 
hajtotta: lépjen most oda az Isten 
szolgájához és kérjen tőle magán- 
beszélgetésre alkalmat... Nem 
mert odamenni. S utána mégjobban 
földrenyomta a kétségbeesés: el
szalasztottá a menekülés lehető
ségét.

Éjszaka alig aludt valamit. Nagy 
lelki kínjai után reggel azzal az 
elhatározással kelt föl: ma törik-
szakad, de beszél a lelkipásztorral.

A bátorsága még mindig nem 
volt elegendő. így egyik asszony- 
testvérét, közösségük vezetőiét kérte 
meg: szóljon az ügyében: Az aztán 
beszélt is az evangélizátorral, aki
nek persze, hogy volt ideje a Gu
lyásáéval való magánbeszélge
tésre . . .

Gulyásné szorongó szívvel, riad
tan, könnyes szemekkel lépte át a 
szoba küszöbét és ült le a lelkész
szel szemben . . .  Tiz-tizehöt perc 
múlva lépett ki a szobából. Szemét 
még a könnuek párája fátyolozta 
el. de a könnyek fátyolán átcsillo
gott a bűnei terhét lerakott, Isten
nel megbékélt lélek csendes, su
gárzó derűje.

Meggyónta a lelkét fojtogató 
önzés sötét bűnét, aztán meghal
lotta, hogy a keresztyén élet harca, 
a bűn elten vaLó harc a megtéréssel 
nem fejeződik be, inkább csak meg
kezdődik. Meghallotta: a Krisztus 
áldozatával földretepert óember 
külsőt változtatva igyekszik újból 
teret nyerni és eluralkodni a kegye
sek életében. Legfőképpen pedig 
meghallotta — és ez volt az, ami 
levette róla a terhet s megbékél
tette — hogy Jézus Krisztus vére 
ezt a bűnét* feneketlen önzését, 
szer etet lenségét is eltörölte.

Ment az utcán hazafelé, sietve, 
szinte repülve. Lelkében újra fel
csendült Jézus kérdése:

— Szeretsz-e engem?
Meglassította lépteit és a bűn-

bocsánat, szabadság királyi aján
dékát, elnyert lélek forró, izzó hálá
jával. túláradó örömével suttogta:

— Oh. Utam te mindent tudsz; 
te tudod, hogy én szeretlek téged.

NÉMA BIZONYSÁGTÉTEL
Az „Elő Víz*' egyik leghűségesebb 

olvasóját, az érte könyörgő imahátvéd 
buzgó tagját, a konferenciák egyik 
igen örvendező, boldog résztvevőjét, 
Májay Ann<*t, az Ur magához szólí
totta. Le kellett tennie a ceruzát, 
megyei o.y..n nagy > . ássa. jegyez- 
gelte a konferenciák előadásait — ál- 

asut sónak szamára —, e.neműit bi- 
zonyságtevő ajka, az Ur szólt, el 
ke.lett indulni a nagy találkozásra.

Most arról a felejthetetlen lelki él
ményről szerelnék, az Ur indítására, 
bizonyságot tenni, amellyel engem 
megajánaékozott az Ur azáltal, hogy

átélhettem, hogyan készíti öt fel egé
szen, hogyan lesz egészen neki szen
telt az é.eiec

Csodálalos volt az egész. Első agy
vérzése után béna tagjaiba alig né
hány nap alatt erő, élet áradt. Majd 
elhangzott feléje a bűnbocsánatot hir
dető Ige: „Megbocsátanak a Te hú- 
neid”, azután pedig „Kelj fel és járt’. 
Es ö felkelt és ámulva, boldog öröm
mel tapasztalta. hogy jár, hogy meg
gyógyult, hogy az Ur csodát leit vele. 
Eide most már c s a k  bizonyságtétel 
volt, lényével, szavaival és egész é.e- 
tével. Nem zavarták külső körűimé-
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nyék, nem érezte a szegénységet, bol
dog volt, meri Krisztusban m i n d e n  t 
megkapOít. Kinionanaiaiian öröm tor 
lőne el, mikor az emberek szereteíén 
kérésziül az Ur végleten szerétéi 
érezte maga felé áramtam• „Etsuuor 
ez a nagy szeretet'1, mondotta, Gyo- 
nyörköaoLt az Urban szüntetett. Arcán 
földönLÚli ragyogással, örvendezéssel 
számolt be nekem mindig letki éimé. 
nyeiról és én is méty döbbenettel, de 
ugyanakkor métyen meghajolva Urunk 
haiai.ma és kegyenne e.óít, láttam 
magam előtt rohamos növekedését. 
Fényiéit világossága és dicsőítettem 
érte mennyei A'yámat. Bensőséges, 
soha nem tapasz.ad lelki egységben 
borultunk le utolsó alkalommal az ú/ 
esztendő első napján együtt .Megvál
tónk előtt, hogy dicsérjük öt, hogy 
hálát adjunk azért, hogy szeretett 
testvéremben így megdicsóítette me
gát.

Az Ur útjai nem a mi útjaink és 
gondolatai nem a mi gonuo.aiaink. 
Testvérünk kész volt, Urunk az örök 
hazaba szó.noda. Isméi elhang
zott feléje az Ur szava, amikor a má
sodik agyvérzés bekövetkezett de most 
már úgy: „Kelj fel és menj h a z a I ” 
Hazaszuáioiia, az örök hazába, örök 
bo.aogságra. Mi fájdalmas, össze szo
rult szívvel álltunk kórházi beteg
ágya mellett• Nagyon nehéz volt a 
búcsú, pedig élt bennünk a viszont
látás reménysége. De ö boldog volt. 
Némán és majutiem teljesen bénán 
teit bizonyságot arról, hogy az Ur
ban van, hogy békességben van és 
bo.dogan megy haza. A halála elölii 
szelia, boiuogságiól és szere.ettől 
sugárzó mosoly volt az ő néma bi- 
zonyságléiCie, Krisztus arca rajzoló
dott ki rajta. Ezt sokan megértet
ték és meglátták, úgy a betegek, mint 
a körülötte lévő ápolónők közül. Két

ápolónő könnyes szemmel beszélt 
nekem röviaaet halála után arról, 
hogy mennyire szerették kedves test
vérünket és hozzáieliék, hogy „bizo
nyara a mennybe jut, hiszen olyan 
betiés, jóságos és szeretettől sugárzó 
vöd az arca“.

Az Ur tanítását én is megértettem. 
Testvérünket példaképül adta ne
künk. Engedelmes eszköze volt az 
Urnák, azért tudott alkalmas edényt 
fnrmátni belőle. Hálát adok az 
Urnák, hogy ilyen bizonyságokat ad, 
akiken keresztül sugárzik fe.énk az O 
n uay  sz e re .cie és nogy mint drága 
testvérünknek, nettünk is he.yet ké
szített az örök hazában, ahol majd 
együtt dicsérhetjük öt. „Szent, szent, 
szent a Seregeknek Ura, dicsöíttes- 
sék az Ö háromszor szent neve!”

1951 január 19•
DUBOV AI ILONA

Az örök Testamentum vére
„A békesség Istene kihozta a halálból 
a juhoknak nagy pásztorát, örök szövet- 

4  ' ség vére által a mi Urunk Jézus Krisz
tust.“ (Zsid. 13, 20.)

Isten szövetséget kötött velünk. Ebben a szövetség
ben rejlik megkegyelmeztetésünknek, megváltásunknak és 
minden áldásnak a titka, amit Isten Krisztusban aján
dékozott nekünk. Uj élettörténet kezdődik ezzel az örök 
szövetséggel. Ha te ma kegyelemben vagy, annak oka 
Istennek minden értelmet fe.ülhaladó könyörületében van.

1. Ennek a szövetségnek a pecsétje az Ur Jézus
vére. Mikor Jákob szövetségre lépett Lábánnal, vett egy 
követ és fölállította azt a szövetség jeléül. (I. Móz. 31, 
45.) Az Ótestameniumban vérrel erősítették meg a szö
vetségeket, amiket Isten kötött az emberekkel. Amint a 
vér kiömlött és az áldozat meghalt, a szövetség érvé
nyes volt. Az örök Szövetséget is vérrel kellett meg
pecsételni. Ez nem lehetett sem ökörnek, sem kecske
baknak a vére. Állati vér nem volt -elég erre. Isten Fia 
vérének kellett folynia. Krisztus vére pecsételte meg az 
ötök szövetséget. Soha nem lehet megtörni ezt a pecsé
tet. Amilyen kevéssé törhető meg a pecsét, éppen olyan 
kevéssé szeghető meg maga a szövetség.. Nem, Isten 
velünk kötött és tulajdon Fiának vérével' meghintett
szövetségét sohasem szegi meg. A szövetség örök és 
érinthetetlen. Sziklaszilárd az; mert Krisztus vére erő
sítette meg. Kételkedő ember, állj meg itt csendben, bo
rulj Istened elé és adj hálát Neki Krisztus véréért! 
Hagyd el a hitetlenség sötétségét és higyj az örök szö
vetség vérében!

2. Krisztus vére nemcsak megerősítette az örök szö

vetséget, hanem egy bizonyos részről alapot nyújtott 
hozzá. Isten szövetséget kötött az emberekkel s azoknak 
teljesíteniük kellett vo na az ö  követeléseit. Ezek azon
ban nem tartották meg, hanem áthágták az 0  törvé
nyeit. Hogy lehetett ezt he yehozni? Az Istenember 
Krisztus által. 0  engede'mes volt haláláig, még pedig a 
keresztfa haláláig. Megbünhödött gonoszságunkért. Az 0  
vérének kiontása volt az engesztelés bűneinkért. Igen
képpen nyújtott alapot 0  a szövetséghez. Krisztus vére 
írta alá az örök szövetséget és az ember szövetségrontó 
bűneit elfedezte az ö  vérével. Az örök Atya nem lép 
vissza többé a szövetségtől, amióta a juhoknak nagy 
Pásztora letelte életét érettünk.

Hogy beszélhetsz ilyen könnyelműen: Isten eltaszí
tott, nincs kegyelem és nem várhatom többé az üdvös
séget! Lásd meg, Krisztus vére áll jót azért, hogy az 
örök szövetség nem szeghető meg.

3. A „szövetség“ szót sokan „testamcntum'l-nak 
fordítják. Isten szövetséget kötött velünk és az olyan 
erős, hogy meg nem rázkódhatik. „Az embernek meg
erősített testamentumát senki' erőtlenné nem teszi.“ 
(Gál. 3, 15.) Isten maga tenné erőtlenné az ö  szövet
ségét? Soha! Légy bátor, mondj búcsút a töprengésnek 
és a kétségeskedésnek. Higyj az ,,örök testamentum“-ban 
és öröm tölti meg szivedet.

4. A szövetség ,,örök szövetség", a testamentum 
„örök testamentum“. Az örök frigy mindig megmarad, az 
örök szövetség sohasem szűnik meg. Az égi örömöknek 
és az istentelenek kínjának nincs vége. Ez borzalom az 
istenteleneknek, neked azonban Istennek népe, szent 
öröm forrása. „Az ö  kegyelme és igazsága mindörökre 
szól.“

8 ÉLŐ VÍZ
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A KERESZTRŐL VALÓ BESZÉD
(I. Kor. 1:22—24.)

Mi teszi az evangéliumot hatalommá az emberi 
szivek fölött? Mi a magyarázata annak, hogy még 
annyi nemzedék után is mind újabbakat ragad meg 
és kerít hatalmába? Itt a földön általában az olyasmi 
hódit, ami az emberek várakozásának és vágyakozá
sának megfelel.,Ez pedig egyáltalán nem áll az evan
géliumra. Az evangélium Semmi módon nem felel 
meg az ember kívánságainak és nem ígér kielégülést 
a reménységeiknek. Az evangélium tekintetbe se veszi, 
hogy mi mit szeretnénk. Évszázadokon át úgy vezet 
az útja, mintha egyáltalán nem érdekelné milyen vá
gyak és várakozások vajúdnak az emberi szivek leg
mélyén. Mindig így volt. Az emberek kívánták ezt 
vagy vártak amazt, az evangélium pedig hozott és 
nyújtott valami egészen mást. Pál azt mondja: ,,Egy
felől a zsidók jelt kívánnak, másfelöl a görögök böl- 
cseséget keresnek, mi pedig Krisztust prédikáljuk, 
mint megfeszítettet.'’

Könnyű megértenünk, hogy az emberek bolond
ságnak bélyegzik a megfeszített Krisztusról való be
szédet, ha emberi mértéket használunk. Ha valóban 
úgy áll a dolog, hogy Isten nyúlt bele a do'gok 
rendjébe, akkor az másképpen történt volna, olyan 
módon ami inkább megfelelt volna Istennek. Nagyobb 
hatalmat kellett volna mutatnia és nyilvánvalóbban 
megtörni az ellenségei hatalmát. Ez sokkal kézen
fekvőbb, érthetőbb és hihetőbb volna.

Most pedig hangzik a megfesz tettről szóló pré
dikáció arról, aki elbukott a küzdelemben és gonosz
tevő módjára keresztre került. Mindez merő el.entét- 
ben van az emberi logikával. Az bizonyos, ha mi 
találtuk volna ki az evangéliumot, az sokkal érthe
tőbb és hihetőbb volna. Tele volna jelekkel és bölcse- 
séggel. De ugyanakkor nem is volna evangélium. Az 
evangélium nem olyasmi, amit mi szeretnénk. Az 
Isten cselekedetéről szóló üzenet ez. Ha pedig az 
Isten nyúlt bele az események folyásába, hogy az el
bukott embert magához emelje, akkor Ő nem kért 
tanácsot az embertől, hogy lehetne ezt a dolgot célra
vezetőbben csinálni, ő  olyan módot alkalmazott, amit 
mi soha nem találtunk volna ki. Alázatosan és sza
márháton küldte el a Messiást. Az embernek Fia nem 
azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem, hogy 0  
szolgáljon.

Vannak itt elegén, akik azt kívánják, hogy nékik 
szolgáljanak. Az embernek Fia azonban azért jött.

hogy Ű szolgáljon és adja az ő  életét váltságul soka
kért. Es erről a Keresztrefeszítettről beszél az evan
gélium. Minden mi reménységünk, vágyálmunk és 
bölcselkedésünk nem változtat a világon egy szemer
nyit sem. Marad az olyan, mint amilyen volt. De az 
a megalázott, meggyaiázott és keresztrefeszített Ná
záreti a legnagyobb változást, új születést, új terem
tést tud véghezvinni minden egyes bűnös szívben, 
aki térdrehull előtte. Nem csoda tehát, hogy erről a 
megfeszítettről való beszéd az Istennek ereje és böl- 
csesége minden hívőnek üdvösségére.

Hatalmas harc dúl körülöttünk. De az a legcso
dálatosabb, a harc közepette is, hogy a küzdelem el
dőlt már. Krisztus megvívta a kereszten ezt a har
cot és feltámadásában győzelmet aratott. Ö a zsenge 
és a gyülekezet feje. Amit csak kivívott ebben a harc
ban, mind a számunkra vívta ki. Amikor hitben az 
övéi vagyunk, akkor a győzelme a mienk is. Krisztus 
nem az, akit mi szeretnénk, vagy elképzelünk, hanem 
az, akire szükségünk van. Mert nincsen egy ember 
sem a föld kerekén, akinek ne lenne égető szüksége 
Megváltóra és az ö  győzelmében való részesedésre.

Nygren Anders svéd püspök

. M ásokat  m e q ta r to t t ,  r m q á t  nem  tud ia  m e g ta r ta n i . "  
R u m er  H. o l tá rk é p e  Halléban.
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ALÁZATOSSÁG
A testi ember számára kibírhatatlan. A vallásos 

ember erénynek látja és próbálja „csinálni“, a hívő em
berek nagy része pedig kénytelen megállapítani, hogy 
ez a szó lett legkevésbbé valósággá az életükben! Áldott 
életű keresztyénektől hallottam: „Nem vagyok igazán
alázatos!“ És ha magam sóhajtva ismertem be valaki 
előtt, hogy mennyire szükségem lenne igazi megalázko
dásra, világosságban járó emberektől többnyire ezt hal
lottam: „Nekem is ez hiányzik!“

Talán neked is, testvérem? Pedig legtöbb nyomorú
ságunknak, megoldatlan kérdéseinknek, be nem teljesült 
ígéreteknek és sok-sok bűnnek ez van a mélyén: nincs 
bennünk alázatosság, nem tudunk igazán megalázkodni 
az Ür előtt.

Miért kibírhatatlan az alázatosság a testi ember 
számára?

Meg van írva, hogy a „test gondolata ellenségeske
dés Isten ellen“ (Róm. 8:7.). Már a bűnbeesésnek a fel- 
fuvalkodás volt a gyökere: az ember olyan akart lenni, 
mint az Isten, A Sátán, a nagy lázadó, a saját arc
képét úgy akarta örökre az emberbe vésni, hogy az 
embert ugyanerre az útra csábította, bizalmatlanná tette 
Urával szemben és a hamis felemelkedés útját muto
gatta neki. így leit az első gyermek, amint fe!nőttv ko
nok lázadóvá és ezen a szörnyű úton testvérgyilkossá!
(I Móz. 4:5—8.) A büntetés alatt sem alázkodott meg. 
(13-14.)

Az írás félelmetesen említi a ,,Kain útját“ (Júdás
11. v.): „Jaj nékik, mert a Kain útján indultak e l . . . “ 
Élő lelkiismeretű ember megretten attól a gondolattól, 
hogy ő maga oda juthat, kétszer meghalttá, tévelygő 
csillaggá lehet, akinek a sötétség homálya van fenn
tartva örökre (12—13. v.), épúgy. mint a nagy Lázadó 
számára a tűzzel és kénkővel égő tó. — Hol kezdődik 
a Kain útja? Ott, ahol nincs alázatosság! Kain társai, 
akiket Júdás levele emleget, szintén a riagyravágyás 
útján „szakadtak ki“ (11. v.), Bálámot a hatalom hízél- 
kedése és a pénz vonzása csábította el, Kóré nem akart 
senkit maga fölött látni. Hiányzott belőlük az alá
zatosság.

Megrendítő példákkal lehet ezt a sort kiegészíteni. 
Ott van Saul király szörnyű bukása. Akkor indult el 
a lejtőn, amikor „emlékoszlopot állított magának“ (I. 
Sám. 15:12) Ezért figyelmezteti őt Sámuel által az Ür: 
„Nemde kicsiny valál a magad szemei előtt i s . . . “ (I. 
Sám. 15:17.), Egyszer maga is látta, hogy méltatlan 
arra, amivé Isten emelte, de elveszítette az alázatossá
got! Ott van Absolon bűnnel borított útja. Honnan in
dult el? Nagy akart lenni! Ezért űzi c-1 tulajdon apját a 
trónról, s mindenki botránkozására gyalázatosán cselek
szik (II. Sám, 16:22.), vérontásba, polgárháborúba ker
geti a népet, ö  is emlékoszlopot állíttat magának (II. 
Sám. 18:18.). Milyen borzalmas, átkos a veszte. Kevély
ségének koronája, a haja (I.. Sám. 14:25—26) okozza $ 
halálát.

Az önmaga bálványozásának, a felfuvalkodásnak a 
bűne alázza Nabukodonozort az állatsorig és addig kell 
úgy maradnia, amíg lelke kevélységét a nyomorúság 
ki nem égeti és be nem látja, hogy az Ür „azokat, 
akik kevélységben járnak, megalázhatja.“ (Dán. 4:34.)

Istennek valóban nem lehet más felelete az ember 
szíve kevélységére, mim az, hogy megalázza. A zsol- 
tá• f ó mopUja, hogv Isten megalázza ;a kevély szemeket., 
(Zsolt. 18:28.) bűnbánattal beszél arról, hogy Isten 
megalázta erejét (102:24). Hányszor teszi ezt Urunk 
velünk' is, amikor a magunk ereje újból és újból fel
támad és elbizakodoHá tesz! Pedig keserves dolog a 
megaláztatás! Sok szív rejtett kevélysége éppen a meg
aláztatás útján derül ki. Ez történik a pusztában ván
dorló zsidókkal, akiket Isten megpróbál, hogy nyilván
valóvá legyen, mi van a szívükben. És mi lett nyilván

valóvá? üibói és újból lázadókká lettek. Azért kénytelen 
Isten a tulajdon népének „ellenére járni“, új és új íté
leteket hozni rájuk, mert „akkor talán megalázódik az 
ő körülmetéletlen szívük és akkor az ő bűnöknek bün
tetését békével szenvedik.“ (III. Móz. 26:41.) „Elbizako
dottan senki se cselekedjék.“ (V. Móz. 17:13.) „A király 
szíve se fuvalkodjék fél.“ (V. Móz. 17:20.)

Isten kénytelen az ő népét figyelmeztetni arra, 
hogy fel ne fuvalkodjék a szívük a bőségben, mert 
akkor az Ö ajándékai birtokában elfelejtkeznének az 
ürról (V. Móz. 8:14.). Hány hívő sizív távolodik el 
Isten nagy jósága és kegyelme tapasztalásában Tőle 
magától, így lesz bennük úrrá a megszokottság, hálát
lanokká, keményszívűekké lesznek, természetes, hogy 
örömüket is elveszítik, mert elveszítették az Isten előtt 
való alázatosságot, elfelejtkeztek a régi bűneikből való 
megtisztulásukról. (II. Pét. 1:9.) Az állandó kegye- 
lemreutaltság tudata elmosódott, a nyert kegyelem 
hiábavalóvá lett rajtuk száraz, üres keresztyénekké lel
tek, akiknek az életét senki sem kívánja meg. Elfelé 
tették az alázatosság, a csak kegyel emre-utaltság bol 
dogságát! (Ezért kénytelen Isten az újszövetség népét 
is megalázni, nevelésbe venni.) Az engedetlen szívnek 
nagy szüksége van arra, hogy megaláztassék. Ezért, 
int annyiszor az Ige: „alázzátok meg magatokat“
(I. Pét.* 5:6), „öntözzétek föl az alázatosságot“ (Kol. 
3:í2, I. Pét. 5:5), „teljes alázatossággal járjatok“ (Ef. 
4:2), „alázatosan egymást különbeknek tartván timaga- 
toknál“ (Fii. 2:3). Ha az Istennel való megbékülés 
vágya olyan erős volna is az emberben, hogy képes 
lenne saját gyermekét adni a bűneiért, az sem érne 
semmit, mert Isten nem kíván áldozatot, hanem azt 
akarja, hogy alázatosan járjunk Vele, (Mikeás 6:8.) 
Milyen nehezen megy az embernek az alázatosság! 
Kész inkább mindenét odaadni, hirtelen felbuzdulásában 
fogadalmakat tesz, engedelmességet ígér (II. Móz. 
19:8), csak megalázkodni nem akar. Sokaknak sejtel
mük öincs arról, hogy nagy elhatározásaik mögött, 
csodaéhségük mögött rejtett kevélység húzódik meg és 
éppen a kevélység titkos betegsége okozza, hogy nem 
tapasztalhatjuk meg Isten nagy ígéretei beteljesedését.

Isten legnagyobb ígéretei az alázatossághoz van
nak kapcsolva. Az alázatos szívünek ígéri, hogy vele 
lakik (És. 57:Í5) és azt a kegyelmet is, ami neki szu
verén joga, annak adja, akinek akarja, azt is az aláza
tosnak ígéri. (Jak. 4:6.) A kegyelem természetében rej
lik, hogy nem lehet megfizetni: az ember tehetetlenül 
vergődhetik, bármennyit gyötörheti magát, sem szenve
déssel, sem engedelmességgel, sem áldozattal nem lehet 
a kegyelmet kiérdemelni. Végső nyomorúságba és tehe
tetlenségbe zuhanva pusztulhatna el az ember kegye
lem nélkül. Mit tegyen hát az Istenre éhes ember, aki 
szűkölködik a kegyelem, az új élet megtapasztalása 
nélkül? Egyet Jakab apostol is mer ajánlani az ilyenek
nek: „Alázzátok meg magatokat az Ür e lő tt...“ (Jak. 
4:10.)

A megaláztatáson és magunk megalázásán keresztül 
áldást nyerünk. Lehet, hogy azt kell meglátnod magad
ról, hogy eljátszottad a kegyelmet, sokszor kínálta 
Isten, mikor neked nem kellett, sokszor kellemesebb, 
könnyebb volt a bűnt választani, mint engedelmeskedni 
és most tele a szíved rettegéssel, mert jól tudod, hogy 
„rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni.“ (Zsid. 
10:31.) Testvérem, van egy út a számodra! De csak 
egy! Légy kész megalázni magad! A különben istenfélő 
Ezékiás királyon, sőt miatta egész Judán és Jeruzsá
lemen Isten haragja volt, mert „magában felfuvalkodék“. 
De mi’yen drága o’vasni a folytatást: „Azonban meg
alázta magát Ezékiás az ő felfuvalkodottságában Jeru

zsálem lakosaival egybe, ezért nem szállá többé rájuk 
az Ürnak harag ja ... (II. Krón. 32:26). És minden dol
gában igen szerencsés vala Ezékiás (30. v.) és nagy 
gazdagság adatott néki“ (29. v.) Az ü r  a megalázkodás 
után visszaengedhette Ezékiást az elveszített, kegyelem 
örömébe. Még többet is mond a Biblia. Manassé király 
utálatos, gonosz volt Isten szemében, bálványtemplomok 
építése mellett szörnyűségeket művelt, „fiait átvitte a 
tűzön, jövendőmondásokat, varázslásokat és szemfény
vesztéseket űzött, ördöngősöket és jövendőmondókat 
szerzett és sok gonoszságot cselekedett az ü r szemei 
előtt (II. Krón. 33:6.), elcsábító Judát és Jeruzsálemet, 
hogy még gonoszabbul cselekedjenek, mint a polgá- 
nyok“ (9. v.) és noha megszólította az Ür, nem figyel- 
mezett reá (10. v.) mégis — milyen csodálatos — ami
kor Manassé a nyomorúságban teljesen megalázta
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magát Isten elöttt, ö  m e g k e g y e l m e z e  néki! 
A gonosz, gyilkos Akháb király is megalázkodik az 
Illés által kijelentett ítélet alatt és a nagv kegyelmű 
Isten nem hozza reá a veszedelmet az ő életében, meg- 
könyörül rajta is. (I. Kir. 21:27—29.)

Ez a hatalmas .kegyelem könyörült meg   most
már nemcsak ideigvaló segítségre, nyomorúságból sza- 
badításra hanem az örök életre — a kereszten függő 
latron, Tokicsi Isiin, a iapán rablógyilkoson és sok
sok más gonoszon — raitam is!

Ez a végtelen kegvelem könyörülhet raitad is. ha 
tehetetlenül vergődő' akár a bűn sarában, akár félhívő 
szíved élettelengép^ben! De egvre vigvázz! Is te n t nem  
le^e t beosonni k ijá tszan i. m eacsű fo ln ; ham is a lázo tta l, 
vüpu  a lá za to sko rá ssá l  N orn lehet a b ű n t  h a lm o z n i .  b o n y  
a kegyelem annál nap^ohb lépvén p M  Isten megvon- 
hait’a epv szívtől az alázatosság ajándékát egészen! Aki 
a bűnhöz ragaszkodik, az nem alázatos — mert Istene 
akaratát semmire sem becsüli. Aki a maga ereién akar 
szabadulni, az nem a’ázetos. mert semm’h" gern ve«zj 
Krisztns drána keresztiét az egyetlen szabadulást. Aki 
megelégsz-lk félhívő élettel, s‘ a ráhu’ló drápa vér elle
nére :s meg akar maradni a v’lági vágvak táoláVatásá-
bag fi. Ján 2:15_17), az nem alázatos, nem tvszi el
Jézusnak hnpv „aki mep akan'a tartani az ő é'etőt el
veszti azt“ (Luk. 9:24). Aki hívő létére igényeket támaszt, 
jogokra hivatkozik, igazságot keres a maga számára, 
akár emberekkel, akár talán még Istennel szemben is, 
az nem alázatos, mert nem ismerte fel. hopv élete a 
kereszten halá'ra van ítélve és a tékozló fiúval együtt 
minden jogát elveszítette!

Jai nekem — aki mindezt tudom —. mert nem va
gyok alázatos! Szeretnék odasímulni az Isten alázatos

ságra nevelő keze alá, szeretném a Mesterrel egy igában 
járva megtanulni azt, ami Nélküle titok marad a szá
momra: nem az alkalomszerű megalázkodás* csak, ha
nem az alázatos szívet, ami c s a k  Ne k i  volt igazán! 
0  az emberré létei mérhetetlen megalázkodása után 
még mint ember *‘s ,,megalázta magát. encrr,te’m,'s lévén 
halálig, még pedig a keresztfának haláláig". (Fii. 2:8.) 
Krisztus a legmélyebb helyre meat le. Nála több bűnt 
egvet'en ember s°m hordozott még a világon. De azért 
ment le a legmélyebb helvre. hogv értem is. a legpoeo- 
szabbért is m.egízlelje a halált, hnpv ne legyen epvetlen 
ember ßem akinek megmentés lehetősége hh'án el kell
jen pusztulnia — kivéve azokat ak;k nem akarnak el
menni vele b'"ueik alatt megalázkodva a gvalázrt fá
jáig. a keresztig, hogy az az Élet, az üdvösség fájává 
legyen számukra.

A könnvelműség megesal f.Ter. 49:16), a felfuva'ko- 
drtt nem lehet igazzá IHab. 2-4). a megrom’ás előtt 
kevélvség jár fPéld. 16-18). az alázatosak azonban ke
gyelmet nvernek. azok az Isten szíve szerint való em
berek Éven vo’t T)ávid Ha kepvelmes vo’t hozzá Ura: 
megalázta magát (II. Saru. 7:18), ha bűnbe esett, meg
alázkodott ITT Sám 12-7). ha nevelés a'att volt- meg
adással • szolgáltatta ki mapát Urának (II. Sám 16-1°), 
ítélet alatt is hízott az ü r  nagv irgalmasságában (II. 
Sám. 24:14). Talán ezért az alázatosságáért volt az Is
ten szíve szerint való ember.

És mi, akiket a bizonyságoknak ily nagy fellege 
vesz körül?

Ha Urunk sem gvőzhe+ett máskép, csak a maga 
megalázása útián, lehetne-e nekünk alázatosság nélkül 
győzelemre jutnunk?

K Ü L D E T É S
II. Mózes 3:4.

Hogy valaki Isten szolgálatába álljon, annak elen
gedhetetlen feltétele, hoay Isten küldje öt munkába. A 
küldetést mindenki másként kapja. A mi Urunk nem dol
gozik sablonok szerint. Mégis érdemes most egy bibliai 
küldetést közelebbről megvizsgálnunk. Vaijon a mi kül
detésünk milyennek mutatkozik Mózes küldetése mellett?

A TALÁLKOZÁS
Mindig úgy kezdődik a küldetés is, hogy Isten és 

az ember találkozik. Mózes nem ment erre a találko
zásra. Nem készült fel rá. Hanem csak legeltette a juho
kat, aztán tovább hajtotta őket és így jutott az Isten 
hegyére. Különös, hogy Isten sem „megy" erre a talál
kozásra, hanem megjelenik ott. Nem volt látható a köze
ledése, hanem hirtelen, titokzatosan megjelent. Jó is van 
ez így. Vájjon ki tud, akar és mer csak úgy Istennel 
találkozni? Ha nekünk kellene elindulnunk erre az útra, 
bizonyára nem lenne belőle soha semmi. Ha Isten csak 
jönne, közeledésére bizonyára elfutnánk. A találkozásnak 
éppen ez a kiszámíthatatlansága a célravezető.

Isten tűzben jön, A csipkebokor ég, de nem emész- 
tetik meg. Ugyanaz a tűz ez, mint ami az apostoloknak 
pünkösdkor jeleni meg. Eletet teremtő. Nem pedig olyan, 
mint, amit mi is tudunk gyújtani A mi tüzünk égető 
tűz, aminek füstje, bűze és? pernyéje van. A legpompá
sabb: elgondolásunk, lelkesedésünk, lendületünk is mind 
ilyen bűnnel fertőzött tűz. *

A tűzben megjelent Isten igét ad. Azzal kezdi, hogy 
néven szólít. Ö, aki anny'ra takarékoskodik szavaival és 
olyan szűkszavú a bibliában, most kétszer is mondja 
Mózes nevét. Pedig kettőjükön kívül nem volt közelben 
senki. Az sem mellékes, hogy éppen azon a néven szó
lítja öt, ami kegyelmére uial: vízből húzták ki. Nem 
veszed észre, hogy rólad van szó? Hányszor kellett az 
Urnák téged, megszólítania, míg végre ezt mondtad: 
imhol vagyok, más szóval: rendelkezésedre állok, paran
csolj velem, bármit mondasz, feltétel nélkül vállalom. 
Vagy egyáltalában mondtad-e ezt?

Az Ür csak néhány szóval felel, de ennyi is elég, 
hogy Mózes megsemmisüljön. Nem sorolja fel a bűneit, 
még csak meg sem nevezi, de azt mondja: „ne jöjj ide 
közel, oldd le a te saruidat, lábaidról; mert a hely, ame
lyen állasz, szent fold" — te pedig Mózes, nem vagy

szent — egész'thetmk ki a mondatot. Nem egy-két eset 
ellen van Istennek kifogása, hanem az el'en. hoay Mó
zes nem az övé Amit olyan kézzelfoghatóan bizonuít 
gyilkossága gyávasága, népéhez való hűtlensége ifib
bek közt Súlyosbító körülmény hogy Mózes az e'Ien 
az Ür ellen követte el minden vétkét aki már születésé
nél kimentette ót a vízből. Sőt. amíg a töbhiek roska
doztak a téglavetésben, ő pompásan élt a királyi udvar
ban zsidó létére. A mi súlyosbító körülményünk még 
ennél is sokkal inkább terhel: mi nem a Gondviselő 
ellen vétkeztünk csupán. han°m Isten Bá'ánya ellen, 
aki énren a vétkeink miatt vállalta a keresztet.

Mózes elrejtette arcát mert félt. Nem színpadi moz
dulat volt ez Felesleges lett volna, hiszen emberi nézője 
úgy sem volt önmagát sem figyelte félszemmel, hogy 
elég jól csinálja-e a fé ’elmét Azt sem állíthatjuk, hogy 
gyenge idegzetű volt. aki valamiféle autós zug geszti ónak 
lett az áldozata, mert az az Ür. aki megjelenik néki és 
megszólítja őt. nem a fantáziáidnak a terméke, hanem 
Abrahámnak. Izsáknak és Jákobnak élő, hatalmas Istene, 
Mózes valóban félt és rettegett, várva a kikerülhetetlen, 
méltó választ: a halált, a kárhozatot.

AZ ELKÜLDÉS
Ezek után nem is jöhet más, csak az ítélet. Isten 

azonban az ítéletről egyetlen szót sem szól. Mintha 
Mózes múltja egyáltalában nem is érdekelné Öt. De még 
meglepőbb, hogy bocsánatról sem beszél. Hanem elküldi, 
hogy népét új hazába vezesse. Mindebből azt látjuk, hogy 
Isten a dolgaiban kiszámíthatatlan meglepetésekkel dol
gozik. Ö a leghasználhatatlanabb szerszámokat választja 
magának. hogy nyilvánvaló legyen, hogy a legutolsókkal 
is véghez tudja vinni terveit. De ami itt a leglényege
sebb: ahogy Isten sohasem hív el senkit tétlenségre, ha
nem szolgálatba küldi, ugyanúgy akiket elküld, mind
járt el is jegyzi azokat magának. H ogy ' Jézus valóban 
megbocsátotta a bűnömet, azt nem az érzéseimből tudom 
legfőképpen, hanem abból, hogy szolgálatba küld. Rám
bízza kegyelmének, bünbocsánatának hirdetését. Milyen 
különös! az ítélettől való félelmében összeroskadt embert 
a bűnbocsánat hirdetésére küldi az Ür. Lehet-e itt .még 
egy pillanatig is kétséges a kegyelem? S azt is meg 
kell tanulnia Mózesnek és mindenkinek, akit elküld az 
Ür, hogy nem érte van minden, hanem minden más mel
lett ö maga is a reábízottakért.
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Isten nem valami jelentéktelen dolgot bíz Mózesre, 
hanem egyetlen választo't népét, a Néki legdrágábbat, 
Az ő ügye mindig drágább, mint akire bízza. Egy életre 
szóló küldetésről van szó. A megbízatást nem lehet visz- 
szaadni, nem lehet bizonyos időre felfüggeszteni, sem 
szabadságra, vagy nyugdíjba menni előle. Az egész éle
tet meghatározza,

Emellett az egyetlen, életre szóló küldetés mellett 
van sok esetröl-esetre megújuló küldetés is. Az Or csak 
annyit mond, hogy vezesse ki Izrael fiait, A részleteket 
nem mondja el előre, houy Mózes állandó függő hely
zetben maradjon. így várja, hogy napró'mapra minden 
rész etfeladatra Istentől kii ön, határozott parancsot kap
jon, Ilyen rész'et-küldetések nélkül Mózes nem mer tenni 
semmit. Állandóan figyelnie kell a napi parancsra, Ele
ven kapcsolatban kell lennie az Orral. Vájjon meg
kaptad-e mind a kétféle küldetést? Vigyázz! Egyik sem 
hiányozhatik,

/l TUSAKODÁS
Igen meglepő ezek után, hogy Mózes nem vállalja 

a küldetést. Az esze ment el ennek az embernek, hogy 
a kegyelmet visszautast ja? Vagy vakmerősége végleg 
nem ismer határt? Ha belehelyezkedünk Mózes állapo
tába, mindjárt megértjük' őt. „Kicsoda vagyok , én?" — 
kérdezi, hogy ilyen feladatra küldi őt az Or, Mózes meg
kegyelmezett állapotában sem feledkezett meg arról, 
hogy gyilkos. A legveszedelmesebb baj éppen az szokott 
lenni, hogy a megkegyelmezett bűnös elfelejti, hogy a 
kegyelem ellenére is bűnös, aki magában csak bűnre ké
pes, de az Isten dolgaira egyáltalában nem. Bizonyára 
gondolt arra, hogy ő, a gyilkos, akit Egyiptomban olyan 
jól ismernek, ha az Or nevében szól, csak kompromit
tálja az Or nevét. Bár mi gondolnánk ilyen szent féle
lemmel arra, hogy bepiszkoljuk bűneinkkel az ö  tiszta
ságát, s hogy miattunk káromoltatik az Ő szent neve. 
Bár'csak mi látnánk ilyen élesen a mi kizárólag bűnre 
való képességeinket.

Isten nem haragszik ezért az érvelésért, hanem á 
küldetéshez még egy csodálatos ígéretet fűz: „En veled 
leszek!1' Nem szűkíti meg azzal, hogy mikor, hol, milyen 
feltétellel, hanem általában: mindig, mindenütt, minden 
esetben, harcban, kudarcban, bukásban, nyomorúságban, 
reménytelenségben, jó és balsorsban, akkor is, amikor

minden ennek ellenkezőjét mutatja. Isten az ígéretét nem 
vonja vissza és nem másítja meg. Mered-e Isten ígére
tére ráépíteni minden kételkedés nélkül az életedet?

Mózes nem kételkedik az ígéretben, de a küldetést 
még sem fogadja el. Azt gondolnánk, felháborító a vak- 
merősége. A valóság azonban az, hogy minél többet ád 
néki az Or, annál méltatlanabbá lesz önmaga előtt. 
Nagyobb az ígéret, mint, a hite, amivel elfogadhatná azt. 
Az Or úgy igyekszik ezt a különbséget eltüntetni, hogy 
még nagyobb kegyelemmel ajándékozza meg: titkolt 
„Jahveh" nevét árulja el néki. Mózes az Isten nevében 
mehet, szólhat és cselekedhetik, Amit ő mond, tesz, úgy 
kell tekinteni, mintha Isten személyesen mondaná és 
tenné. Erre a kérdésre is felelj most őszintén: te az Or 
nevében szólsz és cselekszel-e?

Mózesnek, úgy látszik, még ez sem elég. A kegye
lem és a hite között ezáltal csak még nagyobb lett a 
különbség. Isten pedig nem a kegyelmet akarja kiseb
bíteni, hanem ellenkezőleg: a kegyelem növelésével akwja 
növelni a hitet is. Csodatevő erőt ad néki. Ezáltal Mózes 
előtt megszűnik minden akadály. Most rnúr nem csak 
ígéretet nyer, hanem bizonyítékot. Ott a szeme előtt tör
ténnek egymásután a csodák. Kézzelfogható tapasztalatot 
nyer, hogy a természeti törvények fölé kerül. Még van 
ugyan egy gyenge ellenérve, hogy ő nem szónok, s mi
kor ezt is leszereli az Or, szinte felnyög: „ . . .  csak 
küldd akit akarsz..."  Mózes elérkezett ahhoz a ponthoz, 
ahol végleg ,emond magáról, még a kegyelemről is. 
Nincs nála utolsóbb a földön. Ne is vesztegesse rá az 
Or a kegyelmét, Csak egyetlen felelet jöhet az ö elron
tott életére: hagyja öt az Isten elkárhozni, egy pillanatig 
se törődjék vele, mert kizárólag ezt érdemli.

Az utolsó szó azonban Istené: „Isten gyanánt le-
szesz." Tovább már nem lehet fokozni az ígéretet, S ez 
az ígéret is megáll: Mózesen meglátják az Urat. az ö  
dicsőségét. Es ez az ígéret győz az ellenálló Mózesen. 
Eltűnt a különbség kegyelem és hit között. Mózesnek 
nincs már akarata, szava sincs. Szó nélkül, alázatosan 
elindul, ahová az Or küldte.

A te küldetésed talán nem ilyen volt? Mérd meg 
most Mózesé mellett. Igazi-e? Ha pedig még nem kap
tál küldetést, csendesedjél el és figyelj kitárt szívvel, 
vájjon nem ebben az igében adja-e néked az Or?

Izraeli főrabbi megtérése és bizonyság- 
tétele Jézus Krisztusról

Szepesi Mo.jse testvérünk híradá
sát már közöltük arról az örvende
tes eseményről, hogy a volt bolgár 
főrabbi, Daniel Cion. aki másfél éve 
van Izraelben, megtért és Krisztus 
bizonyságíevőiévé lett. Most a ,-Sa
na” című finn evangelizációs lap 
közöl róla- hosszabb tudósítást, amely 
ll'gner Johannes norvég missziói 
igazgató értesülésére támaszkodik.

Daniel Cion, aki korábban Bulgá
riában volt főrabbi, Izraelbe - való ki
vándorlása után Jaffáb"<n körzeti 
rabbiként fo’vtatta szolgálatát. Mind
azok az üldöztetések és szenvedések, 
amiket a náci-terror idején élt át, 
a Paleszt'nában végbemenő nemzeti 
m eg ele ven e dés-sel és lelkes ország, 
építéssel együtt olyan nagy hatást 
tettek rá, hogy valóságos lelik! vál
ságba jutott. Az elmu’t húsvét ünne
pén felment Jeruzsálembe és ott 
többnaoos tusakodás után csodálatos 
élményben részesült. Megjelent néki 
Jézus Krisztus, Izrael Messiásaként 
és ez a látomás végbevitte Dániel 
Cionban is azt a csodát, 'ami egykor 
tarzusi Saulban történt a damasz
kuszi úton. Üj emberként tért vissza 
Jaffába és a Szentlélek erejével 
kezdte hirdetni a Názáreti Jézust,

mbit az Ótestámentum megígért 
Messiását. A prédikálása óriási fi
gyelmet ébresztett, személye .ai rab
bik tanácsa elé került, amely elme
betegnek nyilvánította és ?. körzeti 
rabbi hivatalától való megfosztásra 
ítélte. A dolog azonban nem maradt 
ennyiben, mert Izrael politikai sajtó
ja is beleavatkozott a dologba és 
kérdés tárgyává tette, lehet-e val kit 
elmebetegnek bélyegezni csak azért, 
mert mély lelki válságon ment ke
resztül és személyes vallási meggyő- 
désre jutott el. Hibáztatták a rabbik 
tanácsát, hogy szakképzett lélek
gyógyász véleményének a kikérése 
nélkül olyan beletet hirdettek, ?mi- 
hez nem volt meg a megfelelő felké
szült-légük. A hivatalától való meg
fosztást mondják ki más indokolás
sal, de ne adjanak itven véleményt 
arról az emberről, akinek a becsüle
tességét. feddhetetlenségét senki sem 
vonhatja kétségbe.

Meg kell itt említenünk, hogy je
lentős számban vannak ma Izraelben 
oly n zsidó •származású keresztyének, 
akik Krisztus híveiként is megma
radnak a zsidó nép közösségében és 
teljes erővel részt vesznek az onszág- 
építésben. Közéjük tartozik Daniel

Cion rabbi is. Nyilvánosan kijelen
tette, hogy nem csatlakozik -egyik 
keresztvén le lekezethez sem. hanem 
meg akar maradni izraelitának, vál
lalva mindazt az áldozatot, amit az 
új Palesztin:! építése je’ent. A zsidók 
soraiban elhangzó bizonyságtétele 
Jézus Krisztus, az elküldött Messiás 
.mellett így még nagyobb hitelre ta
lál és kényszeríti fajtestvéreit arra, 
hogy újra gondolják át a Názáreti 
Jézushoz való visz onyukr.it. Dániel 
Cion és sok társa nem azért vette fel 
a kereszteéget, hogy meneküljön a 
zsidóságból, hanem abban a szilárd 
meggyőződésben, hogy népüket -és 
országokat nem csupán anyagi, ha
nem lelki építésben még jóbb:n_ szol
gálhassák. Daniel Cion rabbi hivata
lától felfüggesztve •szabadtéren és vi_ 
iági összejövteli helyiségekben hir
deti a Krisztus evangéliumát, ezrek
re menő hallgatóság előtt. Egyik je- 
ruz&álemi bizonyságtételét ötezren 
hallgatták feszült figyelemmel. A 
régi üzenet új -erővel télik meg és 
sokan nem tudják magukat kivonni 
a hatása ».ól. Az újságok gyakran 
foglalkoznak Daniel Cion mondani
valójával. Új -szelek fújnak Izrael
ben. Az evangélium hangja is meg
szólal. még pedig a választott nép_ 
bői való bizonyságtevők ajkán. Nem
de ez is annak a bizonysága, hogy 
új Izrael van megszületőben.

4 ELŐ VÍZ
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ELO VIZ
Nem árt újra meg újra lapunk címére emlé

keznünk.
Az „élő víz" kifejezés János 4_ből ered. Éppen 

nem ismeretlen előttünk Krisztus Urunknak a samá- 
riai asszonnyal való beszélgetése. Jézus Judeából 
négy Galileába és Sámánén át veszi útját. Elegyes 
nép iakja, a fogságra el nem vitt zs dóság betelepí
tett pogánvokkal keveredett. A szín-zsidóság ellen
ségeskedésben all ezzel a keverék-néppel. A samá- 
riaiaknak különös kegyességük van: csak Mózes öt 

könyvét fogadják el. a prófétákat nem. Szent hegyük 
a Garizim. Várják a Messiást ők is. de azért a val
lásosságuk merev törvénykegyesség. Jákobbal mint 
at\ lukkal dicsekesznek. de ez csak merő relikvia 
!i,l. mint az a samáriai asszonV szavaiból is kitűnik. 
A zsidókkal sokat vitatkoznak kultuszi kérdések 
felől, kiváltké'p a tisztulás szertartása felől, de a fel
támadást és az utolsó ítélet hitét elvetik. Mindezt 
érdemes tudni a. samáriai asszonnyal való jézusi 
beszélgetéshez.

Jézus leül Jákob kútjának mely forrásnak nevez- 
tet'k. Nem ciszterna volt tehát, melybe belehull az 
esővíz, hanem olvan kút. melvet alulról fakadó for
rásvíz táplált. Jézus tanítványai bemennek a város
ba eledelért. Jő az asszony és Jézus inni kér tőle. Az 
megrökönyödve kérdi: Te zsidó létedre inni kérsz
éritölem? Jézus ekkor szelíden az asszonyt akarja 
kérővé tenni: felkínálja néki Isten ajándékát, az elő 
v'zet. A szónak nyilván kettős értelme van. Egyrészt 
forrásvizet jelent, másrészt azt az isteni ajándékot. 
melyet Jézus a helyzethez alkalmazkodva víznek 
nevez, mégpedig éltető víznek. Az asszony csak az 
első jelentést érti. Jézus türelemmel továbbmagyaráz: 
ez maradandó' ajándék, az övé. örök életre vivő 
patak. Az asszony ugvan még mindig nem érti.^ de 
már fölényeskedő viselkedését elhagyva — kérni 
kezd.

Nem folytatjuk a történetet. Megállunk- az élő 
víz kettős jelentésénél. Nem iénvegte'en, hogy Jézus 
az ő isteni ajándékát éppen élő vízhez vagvis csör
gedező forrásvízhez hasonlítja. Az ótestamentom 
számtalan helveri bozonvítja, milv nagy ajándék volt 
szó szerint a pusztában, a sivatagban a víz. Spur
geon írja le szemléletesen egv példájában, miként 
küld előre a karaván vízkutatókat. Teveháton látó- 
\s hallótávolsághan mennek a küldöttek előre. A 
vízre lelő, mielőtt még merítene belőle, megfordul 
és teljes torokkal kiáltja: Jertek. itt a víz! Szájról
szájra ígv adják tudtul a hátul vándorlóknak a bol
dog hírt. csak úgv zeng tőle a pusztaság. Ugvanő 
irja le. hogv nemcsak a sivatag homokjában találtak 
mtcmeket. hanem oázisok, ciszternák közelében is. 
Előfordult, hogv a csontváz koponyáját a kút kává
jába hajolva lelték. A szomjazó odavonszolta magát, 
ráhajo'.t a ciszternára, de üiesen találta. Odanusz- 
tult. Másnap már hiába mosta ajkait az eső. Nagy 
szó volt általában ;s a tiszta forrásvíz. Nem egvszer 
pénzen vették, messziről hordták. Nagy ünnepi a ’kal- 
rrakon az vo't az ajándék, hogv ingven osztották a 
nép közölt. így lett azután a víz a termékenuségnek 
és az életnek, a megelevenítésnek. az éltetésnek a 
képévé.

A próféták is, midőn népüknek a boldogabb jö
vendőt ígérik vagy éppen a Messiást, akkor nem
egyszer az élő víz, a forrásvíz képéhez folyamodnak. 
Lsaiás 12,3: örömmel merítek vizet a szabadító kút- 
feiéböl. Esaiás 58.11: Olyan leszel nvnt a megöntö
zött kert és mint vízforrás, melynek vize el nem 
fogy. Gyönyörű szép F.zékieí 47. fejezetében a temp- 
'om alól kifolyó víz látomása.

Ezeken a képeken túlmenően azonban keres
nünk kell a másik jelentést: mi konkrété, megnevez 
hetően Istennek az az ajándéka, melvet Jézus élő 
vízként ígér a samáriai asszonynak? Evégett nyis
sunk először Ján. 7.37—39 verseire.

A lombsátor ünnepnapjainak utolsóján vagyunk. 
Nagy örömünnep ez. Hálát adnak a pusztai áldáso

kért. a sziklából fakadt vízért. Éneklik Es. 12,3-at, 
mit fentebb idéztünk. Áldozatokat mutatnak ne. 
Reggel-este pedig aranykannában vizet hoznak a 
Siioah forrásából és az oltárra öntik ki. Az ünnep 
során fáklyatánc is járja: Hétszeres körmenet pálma
ágakkal és fűzfagallyakkal. Nagy-nagy öröm. Egy 
z*ddó mondás mondja: Aki a sátoros ünnepen való
vízmerítés örömét nem látta, nem tudja, mi az öröm. 
A nyolcadik napon maga a főpap hozza a vizet 
aranvkannában s az ünnepi imádság esőért hangzik 
el. Lám, ekkor, a nyolcadik napon áll fel Jézus és 
kiáltja: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és 
igvék. Aki hisz énbennem. amint az írás mondotta, 
élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. János 
evangélista pedig hozzáfűzi: Jézus ezt a Szent
iélekről mondotta:

Ezek az igék kétfélekép is megnevezik azt az 
isteni ajándékot, ami az élő víznek második, tulaj
donképpeni értelme.

Először. Ez az isteni ajándék maga Jézus. Jézus 
ő magához hív! Mégpedig szokatlan erővel: feláll az 
ünnep utolsó napján és kiált! A vízmerítés ünnep
napián éppen úgv tudja leginkább magára vonni a 
figyelmet, hogy a szomjúhozókat hívja magához. 
Nem máshoz, magamagához hívja őket, mert ő az 
üdvösség kútja, az élet forrása. Csak ő tud szomjú
hozókat megelégíteni. Sem a sátoros ünnepek kul
tusza, sem a törvény erre nem képes. Ezektől az 
ember újra megszomjúhozik. Ö. csak ö  a meg- 
elégitő!

Meglepődve láthatjuk, nogv Jézus Krisztus nem
csak a samáriaiak relikvia-kegyességével szemben, 
de az óiestámentomi zsidóság törvénvkultuszával 
szemben is magára mutat! ö  az Isten ajándéka, ö  
hozza a bocsánatot, az életet. — az evangéEumot!

De vájjon n°m erőszakolt összekapcsolása-e ez 
Ján. 4 és 7. fejezeteinek? Semmiképpen. H:szen Ján. 
4.26 szerint is Jézus végül magát tárja fel a samá- 
riai asszonynak: Én vagyok az. aki veled beszélek, 
a Messiás. Ő maga az Isten nagy ajándéka.

Másodszor. Az Isten ajándéka, az élő víz folya
ma nem más. mint a Szentlélek. A Szentlé'ek kitöl
tetése és elnyerése. ÍV. ö. Csel. 10.45 versével, hol 
szó szerint a ..Szentlélek ajándékáról” olvashatunk.) 
János evangélista nem h:ába fűzi hozzá Jézus sza
vaihoz: „Ezt pedig mondja vala a Lélékről, amelyet 
veendők valának az ő benne hívők, mert még nem 
vala Szentlélek, mivelhogy Jézus még nem dicsőítte- 
ték meg.”

Még nem volt Szentlélek0 T. i. oly értelemben 
niég nem volt. mint ahogyan pünkösd óta van! A 
Szentlélek pünkösdi nagy kitöltetésének feltétele 
Jézus megdicsőiitetése vagvis halála, feltámadása, 
mennybemenetele volt. Jézus váltsáoműve ketté
osztja a történelmet. A teremtéstől Jézus Krisztus 
megdicsőüléséig egy vonal: a Lélek előkészítésének 
szakasza. Ebbe tartoznak még a tanítványok is pün
kösd előtt. Pünkösddel Kezdődik az úi vonal: az 
egész gyülekezet veszi immár a Szentleiket. Betelje
sedik Joel próféciája- minden testre kiönti az Ür az 
ö Lelkét ÍJoel 2,28.) A próféták csak időnkint kap
ták a Lelket és csak bizonvos feladatokra. Jézuson 
már megnyugodott a Szent’élek. A gyülekezet pün
kösdkor kapta. A gyülekezet Pál apostol szermt 
Szentiélekben él. mintegy az életeleme a Lélek (Róm. 
8.2 és 9.)

Ezt a kettőt- Jézust magát és a Szentlélek aján
dékát az ember számára a hit köti össze. Aki .hisz 
Őbenne, az. kapja meg a Lé’ek ajándékát, sőt az 
maga is forrássá lesz, é’ővíznek folvamai hömpö
lyögnek annak belsejéből. Jézushoz menny Jézus 
Y’zét inni tehát ezt jelenti: hmni! Hiába terül el
elöltünk az oázis, ha nem hajolunk le és nem merí
tünk belő’e kannánkkal. Hiába van Jézus'mk. ha 
nem hiszünk benne! A hívőknek igéti Jézus Krsztus 
a ^zentlé’ek belső áradását. melv először bennünket 
magunkat öntöz meg, azután kiárad másokra is;



emberhalászokká leszünk (Ezékiel 47, 10.). megter
mékenyítünk vad sivatagokat. Érdekes, hogy hit 
állal es Szentlélek által maga a tanítvány is forrássá 
lesz Jézus szavai szerint. Dehát nem is lehet ez 
másként, ha kapta a Szentjeiket. Mert nTcsoda a 
Szentlélek? Isten bennünk. Nem kívülünk, nem mel
lettünk, hanem bennünk. Elapadhatatlan forrás, mert 
belülről táplál és belülről árad.

Ezekután már csak egy lépést kell megtennünk 
azon az úton. amelyen keressük az élő víz megne
vezhető isteni ajándékát. A keresztséget is mondja 
az írás ilv isteni ajándéknak. Hisz^ világos is a ke- 
resztség összefüggése a  vízzel. Világos az összefüg
gése Jézus nevével is. És annak, aki az üizövetség- 
ben jártas, világos, hogv a keresztség a Szentlélek
kel is szorosan kapcsolódik. Csel. 11. 15—17 versei
ben együtt találjuk őket: * a Szentlélek keresztsébe 
isten ajándéka. Tit. 3.5 szerint a keresztség az újjá
születés fürdője és vele kapcsolatos a Szentlélek 
megújítása. Zsid. 6,4 szerint mennvei ajándék a ke
resztség és a vele- egvütt kapott Szentlélek! (A 
..megvilágosíttatás” a keresztségre vonatkozik.) S 
mindez megfelel már Esaiás 44.3-inak: vizet öntök a 
szomjúhozóra és folyóvizeket a _ szárazra: kiöntöm 
telkemet a te magodra és áldásomat a te cseme
téidre. Szentlélek és keresztség összetartoznak az 
Újszövetségben!

Persze éppen a keresztséggel kapcsolatosan 
erősebben feltűnik, szembeötlik az élő viznek egy 
újabb vonása is: ez a víz megtisztít. Az írásban az 
élő viznek e szerint két legfontosabb tulajdonsága: 
éltet, életet ad, táplál és megmos, megtisztít. Tit. 3,5 
nem véletlenül nevezi az úiélet. az újjászületés für
dőjének a keresztség vizét. Etekintetben megint csak 
a próféták teljesedtek be. kiváltképpen Ezékiel 36, 
25—27-ben található próféciája: „És hintek reátok.
tiszta vizet, hogv megtisztuljatok, minden tisztáta- 
lanságtoktól és minden bárányaitoktól és megtisz- 
títlak titeket. És adok néktek úi szívet és úi lelket 
adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és 
adok néktek hússzívet. És az én leikemet adom be
létek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataim
ban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és 
betöltsétek.” Még vegvük hozzá azt. hogy az ótestá- 
mentomban forrásvízből vett vízzel tüntették meg a 
megtisztuló poklost s forrásvízből készítették azt a 
vizet, mellyel a büntelenílés szertartását vittek 
végbe a papok. Ahol tehát az élő víz árad. ott meg
tisztul az ember bálvánvaitól, ott új viszony kezdő
dik az Istennel, ntt újjászületünk. (Az újjászületés 
nem azt jelenti, hogv az ó-ádám kiirtatott be’őlünk, 
csak azt, hogv új viszonyba kerültünk Istennel!)

Kíséreljük meg az eddig mondottakat alkalmaz
ni is, legalább néhánv ponton.

1. Aki az élő vízből ivott, az túl van minden 
relikvia- és törvcnukeguességen.

A relikvia-kegvességen azt a bizonyos samáriait 
értjük. Büszkélkedtek Jákobbal, de nem kellettek 
nekik a próféták; volt szent-hegvük és messiás-várá- 
suk, de az ítélet félelme és a feltámadás hite  ̂ teljes
séggel hiányzott. Mennyi efféle merev vallásosság 
van ma is. Jákob helyett talán Lutherre vagy a nagy
apánkra hivatkozunk. A tegnap megvan, de a holnap: 
a feltámadás és az élet hiányzik.

A törvénykegvességnél pedig a zsidókra gon
dolunk s örök utódaikra, kik minden erejüket meg
feszíti, hogv felhágjanak a mennybe. Istennel kö
zösségbe jussanak, de ezt soha el nem érik. Meg
halnak mielőtt a forrásra rátalálnának. Vagy az üres 
ciszterna kávájára hajtják le szegény fejüket. Az élő 
víz ingáén ajándék, nem pedig pénzen vett, ^erőfeszí
tésen vásárolt valami. Ahogy Esaiás 55 első versei
ben kínálja Isten a próféták száján: Öh mindnyájan 
j ért ok a vizekre, ingven vegyétek, ne adjatok pénzt 
azért ami nem-kenvér. Nem f-lozófia kell. nem em
beri vallásosság és nem törvény, hanem Jézus Krisz
tus igéje: az evangélium. Megkóstoltad-e már ezt az 
élő vizet vagy a tenger sós vizével próbálod szom
júságodat oltani?

2. Hogyan állasz a Szentlélek dolgában? Tu- 
dcd-e, hogy ö  benned az Isten? Életelemed-e. mint

madaraknak a levegőég? mint halaknak a víz? Bizo
nyos vagy.e felőle, vagy bizonytalanságban tapoga- 

tódzól? Starke mondja: Ami egy király ország nél
kül, ami egy uralkodó alattvalók nélkül, ami egy had
vezér katonák nélkül, az egy keresztyén felkenetés 
nélkül. (I. Ján. 2.20-ban a Szentlélek neveztetik ke
netnek.) És személyes Istened-e a Szentlélek Úris
ten? Személves viszonv-e a vele való viszonyod? 
Valaki azt mondotta, éppoly személyes jellegű a 
Szentlélekkel való viszonyunk, mint ahogyan csak 
személyes jellegű lehet emberek barátsága, házas- 
társak kapcsolata. Naponta meg kell hódítaniok 
egymást barátoknak, házasfeleknek, különben el
illan a bizodalmas viszony. Nem közönségesen bir
tokolható „erő” a Szentlélek, hanem maga Isten, 
akivel csak személves viszonyom lehet. Mint ilyen 
erősödhetik is. Meg is kell kérdeznem: növekedik-e 
bennem a Szentlélek ajándéka? Heubner Írja: egyéb 
adományok az évékkel csökkennek, csak a Szent- 
léleké nem. Ez-e az én tapasztalatom is?

A Szentlelket kérni kell. Luk. 11. 13 biztat reá! 
Továbbá: le kell bontani áradása elől a gátakat.
Nem hiába hfísonlíttatik vízhez. A víz arra folyik, 
amerre a talaj lejt. ahol gátakat állítanak elébe, ott 
megáll. Legnagyobb gát a hitetlenség. A hit és 
Szentlélek közt különös viszony áll fenn az írás sze
rint. Egyes íráshelvek szerint a Szentlélek támasztja 
a hitet. Más íráshelvek szerint a hívők kapják a 
Lelket. A galaták is a hit hallásából kapták a Szent
lelket (Gál. 3, 2.), vagyis elébb hittel befagadták a 
nékik hirdetett evangéliumot, azután megnyerték a 
Lélek ajándékát. Ez a legrövidebb útja a Lélek el
nyerésének: higgy az igében! A hitben persze benne 
foglaltatik az engedelmesség is. Engedetlenkedéseink 
rettentő gátak! Csel. 5.32-ben olvassuk: Isten azok
nak adia a Lelket, akik engedelmeskednek, engednek 
néki!

3. Külön említem meg. bár ez is a Szentlélek
kérdéséhez tartozik: tapasztaltad-e már. hogy a
Szentlélek egy bizonyos mértékben önálló keresz- 
Uiéntié tesz? Benned van a Lélek. Nem kell folyto
nosan mindent kérdezned, mindenben törvényhez, 
szabályokhoz szabnod magadat. A Lélek nagykorú
ságot biztosít neked. A Lélek nem oltja ki az ember 
egyéniségét, természetét, önakaratát. Sőt egyénen- 
kint sajátos feladatokat kapunk tőle. Szabaddá tesz, 
mert árja szabadon hömpölyög. Természetesen medre 
azért van: az ige és a gyülekezet élete. Önállósá
gunk nem mondhat ellene az igének, sem a gyüle
kezet építésének. Van-e hát élő vized? Ezt így is 
kérdezhetjük: van-e önálló, felelős keresztyénséged?

4. Akiben élő víz árja dagad az emberhalásszá 
lesz. A missziói munkád jellemzi azt. hogy élő víz 
csörgedezik-e benned, vagy csak állott víz, ciszternáik 
esővize posványosodik-e kertedben? Le a gátakkal 
etekintetben is! Indulj szolgálatokba^ A tanítvány 
méltósága éppen ez: továbbadni az ajándékot! ömöl
jön belőled vízként az evangélium.

5. Az élő víz gyümölcsöt terem.  ̂ Ezékiel 47 Iá
tása jut itt megint eszünkbe: a vízmenti fákon a
gyümölcs el nem fogy, havonkint meghozzák gyü
mölcsüket. Ügy is mondhatnánk, a keresztény élet
ben van előrehaladás, megszenteltetés. Nemcsak isz- 
szuk az élő vizet, de egvre inkább úszunk is benne. 
Egvre mélyebben. Ez éppen a fordítottja annak, amit 
a sátán szokott tenni Luther szavai^ szerint: „A sá 
tán az ő dolgát magasan kezdi el és viharosan, vé 
gül pedig semmibe vész az. sőt kárrá lesz. Ahol az 
emberi erő bemegy, ott az Isten ereje kimegy. Ami
kor pedig a hólvag tele van és mindenki azt véli 
már, hogy az ügy meg van nverve. akkor Isten lyu
kat szúr a hólvagba és vége.” Az igazi megszentel
tetés lassan visz előbbre, felfelé halad, egyre mélyebb 
vizekben. Naponkint kell megtérnünk, igaz — egy
házunk ezt nagyon helyesen tanítja, s . élettapaszta
latunk is bizonyítja —, de ennek a naponkint való 
megtérésnek csak akkor van értelme, ha mégis előbb
re visz a megszenteltetés útján.

Ne elégedjél meg kevéssel. Az Élő Víz folya
mán nemcsak kicsinv csónakok, de az úi élet óriás- 
hajói is vigan úsznak!
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# A farsangot felváltó böjtre mint örömtelen, 
szomorú időszaki a tekint a világ. Ezzel szemben a 
bojt első vasárnapjára kijelölt óegyházi epistola (II. 
Kor. 6.. 1—10.) így szól: ímé, itt a kellemetes idő, 
ímé, itt az üdvösség napja.

Isten gye nrekei előtt feleslegesnek látszik fel
vetni a kérdést, hogy melyik szemléltetőmódnak van 
igaza, de nagyon felszínes keresztyének volnánk, ha 
valóban el is hinnénk magánkról, hogy nekünk már 
nincs szükségünk a kérdésben elmélyedni.

Világos, hogy külső látszatra a bojt valóban a 
szomorúságnak az ideje. Jézus szenvedéseiről emlé
kezünk meg és ezt nem lehet megtenni anélkül, hogy. 
ugyanakkor ne jutnának eszünkbe bűneink, melyek 
Jézus halálát okozták. Ezért a böjt a bűnbánatnak is 
az ideje. A helyes megtartásához hozzátartozik az a 
törekvés, hogy bűneinket minél alaposabban meg
ismerjük és minél őszintébb, minél mélyebb bűn
bánatra jussunk. Hogy bűnbánatra jussunk, szükség 
van az elcsendesedésre, a magunkbatekintésre, az 
Isten színe elölt való önvizsgálatra. Ezért kapcsoló
dik a böjthöz elkerülhetetlenül a világi örömöktől 
való tartózkodás, hogy az élet külső csendje és 
komolysága segítse a belső elcsendesedést és elmé
lyedést. Hacsak ezeket végiggondoljuk is, a böjt való
ban úgy jelenik meg előttünk, mint komor és szo
morú időszaka az évnek. De igazán komorrá az a 
hamis elképzelés teszi, hogy bár halljuk, hogy Jézus
nak bűneink miatt kellett meghalni, mégis úgy gon
doljuk, hogy nekünk keli bűnbánatunkkal, önmarcan- 
golásunkkal és testi sanyargatással is bűneinket le
vezekelni és vezetésünkkel Isten kegyelmét kiérde
melni. Amíg ezen az úton járunk, addig a böjt való
ban mindennek mondható, csak nem kellemetes 
Időnek és az üdvösség napjának.

SZOMORÚSÁG VAGY Ö R Íkm
A szomorúság fekete fátyola mögül azonban 

egyszerre elénk csillan az örömnek a fénye, mihelyst 
megértjük, hogy nem a mi bűnbánatunknak kell vala
mit kiharcolni Istennél, hanem az Jngyen, kegyelem
ből kapott bűnbocsánatot kell elfogadnunk újra Jézus 
keresztjéről. Isten hív magához bennünket böjtben, 
hogy lássuk meg az 0  csodálatos szeretetét. Isten 
szeretettnek csodáját meglátni a kereszten a leg
nagyobb öröm, maga az üdvösség. Aki ezt meg
tapasztalta, az hálás örömmel fogadja, amikor Ist^i' 
kegyelme a böjti időszak által alkalmat készít arra, 
hogy többet foglalkozzunk Jézus érettünk történt 
szenvedéseivel és halálával, mint amennyire ezt tenni 
szoktuk az egyházi esztendő többi részében. Az igazi 
böjti bűnbánat és szomorúság olyan szent örömhöz 
és az üdvösségnek olyan boldog megtapasztalásához 
kapcsolódik, hogy nincs ebben már semmi vissza- 
riaszló a lélek számára, hanem kíván belőle egyre 
többet meríteni. A világ minden öröme elveszti érté
két annak a léleknek a számára, akinek ebben az 
igazi bűnbánatot ébresztő örömben a kereszt tövénél 
nár egyszer része volt. A világi örömöktől való tar- 
h zkodás és a testi böjt az ilyen lélek számára ha
sonlít ahhoz, amikor a lakodalmas házatok lako
dalom előtt kiürítik azért, hogy helyet készítsenek 
benne a mennyegzői örömök számára.

Leülni Jézus keresztiének a tövénél és csodálni, 
cirnil Isten érettem tett, ahogyan Jézus érettem az el
veszett bűnösért ontja vérét a keresztfán, ez a hívő 
’elek számára a legszentebb és a legdrágább időtöl
tés, ami egyáltalában lehetséges ezen a világon. En 
lelkem, ludsz-e ilyen sóvárgó vágyakozással fordulni 
a kereszt felé és amikor a böjti Időszak rádköszön- 
téscvel az egyház ura téged a kereszt tövéhez hív 
tudod-e boldogan mondani te is: íme itt a kellemetes 
idő, ime itt az üdvösség napja?

E gyü tt Isten  e lő tt
Az evangélizáció imaközössége

FEBRUAR 17. — A MEGHALLGATOTT EMBER 
II. MÓZ. 33, 17—23.

Meg kellene tanulnunk a hit merészségével nagy 
dolgokért imádkozni. Milyen vakmerő dolog volt 
Mózes részéről az, amiért könyörgött. Bárcsak a 
mi szívünket isi betöltené a hitnek ez a merészsége. 
Hiszen nekünk szabad a legnagyobbért: Isten dicső
sége és fensége szemléléséért imádkoznunk. A leg
drágább dolog ez, amit a magunk számára kérhe
tünk Tőle. S olyan kérés ez, amelyre bízvást remél
hetünk meghallgattatás-t.

Isten fenségének és dicsőségének szemlélése 
csak biztonságos helyről lehetséges. Nyomorult bű
nös hogy is láthatná meg őt valami nagy-nagy vé
delem nélkül. Milyen áldott a Urunk, hogy
gondoskodott számunkra ilyen védelemről, menedé
ket jelentő „sziklahasadékról”. Jézus Krisztus értünk 
megnyílt sebei, az ő vérén megszerzett bűnbocsánat 
az a sziklahasadék, ahonnét Isten fenségét „élvén” 
szemlélhetjük.

Isten csodálatosan meghallgatja azokat, akik a 
hit merészségével ilyen nagy dolgot kérnek Tőle. 
Mózes imádsága is meghallgattatásra talált. Ha el

takart szemmel is, ha csak hátulról is, mégis meg
láthatta azt, aki után'szíve óhajtozott.

S most ujjongjon a szíved azon, hogy amit 
Mózes csak így pillanthatott meg, azt mi fedetlen 
arccal szemlélhetjük és szemtől szembe láthatjuk 
Jézus Krisztusban (Ján. 14, 9. — II. Kor. 4, 6.),
akiben Isten dicsősége az irgalmasságnak a fényé
ben tündököl éppen a szegény bűnösök számára.

Felbátorodhatik hát a szívem és teljes bizalom
mal kérhetem, hogy egyre csodálatosabban mutassa 
meg számomra a Jézus Krisztus arcán felragyogta
tok dicsőségét s egyre inkább tegye lehetővé öröm
teli szemlélését, mígnem egyszer majd teljes és örök 
szemlélésével ajándékoz meg királyi trónusa előtt.

Adjunk hálát, hogy mi Jézus Krisztusban pusz
tulásunk nélkül szemlélhetjük már most Istenünk 
fenségét s egykor majd a teljességgel is megajándé
kozza övéit.

Valljuk meg, hogy noha kapu nyílott számunkra 
a legnagyobb dolgokra nézve is, mégisi csak kicsi
nyes óhajainkkal járulunk eléje.

Könyörögjünk, hogy ajándékozzon meg bennün
ket a hit merészségével s ilyen hitből fakadt imád
ságaink meghallgatásával.
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FEBRUÁR 24. — A VISSZAUTASÍTOTT ISTEN. 
(Jer. 26, 1 — 15.)

Olyan kényelmes volna most ennél az igénél a 
világra, a hitetlenekre, a megkeményedett szívű val
lásos emberekre gondolnunk. Bizony úgy van: hang
zik feléjük a megtérésre hívó szó és» ahelyett, hogy 
bűnükre rádöbbenve megalázkodnának, inkább ki
kerülik és erőszakkal el akarják némítani.

Ne nézzünk másra, hiszen Urunk a kard élét 
felénk irányítja. Engedjük, hogy ma is azokhoz 
szóljon, „akik imádkozni jönnek”, azaz pontosan 
hozzánk. Milyen áldás fakadna abból, ha Urunk 
szava éppen bennünket Isten szerint való megszo- 
morodásra vihetne.

Urunk leleplezi előttünk imádsággal elpalástolt 
sok-sok engedetlenségünket. Hányszor volt az imád
ság számunkra engedetlenségeink takarója és szó- 
fegadatlanságaink biztonságos menedéke. A magunk 
akaratának akartunk érvényt szerezni nála, ezt a 
célt szolgálták imádságaink — tehát önző önmagunk 
érdekeit — ahelyett, hogy az Ö akarata megismeré
séért és a mi neki való engedelmességünkért könyö
rögtünk volna. Urunk úgy tanította imádkozni az 
övéit, hogy az imádságainkban első helyen és a 
második helyen, meg a harmadikon is Ö és az Ö 
ügye álljon. És mi önző engedetlenséggel a magunk 
ügyeit elébe toljuk az övének. Ahelyett, hogy Ö 
lenne mindenekben az első — imádságainkban is 
— magunk kerülünk az első helyre és neki jut az 
ii tói só.

Engedd Isten ítélete alá még az imádságaidat 
is. Ne hidd, hogy mivel imádkozol, már önmagában 
véve jót cselekszel. Éppen olyan kegyelemre szorult 
nyomorult bűnös vagy akkor is. Maradj is meg an
nak és ne akarj egy pillanatra sem más lenni, még 
imádság közben sem. Vedd magadra a vádat, amit 
Urunk éppen az imádkozok ellen emel és alázkodj 
meg alatta. Ő éppen a bűneikben megalázottak- 
hoz hajol le és kegyelmével ajándékozza meg őket. 
így és csak így újulhat meg imádkozó életed. Gon
dold meg, hogy' Urunk ítélete szerint csak az az 
imádkozó „megy alá megigazulva”, aki a vámszedő 
módján imádkozik. Sohase juthatsz túl ezen!

Adjunk hálát azért, hogy imádságban elköve
tett bűneink ellenére is annyiszor hallgatott meg 
kegyelmesen.

Valljuk meg előtte, hogy tisztátalan ajakkal 
imádkozunk és méltán ítél meg bennünket érte.

Könyörögjünk, hogy kegyelme erejével tisztítson 
meg minket és tanítson újra és újra imádkozni.

EVANGÉLIZACIÓK:
Február 11—14. Tatabánya (Csepregi Béla).
Februá 11_18. Domony (Kajos János).
Február 13— 16 Zánka (Laborczi Zoltán és Bartos 
Piroska d. n.)
Február 18—25. MagUarbánhegyes (Lupták Gyula), 
Februáf 19—25j Nagyalásony (Gálát György).
Február 19_25. lklad (Csepregi Béla és Schallet
Kornélia dt. Időpontja a korábbi bejelentéshez ké
pest megváltozott).
Február 19—25. Nemescsó (Győri János).
Február 19—25. Marcalgergelyi és Szergény (Sokoray 
Miklós).
Február 19__25. Fancsal (Nikodémusz János és
Balku Vince).
Február 21—25. Cinkota (Poncsán Imre).
Február 25—28. Hegyeshalom (Kajos János). 
Február 26—március 4. Somogydöröcske (Józsa 
Márton).
Március 1—4. A láthatatlan evangélizáció.
Március 4_6. Balos sag jármát (Turóczy Zoltán).
Március 4— 11. Makó (Csepregi Béla).
Március 5—11. Külsővat (Dombi László).
Március 7— 11. Szügy (Kajos János).
Március 11—14. Mátyásföld (Józsa Márton).
Március 11_17. Pécel és Rákoscsaba (Győri János).
Március 12—18. Sziták (Kajos János).
Március 13— 18. Szentantalfa (Laborczi Zoltán és 
Bartos Piroska d. n.)
Március 15—18. Kistarcsa (Józsa Márton).
Március 27—április. 1. Hatvan (Győri János).

GYŐRI CSENDESNAPOK:
Február 11. Ifjúsági csendesvasárnap.
Február 18. Gyülekezeti vasárnap.

GYENESDIASON:
Február 18—27. Bibliaismereti tanfolyam.

FÓTI KONFERENCIÁK:
■ Február 27—március 2. Férfiak számára.

Március_ 4—7. Legények számára.
Március'9_12. Asszonyok számára.
Március 14_18. Léányok számára.
Március 18. ÉLŐ VIZ-csendesnap.

BÖJT IDEJE
a fokozott elmélyülés, a befelé tekintés, az igeolvasás 
és az imádkozás időszaka, Ne feledkezzünk meg az 
evangélizációkért és a konferenciákért való könyör
gésről.

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK
a láthatatlan evangélizáció négy igehirdetését közli. 
Ne feledkezzünk meg az előkészítéséről és a cso
portonkénti megszervezéséről.

LEVÉLRÉSZLET:
„Nagy örömmel vettem a szombatesti imaközösségi 
alkalmat. Gyülekezeti imaórává tettem és remélhe
tőleg igen sok áldást fog jelenteni az itthoni gyü
lekezet számára is." Győri János, Nagytarcsa.



a z  e v a n g é l i k u s  e v a n g é l i z á c i ó  l a p j a

1. Pogány asszony Jézus előtt
(Máté 15:21—22.)

Ez a történet pogány földön játszódik le. 'Jézus a Gene- 
záret földjéről (Mt. 1 -1:34) a farizeusokkal való vetekedés 
után visszavonul Galilea halárán- túlra, Tirus és Sidon vidé
kére. Ennek a visszavonulásnak Márk evangélista közlése sze
rint magánykeresés lehetett a célja (Mk, 7:24), azonban itt® 
is rátalál valaki, aki segítségért folyamodik hozzá. Nem Ga
lileiből jött utána, hanem abból a pogány tartományból jött 
Jézus elé. Nemzetsége szerint is kananeus, pogány világból 
való pogány asszony.

Kánaánról a Szentírásban úgy olvasunk, mint az ígéret 
földiéről, amelyet Isten Abrahámnak és megsokasodott mag
jának Ígért (1. Móz. 15:18—21). Az egyiptomi szolgaság ide
jén sem feledkezett meg Isten erről az Ígéretről, hanem Mó
zest éppen azért hívta el és azzal bízta meg, hogy vezesse el 
a népet erre a földre (II. Móz. 3:7—8). Mózes ugyan a vétke 
miatt nem mehetett be oda, mégis a saját szemeivel láthatta 
Kánaán földjét s ismételten hallhatta az ígéretet, hogy Isten 
ezt a földet Izrael fiainak adta örökségül (V. Mó2. 32:48—52).

Hogyan van az, hogy Kánaánban Jézus korában mégis 
pogány városokról olvasunk, sőt a kánaáni vagy kananeus 
megjelölés kifejezetten pogányt jelent?

A honfoglaláskor (Kr. e. 1450 körül) Izrael nem foglalta 
el Kánaánnak minden talpalattnyi helyét és nem űzött ki 
minden őslakót, hanem közülük sokat meghagyott (Bir. 1:21— 
36). így maradt meg Sidon (és. bizonyára Tirus is) Ascr 
törzsének területén. (31. v.) Különösen a városok maradtak 
a pogányság menedékhelyei. Pl. Jebus, a —későbbi Jeruzsálem 
is csak 500 évvel később kerül Dávid kezére (II. Sám. 5:6-«- 
7). Tehát az ígéret földjén a választott nép között és mellett 
tovább élt a pogányságm Izrael fiainak az engedékenysége és 
Isten nyilvánvaló parancsával szembeni engedetlensége biz
tosított helyet a számára. A megmaradt pogányság nem is 
maradt hatástalan Izraelre, Az ótestamentumi történetben 
szinte semmi ellen nem hadakozik annyit az Ür. mint a 
pogány vallási Íratások, a Baál-kultusz ellen.

Hogy ez a Jézushoz járuló pogány asszony közelebb jöj
jön hozzánk, vessünk pár futó pillantást az Izraelben fenn
maradó kananeusok vallásosságára is. Milyen voll ez a po
gány vallásosság?

1. Elsősorban hasznossági szempontok határozták meg a 
pogányok vallási életét. Természeti erőket személyesítenek 
meg és azért tisztelték őket, hogy javukra fordíthassák erejü
ket. kiszolgáltassák velük magukat.

2. A Baál és Asera nevek eredetileg nem is tulajdonnevek, 
hanem egy-egy város, falu, tartomány vagy forrás, liget urát, 
illetőleg úrnőjét jelentették. Szinte minden vidéknek meg volt 
a maga külön Baálja és Aserája. Különböző tulajdonságokat 
és erőket tulajdonítottak nekik. ’Aszerint, amint egy-egy vidék
nek szüksége volt a segítségére. Ez mutatja, hogy a pogá- 
uyoknak magukcsinálta isteneik voltak, saját tetszésük szerint 
formálva.

3. Mindebből természetszerűleg folyik, hegy a pegányok- 
nak nem voltak szigorú isteneik. Ellenkezőleg nagy meg
értéssel nézték és táplálták az emberi vagyakat, kívánságokat, 
különösen is az érzékiséget. A Baálok és Aserák azt szerették, 
amit a tisztelőik is szerettek, azt parancsolták, amit azok 
nagyon szívesen cselekedtek. Tiszteletük össze volt kapcsolva

a legsúlyosfabb erkölcsi külengéisekkel s, áldozati helyeiken a 
kultuszi paráznaság burjánzott.

Ilyen világból jött Jézushoz az a pogány asszony. Ilyen 
sötétségen, tévelygésen keresztül ért el hozzá a Jézusból 
áradó világosság.

Idegen-e számunkra ez a pogány világ? Vagy pedig a 
Kánaánban polgárjogot nyert pogányság történeti kialakulása 
és néhány jellemző vonása futólagos ismeretében is azt kell 
látnunk, hogy valami hasonló történt a keresztyénségben is.. 
Megmaradt a pogányság a keresztyépség évezredes talaján 
is. Meg voltak a maga jól védett várai, ahová bevette magát 
s ahonnan sikeresen fertőzte a keresztyénséget.

Ha egyszer valaki megírná a keresztyénség történetét 
úgy, ahogyan a Szentírásban az ótestamentumi nép törté
nete áll előttünk, akkor nem kisebb jelentőségű lenne itt sem 
a pogányság hatásaival szembeni küzdelem. A középkori egy
ház reformtörekvései, Assisi Ferenc apostoli szegénysége, 
Glairvauxi Bernát misztikája, Savonarola radikális társadalmi 
reformja, Yald Péter cselekedetekkel is megpecsételt evangé
liumhirdetése, Viclif János harcos írásai, Húsz János máglya- 
halála. sőt maga .a reformáció mindmegannyi hadiüzenet a 
keresztyénségben meghúzódó és ott fertőző pogányos hatások 
ellen. Sőt tovább is kell mennünk! A megtisztított keresz- 
tyénségben az ébredést mozgalomnak, ma az evangélizáció nem, 
de Istennek újabb és újabb figyelmeztetése és megtérésre

Hetedik országos láthatatlan evangélizációnk 
igehirdetési anyagát és közös imatárgyait az ÉLŐ 
VÍZ jelen száma közli. Ennek a segítségével bekap
csolódhatunk az igehallgatók és együtt imádkozok 
táborába családonként, imaközösségenként, biblia
körönként és gvülekeztenként. Az evangélizáció idő
pontja március 1—4. Az esti összejöveteleket álta
lában 7 órakor kezdjük.

Egyházunk lelki megelevenedésének áldott alkamai 
voltak eddig is ezek a láthatatlan evangélizációk. Ha nem 
utazunk is közös találkozóra, lélekben és imádságban 
mégis egyek lehetünk. Ugyanezt az Igét hallgatjuk és 
ugyanazokért a dolgokért imádkozunk. Láthatatlanul is 
együtt vagyunk az Ür előtt. Könyörögjünk naponta azért, 
hogy tegyen eggyé bennünket a Szentlélek Úristen.

Ha otthon tartjuk az evangélizációt, biztosítjuk ma
gunknak a hétköznapi környezetben is csendességet. Ne 
csak munkaközben fussuk át a szöveget, hanem énekel
jünk és imádkozzunk előtte, utána. Éppenúgy, mintha 
evangélizáción, konferencián volnánk. Bizonyára annyi ál
dást kapunk az Űrtől, amilyen szomjúsággal, figyelemmel 
és elcsendesedett szívvel járulunk eléje.

Tartsunk effertoriumot az evangélizáció szolgálatára es 
küldjük el a magunk adományával együtt a mellékelt 
csekklapon.

„Azért szerelmes Atyámfiái, erősen áJljátok mezdít- 
hataílanul, buzgóikodván az Úrnak dolgában mindenkor, 
tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Urban. 
Az Ür Jézus Krisztusnak kegyelme veletek!” (I Kor. 
15:58, 16:23).



hívása az eívilágiasodott. ’bálványokat tisztelő keresztyén- 
séghez?!

1. Hasznossági szempontok alakítják nagyon sok keresz
tyén ember vallási életét is. Addig kell az Isten, amíg előnyét 
élvezem a tiszteletének. És olyan kell, amelyik kiszolgál, ked
vemre és javamra van. Az a sok panasz és kifogás, amiket 
manapság az Istentől való elfordulás megokolására lehet hal
lani, mind azt akarja bizonyítani, hogy Isten nem -tette meg 
egy-egy emberrel szemben a kötelességét: nem húzott ki a 
csávából, nem őrizte meg a vagyont, nem biztosított kivételes 
elbánást, stb. Veszedelmesen hasonlít ez a pogányoik azon el
járásmódjához, amellyel megfenyítik, sarokbaállítják vagy le
váltják a feladatukat nem teljesítő bálványaikat.

2. Magacsinálta Istene van ma is nagyon sok keresztyén
nek. Különben hogy lenne annyiféle egymástól eltérő felfogás 
Istenre vonatkozóan? Próbálj csak végig kérdezni több keresz
tyén embert, hogyan vélekednek Istenről, bűnről, bocsánatról, 
üdvösségről. Egészen különböző véleményeket fogsz hallani. 
Pedig az nem lehet mind a Bibliával egybehangzó, mert a 
Szentírás Istene csak egyféle lehet. Ami pedig attól különbözik, 
az már ember-kigondolta, embercsinálta Isten.

3. Nem nyert-e polgárjogot sok bűn a ke'resztyénségben is? 
A képmutatást kifejezetten vallásos emberek bűnének tartják. 
A hazugságot mennyien védelmezik. A világban való elkeve- 
redést egyenesen ajánlgatják. Az örömhajhászást, életélvezetet 
azzal mentik, hogy azt is Isten teremtette. Bűnös kívánságok 
kielégítésének a védelmére nem átalják felhozni, hogy ha Isten 
ilyennek teremtett, nem veheti rossz néven, ha ilyen vagyok. 
Van itt mentség minden bűnre és magyarázat minden kilen
gésre. Formáljuk az Istent a magunk tetszésére-. Szeresse azt 
az Isten, amit mi szeretünk és kívánja vagy parancsolja azt, 
amit szívesen megcselekszünk.

Tirus és Sidon kétévezredes Baál-kultu6zának a fefinmara- 
dása egyáltalán nem ritkítja párját a kétezeréves keresztyénség 
területén se.

A mai igénknek az az örvendetes tudósítása, hogy Jézus 
elment a kufár lelkű Tirus és a ledér Sidon vidékére ist A 
Szentírás közlése szerint ugyan nem missziói szándék vezette, 
hanem inkább az elcsendesedés kívánása irányította erre az 
útját, azonban mégis azt látjuk, hogy Jézus megjelenésével 
áldott kegyelmi lehetőség nyílik meg a pogány tartomány 
lakosai előtt. Hamarosan akad is valaki, aki megragadja ezt 
az áldott lehetőséget: egy pogány asszony jön Jézushoz.

Ma már világos előttünk, hogy az a gát, amely Jézust a 
pogányok közötti térítő munkától visszatartotta („Nem küldet
tem, hanem csak Izrael házának elveszett .juhaihoz“), csupán 
csak sorrendi kérdés volt. Először Izraelhez és azután minden 
néphez. Mi már tudjuk, hogy Jézus a világ megváltója, aki 
minden elveszettnek a keresésére jött. (Jn. 4:42, Kol. 1:20,
I. Ján. 2:2.) Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön 
és az igazság ismeretére eljusson. (I. Tim. 2:4.) Éppen azért 
nem lehet kétségünk az iránt, hogy Jézus ma is járja a po
gány hatásokkal erőtlenített ke reszt yéns éget és az egész po
gány világot, ö  nem akarja egyedül, vagy csupán kicsiny 
társaságban élvezni golgotái halála váltságművét, nem zár
kózik be a világmegvetés elefántcsonttornyába, hanem eljárja 
ma is Tirus és Sidon vidékét, a nélküle sötétségben és bűn
ben elő embervilág sorait, s ezáltal mindig a kegyelem áldott 
lehetőségét kínálja fel azok előtt, akik még nem ismerik őt. 
Ez az evangélizáció is ilyen alkalom. Ahová csak eljut ez az 
írás, s ahol csak megszólal a belőle hangzó evangélium, ott 
mindenütt a megtérés, a Jézusra találás áldott lehetősége elé 
kerülnek a bűnösök. Dgy olvasd, vagy úgy hallgasd te is ezt 
a bizonyságtételt: Jézus feléd közeledik, kész ’arra, - hogy bér 
térjen hozzád. Ne hagyd kihasználatlanul ezt a drága al
kalmat!

Hogyan jut ez a pogány asszony Jézus elé?
Sohase magától értetődő dolog, hogy valaki Jézushoz jut. 

Különösen nem az olyanok esetében, akik messze éltek Jézus
tól: hitetlenségben, sötétségben, pogányságban. Minden meg
térésnek megvan a maga külön története, ami sokszor igen 
tanulságos mások számára. Egyesek esetében a szemek meg
nyitására, mások esetében a hitnek az erősítésére. Vizsgáljuk 
rr>eg azért ennek az asszonynak a Jézushoz fordulását, keres
sük meg a felébredésnek, a megindulásnak az indítékait.

1. Először is nagy nyomorúság szakad rá. Leánya meg
betegedett és hiába várt a gyógyulásra, a baj csak nem múlt 
el. Sőt rosszabbodott. Tehetetlenül kellett néznie leánya ver
gődését, nem tudott rajta segíteni. Elképzelhetjük az anyai 
szív fájdalmát, amikor eredménytelen marad minden próbál
kozás a szeretett gyermek gyötrelmének az enyhítésére. Ilyen
kor tárul fel az ember előtt a maga teljes tehetetlensége és 
lesz kényszerítővé a magasabb, az igazi segítség keresése.

Az elhordozhatatlanná váló nyomorúság sok ember életé
ben lett már az első határozott indítássá a megtérésre. Lehet 
az betegség, a halál közelsége, vagy valamely kedves és nél
külözhetetlennek látszó hozzátartozó elvesztése, anyagi romlás 
vagy a bűnnek napvilágra került átkos következménye. Mind

alkalmas arra, hogy felborítsa a vélt békességünket és elra
bolja a gondtalan biztonságérzetet. Csak az a fontos, hogy 
megalázzon és a magunk tehetetlenségének az ismeretére éli 
vezessen. A mélységből már sokszor szakadt fel magasba törő 
segélykiáltás. Gondoljunk a 130. zsoltárra: „A mélységből ki
áltok hozzád, Uram! Uram, hallgasd meg az én szómat! Le
gyenek füleid figyelmete6ek könyörgő szavamra!“ Vagy a 119. 
zsoltár bizonyságtételére: ,,Minikéiőtte rríegaláztattam, tóve- 
lyegtem vala; most pedig vigyázok a te szórra. . .  Jó nékem, 
hogy megaláztál azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet." 
(67. 71. v.).

2. A kananeus asszony a rászakadó nagy nyomorúságban 
nemcsak betegséget, szerencsétlenséget vagy emberi tragédiát 
lát, hanem jelismeri mögötte a Sátán romboló hatalmát: „Az 
ón leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik.“

Ez is igen fontos mozzanat. Sok emberre szakad nyomo
rúság és mégse megy vele Jézushoz. Miért? Éppen a Sátán 
kárhozattal fenyegető munkájának a fel nem ismerése miatt. 
Amíg a nyomorúságban csak emberi tragédiát, szerencsétlen
séget látunk, addig csupán kétségbe e6ünk, elkedvetlenedünk, 
magunkat vagy másokat okoljuk, de nem megyünk Jézushoz.
A bűnöknek az elhordozhatatlanná váló terhe is csak elf ásít, 
megátalkodottá tesz vagy cinikus közönyösséget eredményez, 
amíg nem ismerjük fel benne és mögötte magát a kárhozatot.

Gondoljunk csak Dávidra, aki Nátán prófétának a kárhoz
tató, ítéletethirdető szavai után úgy vallja meg a bűneit, mint 
amivel a kárhozatot, az örök halált vonta a fejére (II. Sám.
12:1—13) és azért sietett vele Isten elé; „Könyörülj rajtam én 
Istenem a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak soka
sága szerint töröld el az én bűneimet! Egészen moss ki engem 
az én álnokságomból és az én vétkeimből tisztíts ki engemet; 
mert ismerem az én bűnömet és az ón vétkem szüntelen előt
tem forog. Egyedül teellened vétkeztem és cselekedtem azt, 
ami gonosz a te szemeid e lő tt...“ (Zsolt. 51:3—6.) — Esaiás 

*is ajka tisztátalanságának a kárhozatosságát ismeri fel Isten 
dicsőségének a láttán, azért kiált fel nyomban: „Jaj nékem, 
elvesztem...“ (Es. 6:1—5.) — Pál is, amikor a damaskusi 
úton szembe került a Názáreti Jézussal, felismerte a keresz
tyének elleni gyűlöletének kárhozatosságát, sátáni voltát, azért 
ítélte magát a legnagyobb bűnösnek (I. Tim. 1:13—15) és hullott 
porba a Krisztus előtt: „Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?“ 
(Csel. 9:6.) S folytathatnánk tovább a sorozatot, a már dicső
ségbe öltözött hűséges keresztyének közül akár nagy neveket 
sorolhatnánk fel, akár névtelen hívőket, akik a bűneik terűé
ben magát a kárhozatot, a pokol tüzét ízlelték meg s a Sá
tánnak rontó hatalmát. Luther Márton, Laestadius Lőrinc, w 
Ruotsalainen Pál szinte előbb ismerték meg a lélek ellenségét, j 
kezdték vívni elkeseredett harcukat az ördöggel, mint ahogyan 
a Megváltó kegyelmes arca felragyogott előttük. Amikor a 
reformátori írások, üde tisztaságú hitvallási irataink oly sokat 
beszélnek a megrettent ielkiismeretről, mint a bűnbocsánat 
evangéliumának egyedül alkalmas talajáról, akkor szintén ezt i 
fejezik ki: a ránk szakadt nyomorúság, a bűnnek a terhe csak 
úgy vezet Jézus Krisztushoz, ha benne felismerjük a Sátán 
munkáját és annak a nyomán a kárhozatot. — Te vájjon 1 
hogyan állsz mindezzel? Tudod-e, hogy nem csupán a magad 
ügyetlensége, vagy más emberek gonoszsága okoz neked kel
lemetlenségeket, nemcsak gyarló voltod miatt bukdácsolsz, ha
nem maga az Ősellenség tör vesztedre, a Sátán harcol érted 
és akar kárhozatba dönteni. Felette pedig csak úgy diadal
maskodhatok ha az erősebbhez menekülsz. (Lk 11:21—22.)

3.. A kananeus asszony a rászakadó nagy nyomorúságá
ban először bizonyára a maga isteneihez fordult. Leánya gyó- . 
gyulásáért áldozott Baálnak és Aserának, segítségül hívta a 
pogány bálványokat. És nem kapott segítséget. így azután 
rájött arra, hogy a bálványistenek. akikben addig bízott, , 
tehetetlenek.

Ez is- fontos mozzanat. A megtérésben mindig kormány- 
válság történik az ember életében. A régi, parancsoló helyett 
új uralkodó előtt hódol, ami rendszerint csak akkor történ
hetik meg, ha rájövünk a régi hatalmasság erőtlenségére. Uj ; 
alapokra csak akkor kerül az ember élete, amikor csődöt mon
dott a régi. A sze'recsen főkomornyik nem indult volna három- 4 
ezerkilométeres útra, hogy a jeruzsálemi templomban imád
kozzék, ha Szerecsenország minden istenében nem csalódott 
volna (Csel. 8:27). Kornéliusz római százados se böjtölt és j  
imádkozott volna négy napig a zsidók imádkozás! rendje sze- ^ 
rint és az angyal felszólítására nem küldött volna Simon I 
Péterért Joppéba, ha rá nem 'jött volna a római mitológiák jj 
mesevoltára s  a császárkultusz szégyenteljes emberimádatára, jj 
A pogányság sötétségéből csak akkor indul el valaki a vilá- |  
gosság felé, amikor a legdöntőbb pontokon cserbenhagyják a j  
bálványok. A bálványok ugyanis a legdöntőbb pontokon: a Sá- I 
tán elleni harcban, a bűneinktől való szabadulásban és a kár- 1 
hozat fenyegetésétől való megmenekülésben mindig cserben H 
hagynak. Minden bálványimádás és tévelygés maga is ördögi. 1 
Hogyan jelenthetne akkor erőt az ördög munkája ellen? „Sá- .J 
tán miként tud Sátánt kiűzni?“ (Mk. 3:23.)
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Mindez természetesen nemcsak a nyíltan megmutatkozó 
pogányságra áll, hanem a leplezetten jelentkező válfajaira is. 
A csupán külsőleges vallásosság, az élettelen szokás-keresz- 
tyénség. a gyűlölködő felekezetíeskedés nem kevésbbé vesze
delmes és éppenúgy csődöt mond mindegyük, amikor az ere
jére lenne szükségünk. A keresztvénségről azért van sok em
bernek közönyös vagv elítélő véleménye, mert csupán csak 
ilyen utánzataival volt találkozása. Ezekben meg lehet a 
kegyességnek a látszata, de hiányzik belőlük annak ereje (II. 
Tim. 3:5), A ránkszakadó nagv nyomorúságban és a Sátán 
rontó munkájában pedig erő után sikolt bennünk a lélek. S az 
ilyen ingatag alapról sziklafundamentumra csak úgv kerülhet 
át az életünk, ha olyan átértékelés megy végbe bennünk, mini 
ami Pál apostolban történt a Krisztussal való találkozásakor: 
„Amelvek nékem, egykor nyereségek voltak, azokat a Krisz
tusért kárnak ítéltem. Sőt annak felette mos* is kárnak ítélek 
mindent az én Uram. Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága 
miatt, akiért mindent kárbaveszni hagytam" és szemétnek íté
lek, hogy a Krisztust megnverjem.“ (Fii. 3:7—8.) — Te meg
érted-e már az önigazságodnak, a beléd neveik vagy itt-oti fel
szedett szokásvallásosságnak a csődjét? Ezektől ne várd. hogy 
erőt jelentsenek a Sátánnal szemben, hiszen maga az ördög 
hódította el ezekkel a lelküsmeretedet. hogy ígv elaltassa szí
vednek az élő bit után való vágyakozását. A vallásos élet sok 
formája is ezért mond csődöt a döntő ponton. mert maga is 
ördögi megtévesztés. Jézus a korabeli zslidóság legvallásosabb- 
iait az Abrahámmal dicsekedő írástudókat és farizeusokat az 
ördög-atya gyermekeinek nevezi (Jn 8:39—44) Ne maradj 
meg ilyen vallásosságban Ha már eddig is erőtlennek bizo
nyult ne siránkozzál raita hanem tégy úgy, mint a pogány 
isteneiben teljesen csalódott kananeus asszony: menj Jézushoz!

4 Végül a kananeus asszonyban az a meggyőződés is ki
alakult. hogy elsősorban neki magának van szüksége Jézus 
könyörületére ahhoz, hogy a leánya gyötrelmes állapotában 
változás állhasson be. Azért kezdi úgy az imádságát: „Uram, 
Dávidnak fia. könyörülj rajtam!1' Ott van e mögött az imád
ság mögött az a látás, hogy őmaga, a bűnei, istennélkülisége, 
erőtelen, elesett állapota az oka annak, hogy a leányán ha
talma van az ördögnek. Éppen ezért először neki magának kell 
Jézus kegyelmében, bűnbocsánatában, megtisztító és megújító 
ereiében részesülnie, hogy a leánya meggyógyulhasson, meg
újulhasson, Ez az asszony a maga bűnén kezdi, először ön
maga alázkodik oda a kegvelem koldulására Jézus lábaihoz, 
hogy az ő megtisztulásán át áldás háramolhasson a család
jára is.

Vájjon hány anya, apa, hívő családtag nézi ma ennek a 
pogány asszonynak a befelé forduló, önmagát elítélő tekinte
tével a környezetének a nyomorúságát? Az én hitetlenségem, 
képmutatásom, megtűrt bűneim, Szentlélek nélküli keresztyén- 
ségem az oka annak, hogv a családomban hatalma van az 
ördögnek! Az én erőtelen bizonyságtételem vagy Istent gva- 
lázó kegyességem miatt, térnek más utakra a gyermekeim, for
dulnak el Istentől a rámbizottak és nem akarnak megtérni a 
családom tagjai! Valaki egvszer azt a kérdést vetette fel: 
Hogyan vezethetném a családom tagjait jézushoz? — A válasz 
nagvon egyszerű volt: Először te menj Jézushoz! —- Én már 
megtettem, hangzott az ellenvetés, de nem jelentkezik semmi 
eredménye. — Akkor menj még közelebb Jézushoz, alázkodi 
meg, törj össze előtte igazán és ha majd valóban az övé 
leszel, akkor majd mások is meg fogják kívánni a környeze
tedben a Jézus által megtisztított, megszentelt és megáldott 
életet. i

Sokan kívánnának a családjuknak ébredést, megtérést és 
élő hitet, csak azt nem látják, hogv elsősorban nekik van erre 
szükségük, ök maguk szívesen kívül maradnának az Ige pö
rölycsapásain és a Szentlélek minden bűnt megemésztő tiizén. 
Félnek fi dédelgetett, kegyes szokásokkal felcicomázott. feléb
redt divat szerint átöltöztetett óemberük valóságos halálba- 
adásától. Pedig a mások felébredéséért, megtéréséért való 

I igazi imádstág így hangzik: , Adj ébredést. Uram és kezdd e 
rajtam! Es kezdd el még ma!'1 A keresztyén családók felbomlá
sának, kegyes szülők gyermekei hitetlenné válásának az okát 
elsősorban a hívő családtagokban kell keresnünk. Rossz bi
zonyságok Isten mellett, életpéldájuk megrontja az üdvözítő 
evangélium hitelét. Isten'életújító ereje megújult szíveken ke- 

I resztül árad másokra, hideg szívek pislogó mécsese csak az 
élő hit lángjánál fog tüzet. A bűnei miatt megkeseredő három- 

I ezernek hirdette Péter apostol az első pünkösdön a megtérés 
és a bűnbocsánat drága igéi után: „néktek lett az ígéret és 
a ti gyermekeiteknek. . (Csel. 2:37—39.) A filippi börtönőr 
is akkor kapott ígéretet a házanépe felöl, amikor megrettent a 
saját bűnei miatt és előbb a maga nevében kiáltott kegye
lemért (Csel. 16:29—31). Az igazán megtérő, hívő szülő kap 
bíztatást a rábizottak üdvössége dolgában: . Higyj az Ur
Jézus Krisztusban és üdvözölsz mind te, mind a te házadnépe!“

Pogány asszony Jézus előtt. Mennyi megszégyenítő vá-

Í gyakozás, világosság, bünbánat és 6óvárgás van benne. Pedig 
a bálványoltárok mellől, sötétségből és démonikus erők vilá

gából jött. Lehet-e akkor bárkiről lemondanunk amiatt, hogy 
hitetlenség és istentagadás veszi körül. Jézus Krisztus keresztje 
által a távolvalók iis közeitekké lehetnek (Ef. 2:12—13). És nem 
kellené-e akkor nekünk azt kérni, várni és azért tusakodni, 
hogy így járulhassunk Megváltónk elé: összetört szívvel esde- 
kelve kegyelemért, a magunk és a ránkbizottak számára?!

lrrtatárgy: A keresztyén család.
Valljuk meg otthoni kegyességünk nagy hiányait: hűtlen

ség a közös áhítatok tartásában, a közös igetanulmányozás
ban, együttes imádkozásban; erőtelenség a bizonyságtételben, 
a szolgálatban, a másik ierhének az átvállalásában, az egyes 
családtagokért való tusakodó könyörgésben; hiány a szeretet- 
ben, áldozatvállalásban s  a másikért való állhatatos remény
kedésben. Valljuk meg, hogy mi vagyunk a legfőbb oka csa
ládunk elesett állapotának, legnagyobb akadálya a Szentlélek 
megelevenítő és megszentelő munkájának.

Könyörögjünk a magunk megalázkodásáért, megújulásáért 
és megszentelt életűéért. Vigyük Isten elé a gyermekeinket s 
ifjú életük sokféle nehézségét, szüleinket és az öregedéssel 
járó lelki hátrányaikat. Imádkozzunk a családunk hívő tagjaiért 
és tusakodjunk állhatatosan a hit nélkül szűköl ködőkért. Kö
nyörögjünk az Úrhoz lelki közösségért az otthonon belül, meg
szentelt levegőért és, igazi békességért, családok ébredéséért..

Adjunk hálát mindazért, amit Isten az otthonon keresztül 
adott és amit' még mindig kezünk ügyében tart: hívő szülők, 
testvérek, vagy gyermekek; egymásiránti szeretet és bizalom; 
bizonyságtételi és szolgálati alkalmak; a házi áhítatok, a Szent
írás és az énekeskönyv; egyházunknak a családra irányuló 
szolgálata. Magasztaljuk Istent azokért az Ígéretekért, ame
lyeket hit által a családra vonatkozóan adott.

2. Érthetetlen magatartás
(Máté 15:21—26.)

Pogány földön pogány asszony jött Jézushoz. Bálvány- 
isteneiből kiábrándulva és az ördög rontó hatalmától megret
tenve mondja el a Názáretinek nagy ínségét. Mennyi külső és 
be'ső gátláson kellett magát átküzdenie, mire odaállhatott Jézus 
elé! Milyen elhordozhatatlanná kellett válnia a nyomorúságnak, 
hogy ennyire meg tudott alázkodhia alatta!

\ ‘ajjon hogyan fogadja Jézus?
Jézus érthetetlen módon viselkedik ezzel a pogány asszony- 

nyal. Aligha van bib’iaolva'ó. vagy igehallgató ember, aki 
ennél a történetnél meg ne állt volna: hogyan viselkedhetik 
Jézus így? Abból a képből, amit Jézusról magunkban hordo 
zunk. egészen más folyik. .Mi egészen másként képzeljük. Ez a 
magatartás érthetetlen előttünk.

1. Jézus egy szót sem felel az asszonynak.
Mi azt gondolnánk, hogy Jézus kapva kap azon, hogy még 

itt Tirus és Sidon vidékén is felkeresi valaki, hogy még a po 
gúnyok között is akad. aki őt nevezi urának és tőle kér segít
séget. Azt várnánk, hogy Jézus különös örömmel fogadja ezt 
az asszonyt és boldogan tesz eleget kérésének.

Jézus azonban nem áttérési statisztikára dolgozik, mint a 
földi egyháza nagyon sokszor. Már máskor is viselkedett ilyen 
érthetetlen módon a hozzájárulókkal. Egyszer valaki nagy lel
kesedéssel mondta neki: ..Követlek téged. Uram, valahová 
mégy!” És Jézus egészen lehűtőleg felelt: ..A rókáknak barlang
juk van és az égi madaraknak fészkük, de az ember Fiának 
fejét nincs hová lehajtania.“ (Luk. 9:57—58). Gondold meg. 
hogy milyen mester nyomában akarsz elindulni! Én otthontala
nabb vagyok a mező vadainál és az ég madarainál. — A gaz 
dng ifjút is útjára engedte, pedig vágyakozásával, erkölcsi 
tisztaságával a tanítványokra olyan hatást gyakorol, hogy ők 
azt gondolták, ennek feltétlenül üdvözölnie kell (Mk 10:17— 
27). — Jézus nem tartotta vissza a sokaságot sem, amikor az 
megbotránkozott kemény beszédén, sőt a tanítványai vissza
vonulásának is szabad utat engedett (Jn. 6:60—69). — Heró- 
des királyhoz sem volt egy szava sem. pedig az nagyon meg
örült annak, hogy végre találkozhatik véle és sok kérdést inté
zett hozzá (Lk. 22:8—9).

Mindez azt mutatja, hogy Jézus nincsen nagyon meghatva 
attól, ha valaki hozzá megy és nem kap túlságosan a követő
kön. Ezt azért fontos világosan látnunk, mert ma nagyon 
sokan azt gondolják, hegy kegyet gyakorolnak Jézussal, hogy 
még most is eljárnak templomba, előveszik a Bibliájukat és 
elmondják reggel, este az imádságaikat. Pedig az ü r  nincsen 
meghatva az ilyen tüntető állásfoglalástól. Az ő dicsősége 
nem szenved csorbát azon, ha a követői méltatlanoknak bizo
nyulnak is. ö  akkor is Isten, ha mindnyájan hátat fordítunk 
is neki. ö  nem szorul ránk, hanem nekünk van szükségünk 
öreá. Éppen azért nem lepődhetünk meg rajta, ha olykor
odkor elengedi kérésünkéi a füle mellett és nem siet mindjárt 
hanyatthomlok segítségünkre.

2. A tanítványok is megütköznek Jézus magatartásán, azért 
közbenjárnak az asszony érdekében: „Bocsásd el őt, mert utá
nunk kiált.“ De ez is eredménytelen marad. Jézus nem engedi 
magát befolyásolni.



A közbenjáró imádság sok keresztyén gyakorlatában egész 
mechanikussá lett. ügy gondoljuk, hogy Istennek kötelessége 
teljesíteni a kéréseinket. Pedig az imádság nem olyan mint az 
automataszekrény, amelyből kiesik a csokoládé, ha bedobjuk 
a megfelelő pénzdarabot. Az imádság sem jogalap, amely nyo
ma nkö vet éléssel lehetne fellépni. A meghallgatás mindig kegye
lem.

Nem első eset, hogy Jézus visszautasítja 'a közbenjárást. 
Ugyanezt cselekedte az anyjával, amikor a kánai menyegzőn 
siettetni próbálta a csodát (Jn. 2:3—4). Ellentmondott a tanít
v án y n ak  is. amikor a reggeli csendességben hozták neki hírül, 
hogy a betegek és meggyógyultak nagy sokasága keresi. Jézus 
azonban nem tér vissza hozzájuk, hanem- azt mondta: ..Men- V 
jünk a közelvaló városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért 
jöttem.1' (Mk. 1:35—38). Leli ütötte a Zébedeus-fiak hevességét 
amikoi egy samaritánus falut akartak felperzselni (Lk. 9:52 
—56) s elutasította nagyravágó kérésüket, amikor a jobb- és 
balkeze felöli helyett akarták maguknak biztosítani. (Mt. 20:20 
— 23). Még Lázár halálos ágyához sem sietett pedig már ismé
telten üzentek, érte a beteg testvérei (Jn. 11:3—6). Jézus nem 
hagyta magát befolyásolni...

De lássak meg. hogy miivén jó, hogy így van. Már a nyil
vános működése kezdetén befolyásolni akarta a Sátán, hogv a 
keresztnek gyötrelmes. nehéz út’la helyett könnyűszerrel szerez
zen magának 'hírnevet és dicsőséget (Mt. 4:5—10), de Jézus 
nem engedett neki. Már sok csoda történik a szavára és tanít
ványokat is választ magának, amikor a családja utána megv és 
erőszakkal akarják hazavinni mint őrültet (Mik. 3:21). de Jézus 
nem hagyta magát befolyásolni/. Amikor még közelebb jött a 
kereszt és szükségét látta annak, hogy tanítványait felkészítse 
szenvedése és halála megértésére. Péter állta útját: . .Mentsen
Isten, Uram! Nem esketik ez meg tevé'ed!" (Mt. 16:21—231. 
De Jézus keményen utasította el a hűséges tanítvány közbelé
pését is. Atár állott a kereszt a Golgota hegyén az ártatlan, 
a tiszta és a szent felszegeztetett az átok Tájára, amikor a 
bátnész tömeg, a kárörvendő főemberek a cinikus római katonák 
és a megkeményedett szívű lator mind azt hajtogatják: ..Szaba
dítsd meg magadat; ha Isten fia vagy, szálli le a keresztről!“ 
(Mt. 27:39—44 Lk. 23:36—39). Jézus azonban nem engedte 
magát befolyásol ni. Pedig, ha akkor /leszáll a keresztről, meg
kövült lélekkel hullottak volna lábai eílé még a gyilkosai is.
Öt azonban semmi nem tudta eltéríteni a keresztnek terhes, 
kínos, halálos útjáról. Mert ha engedett volna emberek befólvá- 
sának. akkor nekünk »sohase llett volna üdvösségünk Áldott 
dolog, hogv nekünk ilyen befolyásolhatatlan, megingathatatlan 
Megváltónk van!

3. Figyeljünk külön is Jézusnak a fele’etére, amivel a tanít
ványok közbenjárását elutasítja: ..Nem küldettem csak az Izrael 
házának elveszett juhaihoz.“ Ezzel a kijelentéssel Jézus félre
érthetetlenül elutasítja a pogány asszonyt. Milyen alapon?

Márk evangéliumának a közlése szerint e z . az elutasítás 
csak időleges. Sorrendben először jön Izrael és azután a pogá- 
nyok: ..Engedd, hogy először a fiák elégíttessenek meg.1’ (Mk. 
7:27). Máté szövegében azonban nemcsak sorrendről van szó. 
Jézus azt mondja, hogy ő kizárólag'csak Izrael elveszett ju
ha ilioz jött.

Nem' akarunk litt messzemenő fejtegetésekbe bocslátkozni 
°nnek a kijelentésnek a teljes megvilágítására. Legyen itt elég 
annyfi. hogv Jézus rrtegváltói feladatának az Izraelnek adott 
messiási ígéretek betöltését ismerte. A messiási üdvkor áldásai
nak a többi népek felé való közvetítése már a megújuló Izrael 
feladata lesz. Miután azonban Izrael Messiását nem /ismerte fel 
és nem fogadja el, került sor a pogányek befogadására. A nagv 

> lakoma példázatában, melv szerint a hivatalosok nem mentek 
el a 'lakomára, haném sántákat, vakokat, csonkabonkákat kellett 
begvüiteni az utcákról és a sövénvek mellől íLk. 14:16—24) 
valamint a gonosz szőlőmunkásokról szóró példázatban, ak'ktő1 
elvetetik a szőlő és olyan munkásoknak adatik akik bead'ák a 
gyümölcsöt. (Mt.21:33—45) már ezt ielentá meg Jézus. Afelől 
azonban nem akar kétséget hagvni hogy ez kegvelem. A po- 
gányoknak semmi joguk nincsen Jézus előtt. A kanoeus asz- 
szonnyal szembeni kemény elutasítása is ezt juttatja k'feiezésre- 
nincsen semmi 'non ahhoz, hogy Jézus meghallgassa és telje
sítse a kérését. Hogv ez mennyire he’vénvaló figyelmeztetés 
azt igazolja azt is hogv Pál apostol az őskeresztvénség pogánv' 
missziójának a virágkorában a római gyülekezettel széniben is 
szükségét érzi eme igazság hangoztatásának ÍRóm. 11:17—22),

4. A tanítványok elutasított közbenjárást után óira a 
kananeus asszonv jutott-szóhoz: ..Uram. légy segítségül nékem!“
S ekkor fordul Jézus egyenest az assizonvhoz: Nem jó a fiák'
kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. A történet szerint ez 
Jézus első szava ehhez 2.7. asszonyhoz. Kegyetlenül keménu íté
let. Mélységesen Sealázó. Pogány kutya vagy nincs semmi ke
resnivalód a fiák asztalánál.

Jézus nem is hízeleg sohasem Nem legyezgety senkinek az 
önérzetét. Farizeusoknak és írástudóknak mondta: Ti az ördög-
atvától valók vagvtek. esi a ti atvátok kívánságait ‘akarjátok 
teljesíteni.“ (Jn. 8:44). Nikodémusnak- ..Bizonv bizony mon
dom néked: ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem me

llet' he az Isten országába. Ami testtől született, test az. ami , 
Lélektől született. Lélek az. Ne estedéId. hogy azt mondám 
neked: szükség néktek újonnan születnetek.“ (Jn. 3:5
—7). Pilátusnak: Tehetetlen báb vagy. ..Semmi hatalmad nem 
volna felettem, ha felülről nem adatott volna néked.“ (Jn. 19:9 
— 11). A saimáriai asszonynak: parázna vagy. mindenki sze- -
retője. ..Öt férjed Volt. és a mostani nem férjed." (In. 4:16—18).
A megiiidegedett szívű gvülekézetvezetőnek: ..Lágymeleg vagy. 
sem hideg, sem hév, kivetlek (kiokádlak) téged az én számból.“ 
(Jel. 3:15—16).

Nem kerülhet Jézussal helyes viszonyba az. aki még nem 
hallotta meg teljesen elítélő, minden maga felől táplált jó vé
leményből kifosztó szavát. Az ember alapbűne a büszkeség, 
felfuválkodottság. S ebből bizony nem lehet másképpen szaba
dulni. önmagunkból nem. tudunk más úton kiábrándulni, csak 
ha Jézus megmondja rólunk őszinte véleményét. Az pedig min
dig hasonlít ahhoz, amit a kananeus asszonynak mondott. Áldott ■ 
dolog hogy nem hallgatja el bármily fájdalmasan hat is. Mert 
mindenképpen a javunkat alkarja.

Így fogadta Jézus ezt az összetört szívű pogány asszonyt. 
Először nem állt vele szóba, azután kereken elutasította majd j  
kegyetlenül elítélte. Vájjon mi vo't a célja ezzel az érthetetlen 
magatartással?

Elsősorban próbatétel. Hadd váljék el. hogy igazán keresi-e j; 
ez az asszony az ő segítségét, vagy pedig csak a Jézus körül 1 
gyűrűző hírhullám indította útra. Próbára tette Jézus az asz- ! 
szony állhatatosságát, az alázatosságát, a hitét.- Hadd legyen 
nyilvánvalóvá, hogy emberi indítékok dolgoztak benne csupán, j 
vagy pedig az Atya vonta Jézushoz (Jn. 6:44).- Pál is óvako- 1 
dlott attól, hogy a korinthusiak hite más egyében nyugodjék. J 
mint Istennek erején (I. Kor. 2.5).

Az ilyen próbatétéi mindig megtisztítás is. Az emberinek || 
az el tisztítása. a salaknak a kiolvasztása soha nem ment könv- 1 
nyen. Jészus Krisztus felől már a próféta azt mondja: ..Olyan j 
ö  mint az ötvösnek tüze és a ruhamosóknak lúgja!“ (Mai. 3:2). j 
Tisztogató munkája gyakran össze van kapcsolva a tűzzel. . Be- ] 
viszem a tűzbe, és megtisiztitom őket. am'int tisztogatják az : 
ezüstök és megpróbálom őke. amint próbálják az aranvat.“ 
(Zak. 13:9). Jézusnak keménv bánásmódja tűzpróba volt az 
asszony számára, aimiben megtisztul a hite. mint tűzben meg
próbált arany ív. ö. Jel. 3:18).

Jézusnak ez az érthetetlen magatartása nevelést is végez: \ 
a régi embernek az összetörését, megalázását és az újnak az jj 
életrehívár.át. Jó nékem, hogy megaláztál, hogy megtanuljam , 
a te rendeléseidet." (Zsolt. 119:71). A finn parasztprófétáhó’fc. íj 
Ruotsalaineri Pálhoz egy alkalommal fiatalember ment a lelki J 
kérdéséivé aki már a dolgait úgy adta elő. hogy minél jobb 1 
benyomást keltsen a hírneves lelkigondezó előtt ..Gyérek, soicat il 
tanultál, de a testnek a kezeszáraii még töretlenek benned" — H 
mondta a tapasztalt lelki ember. — Jézus a maga nevelőiskolá- I  
jábari éppen a test megzabolás'ára fordítja a legkeményebb 1 
nevelő-eszközöket. Bizonyára ritka keménv bánásmódja alatt I  
vált ez az asszony a gyermekéért tusakodó anyának, az álba- fl 
latos imádkozónak és az alázatos hívőnek a mintakénévé. Jézus I 
..javunkra fényit minket, hogy szentségében részesüljünk. Bár- I 
mely fenyítés ugvan jelenleg nem'lát/szik örvendetesnek hanem I  
keservesnek, ámde utóbb az Igazságnak békességes gyümölcsé- I 
vei fizet azoknak, akiik általa gyakori tatnak.“ (Zaid. 12:10—1 ! ) . |

Malmivaara Vilmos, finn lelkész-ébresztő1 mondja, hogy Jé-® 
zusnak ez a magatartása azt bizonyítja hogv neki/ olvan nagv® 
céljai vannak velünk, amit mi emberek r pm tudunk felfogni 1 
'»agv megérteni és éppen azok megvalósítása ércekében kell J  
Őneki hallgatnia, amikor mi Hozzá kiáltunk. Az ember azt I 
gondolná, hogv választ érdemel az imádsága. Az ü r  mégsem 1 
felel. Miért? Mert a kegvelem királyi székéhez vezető út kés- fl 
kenv és nehéz. Sok akadálva van, amit csak harc árán lehM ■ 
legyőzni. A hitnek mindent úgv kpll kiharcolnia magának ■ 
'’mire szüksége van. S erre a küzdelemre úgv edzi m^g az Ur I 

.övéit hogy kérni; Jiagyía magát várat magára. Közben hány I 
imádság szakad fel a kétségbeesett lé’ekbő! hány segélykiá1’-® 
iá*? a szív mélyéről, amim' azt gondolod, hogv hiába volt. J  
Pedig éppen az történik veled, mint a kananens asszonnyal:® 
••z ü r  acélozza a hüedet, elmélyít és olyan szorosan ' anrsot 1 
magához, hogy semmi el ne szakíthasson tőle. De e? nem megv ® 
máskép, csak azzal az erthetetUY' /magatartással. amit a®  
kananeus asszony iránt is mutatott. Mi történt azzal a gver-H 
mekkel. aki apia, anyja szivét fáidító, hosszú, vétkes távoliét® 
után hazakéredzkedik, de a kérő szavára nem kap v á 'e sz í? *  
Megdöbben rajta, átgondolia tékozló útjának a könnve’rmW-M 
gét, még mélvebben magába száll és teljesebben összetörik.® 
És ebben a fájdalomban lesz még drágábbá számára az aniá-® 
nak ‘a szava, engedélye, bocsánata. Ha nem is kap mindjárt® 
választ, mégis reménykedik. És ez a reménység, meg a foko-® 
zódó vágyakozás ad neki bátorságot arra. hogv újra kérje.® 
Egyszer aztán elérkezik a meghallgattatás Akkor azután ha-® 
tártalan az öröm. És kimondhatatlanul nagy kiváltság a bo-H 
csánat és a visszafogadtatás.

Végül Jézusnak ez az érthetetlen magatartása mutatia m e g *  
hogy mennyire túlnő ö a mi világunkon. Nem fér be az®



értelmünk korlátái közé és szétfeszíti a képzeletvilágunkat. 
,,\em az én gondolataim a ti gondolataitok és nem a ti utói
tok az én utaim, így szól az Ür! Mert amint magasabbak az 
egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál 
é.s gondolataim gondolataitoknál!“ (Es. 55:8—9.) ő  egészen
más. ö  sokkal több, sokkal nagyobb, sokkal bölcsebb, kemé
nyebb és határozottabb, mint ahogyan mi gondoljuk. A célját 
is sokkal biztosabban eléri, mint ahogyan mi képzeljük, „Gh, 
isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mély
sége! Mely igen kikutathatailanok az ő ítélete: és kinyomozha- 
tatlanok az ö utai! Mert kicsoda ismerte meg az Ür értelmet? 
Vagy kicsoda volt néki tanácsosa?“ (Róm. 11:33—34.)

Hulljunk azért előtte térdre! Magasztaljuk nagy nevét,
mivel, hogy velünk *is meg van a maiga csodálatos terve. Nem 
baj, ha egészen más, mint ahogyan mi képzeltük. Csak az a 
fontos, hogy végbe menjen, hogy végbevigye rajtunk, bár
mibe kerül is!

lmutárgy: Az egyház.
Adjunk hálát Istennek mindazért, ami az Egyházban a 

’miénk lehet: Jézus Krisztus minden emberi képzeletet felül
múló váitsága, igazsága és dicsősége; a kiengesztelt mennyei 
Atya szeretete és gondoskodása; a Szentlélek munkálkodása, 
vezetése, ereje és bizonyságtétele. Magasztaljuk Istent azért,
hogy már a földi világunkban kezdetét vette az ö  uralma, 
rgazsága és ítélete, íidvösséges országiása az Egyházban. 
Köszönjük meg az Igét, a szentségeket, a gyülekezetét s a 
templomot.

Valljuk meg, hogy nem élünk Isten ajándékaival úgy, 
amint kellene: nem látszik meg rajtunk, hogy Isten népe
vagyunk, nem töltjük be a világban a só és a világosság 
szerepét, sokszor hozunk szégyent Atyánkra és Megváltónkra 
és gyakran káromoltatik miattunk Isten neve hitetlenek ajkán.

Könyörögjünk a Szentlélek megtisztító munkájáért, az 
igehirdetés erejéért, gyülekezetek ébredéséért, megújuló Egy
házért, ennek az evangélizációnak az áldásáért.

3. Alázatos ragaszkodás
(Máté 15:21—27.)

Tegnap Jézus magatartását figyeltük meg a pogány asz- 
szonnyal szemben, most tegyük vizsgálat tárgyává a kananeus 
asszony viselkedéséi. Hogyan fogadta Jézus elutasító magatar
tását?

1. Először is meg kell látnunk az asszony állhatatosságát.
A kérése nem talál meghallgatásra. Jézus elutasítja a tanít

ványok közbenjárását is, sőt kemény ítéletet mond a pogányok 
felett. Az asszony mégse tágít. Nem olosó sikert keresett Jé
zusnál, hanem mindent feltett arra. hogy segítséget kap tőle. 
Kész rá várni is.

Hányán vannak, akik alig fordultak még Jézus felé, alig 
hangzott el az első.őszinte 'imádság ajkukról s máris azon pa
naszkodnak, hogy nem kaptak feleletet. Egyideig próbálkoznak 
a bibliaolvasással, a bürök és a krséité^ek elleni harcban s 
ha nem mutatkozik hamar az eredmény, belefáradnak, .kesereg
nek és abbahagyással fenyegetőznek.

Hogyan képzeljük ezt? Ki az. Isten, az Ür és a Parancsoló? 
Mi vagv pedig Jézus? Hány ember feledkezik meg erről és 
maga akarja diktálni az iramot, dirigálni az Urat. és rögtön 
méltatlankodik, ha ö  nem engedelmeskedik

Ez az asszony nem így cselekedett, ö  tisztában volt azzal, 
hogy neki Jézusra, van szüksége. Es ha Jézus nem felel, akkor 
is reá van szüksége. Senki más .nem tud rajta segíteni, csak 
ö. s éppen azért nem tud mást fenni, mint vár rá. Mindaddig, 
amíg oda nem fordul hozzá.

Sok keresztyén olyan mint a türelmetlen, kacér leány, aki 
a rivális előnyben részesítésével akarja kikényszeríteni. a nyi
latkozatot. Pedig Jézust nem lehet siettetni. Ha valaki azt 
hiszi, hogy neki másvalaki követése is megfelel, hogy az ő 
életét más is igazi -'tartalommal tudja megtölteni, akkor men
jen csak nyugodtan máshoz. Dűljön be a Sátán csábiig hazug, 
ságainak, majd meglátja, hogy mi lesz a vége. Jézus azokhoz 
hajol le. akik feltétel nélkül várnak rá. Ha nem mutatta meg 
irányomban a környörületót három nap, várok három évig, 
vagy ha kell harminc esztendeig is, de nem tudom öt más
sal pótolni az életemben.

Ruotsalaincn Pál, a finn parasztpróféta a kegy-elemre való 
ilyen várakozást tartja az igazi keresztyén ember ismertető
jelének. 1839-ben írja Hedberg Fredrik Gabriel lelkésznek:
; , . . . A hamis keresztyének az életük mutatta igazság útját 
járják, ami úgy történik, hogy amikor elfogy a gyermekek 
kenyere (a kegyelem tapasztalása), ill. eltelnek az első szere
tet napjai, akkor ők, tudván a Bibliából, hogy hitből kell 
élniök, hamis módon próbálnak hitre szert tenn i... Nagy buz
gón gyakorolják a kegyességet, mint az első szeretet napjai
ban, de Krisztus nélkül. Azaz nem keresik tusakodva, meg- 
alázottan Krisztus belső ismeretét, hanem a kegyelemnek az 
emlékeiből csinálnak maguknak Krisztust. . .  Az igazi keresz
tyén nem indul erre a bizonytalan útra. Hát mit csinál? Ha

Isten elvette tőle a gyermek-eledelt (a kegyelem tapasztalá
sát), akkor vágyakozik, szűkölködik, szomorkodik és 6Óvárog: 
hol van aẑ  Ür, az én vezetőm? Egy lépést se mer tenni a 
megszentelŐaés útján, mig az Ür kegyelmesen nem tekint 
feléje. Erre azután akár több. akár kevesebb biztatást kap, 
megelégszik az Ür szent, akaratával és soha nem tartja ma
gát alkalmasnak vagy méltónak a keskeny út járására. Azért 
sem esik kétségbe, ha1 várat magára az Ür és nem jelenti ki 
magát hamarosan az ő vezetésében. Zokszó nélkül és türelme
sen vár és nem ítéli magát hitetlennek, sem pedig igazi ke
resztyénnek mindaddig míg meg nem találja irgalmas meg
váltóját . . . “

Á Jézus előtt álló pogány asszony tudott várni állhatato
san a kegyelemre.

2. A kananeus asszony elfogadja Jézus bánásmódját.
Pedig nem lehetett könnyű dolog. A zsidók gyakran érez

tették a pogányokkal kiválasztottságukat s ezzel sok megbán- 
tódást okoztak. Különösen fájhatott ennek az összetört szívű 
asszonynak, amikor még Jézus is utolsó pogányként kezelte. 
Ez az asszony azonban nem csinált belőle felekezeti kérdést. 
Nem zúgolódott és nem adta a megbántottál. Elfogadta Jézus 
nagyon megalázó bánásmódját.

Mennyivel kevesebb oka volt az ugyancsak pogány Naatná- 
nak a sértődésre és a tiltakozásra, amikor Elizeus próféta 
ahelyett, hogy személyesen kijött volna hozzá, csak követ által 
üzent: „Menj el és fürödj meg hétszer a Jordánban és meg
újul a te tested és megtisztulsz.“ Naamán azonban haragra 
gerjedt és elment így szólván: ,,Imé, én azt gondoltam, hogy 
ki jő hozzám és előállván segítségül hívja az Urnák, az ő Iste
nének nevét és kezével megilleti a beteg helyeket -és úgy gyó
gyítja meg a kiütést. Avagy nem jobbak-é Abana és Párpár 
Damaskus folyóvizei Izrael minden vizeinél? Avagy nem fiiröd- 
hetném-é meg azokban, hogy megtisztuljak? Ilyen módon meg
fordulván. nagy haraggal elment.“ (II. Kir. 5:9—12.) Naamának 
csak az elképzelése volt más ia gyógyulásról, mint ahogyan 
az Isten embere üzente és már is tele volt sértődéssel.

Még Mózes is lázadozott Istentől nyert feladata elien, ami
kor Izrael népe megunta a mannát a pusztában é.s húst köve
telt tőle: „Miért nyomorítód meg a te szolgádat? és miért
nem találók kegyelmet a te szemeid előtt, hogy ez egész nép
nek terhét énreám vetéd? Avagy tőlem fogantatotjt-é mind az 
egész nép? Avagy én szültem-é őt, hogy azt mondod nékem: 
hordozd őt a te kebleden, amiképpen hordozza a dajka a cse
csemőt, arra a földre, amely felöl megesküdtél az ő atyáinak? 
Hol vegyek én húst, hogy adjam azt mind ez egész népnek? 
Mert reám sírnak, mondván: adj nékünk húst, hadd együnk! 
Nem viselheterp én mind az egész népet; mert erőm felett van. 
Ha így cselekszel velem, kérlek ölj meg ong'emet, ölj meg, ha 
kedves vagyok előtted, hogy ne lássam az én nyomorúságo
mat,“ (IV. Móz. 11:11 —15.)

Jeremiás is fakadt keserű szavakra a prófétai szent hiva
tás terhe alatt: „Rávettél Uram engem és rávétet*,em, meg
ragadtál engem és legyőztél! Nevetségessé lettem minden 
időre, mindenki csúfol engéméi,; mert ahányszor csak szólok, 

I kiáltozom: így kiáltok: erőszak és romlás! Mert az Ür szava 
mindenkori gyalázatomra és csúfságomra lelt nékem. Azért 
azt mondom: ném emlékezem róla, sem az ő nevében többé 
nem szólok... Atkozott az a nap, amelyen születtem; az a 
nap, amelyen anyám szült engem, ne legyen áldott! .. . Aliért 
is jöttem ki az anyámnak -méhéből, hogy nyomorúságot lássak 
és bánatot, és hogy napjaim gyalázatban végződjenek? (Jer. 
20:7_9., 14., 18.)

Jónás nem tudta elfogadni Isten kezéből, hogy Ninivén 
megkönyörült és az általa hirdetett ítéletet kegyelemre változ
tatta. Miközben a hatalmas város soktízezer lakosa életet, nyer 
a bűnbocsánat csodájából, a próféta duzzogva így könyörög: 
„Most azért Uram, vedd el, kérlek, az én lelkemet éntőlem; 
mert jobb meghalnom, mintsem élnem!“ S mikor az ü r meg
kérdi tőle: Méltán haragszol-é? durcásan felel: „Méltán harag
szom, mind halálig!“ (Jónás 4. fejezet.)

Pedig Naamának, Mózesnek, Jeremiásnak és Jónásnak 
sokkal kevesebb oka volt a zúgolódásra, mint ennek a pogány 
asszonynak, ö t az irgalmas szívű Megváltó utasította el s 
bánt vele úgy, mint egy teljesen jogtalan és reménytelen po
gány kutyával. S az asszony ezt a bánásmódot is tiltakozás 
nélkül fogadta. Ha Jézus így tesz velem, akkor nekem ez jár.

Egy hideg téli napon Assisi Ferenc Leone fráter társasá
gában úton volt. A dermesztő hideg piros rózsákat csalt az 
arcukra a metsző széllel kemény küzdelmet kellett vívniok. Egy
szer csak megszólalt Assisi Ferenc: ..Adja Isten, hogy a szerzetes
társaink az egész világnak példaképül szolgáljanak egyszerű
ségben és szentségben. De jegyezd fel, hogy ez még nem lenne 
a teljes öröm “ — Mentek megint egy darabig és akkor Assisi 
Ferenc újra megszólalt: „Oh, Leone fráter, bárcsak a mi szer
zetestársaink nagy csodákat tudnának cselekedni, úgyhogy a 
vakoknak látást, a süketeknek hallást tudnának adni, sőt még 
a halottakat is életre tudnák támasztani, jegyezd fel mégis,
hogy még ez sem lenne a teljes öröm.“ _ Egy kis idő múlva
újra megszólalt: „BárOsmernének a mi szerzetesiársaink min-
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den tilt kői, a lel ki ismeretnek és a lelkeknek a titkait is, még
az se lenne a teljes öröm.“ — Egy útszakasz után ismét fel
kiáltott: „Habár a mi szerzetestársaink angyalok nyelvén be
szélnének, bár ismernék az összes csillagokat és d világ min
den kincse övék lenne és ismernék az egész természeti világ, 
az emberek, a fák, a kövek, a gyökerek és a vizek jó tulajdon
ságait, írd fel Leone fráter, hogy még az sem lenne a teljes 
öröm.“ így mentek azután hosszú úton egymás mellett. Végül 
is Leone fráter megszólalt: „Mondd meg, atyám, az Isten 
nevére, mi hát akkor a teljes öröm?“

Assisi Ferenc így válaszolt: „Amint most megérkezünk
utunk végcéljához, a kolostorba és a hidegtől megdermedve, 
éhesen és fáradtan zörgetünk a kapun, és megkérdezi a kapus 
fráter: Kik vagytok? Mi azt feleljük: Két testvéred! Ö pedig 
azt mondaná: Hazudtok, munkakerülő csavargók Vagytok, akik 
ellopjatok a szegények alamizsnáját! Nincsen itt helyetek! És 
ott hagyna bennünket az ajtó előtt télben-fagyban egész éjsza
kán. __ Ha mi akkor zokszó nélkül, türelmesen viseljük ezt a 
méltatlan bánásmódot, sőt alázatosán arra gondolunk, hogy 
Isten vezette a kapus, frátert, hogy így beszéljen velünk. írd 
fel Leone fráter, hogy ez lenne azután az igazi öröm. Minden 
kegyelmi ajándéknál, amit a Szentlélek az ő barátainak ad. 
nagyobb az önlegyőzés kegyelme és az a kegyelem, hogy a 
Krisztus iránti sze rétet bői szívesen tűrjük a szenvedéseket, a 
sértéseket, a gúnyt és a gyalázatot.“

Ez a pogány asszony megütötte Assisi Ferenc aszketizmu
sának a legmagasabb mértékét. Nemcsak a fagytól és széltől 
védő kolostor kapuja csapódott be előtte, hanem a gyógyulás, 
a szabadulás, az irgalom kapuja látszott becsukódni számára, 
mert nyomorult pogány volt. akinek mindehhez semmi joga 
sem lehetett. Ott állott a beteljesülés küszöbén. Jézus előtt. 
És kíméletlen visszautasításban volt része. És ő elfogadta zú
golódás nélkül ezt a kegvetlen bánásmódot
3. A kananeus asszony igent mondott Jézus kemény ítéletére.

Pedig Jézus szava nagyon lesúitó volt: „Nem ió a fiák 
kenyerét elvenni és az ebeknek vetni.“ Iehet-e embert mélveb- 
ben megalázni? Lehet-e áthidalhat,atlanabb szakadékot feltárni 
előtte, mint ami itt történik? Kutya vagy, akinek nincs semmi 
keresnivalója a fiák asztalánál!

Az ilyen szóra mások felsziisszennek. dühbe gurulnak, 
becsületsértést emlegetnek, vépkép hátat fordítanak, ez a po- 
gánv asszonv nedig azt mondja- Ügy van Uram' Hát van 
ennél mélyebb beismerés, teljesebb megalázkodás. Jézus ítélete 
előtt i'aló igazabb meghajlás?

Dávid, bűnvallása és beismerése volt ilyen, amikor Nátán 
próféta kíméletlen szavaira, amelvek bűnét a maga teljes gya
lázatosságában és kárhozatosságában feltárták, teljes önelíté
léssel mondta: „Vétkeztem az Ür eilen!“ (II. Sám. 12:13.) r.z 
a bíínvallás azt jelenti: Én vagyok az a gazdag ember, aki 
sajnált az ő vendége számára az ökreiből és juhaiból hozatni 
hanem elvette a szegénv ember egyetlen báránvkáját és azt 
főzette meg. Én vagyok az az ember, aki Isten fefkentie létemre 
házasságtörésbe és gvilkosjságba estem. Megérdemlőm Isten 
minden ítéletét. Az 51. zsoltárban fennmaradt bűnvallásai is 
kemény ítélet önmaga felett és telies tiszteletadás az Isten’ 
szava felé: „Egyedül Te ellened vétettem és cselekedtem azt. 
ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben és 
tiszta ítéletedben.'1 (fi. v.) Igen, és ámen az Isten szavára még 
tfkkor is, ha engem leleplez és e'ítél.

Ilyen volt Manasse király bűnbánata és beismerése, aki 
idegen földön vasra verve, nagv nyomorúság közepette nem 
zúgolódott Isten ellen, hanem ..teljesen megalázta magát az 
ő atyáinak Istene előtt'' (II. Krón. 33:11—12) és igent mon
dott Istennek mindazon ítélete« szavára, amire azelőtt nem 
figyelmezett (10. v.).

A Keresztelő János ítéletes próféciájára megtérő vámsze
dőkről és más bűnösökről is az van feljegyezve, hogv „igazat 
adónak az Istennek, megkerészte 1 kedvén a János kereszt,sé- 
gével“. (Luk. 7:29.) Gondoljuk csak végig mindazt, amit 
Keresztelő János leplezetlenül elmondott az akkori bűnösökről, 
fi azután nem csomagolta vattába az Ige kardját és nem 
kereste a választékos kifejezéseket az érző szívű bűnösökkel 
szemben. — És a bűnbánó vámszedők és paráznák ezekre a 
kemény elítélő szavakra mondották: igaza van az Istennek. 
Ezek vagyunk.

Vájjon hogyan állunk mi Istennek ítéletes szavai előtt? 
Szájjal szívesen igenelünk rá és, el-elmondogatjuk, hogy íté
letre méltó bűnösök vagyunk, azonban nem gondoljuk végig 
és nem vállaljuk, hogv ez valóban ítéletet és kárboztatást 
jelent. A kananeus asszony akkor mondotta ki az „ügy van 
Uram“-ot, amikor Jézus ' ajkáról teljes elutasítás hangzott 
feléje. Luther Márton is azt mondja ezen a ponton, hogy „mi 
nem szenvedhetjük Istennek az ítéletét és nem mondunk igent 
arra, amikor ő vétkesnek ítél bennünket és könyörtelenül 
bánik velünk: ha a kárhozatban lévők ezt meg tudnák tenni. 
abban1 a szempillantásban üdvözölnének. Szájjal készségesen 
valljuk magunkat bűnösöknek, de amikor Isten maga jelenti 
ezt ki szívünkben akkor már nem maraduk meg a vallástéte

lünk mellett: szívesebben lennénk igazak, beírva az üdvözültek 
könyvébe az ítélet alól felmentve. Pedig igaznak kell bizo
nyulni Isten azon szavának, hogy Te bűnös vagy, különben 
sohasem élhetnél a bűnösök kiváltságával, nevezetesen a bűnök 1 
bocsánatával... Az asszonynak kutyává kell lenni és nékünk 
bűnösökké, a pokol zsákmányává, hogy megmentethessünk és 
üdvözölhessünk.“

4. Itt, azután át is térhetünk a pogány asszony viselkedé
sének következő vonására: amikor igent mond Jézus elutasító 
kemény szavára, ugyanakkor kegyelmet koldul a maga szá
mára „Ügy van Uram. de hiszen az ebek is esznek a morzsa- 
lékokból, amik az ő uruknak asztaláról aláhullanak.“

Látod, testvérem. így találkozik az ítélet a kegyelemmel.
A kananeus asszony szavaiban csodálatosan van együtt a 
kettő: ügy van Uram, de hiszen... Telies megalázkodás az 
ítélet alatt és ugyanakkor érthetetlenül merész bizodalom a 
kegyelem iránt.

Igv volt ez más bűnösöknél is. A kegyelemkérés osak 
mélyről szakadhat fel, Isten igaz ítélete alatti meghajlás mély
ségéből. Zsolt. 40:13—14: „Bajok vettek engem körül, ame
lyeknek számuk sincsen; utolértek bűneim, amelyeket végig j 
sem nézhetek; számosabbak a fejem hajszálainál és a szívem 
is elhagyott engem. Tessék Uram néked, hogy megments en- j 
gémét; siess Lírám segítségemre!“ A mérhetetlen bűntenger 1 
mélvéről indul el a kegyelemért való alázatos esdeklés. Afég j 
a kifejezések is érzékeltetik, hogv itt nincs, másban reménység, I 
mint a bűneiben fuldokló emberen szánakozó Isten könyörüle- 
tében: Tessék Uram néked, hogy megments engem. — Vagv, j 
ahogvan a 130. zsoltárban olvassuk: ,.A mélységből kiáltok I 
hozzád. Uram! Uram hallgasd meg az én szómat; legyenek 
füleid figyelmetesek könvörgő szavamra! Ha a bűnöket számon j 
tartod, Uram: Lírám, kicsoda maradhat meg?! Hiszen tenálad j 
van a bocsánat, hogv féljenek téged!“ A bűnök kárhoztató ter- I  
bének az ismerete és elfogadása mellett itt is megszólal az 1 
Isten bocsánatára, kegyelmére való hivatkozás. Ilyen közel egy- | 
máshoz, sőt: így együtt. — A tékozló fiú i s ' teljes ítéletet 
mond ki maga felett és azon nyomban kegyelmet koldul a "j 
maga számára: , Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. : 
És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam; | 
tégy engem olyanná, mint a te béreseid- közül együ  (Lk. j. 
15:18—19) Eljátszotta az örökös jogát, a fiúi kiváltságot, 
semmise-jár már néki, mégis koldulja a béreshelyet AkáresaK 
a morzsát váró kiskutya a fiák asztala alatt.

Nem is lehet másképpen megérteni, megkívánni és igazán d 
kérni a kegyelmet, mint Isten jogos ítélete alatt megalázkodva. 
„Mert Isten a kevélveknek ellene áll, az alázatosoknak pedig (J 
kegyelmet ád.“ (I. Pét. 5:5.) Azért nem tud annvi ember mit 
kezdeni a kegyelemmel, nem kívánja és nem becsüli meg. j 
mert még az ítéletet sem hallotta meg és nem fogadta el. 1 
Laestadius Lőrinc, Lappföld prófétája, a nagy svéd ébresztő j 
gvakran beszél kegyelemtolvajokról, akik hamis úton ragad- I 
iák magukhoz a kegyelmet anélkül, hogy Isten ítélete alatt ! 
összetörne a szívük. A kananeus asszony igéje hirdetésekor 1 
ezeket azokhoz a szemtelen, harapós kutyákhoz hasonlítja. 1 
„amelyek nem tudják türelmesen várni, míg az asztalról lehull j 
a morzsa, hanem felugrálnak az asztalra, kidöntik a tejöt, fel- j 
falják a vajat és a fiák kezéből kiragadják a kenyeret. Azután J  
vannak kóbor kutyák, amiknek szintén nincs türelme a mór- I 
zsára várni, hanem mindenfelé csavarognak, egeret, patkányt I 
és kígyómérget esznek és ezek is ott lopnak maguknak kényé- j 
rét, ahol tudnak. . .  Viszont a kegyelmet kolduló, bűnbánó 1 
bűnösök olyanok, mint a kiskutyák az asztal alatt, amelyek 1 
fülhegyezve figyelnek és várnak, hogy mikor esik le egy kis j 
morzsa az asztalról. Lehet az akármilyen parányi, azonnal j 
felkapja az éhes kiskutva. Jó ideig tudnak csendesen várni 1 
az asztal alatt, de amikor már nagyon megéheznek és a terí- |  
tett asztal ízes ételének szaga megcsapja az orrukat, kezdenek j 
vinnyogni, könyörögni. Fejüket gazdájuk térdére hajtják és j 
uruk kezét nyaldossák így adják tudtára gazdájuknak, hogv 
a kiskutyák is szeretnének enni a morzsákból, amik az ő u'ruk } 
asztaláról aláhull.“

A kananeus asszony csak kegyelmet kér. Tudatában van 
annak, hogy nem jár neki semmi, nincsen joga semmihez. 
Egyedül kegyelemért esdekel. Azért nincsen kikötése, nem tá
maszt semmiféle igényt, megelégszik a morzsával is. Tudja, 
hogy a legparányibb is, amit Jézustól kap, neki tökéletesen 
elég és neki többet ér a világ minden kincsénél. Hiába igémé
nek a halálra ítéltnek szép otthont, jó állást, nagy gazdagsá
got, neki kegyelemre van szüksége, különben mindennek vége. 
Egyedül a m egke gyeim eztetés az a mód. ahogyan bűnének 
átkoS terhétől megszabadulhat.

Egy alkalommal, amikor Napoleon még hatalma teljessé
gében volt, egy felzaklatott leánv rohant be hozzá. Olyan hir
telen jött, hogy az őrök nem tudták feltartóztatni. Az uralkodó 
elé roskadt és így kiáltott: „Uram, kegyelmezz az apámnak!“
A császár megtudakolta, mit vétett a leány apja. „Allamellen&s 
cselekményt követett el“ — mondták a tanácsosok. „Arra pedig 
nincs mentség!“ _ jelentette ki megkeményedett arccal Napo-



leon. „Felség! Én nem igazságot kérek, hanem kegyelmet/*' 
könyörgött a leány. Es a rettegett császár szabadon engedte 
a bűnöst.

A kegyelem az egyetlen alap, amire a bűnös Isten előtt 
hivatkozhatik. De olyan alap, amire biztosan építhet. Jézus 
maga mondotta, hogy az elveszettek keresésére jött (Lk. 19:10), 
a bűnösöket hívja mgetérésre (Mi 9:13). János apostol azt 
mondja felőle, hogy „ö engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; 
de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért“ (I. Ján 
2:2). Hát akkor miért ne jönnénk hozzá bizalommal bűnösen 
is kegyelmet koldulva? A kananeus asszony nem hiába várt, 
tűrt és koldult. Te sem folyamodói hozzá hiába. Csak járd 
végig ennek a pogány asszonynak alázatos útját.

Imatárgy: Az egyház mentő szolgálata.
Könyörögjünk a szeretetintézményeinkért, díakonísszamun- 

káért, lelkészképzésünkért, a külmissziói intézetért, iszákos- 
mentő misszióért, az ifjúság közötti szolgálatért, az egyházi 
sajtóért és az egyház anyagi ügyeiért, a missziói munkánk 
anyagi fedezetéért.

Adjunk hálát Istennek a szolgálatunk lehetőségeiért, a 
külső békességért. Vigyük Isten elé a körülöttünk lévő világot 
is és imádkozzunk a nemzetek közötti békességért.

4. Dicséretes hit
(Máté 15:21—28.)

Ez a történet valóban nem mindennapi. Jézus egész más, 
mint ahogyan mi gondolnánk. Az asszony helyében ii$ régen 
abbahagytuk volna már a könyörgést. Nyilvánvaló, hogy ezt 
a történetet nem emberek találták ki, hanem Isten mennyei 
világából való ízelítő. Jézus minden emberi elképzelést meg- 
hazudtolöan kemény és elutasító, az asszony pedig a porig 
megalázottan is türelmes és állhatatos: vállalja az elmarasz
taló ítéletet is és csak kegyelemért esdekel.

Ez azonban még nem minden. A történet végén Jézus 
megváltoztatja viselkedését és az előbbi keménység helyett 
meglepetésszerűen nagy szeretettel fordul oda az asszonyhoz: 
,,öh, asszony. nagy a te hited! Legyen ne'ied a te akaratod 
s z e r i n t Előbb téljes elutasítás most pedig készséges segítés! 
Előbb porig megalázó ítélet, a végén pedig a legteljesebb el
ismerés, párját ritkító dicséret.

Pedig Jézus nem szokott dicsérő szavakat osztogatni. Kü
lönösen nem a hitre nézve. Emlékezetem szerint csak két 
esetben alkalmaz dicsérő jelzőt a hitre vonatkozóan. A kaper- 
naumi százados alázatos és bizakodó szavait hallva mondta 
csodálkozón az ö t követő sokaságnak: „Ilyen hitet Izraelben 
sem találtam“ (Lk. 7:6—9). És ennek az asszonynak ad ki
tüntető elismerést: „Óh asszony, nagy a te hited!“ Mind a 
ketten pogányok voltak.

Tudjuk, hogy Istenhez való viszonyunkban minden a hiten 
fordul meg. Isten ajándékai: a kegyelem, az igazság és az 
üdvösség hit által ragadhatok meg (Róm. 3:28. 5:1—2, Ef. 
2:8—9), ezen ajándékok megtartása is a hitben való megma
radástól függ (I. Kor. 15:1—2, Kol. 1:21—23) s a kísértések 
és a bűn elleni harcot mindvégig hitben kell megharcolni (I. 
Tim. 6:12, II. Tim. 4:7, Ef. 6:16, Zeid. 10:35_J39). Tehát a hit 
az az út, amin keresztül a bűnös földi ember a mindenható 
Istennel, az örökkévalóság Urával kapcsolatba kerülhet es 
Vele közvetlen viszonyt tarthat fenn. az üdvösségben is ez 
a hit lesz látássá.

Éppen azért minden keresztyén embernek az a vágya, hegy 
Igazi hitre tegyen szert. Talán mórt is az a legégetőbb kér
désünk: milyen az igazi hit. Forduljunk teljes figyelemmel 
ennek az asszonynak a hite felé, amiről maga Jézus adta a 
legdicséretesebb bizonyítványt: nagy a te hited!

Vájjon milyen volt a kananeus asszonynak a hite?
I. A Jézusról hallott hírekre alapult a tapasztalataival 

szemben.
Márk a történet elmondásakor ki is emeii, hogy ez az 

i asszony hallott Jézus felől (Mk. 7:25). Hallotta, hogy a bű
nösök barátja, betegek gyógyítója, ördög rabságában vergö- 
dők szabadíitója, elesett, nyomorult emberek felkarolója. Hal
lotta Jézus felől, hogy nála nincs személyválogatás, hanem 
van ideje, szeretéte és irgalmas segítsége mindenki számára. 
Nem tesz különbséget koldus és gazdag, kegyes és parázna, 
tarizeus és vámszedő között, még a vallásilag és nemzetisé
gileg keverék samáriaiak között is elidőzött. Istennek ez az 
aidott embere őt se fogja megvetni. Hallotta Jézus jó hírét 
és hitte. Hitte, mielőtt meggyőződhetett volna felőle.

Sőt, amikor a Jézussal való személyes találkozásban^ a 
tapasztalatai éppen ellenkezőjéről akarják meggyőzni, akkor 
is hitte. Hitt a tapasztalatai ellenére.

Luther Márton azt mondja, hogy ez az asszony az állha
tatos hívő örök példaképe. „Szemeit elfordítja Krisztus barát
ságtalan és elutasító viselkedéséről, nem engedi magát meg-

I téveszteni, hanem megmarad szilárdan és rendíthetetlenül ab
ban a bizalomban, amit benne Krisztus jó híre ébresztett. 
Nekünk is meg kell tanulnunk ezt, hogy csak az Igéhez iga

zodjunk még akkor is, ha Isten és minden teremtménye egé
szen másnak mutatná is magát, mint amilyennek az Ige ki
jelenti. Nagyon fájdajmas csapás ez a természetes észre, 
hogy mezítelenre vetkőzve fel1 kell adnia mindent, amit tud 
és kizárólag az Igére kell hagyatkoznia, mikor pedig a tapasz
talatai azzal egészen ellenkezőek. . .  Ez a drága asszony nem 
lankad, hanem épít az Igére, bár minden összeesküdni lát
szott arra nézve, hogy erőszakkal tépje ki azt a szívéből. 
A legkevésbbé sem törődik a kemény válasszal, hanem szilár
dan* hisz abban, hogy Krisztus jósága ott rejtőzik az ilyen 
magaviselet mögött is és nem is akar arra gondolni, hogy 
Krisztus irgalmatlan vele szemben, vagy hogy egyáltalán 
megtehetné, hogy ne könyörüljön rajta. Ha valami, akkor ez 
szilárd megállás.“

Kálvin János az asszony hitének az alapját még tovább 
is konkretizálja, amikor a „Dávid fia“ megszólításból az 
ószövetségi kijelentés valamelyes ismeretére is következtet: 
„Bár semmiféle mestertől nem részesült ez az asszony bizal
mas oktatásban, mégsem alkotott magának vaktában hitet 
Krisztusról, hanem a törvényből és a prófétákból merítette 
azt . . .  A hit mindig Isten Igéjéből szárm azik... Mivel az 
asszony kérése a hit hallásából eredt, ha Krisztus nem vála
szol is neki mindjárt, mégis mindig fülében hangzott az a 
tanítás, melyet egyszer megtanult, hogy eljött Krisztus, a 
Megváltó. így beszél gyakran az Űr a benne hívőkhöz, s hall-, 
gat is egyúttal: ezek ugyanis bízva a Szentíhás tanuságtevé- 
seiben, nem kételkednek azon. hogy kegyelmes lesz irántuk, 
ha óhajaikat és kéréseiket nem is teljesíti azonnal, 6Őt úgy 
tesz, mintha nem hallaná őket. Látjuk tehát, hogy mi volt 
Krisztus célja a hallgatással: nem az, hogy az asszony -hitét 
kioltsa, hanem inkább az, hogy igyekezetét sarkalja és buz
galmát feltüzelje. Ha pedig a Jézusról való ismeretnek e pa
rányi magva ilyen bőséges gyümölcsöt hozott a kananeus 
asszonynál, akkor nincs illetlenebb dolog, mintha mi elcsüg
gedünk, amikor esetleg bennünket bizonytalanságban tart és 
nem méltat rögtön feleletre.“

Valóban milyen keveset hallhatott ez a pogány asszony 
Jézus felől, s mégis az a kevés elég volt hite alapjául a leg
súlyosabb próba kiállására is. Gondold el, hogy te már meny
nyit hallottál Jézusról. Higgyed! — Azt mondod, szeretnéd,
de nem megy. — Miért? _ Azért, mert előbb „tapasztalni
szeretnél. Pedig „a hit hallásból van, a hallás pedig Isten 
Igéje által“ (Róm. 10:17). Istennek úgy tetszett, „hogy az 
igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket“ (I. Kor. 
1:21). Higgyél te is magáért az Igéért, tapasztalatok nélkül, 
sőt a tapasztalataid ellenére is. Úgy, amint ezt a pogány 
asszony cselekedte.

2. A kananeus asszony a lehetetlent hitte.
Jézus a legkisebb jelét sem mutatta annak, hogy törődik 

vele. Amikor szóra nyitotta az ajkát, csak az elutasítás lett 
kétségtelenné: „Nem küldettem, hanem csak Izrael házának 
elveszett juhaihoz.“ A pogánynak semmi keresnivalója Izrael 
Megváltójánál. Áthidalhatatlan szakadék van a fiák é$ a ku
tyák között. Nem tanácsolta-e a józan megfontolás: itt ugyan 
semmit nem kapsz, fordulj vissza, a kérésed teljesítése lehe
tetlenségbe ütközik.

Az asszony mégsem tágított, mert hitt. Hitte a lehe
tetlent.

Ez is az igazi hit természetéhez tartozik. A hit mindig 
a lehetetlent hiszi. Ahol lehetőségek, valószínűségek bíztatnak, 
ott nincs is szükség hitre.

A Szentírás Ábrahámot nevezi a hívők atyjának. Élete 
valóban nagyszerű bizonyság a hit természetének eme vonása 
mellett. Isten hetvenötéves korában kihívja földjéből, rokonsága 
közül, elvezeti Kánaán földjére s ennek a gyermektelen ember
nek azt ígéri, hogy az a szemmel be sem látható nagy terület 
egykor mind az ő magváé lesz, mert úgy megszaporítja az 
utódait, mint, az ég csillagai, vagy a tengerpart homokja (I. 
Móz. 12:1—9, 13:14—17). Közben telnek az évek egymás után, 
közel negyedszázad pereg le az idő homokóráján s Abrahám 
és Sára még mindig kettesben vándorolnak nyájaik nyomában. 
Az ígéret beteljesülése most még lehetetlenebbnek látszik, mint 
korábban. Ha nem született gyermekük fiatal korukban, akkor 
hogyan születhenék a századik életév küszöbén. Az ígéret 
adása óta már több mint húsz év telt el és még mindig- 
semmi bíztató nem mutatkozik a beteljesülésre: egy szem
gyerek sincs, hát. hogyan lesz akkor itt nagy nép! Abrahám 
azonban abban az Istenben hitt, „aki a holtakat megeleveníti 
és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket. A 
reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek aty
jává lesz a szerint, amint megmondalott: így lészen a te 
magod. És hitében erős lévén, nem gondolt az ő már elhalt 
testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt 
méhére; az Istennek Ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, 
hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek és 
teljesen elhitte, hogy amit ő Ígért, meg is cselekedheti.“ 
(Róm. 4:16—21.)

1732 december 13-án kötött ki a nyugatindiai Szent Ta-
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más szigeten egy holland vitorláshajó. A fedélzetéről különös 
izgalommal tekintettek az eléjük táruló ismeretlen világra 
Dober Lénárd gölöncsér és Nitcshmann Dávid faragó ács. a 
herrnhuii testvérgyülekezetnek elsői külmisBziói szolgálatra 
vállalkozó tagjai. Bár aranyló napsugár csillogott az előttük 
lévő sziget gazdag növényvilágán, mégis nagyon erőtlennek 
érezték magukat a rájukváró nagy' feladat és sok nehézség 
előtt. Két tanulatlan, tapasztalatlan, egyszerű ember szemben 
az érintetlen pogány világgal. Az arra a napra kisorsolt vezér
ige azonban nagyon biztató volt: ..A Seregek Ura harci sereget 
számlál.“ (Es. 13:4.) Ök ugyan nem látták a harci sereget, 
magukban nagyon gyengének és alkalmatlannak érezték ma
gukat, de az ajtó nyitva állott előttük és ők az Ige biztatá
sának az erejével átlépték a küszöböt. Előőrsök voltak ellen
séges területen s tudták, hogy ez a harci vállalkozás könV- 
nven az életükbe kerülhet. De azt is hitték, hogy utánuk 
jönni fog a kiküldöttek egész hadserege. Nem csalatkoztak. 
A napi Ige, amellyel indultak, nem hazudtoltatok meg. 200 
esztendő alatt közel 3000 testvérük indult el nyomukban a 
misszió munkamezejére.

Sorra vehetnénk a Biblia valamennyi hívőjét, vagy hit 
által való csodáját, mindenütt ezt látnánk: tapasztalatilag, a 
világ szerint emberileg lehetetlen előtt állottak, azonban Isten 
iratáért Isten erejére é híiar~érc építve hinri merték r'„ 
megtörtént. Lehetővé vált. A járhatatlannak tetsző úton bizto
san haladtak előre. Mert hitték a lehetetlent.

Nem így kellene-e neked is hinned? Vagy: lehetne-e egy
általán másképpen is hinned?

Egy sereg dolog van benned, vesz körül, vár rád, amiről 
jól tudod, hogy nem jól van, Isten másképpen kívánná, de 
olyan lehetetlennek látszik előtted, hogy megváltozzék. Eddig 
mindenben önmagad körül forogtál. Te akartál tetszeni, ér
vényesülni, megbecsülést, elismerést szerezni. Es most mind
ennek tökéletesen meg kellene fordulni: Jézus kerüljön az első 
helyre, embertársaid a másodikra, magad pedig az utolsóra. 
Hát lehetséges ez?

A bűneid közül egyik-másik már szenvedélyeddé lett. Egész 
életeden át beléd ivódott. Nem te ragaszkodói hozzá csupán, 
hanem az tart hatalmában. Már nagyon terhes és szégyenle
tes. Mindent odaadnál, ha sikerülne megszabadulni. De tel
jesen lehetetlennek tetszik a szemedben.

Pedig Isten Igéje éppen ilyesmit, ígér: , A tövis helyén 
ciprus nevekedik, a bogáncs helyett mirtus növekedik.“ (És. 
55:13.) ,,Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek és ha 
vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.“ 
(Es. 1:18.) Isten ellenségeiből a Jézus vére által megbékíttet- 
tek lesznek (Kol. 1:21). A bűneikben halottak a bűnbocsánat 
kegyelméből Krisztussal együtt életre kelnek (Kol. 2:13, Eí. 
2:1). A sötétség hatalma alól átkerülnek az Isten szerelmes 
Fiának az országába (Kol. 1:13). A régiek elmúlnak és újjá 
lesz--minden--(44;-Kor. 5:17). „Az. embereknél lebe(e[len. de 
nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges.“ (Mk. 
10:27.)

Nem nagyon bíztató igéretek-e ezek? Jézus nem jött 
volna le a főídro és nem ment volna fel a keresztre, ha 
amúgy is léhéfeéges lett volna mindez. De mivel megcsele- 
kedte, a teljes.: váltságot elvégezte, meghalt és feltámadott, 
minden lehetséges néki. Veled se kis dolgokat akar csupán, 
hanem igazán nagyokat. Amik tetőled semmiképpen nem tel
nének. De Rá nézve hiheted a lehetetlent is. Az ő Sátán 
feletti diadala, halálgyőző hatalma, üdvözítő ereje a biztosí
téka annak,1- hogy bekövetkezik

3. A kananeus asszony hiúé hatalmas hit volt.
Jézus nem tudott neki ellenállni. Mert Jézust egyedül a 

hit győzi le. Fentebb azt mondtuk, hogy Jézus nem hagyja 
magát befolyásolni, viszont itt azt kell látnunk, hogy az 
ilyen hit elől nem tud kitérni. Hiszen éppen őmaga adott fel
hatalmazást a hitre: „Minden lehetséges a hívőnek“ - (Mk.x

9:23). „Legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom nektek, 
ha valaki azt mondja ennek a hegynek: kelj fel és ugorjál 
a tengerbe! És szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy 
amit mond, megtörténik, meg lesz neki, amit mondott. Azért 
mondom nétkek: amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy i 
mindazt megnyeritek éá meglesz néktek.“ (Mk. 11:22—24.) — 
Hát lehet-e Jézusnak ilyen ígéretek után elzárkóznia a hit 
elől? Az asszonynak meg kellett kapnia, amit kért: „Óh asz: ! 
szony, nagy a te hited! Legyen néked, a te akaratod szerint.“ j 
Es meggyógyuló az ő leánya attól a pillanattól fogva."

Miben áll az asszony hitének ereje?
Luther Márton .azt mondja, hogy „valóságos mesterfogás-B 

sál Jézust a saját szavaméi fogja meg“. Krisztus kutyához! 
hasonlítja, az asszony nem tiltakozik ez ellen, hanem elfogadja |  
és nem is kér többet,’ csak annyit, amit Krisztus saját ítélete« 
szerint us megkaphat. A kutyától nem lehet megtagadni azjj 
asztal alá hullott morzsákat. Ennyi neki is elég. Csak egy 9 
morzsa Jézus irgalmas szeretetéböl s akkor már a leánya isii 
megszabadul az ördög gyötrő hatalmából. Jézus meg volt! 
fogva a saját kijelentésénél.

Fogd szaván te is az Urat! Annyi Ígérete van a bünösj 
számára! Azokra építs. Meglátod, hogy nem fog kitérni előled, j

Ez az asszony úgy szabadült meg a Sátán hatalmából,1
hogy Jh u ii '«idítatta 'meg. indulunk harcba a j
Sátán és a világ ellen és elbukunk. Erősebbek nálunknál. Del 
Jézust legyőzhetjük. Szeret bennünket és nem tud ellenállni na 
segélykiáltáeunkniak., Ha pedijg Jézust megnyertük, akkor a 
világ és a Sátán felett is győzelmet aratunk. Amikor Jézus 
szíve feltárult a pogány asszony előtt, azonnyomban megtört I 

.leánya felett is az ördög hatalma. Meggyógyult az ő leánya! 
attól a pillanattól fogva.

Nem kellene-e neked is sokkal inkább az Űrért tusakod-J 
nőd, Krisztusba kapaszkodnod, nehéz dolgodat Jézus szívére* 
helyezned?! Mindjárt győzeimesebo lenre az életed minden!
vonalon._Jákob is előbb az Urra! vívta meg az ő tusáját®
s mikor úgy tudott belékapaszkodni. „Nem bocsátlak el téged® 
míg meg nem áldasz engemet!' (I. Móz. 32:26). Ézsauval isii 
nehézség nélkül rendeződött az ügye.

Ilyen a győzedelmes hit, aminek minden lehetséges: a zaj
Igére épít és Jézust öleli körül. És mindent megkap. Testvé® 
rém! Mi az, ami most nagyon hiányzik az életedből? Hqfl 
van az a pont, ahol legnagyobb szükséged tehjie Jézus könyi® 
rületére? — Hidd úgy. mint ez a pogány asszony és meg® 
lesz békéd!

Rád nehezednek a bűneid? Rettent a kárhozali? Fáj 
erőtlenséged és nyomorult keresztyén-voltod? — Hihetet® 
hogy Jézus vére tisztára mosott minden bűnödtől. E lszenl 
vedte helyetted a kárhozatot. Ragadd meg hittel a kegyeim® 
és Jézus erői áradnak beléd. ®

Terhel a családod, férjed és gyermekeid, vagy szülei® 
lelki helyzete? — Tanulj ettől az asszonytól! Öt is a leányjjj 
szörnyű állapota kergette Jézushoz. És nem hiába jött. Me^B 
gyógyult az ő leánya attól a pillanattól fogva.

Ilyen csodálatos Jézusnak a könyöriilete. Ilyen hatalm^B 
az ő segítsége. Amint Ö megszólal1, történik minden abba® 
az órában.

Ebben a mostani órában is történhetik. Mindazoknak 
életében, akik hisznek.

Imatárgy: Az evangélizáció.
Adjunk hálát Istennek a mostani eVaiigélizádóérí, a® 

Élő Víz szolgálatáért, a gyülekezetekben folyó ébresztő m u l  
káért, a Belmissziói Otthonok szolgálatáért, a kegyelmi icfl 
sok áldott lehetőségéért.

Könyörögjünk több készségért, nagyobb hűségért a ' me^B 
lévő alkalmak kihasználásával, a munkások megújulásáért I  
megelevenedéséért. új munkásokért, az imaközösségek eleve® 
ségéért s az imádkozó hátvéd erősödéséért, egyre nyilvánvaló® 
lelki ébredéséért.
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EVANGÉLIKUS BÖJT
Majdnem minden Vallás területén találkozunk a böjt, 

szokásával, mégis sok ember nincs tisztában azzal, mit 
jelent a böjt bibliai alapon. Az alábbiakban \a Szentírás 
erre vonatkozó üzenetét röviden összefoglaljuk.

1. A bojt általában önmegtartóztatást jelent: meg
tartóztatom magam valamitől, amit testem, vagy lelkem 
kíván — lemondok valamiről.

2. llymódon először is testi böjtöt jelent. A bibliai 
görög szó a böjt kifejezésére egyenesen azt jelenti: 
„nem enni’'. Ebből is láthatjuk, hogy első jelentése 
szerint olyan testi kívánságról való lemondás, amely 
jól esnék és a test természetes szükséglete.

3. Űzsaiás prófétánál találkozunk a böjtnek a lelki 
értelmével. Eszerint csak akkor kedves Isten előtt a 
testi böjt, ha ugyanakkor egyrészt a bűnöktől való tar
tózkodást is jelenti, másrészt együttjár <a jócselekede
tekkel (És. 58.) Ez a lelki böjt, hiszen bűnös testünk 
egyrészt bűnös kívánságokra, hajlik, másrészt lusta a 
jó cselekvésre. „Lábaik gyorsak a vérontásra” és „rest 
szívűef: mindazoknak elhívésére. mit a próféták szól
tak'’.

4. A Biblia szerint a böjt eredetére nézve azt a 
meglepő felfedezést tehetjük, hogy a böjt: A) emberi 
igyekezet Isten kedvében járni, vagy őt valamire rá
bírni. Bj Isten sehol sem rerulelte. Nem találjuk: a Bib
liában az erre vonatkozó isteni parancsot, alapvető ren
delkezést. Viszont e két megállapításból érthető, hogy 
majd minden vallás területén megtalálható. C) Végül 
pedig azt látjuk, hogy Isten elfogadja, kedves előtte. 
Talán azt is mondhatjuk, hogy minden vallás területén 
áldást ad rá. ha a lélek komoly vágya van mögötte.

5. Azonban üdvösségszerző, érdemszerző ereje nincs 
a bőtjnek. Üdvösség egyedül az Űr Jézus Krisztus ér
deméért, hit által adatik. A #  semmiféle böjttel elérni 
nem lehet. Sőt az ember esetleg éppen Isten akarata 
ellenére, még inkább bűnei növelésére is böjtölhet. Ilyen 
pl. a farizeusnak saját lelki gőgjét hizlaló böjtje; ilyen 
a Pál elleni gyilkos merényletre készülök böjtje (Cs. 
23.) és ilyen a pogány vallások fakírsága.

6. Jézus és a bojt. Az Űr maga is bőjtölt. A keresz
tyén böjti időszak elnevezése is az (j negycevnapos 
böjtje emlékére szolgál. Valóban ő is mint ember, Em-

&ber Frj bőjtölt később is az Atya iránti teljes oda- 
szánásban amikor szolgálatában oly gyakran „nem is 
eheték”.

A vele járó tanítványok nem bőjtöltek (Mk. 2:18— 
20). őket boldogító közelségével a Mester hordozta, 
dajká ta. őrizte és tanácsolt1. Majd ha testileg magukra 
maradnak, ők is élhetnek bűn elleni és szolgálatuk érde
kében való tusakodásuk közben ennek áldott lehető
ségével, (Cs. 13:3.)

7. Evangélikus böjt. Ez tehát nem lehet más. mint 
a bibliai böjt, vagyis a fentiek összefoglalása.

A) Egyházi évünkben a húsvét előtti 7 hét a böjti 
időszak. ?X?=í.9; ebből lejön a 7 vasárnap mivel az 
ép a. jeltámadás örömét hirdetve nem bö jti nap s marad 
42 nap; ebből lejön az első hét hétfő-keddje („hús
hagyó kedd") s l,:hamvazó"-) szerdán kezdődik ezért a 
40 napos böjti időszak. Tehát naptárilag helyesen nem 
hat. hanem hét hét.

B) Felületes „protestáns” felfogás mindenestül el
veti a testi böjtöt, mondván. hogy a lelki böjtöt gyako
rolja. Persze azután a mea nem zabolázott test mégis 
sok bűnre viszi. . . .

C) Az ébredés területén és az egy házias keresztyén- 
ségben mindenütt sok áldását tapasztalhatják a bibliai 
testi böjtölésnek azok, akik az gyakorolják. Akár úgy, 
hogy az egész év folyamán pl. i>énteken. az Űr meg
feszítése napján fél- vagy egésznapos (étel-italnélküLi) 
böjtöt tartanak, akár időszakosan: úrvacsoravétel előtt, 
tusakodó, imádsáqos időszakok, az Űr akaratát tuda
koló elcsendesedőb alkalmával, bűn elleni küzdelemben. 
Mindig az érdemszerzés gondolatát kizárva és ugyan
akkor sok-sok áldási nyerve az Űrtől.

O) Ezek után jogosult beszélni, sőt kell is a Je lk i'’ 
böjtről, amely a bűnöktől való tartózkodás, ellenük való 
harc és a hit gyümölcseként a jócselekedetek szorgal
mazása. Enélkül a fenti mit sem ér, ezzel együtt sok jó 
áldás forrása, sőt ezt segíti!

AZ ÁLDOTT MANNA
Üres edénnyel jövök Elédbe 
Mennyei Atyám, jóságos Isten;
És buzgón kérlek: áldott mannával,
Élő, szent hittel töltsd meg a szívem!
Nem sokat kérek: a mindennapi 
Lelki eledelt add meg, óh, Uram.
S mint a zsidóknak, minden reggelen 
Áldott mannával hintsd be az utam!

A tegnap hite mára mitsem ér,
A holnap hitét még köd takarja;
Most, ma szeretném hinni biztosan: 
Védelmez, megáld az Clr szent karja.
A mindennapi élő hitemet 
Add meg nekem ma, édes Istenem 
S áldott mannáddal töltsd meg a korsóm, 
Töltsd meg a szívem minden reggelen.

H.-né, Erdélyi Ilonka



Család —  a kereszt- árnyékában
„Es kényszerűének egy mellettük elmenőt, 
bizonyos czirénei Simont, aki a mezőről jő 
vala, Alekszandernek és Rufusnak az atyját, 
hogy vigye az ő k e r e s z t j é t (Márk 15:21.)

Czirénei Simon az evangéliumok kedves alakja. Az 
egyetlen ember, akiről elmondhatjuk, hogy a szó igazi, 
elsődleges értelmében hordozta Jézus keresztjét. A leg
súlyosabb szenvedések óráján volt ténylegesen segítsé

gére Jézusnak. Amikor a fájdalmak útján az ember
világ bünterhe alatt végkép összeroskadt, úgyannyira, 
hogy már a katonák rúgásai sem tudták talpraállítani, 
kapóra jött ez a mitsem sejtő, mezei munkából hazafelé 
tartó ember. S a súlyos kereszt egy-kettőre az ő vállára 
került.

A Szentírás szűkszavú tudósításából nem sokat tu
dunk arra vonatkozóan, hogy milyen lélekkel vitte Simon 

a Krisztus keresztjét. Az a kifejezés, hogy a katonák 
kényszerítették Simont, nem sokat árul el, hiszen a ka
tona szolgálatteljesítés közben nem szokott szívességet 
kérni, hanem parancsot osztogat. Simon vállára parancs
szóra kerül a Jézus keresztje. Az bizonyos, hogy várat
lanul érte, lehet, hogy zúgolódott alatta, az azonban 
kétségtelen, hogy mind a maga, mind az egész családja 
számára csodálatos áldások forrása lett ez a kereszt. 
Simon vitte a keresztet a Golgotára, a kereszt pedig 
odavitte őt és az övéit a Jézus Krisztushoz.

Márk evangélista megemlíti, hogy volt két gyermeke: 
Alexander és Rufus. Könnyen elgondolhatjuk, hogy nagy
péntek délelőttjén ez a két fiú is kint lehetett a forgat- 
más jeruzsálemi utcákon. Figyelmüket felébresztette a 
nagy zaj és a csődület. Nem lettek volna gyermekek, ha 
nem siettek volna oda. Három elítéltet kísértek a vesztő
helyre. Nem lehetett mindennapi látvány s ezért számot 
tarthatott az a gyermekek kíváncsiságára: vájjon hogyan 

fogadhatják emberek a halálos ítéletet és miként cipelik 
bitófájukat.

A három elítélt között lehetetlen, hogy ne vonta 
volna magára a gyermekek figyelmét az a különös, 

agyonkínzott, szelíd férfi. Egészen más volt, min: a má
sik kettő és amilyenek általában a bitófát érdemlő go
nosztevők szoktak lenni. Meggyötörtén, botladozva halad 
a súlyos terhe alatt. Ismételten elbukik s csak a katonák 
rúgásai és szuronyai állítják ismét talpra. A gyermek

szív igazságérzete bizonyosan észrevette, hogy ez az em
ber nem bűnös. Alexanderben és Rufusban is részvét 
támad irányában és segíteni szeretnének neki. Bárcsak 
ők nagyok lennének, erős férfiak, vinnék helyette a ke
resztfát. Csodálkoztak azon, hogy a sokaságban nem 
akad senki, aki segítségére siessen. Akkor tűnik fel az 
apjuk. A katonák megállítják az útján, parancsszó hang
zik s a kereszt felkerül az apjuknak a vállára. Milyen 
büszkén tekinthettek ezek a gyermekek az apjukra. Abban 
a nagy tömegben nem volt senki se olyan erős, olyan 
segítségre kész, mint az ő apjuk. Az ő szemükben Si
mon volt az egyetlen igazi férfi.

Mindez, amit elmondtam, csak találgatás és lehet, 
hogy nem fedi a valót. De az bizonyos, hogy a fiúk 
mindezt m eg tud ták . Ha nem látták, akkor hallották. Ha 
mi közel kétezer év elmúltával tudunk arról, hogy Czi
rénei Simon vitte Jézus keresztjét, mennyivel pontosab
ban és részletesebben meghallhatta mindezt Czirénei 
Simon családja. S a fiúk szívébe kitörölhetetlenül bevé
sődött, hogy az ő apjuk hordozta a Jézus Krisztus ke
resztjét. Mind az édesanya, mind a gyermekek elindul
tak Simon nyomdokain és maguk is vállalták Jézus 
keresztjét.

Honnan tudjuk ezt ilyen bizonyosan?
1. Belekerültek az evangéliumba. Miért jegyezné fel 

Márk evangélista Czirénei Simon nevének említésénél, 
hogy Alexandernek és Rufusnak az apja? Bizonyára 
azért, mert a fiai már ismertek voltak a keresztyén 
gyülekezetben. Szinte Czirénei Simon megkülönböztetőiül 
hozza fel őket a Szentírás, Általában az apáról szokták 
elnevezni a fiút és csak ha a fiú nagyobb hírre tesz 

szert, akkor lesz az apjának a megkülönböztetőjévé.
2. Pál apostol a Római levél végén név szerint kö

szönti mindazokat a keresztyéneket, akiket a világvárosi 
gyülekezetből személyesen is ismer. Ezek között Czirénei

Simon családjára is sor kerül. „Köszöntsétek Ruf üst, aki 
kiválasztott az Orbán és az ő anyját, aki az enyém is"  
(10:13.) Pál maga még nem járt Rómában, de tudja, 
hogy Rufus ott van az anyjával. Ez a levél Kr. u. 58. 
első hónapjaiban keletkezett Korintusban. Hét-nyolc év
vel az európai misszió megkezdődése után. Es Czirénei 

Simon családja már ott van a nagy világvárosban, a 
keresztnek a bizonyságtevői, hitvallók, talán mártírok is.

Simon valószínűleg akkor már halott volt, de a fele
sége azok közé a szent asszonyok közé tartozott, akiknek 
az otthona mindig nyitva volt az evangélium hirdetői 
előtt s aki minden áldozatra és szolgálatra kész volt 
azok irányában, akik a lélekmentés és .az evangélium hir
detés kockázatát vállalták. Bizonyára Pál sem hiába be
szél róla olyan meleg szeretettel, mint a saját édesany
járól. Talán gyakran megmosta és bekötözte a sebéit, 
amikor Krisztusért szenvedett megverettetést, megkövez- 
tetést és börtönt. Betegségében ápolhatta, üldöztetésében 
mellé állott s a zsidóskodó futkározó atyafiak rágalmai 
ellen megvédte, akár csak az édesanyja,

Mindennek a kezdete pedig nem volt más, minthogy 
Simon hordozta a Jézus keresztjét.

Apák, anyák! Mityen benyomást tesz a gyermeke
tekre az életetek? Boldogok azok a gyermekszemek, atne- 
lyek látják az apjukat odahajolni Jézus Krisztus ke
resztje alá. A sok intést, figyelmeztetést, tanácsot köny- 
nyen elfelejti a gyermek, de amit otthon l á t o t t ,  azt 
soha el nem felejti. Különösen azt nem, amit az apjá
nál látott. Manapság sok szülő szívét szorongatja a 
gyermekeiért való felelősség: hogyan fognak megmaradni 
Krisztusnál? Hogyan őrződnek meg a hitetlenséget hintő 
külső hatásoktól? — Egész életre kihatóan döntő az, mi
lyen benyomást szerez a szüleiről. Ha azt látja kicsiny 
gyermekkorától, hogy az ő apjának és anyjának drága 
kincse, öröme és erőforrása volt a Krisztus keresztje, 
hogy azért bátran vállalta a világ megvetését és gúnyo
lódását, akkor beszélhetnek mások bármit a kereszt 
ellen, a gyermek nem felejti el. mit jelentett az a szü

leinek. Es ő se akar a Jézus keresztjének sok-sok áldása 
nélkül maradni.

Fiúk és leányok! Jártok-é a szüléitek nyomdokain? 
Drágának tartjátok-é és hordozzátok-é ti is a Jé
zus keresztjét? Lehet, hogy azzal mentitek maga
tokat, hogy olyan fogyatékosnak látjátok szüléitek 
hitét és keresztvállalását. Gyatrának és erőtelennek 
az . ő keresztyénségüket. Ne felejtsétek, hogy Czi
rénei Simoné se volt olyan, mint a gyermekeié. 
Amikor az ő vállára tették Jézus keresztjét, ó 
se tudta még, hogy mit visz igazában. Vitte mégis. 
S talán csak a gyermekei számára lesz igazán világossá, 
mi mindent jelentett a számukra az a kereszt. Isten ma 
is sok gyermeket vitt előbbre a hitnek az útján szülei
nél, sok gyermek számára lett tudatossá és személyes 
meggyőződéssé az, ami az előttük járó nemzedék életé
ben csak szokás, belénkneveltség, az élet ünnepi tarto
zéka volt. Isten ma azt kívánja minden keresztyén gyer

mektől, hogy a kereszt ismeretében, megbecsülésében és 
tállalásában mélyebbre jusson, mint a szülei, mert csak 
így maradhat meg a kereszt alatt. Az üdvösség ajándé
kának a birtokában.

Család — a kereszt árnyékában! Nem böjti szólam 
ez, hanem nagyon mindennapi életprogramm. életforma 
Nap-nap mellett együtt megalázkodni a Krisztus ke
resztje előtt, lerakni a bűnterheket, hittel fogadni a 
bűnbocsánatot és erőt meríteni a kegyelemből. Ha pedig 
kell, vállalni a keresztet: gúnyt, megvetést és üldözte
tést a Krisztus nevéért. Ez a legbiztosabb út a megtarta- 
tásra, nem csak ideig, hanem az örökkévalóságban is.

Fébé csendesnapok Pilisligeten:
Március 10—14: Leányoknak.

Március 23—26: Mindazok számára, akik a húsvéti 
ünnepeket testvéri közösségben kívánják tölteni.

Jelentkezés öt nappal a csendesnapok kezdete előtt 
a Fébé lelkészt hivatalában: Budapest, II. (Pesthidegkut) 
Báthory László-u. 8.



Szelíd szemed, Úr Jézus
,,Es hátrafordulván az 0 r, tekinte Péterre• Es meg

emlékezek Péter az Ür szaváról. amint néki mondta: 
Mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. Es 
kimenvén Péter, kiservesen sira.u (Lukács 22:61—62.)

Péter messze szakadt Jézustól. Minden fogadkozása 
ellenére gyáván megtagadta Mesterét. Míg Jézus a fő
papi tanács előtt szenvedett, addig a tanítványa azt is 
letagadta, hogv ismerte valaha a Názáretit. Ez volt 
Péter bűne. Nézzük meg. hogyan lett Péter bűnéből 
megtérés.

Csodálatosan kezdődött- Bent a törvényházban folyt 
a nagy pen*az elszabadult indulatok mind a Názáreti 
Jézuson csattantak, a hamis tanuk a legzagyvább dolgo
kat hordták össze ellene és a vallatok pofozták és gya- 
lázták azt a hangtalan férfit, aki ott állt előttük. S egy
szerre csodálatos dolog történik: a meggyalázott Názá
reti leveszi tekintetét a hamis tanukról, megfordul és 
kinéz a sötét udvarra s ott keres valakit; míg a tekin
tete megnyugszik a tűz mellett fogadkozó és esküdöző 
Péteren. így kezdődött Péter megtérése: Hátra fordult 
az Ür Jézus és rátekintett Péterre.

Ez a megtérés az Űrtől indult el. Nem az van itt 
megírva, hogv Péter, aki a tűz mellett ült, megfeledke
zett mindarról, ami körülötte történik és egyszerre csak 
5 fordult meg és tekintett be a vallató terembe. Nem 
Péter fordult el magától és fordult a Mester felé, hanem 
Jézus fordult meg és tekintett Péterre. Ez az igazi meg
térés kezdete.

Van sok olyan megtérés, amelyik nem így kezdődik, 
hanem úgv, hogv az ember látja meg magát, veszi 
észre a bűneit, döbben meg bűnei következményeitől és 
összeszorítja szívét mindaz, amit lát. Bűnbánat támad 
a szívében. Ez azonban sokszor nem más, mint az, hogy 
olyan érzést csiholunk ki szívünkből, hogy felülkereke
dik bennünk a jó ember és bánkódik és szomorkodik 
amiatt, ami történt Az emberek vágvakoznak ilyen bűn
bánat után, mert ez is megkönnvebbülést szerez, de az 
ilyen szomorúságból támadó érzés csak a megsértett 
hiúság érzése. Csalódik az ember önmagában. Nem gon
dolta, hogv képes arra, hogv ilyesmit kövessen el és 
fáj a szívének, hogy idesüllyedt. Ha Péter tekintett 
volna vissza arra. ami történt és nézett volna vissza 
önmagára, akkor is megfájdította volna a szivét az, 
amit magában látott, de akkor csak amiatt fájt volna a 
szíve, hogy ő, a nagy apostol, a kősziklatanítvány, oda- 
süllvedt, hogy piszkos szájú szolganép firtató tekintete 
előtt megtagadta a Mestert.

Ennek az igének a fényében lászik meg Judás 
megtérésének a nagy hibája. Judás önmagából indult ki, 
önmaga döbbent rá bűnei következményére és ijedt meg 
azoktól és így megmaradt a meddő megtérésben. Ez a 
Krisztustól messze lévő ember megtérése. Ebből soha 
nem származhatik élet, hanem mindig csak kudarc és 
kárhozat. Nem vagy te is ilyen megtérésben? Talán csak 
bűneid következményei fájnak és nem az, hogv Jézus 
ellen, az ö  szentségének és tisztaságának sérelmére 
követtél el bűnöket, az ö  szent nevére hull gyalázat 

temiattad. Csak az fáj, hogy utolértek bűneid következ
ményei és meg kell innod azt, amit főztél, önmagadra 
nézel és látod, mennyire rosszul áll az ügyed. Ez fáj- 
dftja a szívedet. Az ilyen bánkódás soha nem jut el 
teljes és Istennek örömöt szerző megtérésre. Az igazi 
megtérés mindig Jézusnak a szelíd tekintete alatt 
kezdődik.

Nem azt akarom mondani, hogy nincs haszna an
nak, ha valaki komolyan befelé néz és számot vet cse
lekedeteivel. Hasznos dolog származhatik belőle, de ez 
a történet világosan mutatja, hogy ami emberi, az min
dig magán hordja a kudarcot és csak az. ami Istentől 
ered, az juthat igazi beteljesedésre, bűn fölötti diadalra 
és győzelemre-. A legmegkapóbb prédikáció is teljesen 
eredménytelen marad, ha nem történik meg veled az, 
ami Péterrel, hogy jézus szelíd tekintete esik reád és 
Jézu6 szelíd tekintete alatt ismered fel magadat tagadó, 
áruló, hitetlen, hűtlen, nyomorult, elvetésre méltó tanít
ványnak.

Azt látjuk, hogy Jézusnak ez a szelíd tekintete egé
szen hatalmas. Amit nem tudott elérni a szolgáknak

firtató kérdése, a szolgálóleány szava, aki tanúként 
hívta Péter tájszólását is, — azt Jézusnak egyetlen te
kintete elérte. Az a Péter, aki fogadkozott, hogy nem 
ismeri Jézust, nincs köze hozzá, — amikor Jézus ráné
zett, akkor beismert mindent és feladott minden véde
kezést és megemlékezék Péter az Ür szaváról, mielőtt 
a kakas háromszor megszólalt volna. Jézus tekintete 
után rögtön emlékezett Péter. A Mester szelíd tekintete 
alatt sorra elvonult előtte mindaz az ajándék, amit a 

Názáretitől kapott: látta magát, amint odahullt Jézus 
lábaihoz a csodálatos halfogás után s ezt mondta: Eredj 
e! tőlem, mert én bűnös ember vagyok s látta Jézust, 
amint kimondhatatlan szeretettel hajolt le hozzá ezzel: 
Ne félj, én azt mívelem, hogy embereket halássz. Emlé
kezett Péter mindarra, ami a három év alatt Jézus kö
zelségében ajándékul osztályrészül jutott neki: a sza

vaira, amelyeket nekik, a tizenkettőnek és a nagy töme
geknek mondott, a csodáira, amelyekkel a napaasszonya 
meggyógyításától kezdve sok sántát és vakot meggyó
gyított és sok halottat is feltámasztott. Emlékezett arra, 
hogvan pazarolta szeretete minden melegét különösen a 
tanítványaira. Mennyi meghitt pillanat! Mennyi drága 
kinyilatkoztatás történt Jézus közelében Péter számára. 
Az emlékezés alatt látta meg Péter, hogy mennyire hit
vány és utolsó ő, aki a Mestert, Isten hatalmas Fiát — 
akiről ő egyszer azt mondotta, hogy mi elhittük és meg
ismertük, hogy te vagy az élő Isten Fia, — megtagadta 
a tűz körül melegedő szolganépség előtt. Egvszerre em
lékezni kezdett Jézus tekintete alatt a tagadó tanítvány.

Kedves Testvérem! Te rajtad sem segít más. mintha 
igazán ott tudod Magad Jézus tekintete alatt. Talán te 
azt hiszed, hogv megrázó prédikációra van szükséged, 
hogy az ige pörölye zúzza a szívedet, vagv ékesen szóló 
nagv kijelentésekre vársz, amely úgv rajzolja eléd az 
üdvösség örömét, hogy megkívánod. Hidd el, hogy téged 
se visz semmi más igazi megtérésre, mint Jézusnak ez 
a szelíd, csodálatos tekintete. Mert odafordul tefeléd is, 
testvérem, és látia egészen világosan a te életedet. 
Vajion hogy talál most téged Jézus? Azt mondod, hogy 
itt talál az ige mellett. Ebben nincs is hiba. De a szí
vedet miiven állapotban találja? Emlékezhetnél Jézus 
tekintete alatt mindarra az ajándékra, amit az Ur adott. 
Emlékezhetnénk sok hívó szóra, amit a fülünkbe kiál
tott, vagv a fülünkbe súgott: szeretete sok megmutatá
sára, amelyekről talán már bizonyságot is tettünk, hogy 
miiven csodálatosan viselt rólunk gondot. Es emlékezel-e 

mindarra a fogadkozásra, amiket te mondottál az Ur
nák? Talán azt is mondtad, hogy: hű leszek mindhalá
lig. Mi történt ezekkel a fogadkozásokkal, Ígéretekkel, 
amiket az ö  6zíne előtt tettél? — Hogy ezt, vagy azt 
a bűnt soha nem követed el, hogy ezt, vagy azt a gon
dolatot soha nem tűröd meg ezentúl szennvként az éle
tedben. Jézus mindezt látia most a szívedben, látia a 
sok meg nem tartott Ígéretet, be nem teljesített fogadást, 
amelvek beszennyezik szívedet előtte. Vagy téged nem 
ért Jézus tekintete tagadáson? Talán ma is voltál olvan 
helyzetben, hogv körülötted hallatszott istenkáromló, 
Jézust gyalázó beszéd és te legalább is közönvös nem
törődömséggel próbáltad bizonyítani, hogy semmi közöd 
nincs ahhoz a Jézushoz, akit füled hallatára becsmérel
nek. Nem kapott Jézus tekintete az ö  evangéliumának 
szégyenlésén emberek előtt? Mert akkor ott vagv egé
szen Péter helyzetében, ö  sem akart közösséget vállalni 
azzal, akit mindenki csúfolt és gvalázott. Nem csinált ő 
6em mást. mikor nem akarta vállalni a Názáretive] a 
közösséget. Te hánvszor tanúsítottad a hallgatásoddal, 
magatartásoddal, fölénveskedő szavaiddal, hogv néked 
nincs közöd ahhoz a názáreti Jézushoz, akiről azt íria a 
Biblia, Istennek a Fia és akiről te is tudod, hogv ö  az 
Isten egyszülött Fia. Mikor Jézus szelíd tekintetét rá
vetette a hűtlen tanítványra és eszébe jutott Péternek 
mindaz a jó, amit kapott Mesterétől és emlékezett a 
Mester figyelmeztető szavára, — akkor keserves sírásra 
fakadt.

A te életedben nincs siratnivaló? En azt hiszem, 
hogy éppen annyi van, mint-volt a Péter életében. Csak 
az a baj nálad, hogy nem akarod a Jézus tekintete alatt 
tudni magad. Most is engem hallgatsz, az én mondani
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valóimat várod és nem akarod komolyan venni, hogy 
Jézus szelíd tekintete esik reád és olvas el mindent a 
szívedben és az életedben. Bárcsak tenné meg Isten azt 
a nagy csodát, hogy eltűnjön elö'led minden és te ott 
tudd magad a megfeszített és feltámadott Krisztus te
kintete alatt, az ö  szelíd, figyelmeztető, vádat emelő 
tekintete alatt, hogy összetörje a szíved és meglásd, 
mennyi felszínes vallásossággal, vagy a magad igazsá
gát kereső emberi bizakodással van tele az, ami pedig 

csak szomorúságára van Jézusnak és nem szerez neki 
semmi örömöt. Ha úgy igazán engednéd a Jézus tekin
tetét magadon nyugodni, nem maradna a szemed szá
razon. é s  nincs közöttünk egyetlen ember, akinek szá
razon maradhatna a szeme, de felhangzana egymásután 
a sírás és zokogás, ha engednénk Jézus tekintetének. 
Ki az közöttünk, akinek Jézus tekintete alatt ne lenne 
sok siratnivaló hűtlensége, tagadása, Jézus nevére szé
gyent és gyalázatot hozó magaviseleté!

Van valami egészen csodálatos dolog Péter meg
térésében. Az, hogy az Ür annyira szereti a bukott ta
nítványt is, a megvetni való, hűtlenné vált tagadó Pé
tert is. hogy akkor, amikor körülveszik ö t az ellenséges 
emberek, amikor azon mesterkednek, hogy elveszítsék, 
akkor Jézus elfeledkezik magáról teljesen és minden 
figyelmével az elbukó tanítvány felé fordul. Ilyen a 
Jézus csodálatos mentő szeretete: ö  odaáldozza magát, 
semmit nem ment a magáéból és a maga számára, ha
nem minden figyelmét és mentő szeretetét az elbukó 
ember felé fordítja, hogy őt megmentse.

A mi Urunk egy szikrányit nem változott ama bi
zonyos nagyosütörtök éjszaka óta. Amennyire rajta csün
gött a szíve a tanítványain azon a nagycsütörtök éjsza
kán, hogy felébressze s megmentse őket, ugyanúgy néz 
ma is minden elbukó, vagy elbukott tanítványára, tereád 
is. őbenne nincs változás, sem változásnak árnyéka. 
Nem szorul össze a szíved testvérem arra a gondolatra: 
milyennek lát téged a Mester ma?

Péternek a megtérése csodálatos módon kezdődik, de 
még mindig nem jut teljességre. Péter kiment a sötétbe 
és keserves sírásra fakadt és ment tovább, a Golgotát 
is csak messziről szemlélve. Jeruzsálemből is elmen», 
ment visszafelé a régi úton. Süllyedt lefelé, oda, ahon
nan valamikor az ü r  kihívta: a Genezáret tó partjára. 
De Jézusnak nem volt elég, hogy ránézett, figyelmez
tette, hanem tovább folytatta a mentést. Mikor feltá
madt és megmutatta magát először husvét hajnalán az 
asszonyoknak, azt mondotta nekik, hogy menjenek és 
mondják el a tanítványoknak és Péternek, hogy feltá
madt. Péter számára személyes üzenete volt Jézusnak. 
Péter ez elől menekült, de Jézus utánament és utolérte 
a Genezáret tó -partján, amikor kudarcos módon halá
szott Péter. Megkérdezte tőle Jézus: Szeretsz-é engem? 
Háromszor kérdezte meg tőle ugyanezt.

Lehet, hogy a te életedben is jól kezdődött a meg
térés. Isten Lelke szomofított meg bűneidben és Jézus 
szelíd tekintete fedte fel egészen a te ö t meggyalázó 

szentségtelen életedet. Lehet, hogy könnyek is gyakran 
szöktek a szemedbe, lehet, hogy átvirrasztott éjszakáid is 
voltak, — de elfutottál. Az a kérdés, eljutottál-e oda. 
hogy meghalld Jézus személyes, hozzád szóló üzenetét^ 
Eljutottál-e oda, hogy meghalld a feltámadott Jézus sze

líd szavát, amellyel téged kérdez: Szeretsz-é engemet?
Testvérem! Akit Isten megtérésre akar vinni, hogy 

örömöt szerezz neki, — lásd meg, hogy Péter leleplezé
sén, sírásra fakadásán túl, egészen az örömüzenetre való 
meghallásig kell ^eljutnod. Isten nemosak összetör, de be 
is kötöz. Jézus tekintete nemcsak megfedd, hanem egé
szen magáévá akar tenni újra, hogy tanítványa lehess 
és néki szolgálj.

Testvérem! Ez a nagy szeretet jött közel hozzád ma 
is és fog téged körül és akar kiemelni az elfásult, tes- 
pedt, nyomorúságos vergődésből; abból az odakint való 
siránkozásból, amit Péter csinált nagycsütörtök éjsza
káján, ki akar emelni a vele való közösségbe, amelybe 
Péter került, mikor elhangzott számára a kérdés: Sze- 

reszt-é engem? S amely így folytatódott: Menj és legel
tesd az én bárányaimat.

Kedves bűnös festvérem! Jézus nem kevesebbet, 
mint szeretete örömszavát, bűneid eltörlésének üzenetét 
akarja elvinni a szívedhez, hogy elvehesse tőled mind
azt, ami ötőle elválaszt és szabaddá tegyen a Benne

való örvendező életre. Nem mond le rólad, utánad 
megy, akármilyen mélyre süllyedtél, utánad nyúl és meg
talál ott, amilyen mélyen vagy. Az Ür odahajol hozzád 
és minden bűneidnek: keresztyén életed minden hűtlen
ségének, tanítványságod tagadásának, szent neve, sze- 
retete szégyenlésének, e világhoz való alkalmazkodásod
nak valóságos bocsánatát hirdeti az 0  nevéért. Erre 
figyelj és tárd ki a szíved és hidd bűneid bocsánatát, 
mert akkor öröm lesz a mennyben, mert egy elbukott 
talpra állt; egy messze sodort tanítvány visszatalált az 
ü r szdietetébe, egy tékozló fiú hazatalált az atyai ház. 
hoz. Testvérem! Tárd ki a szíved az evangélium előtt, 
Jézusnak hozzád szóló üzenete előtt, hadd örvendezze
nek az angyalok a te megtérésednek.

A kisértő az Isten házában
Eqy e m b e r  v a s á rn a p  n ag y  c so d á lk o z á sá ra  a tem plom ba 

vezető  ú ton  az  ö rd ö g g e l ta lá lk o zo tt. „M it k erese l te i t t“ — 
k é rd e z te  m eg lep e tten . „M iért n e  leh e tn ék  it t“ — h a n g zo tt 
a ffc'elet, — „ a m ik o r  itt e llenem  im ád k o zn ak  é s  p ré d ik á l
n ak . Ki kel v é d e lm em re , ha nem  én  m ag am ?“ — „H ogy 
cs in á lo d  ezt?“ — fa g g a tta  to v áb b  a tem plom ba igyekvő . — 
„ ó h , e z e r  m ó d ja  v an  a n n a k . V a sá rn a p  reg g e l m á r  jó k o r 
bev eszem  m ag am  azo k b a  a  h áz a k b a , ahol az  em b erek  
tem p lo m b a  k észü ln ek . Ily en k o r egy  k is  c iv ak o d ás , egy 
le sz a k a d t gom b v ag y  egy  e lv e sz e tt kesz ty ű , m in d  az  én 
m a lm o m ra  h a jtja  a v ize t. így  eg y -k e ttő re  a lk a lm a s  h an 
g u la to t te re m te k  m a g a m n a k . A kik c sen d esen  in d u ln a k  
tem p lo m b a , azok  sz á m á ra  m ég  eg y éb  eszközöm  is v an . 
L átod a z o k a t a leá n y o k a t ott? C sak a  sz o m széd ju k  k a la p 
já r a  v ag y  k a b á t já ra  kell te k in te tü k e t irá n y íta n o m , m á ris  
lekö tö ttem  a f ig y e lm ü k e t é s  a  p ré d ik á c ió  a fe jü k  fe le tt 
száll el. A m ott m eg látod  n é h á n y  f ia ta le m b e r  g y ű lt össze. 
V ájjon  nem  fe le jte tték -e  sz em ü k e t é s  g o n d o la ta ik a t a  tem p 
lom ban  ülő feh é rn é p e k e n ?  A rra  is g o ndom  lesz, hogy  a 
p ré d ik á to r  egy  ü g y e tlen  k ife jezésé b e  v ag y  b eszéd h ib á jáb a  
b e lek ö ssen ek  és ha  a tem plom ból k ijö n n ek , m á r  c sak  a r r a  
fo g n a k  em lék ezn i, hogy  a p a p n a k  ro ssz  n a p ja  volt. — Ott 
m eg  eg y  s á p a d t  k icsi a sszo n y  re tte n e te se n  fél a  hű léstő l. 

El fogom  v ele  h ite tn i, h ogy  a tem p lo m b an  lég h u z a t v an  
é s  a  p ré d ik á c ió  a la t t  e g y é b re  se  fog  g o n d o ln i. — Ez a  k é t 
k e re sk e d ő  ped ig  itt len t egész  is te n tisz te le t a la t t  nem  tu d  

sz ab ad u ln i az  im én t o lv a so tt h írek tő l. — é s  lá to d  a z t a k é t 
jó ra v a ló  p o lg á r t o tt, ve lü k  b án o k  el a leg k ö n n y eb b en . 
A rró l győzöm  m eg  őket, hogy  ism erő sü k  b ű n e  e llen  p r é 
d ik á lt  a  p ap . P é te r  P á lra  fog  g ondo ln i é s  v iszo n t, s m in d 

k e tten  m eg e lég ed e tten  m en n ek  m ajd  h aza . Ha így se  tudok  
a tem p lo m lá to g a tó k  k özelébe  fé rk ő z n i, a k k o r  h a z a té r té b e n  
k e r íte m  h a ta lm am b a . K edvem re v a ló  u g y an is , ha az em be
re k  rö g tö n  tem plom  u tá n  lá to g a tó b a  m en n ek , m e r t  ilyen
k o r  o lyan  d o lgokró l v an  szó, am ely ek  h a m a ro sa n  elfe le j
te tik  a p ré d ik á c ió t.“

I ly en ek e t m o n d o tt az  ö rd ö g  a tem p lo m b a  igyekvő  
e m b e rn e k  és 6 a z é r t  m o n d ta  m o st el, hogy o k u lja n a k  
belő le  m áso k  is.

Élő Víz-csendésnap
V irá g v a sá rn a p o n , m á rc iu s  18-án az Élő Víz o lv asó it 

s z e re te tte l h iv ju k  a Fóti B elm issziói O tthonba közös el- 
c se n d e se d é sre . A c se n d e sn a p  k ezdőd ik  d. e . 9 ó ra k o r  m eg
n y itó  á h íta tta l, u tá n a  ré sz tv e sz ü n k  a  gy ü lek eze ti is ten tisz 
te le ten ; d . u . k é t e lő ad ás , m eg b eszé lés  és ú rv acso ra )  
is ten tisz te le tte l, 7 ó ra k o r  befe jezés .

A c se n d e sn a p  a la p ig é je  a  v irá g v a sá rn a p i ep isto la . 
Fii. 2 :5—11.

Ö sszefog laló  tá rg y a :  A le g m ag asab b  m é rté k .
1. Az az in d u la t legyen  b en n e tek , am ely  v o lt a K risz

tu s  Jé z u sb a n . (5. v.)
2. Aki nem  te k in te tte  z sá k m á n y n a k  az t, hogy  ő az 

Istennel egyen lő . (6—7. v.)
3. M egalázta  m a g á t, e n g ed e lm es lévén  a  k e re sz tfá n a k  

h a lá lá ig . (8. v.)
4. Isten  m in d en ek  fe le tt va ló  n e v e t a já n d é k o z o tt nek i. 

(9—11. v.)
Közös In d u lás B u d a p est ny . p . u.-ról 7.45-kor. V issza- 

in d u lá s  Fótról 20.41-kor.
A kik  közös eb éd en  k ív á n n a k  ré sz tv e n n i, h á ro m  n ap

pal e lőbb  je len tsé k  b e  levelező lapon  a  Fóti Belm issziói Ott
h o n b an . Az eb éd  á r a  6.— Ft.



ÉGI CSILLAG TISZTA FÉNYE...

Égi csillag tiszta fenne 
Hívott három bölcset rég.
Hogti megleljék célhoz érve 
Jászolágu kis Gyermekét. 
é s  ott térdre hulljanak.
Néki hálát adjanak.

Égi csillag tiszta fénye 
így hív és von egyre még.
Árva szívbe, átkos éjbe 
ff inti fényét szerteszét:
Égi ige, tiszta fény 
Földi életünk egén.

Égi igéd. mint a csillag.
Hívjon, vonjon. Jézusunk.
CJtat intve, míg megvirrad.
Míg Tehozzád eljutunk.
Minden bús szem lássa meg 
Áldott égi fényedet!

Kérünk, tartsd meg tisztán nekünk 
Ezt a drága, szent igét.
Sürgess minket, hogy ne késsünk 
Vinni fentiét szerteszét.
Hogy meglássák mindenek.
S üdvösségre leljenek!

Bent a szívünk mélyén égjen 
Küldő hangod: ..Menjetek!”
Hogy a drága hír elérjen 
Végre minden nébeket.
Igéd szent szolgálatát 
Lelked lángja hassa átt

Szól a hívás minden népnek.
Minden népet hív e fény.
Merre még pogányák élnek.
\ttör éjek éjjelén.
Minden szívet von feléd.
Most Is. mint a bölcsekét.

Hozd el azt a hajnalt^ végre.
Melyet ígért szent igéd:
Mind e földnek minden népe 
Melyen térdre hull eléd 
S úgy zeng minden nyelv neked 
Áldó hálaéneket!

Lönnrot Illés után (finnből fordította: 
T Ü R ME Z E I  E R Z S É B E T  d. t.

Lönnrot Illés, a hatalmas finn nép éposz, a Kalevale 
összegyűjtője istenfélő, kegyes ember volt- Igen nagy 
feladat jutott néki az akkori finn énekkincsnek a meg. 
újításában. Lönnrot már betöltötte a hatvan évet és mint 
teljes szolgálattal rendelkező egyetemi professzor nyuga. 
lomba vonult, amikor 1863-ban megjelent nála Sammat- 
tiban a nyugd'j évei otthonául szolgáló falusi házában 
Bergenheim érsek és felkérte az énekeskönyv revízióját 
végző bizottság elnökéül. Lönnrot soha nem szerette azt. 
ha dicsérték, azonban ha szolgálatot vártak tóle, mindig 

szívesen elvállalta. Hamarosan beleélte magát az ének. 
kincs megújításának nagyjelentőségű munkájába és az 
énekügyi bizottság legtevékenyebb embere lett. Amikor

1863 nyarán Turkuban egy hónapi közös munka után 
megosztoztak a feladatokon, Lönnrot egymaga az ének
kincs egynegyed részének az elkészítését vállalta magára. 
Ez a munka fordításokból, a régi szövegek átfésüléséb'ől 

és új énekek szerzéséből állott. Sammatti nyugalmában 
lelkesen látott neki a feladatnak és egymás után jelentek 
meg a füzetei, amelyek új énekszövegjavaslatait vitték az 
egyház nagy nyilvánossága elé. A saját szerzésű, fordí
tású és az általa javított énkek külön könyvben is meg
jelentek és ez az énekeskönyv maga is két kiadást ért. Az 
énekeskönyv elkészülése hosszú időt vett igénybe, hosz- 
szabbat, mint ameddig Lönnrot Illés esztendeiből futott, 
mégis ő maga 21 esztendeig munkálkodhatott ebben a 
fontos szolgálatban és kétségkívül elvégezte a munka 
oroszlánrészét-

Énekeivel soha nem volt megelégedve, ha csak néki 
magának tetszettek, hanem ismételten felolvasta a szöve
geket kegyes feleségének, aki fiatal korában a felébredtek 
közé tartozott, majd vitte magával a faluba, ahol kán. 
tele kíséretével elénekelte a falu hívő emberei előtt és 
mindig kikérte a véleményükéi és helyet adott az észre
vételeiknek.

A fenti ének Lönnrot eredeti szerzeménye. Híven ki
fejezi Lönnrot Illés Isten Igéje iránti tiszteletét és a po- 
gány misszió megbecsülését. Amikor Finnországban is 
sokan voltak olyanok, akik nemzeti szempontból helyte
lenítették, hogy egy kicsiny nép, amelyiknek otthon is 
szüksége van minden jó munkaerőre, messze népek közé 
küldjön misszionáriusokat, Lönnrot nem osztozott ebben 
a hazafiúi aggodalomban. Lelkes barátja volt a pogány- 
missziónak. Mikor 1857-ben kérvényt írtak az uralkodó
hoz finnországi pogány missziói társulat alapítása enge
délyezésére, az aláírók között ott volt Lönnrot Illés is
mert és nagyrabecsült neve is.

Mivel nálunk is folyamatban van új énekeskönyv 
készítése, nem árt tudomást szereznünk arról, hogy a 
finn testvérnép körében egy ilyen nagy szolgálat hogyan 
állította lelkes munkába a finn nyelv és irodalom leg
nagyobb ismerőit és művelőit is. Reméljük, hogy Lönnrot 
Illésnek ez az éneke talán több mással együtt helyet 
talál a mi úi énekeskönuvünkben is

RÉGEBBI ÜNNEPI KIADVÁNYAINK
közül m éq  k a p h a tó  1948. évi H úsvéti E vangélium  és az 
1949. évi P ü n k ö sd i E vangélium , az  1947—48. «vi K ará
csonyi E vangélium . 28 o ldalon  ü n n ep i o lv asn iv a ló  sok
illu sz trá c ió v a l, d ísz es  k iá llítá sb a n . A ra  d a ra b o n k é n t 3 __
Ft -f 30 f illé r  p o rtó . M e g ren d e lé sek e t a k ész le t ta r ta m á n  
belü l k észség g e l te lje s ít  a k iad ó h iv a ta l.

A MÚLT ÉVI LATHATATLAN EVANGÉLlZACIÖ 
szöv eg e , am ely ik  „ Isten  nem  szem ély v á lo g a tó “ cím en 
nyolc ig e h ird e té s t ta r ta lm a z , Csel. 10:1—11:18 a la p já n  az 
Élő Víz k é t ö sszev o n t sz ám áb an  Je len t m eg  és m ég  k a p 
ha tó  2.— Ft-os á rb a n .

A BANYAI EGYHÁZKERÜLET IRATTERJESZTÉSE 
a  böjti és hú sv é ti a lk a lm a k ra  k észség g e l kü ld  ir a t te r je s z 
tési c so m ag o t. E vangélizá ló  fü ze tek , levelező lapok , b ib lia 
je lzők  é s  fa litá b lá k  k a p h a tó k . M e g ren d e lé sek e t V ili., Pus- 
k in -u tca  12. sz . a lá  k é rü n k .
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K R IS Z T U S  V IS S Z A J Ö V E T E L E
Ez a keresztyén reménység szíve A hívők várako

zásában ez a legmélyebb és a legcsodálatosabb dolog: 
a menyasszony várja vőlegényét.

Sokan azt mondják erre, hogy ez túlságosan szenti
mentális, érzelgős dolog. Távolról sem így van. A Szent
írás szerint ennek így is kell lennie: a menyasszonynak 
várnia kell a vőlegényét. (Olvasd el: Jel. 19:7, 21:9,
22:20, Ef. 5:25, 32). Sokan azonban elvesztették „az első 
szeretetűket“ (Jel. 2:4), azért nem várják a vőlegényü
ket és ítélik érzelgős túlzásnak, ha mások szíve még 
lobog a vőlegény utáni vágyakozástól- Mert ez a vágya
kozás és várakozás az életnek a jele (Máté 24:44—46). 
Az Egyház történetének Iegélettelíbb korszakai éppen 
azok az idők. amikor eleven volt Jézus visszajövetelé- 
nek a várása.

Mi Krisztus vlsszaiövetetére várunk. A Biblia ugyan 
nem ezzel a szóval fejezi ki ezt a dolgot, azonban a 

gondolat tartalma egészen igeszerű. (Csel. 1:11.) Krisz
tus második eljövetelének a kifejezésére a Szentírás leg
gyakrabban a „parusta“ szót használja (Máté 24:3). ami 
jelenlétet, a távoliét ellentétét, érkezést jeient. Tehát a 
Biblia Krisztus érkezéséről beszél- Hogv ez ismétlődő 
dolog, az nincs benne az. eredeti görög szó jelenté- 
fcében

A másik görög szó, amit a Biblia erre a dologra 
használ: „apokalypsis“ — kijelentés, kinyilatkoztatás, fel
fedés, ebben az összefüggésben megjelenés (Lukács 
17:30, I. Kor. 1:7, I. Pét. 4:13). A harmadik a Bibliában 
előforduló szó: „epifáneia“ =  láthatóvá válás, megjele
nés (II. Thess. 2:8, II- Tim. 4:8). Tehát a görög kifeje
zések egvike sem hordozza magában az ismétlődést, az 
űira történő eljövetelt.

A Szentírásnak Krisztus második eljövetelére, illetve 
az Ur napjára vonatkozó jövendölései nem egyforma 
világossággal beszélnek ennek a nagy eseménvnek a 
részleteiről. A Szentírásnalc szinte minden próféciájára 
jellemző az, hogy a „látó“ (próféta) az eljövendő ese
mények látásában és megjelentetésében elszakad az idő 
és hely kötöttségeitől és az eljövendő eseményeket az 
örökkévalóság jelenében látja, ami azt vonja maga után, 
hogv ezeket az eseményeket örökkévaló és lelki kapcso
lataiban és rendiében látja, amikor is a történések idő
beli és térbeli távolságai mellékessé lesznek és elmosód
nak. Igv az Ür eljövetelének a megjelentésében is négy 
fokozatot találhatunk, amelvek abban különböznek egy
mástól, hogy minden következő fokozatban az előbbinél 
világosabban tárulnak elénk ennek a hatalmas ese
ménynek a részletei.

I. Először meg kell emlékeznünk az Otestamentom 
jövendöléseiről. Ezekben még nincsen a második eljöve
telre vonatkozó szó vagv gondolat- Az Otestamentom a 
Messiásnak csak egy eljöveteléről beszél. Általános neve: 
„Az ü r  napja“ (Joel 2:11, 3:4, Mal. 3:2, Amos 5:18). 
Ez a nap a mind az Izraelben, mind az Izraelen kívül 
uralkodó bűn miatt az ítéletnek és a borzalomnak a 
napia az istenteleneknek, ugyanakkor a kegyeseknek az 
üdvösség napja. Mindezekben a próféciákban az ítélet és 
az üdvösség egy eseményként igértetik. A Messiás az el
jövendő Ur napján egyszerre viszi véghez az ítéletet 
és az üdvözítést.

Keresztelő János ugyanígy látja a Messiás eljöve
telét. Tud arról, hogy a Messiás szenvedni fog (János 
1:29) és csak ezen az úton tudja nvujtani az igazi mes
siási ajándékát: a Szentlélekkel való keresztelek (Máté 
3:11). Az ítéletet és az üdvözítést mégis egy esemény
nek iátja: „A fejsze immár a fák gyökerére vettetett- 
Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, ki- 
vágattatik és tűzre vettetik... Akinek szórólapát van az 
ö kezében és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gaboná
ját csűrbe takarítja, a polwát pedig megégeti olthatat- 
lan tűzzel.“ (Máté 3:10—12.1

A Messiás feladatáról alkotott ilyen felfogás lehet az 
egvik oka annak, hogy Keresztelő János a börtönben 
kétségek közé jutott. Jézus ugyanis addig nem tett mást, 
mint amit maga a Keresztelő is végzett. A Messiás 
nagv ítélettétele nem történt meg. Azért kezdett János 
kételkedni: vájjon Jézus-e az eljövendő Messiás (Máté 
U:2—3)-

II. Ehhez a kérdéshez Jézus egészen új világossá
got hozott. A Messiás eljövetele nem a világ kárhozta- 
tását, hanem megtartását célozza. (János 3:17, 12:17.) 
Jézus megjelentette, hogy bizonyos időnek kell eltelnie 
a Messiás üdvőzítése és ítélettétele között. Mert Isten 
azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön és bejusson az ő 
országába. Ezért kell az evangéliumot hirdetni minden 
népeknek, mielőtt felvirrad a Messiás ítélettételének a 
napja. (Máté 24:14.) Ezért tartozik az Ür napja még 
mindig a jövendőre, amikor is a Messiás újra megjele
nik hatalomban és dicsőségben (Máté 16:27. 25:31—46, 
26:64.)

Itt lesz’ világossá, hogy azok a pusztulások, amelyek 
az Otestamentomban megjelentetnek. Jézus szerint az ö  
második eljöveteléhez kapcsolódnak. (Máté 24:29—30.)

Hogy a tanítványok számára is mennyire új volt az, 
hogy Jézus megkülönbözteti egymástól az ítéletet és az 
üdvözítést, azt abból a kis leírásból láthatjuk, ami Luk.

9:51_56-ban van előttünk.. Egy samáriaj faluban nem
fogadták be Jézust, amikor útban volt Jeruzsálembe. 
Erre a Zebedeus-fiak szent haragjukban élni akartak a 
Messiás ítéletes hatalmával ezekkel az istentelenekkel 
szemben: tüzet akartak kérni a mennyből, hogy meg
égesse őket. Azonban Jézus nagvon szigorúan meg- 
fedette őket: ..Nem tudjátok minémű lélek van tibenne- 
tek: mert az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse 
az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa.“

Jézus a halála előtt sem tudta a tanítványok előtt 
ezt részleteiben feltárni, hiszen magát a halálát sem 
értették meg (Luk. 18:34), azonban a feltámadása után 
folytatta a +anítá6át. (Luk. 24:25—32. Ján. 20:17—23, 
21:15—22.)

III. Pál apostol Krisztus második visszajöveteléről 
U-özli az Ür szavát, amit az evangéliumokban nem talál
hatunk meg és amely annyira részletekbe menő, hogv 
arra kell gondolnunk, bizonyára a feltámadás után kö
zölte Jézus. I. Thess. 4:15—17-re gondolok-

Ebben a prófétai kijelentéseknek új fokozatával talál
kozunk. A második eljövetel eseményei világosabban el
különülnek és az idői távlat is jobban kifejeződik közöt
tük. mint az előbbi próféciákban. Ennek a részletekbe 
menőbb jövendölésnek az alapján a második eljövetel 
eseményei a következő rendben történnek:

l. Leszáll, az Ür az égből riadóval, arkangyal szó
zatával és isteni harsonával. (I. Thess- 4:16.) Ez termé
szetfeletti eseményként megy végbe.

9. Erre először azok támadnak fel. akik a Krisztus
ban haltak meg (I. Thess. 4:16b, I. Kor. 15:52). Tehát 
az Ür riasztó, ébresztő szava a halottaknak szól. Betel
jesedik az. amit Ján 5:28-ban mondott Jézus: „Elfő az 
óra, amelyben mindazok, akik a koporsóban vannak, 
meghallják az ö szavát és kijönnek: akik a jót cseleked
tek. az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művel
ték, a kárhozat feltámadására.“

Amit János evangélista Jézus szavával itt „az élet 
feltámadásának“ nevei, azt a Jel. 20:5-ben „első feltá
madás“ néven olvassuk- A következő versben pedig egye
nesen az áll. hogv „boldog és szent, akinek része van 
az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második 
halálának“. Pál apostol is bizonyára erre a feltámadásra 
gondol, amikor azt írja: „Ha valami módon eljuthatnék 
a halottak feltámadására.“ (Fii. 3:11.)

3. Azután azok a hívők, akiket Jézus eljövetele élet
ben talál, elváltoznak: a természeti test megdicsőült 
testté változik, a romlandó romolhatatlanná (I. Kor. 
15:52—52).

4. A feltámadottak és az elváltozottak elragadtatnak
az ü r  elé a felhőkön a levegőbe (I- Thess. 4:17). Ezt 
különösen figyelemre kell méltatnunk. Előbb arról olva
sunk. hogv az Ür leszáll az égből, itt ped’g az áll, hogy 
a hívők elragadtatnak eléie a levegőbe. Ebből tehát azt 
a képet kapjuk, hogy az Ur nem jön egészen alá a 
földre annyira, hogy mindenki lássa az ő eljövetelét. 
Később látni fogjuk, hogy milyen jelentősége van ennek 
az események sorában. '

5. Akkor elérik céljukat a hívők: az Úrral való vég
leges és állandó együttlétet; „és ekképen mindenkor az 
ürral leszünk“.
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6. Azután következik a vég (I. Kor- 15:24—25), 
azaz az ítélet. amelyben a Messiás „eltöröl minden bi- 
rodaJmat és minden hatalmat és erőt“. A kővetkező 

vers: „Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellensé
geit mind lábai alá nem veti“ azt látszik kijelenteni, 
hogy a hívők feltámadása és az utolsó ítélet között bizo
nyos idő fog eltelni. Ez a gondolat érződik az „aztán“ 
szóban is.

7. Akkor a Messiás átadja az országot Istennek és 
az Atyának (I. Kor. 15:24)-

Egészen új Pál jövendöléseiben, hogy ö Jézus má
sodik eljövetele üdvözítő munkáját és ítélettételét két 
eseménynek látja, míg Jézus általánosabb bejelentései
ben ezek egy történés formájában jelentkeztek. Ez tehát 
azt jelenti, hogy az ítélet ideje ismét eltolódást szenved, 
hogy az üdvösség ideje meghosszabbíttassék.

IV. A Krisztus visszajövetelére vonatkozó jövendö
lések negyedik fokozatát János apostolnak a Mennyei 
jelenésekről írott könyve idevonatkozó próféciái jelentik. 
Itt a részletek még világosabban kitűnnek- Nem akarunk 
itt foglalkozni csak azokkal ta mozzanatokkal, amelyek 
Pál tanítását kiegészítik.

1. Krisztus első visszajövetele, amikor feltámadnak 
az Urban meghaltak és elváltoznak a hívők, jelenti azt, 
uogy jön a vőlegény az ő menyasszonyáért. Akkor kez
dődik a Bárány menyegzője. (Jel. 19:7, 21:9.)

2. Krisztusnak és az ő menyasszonyának ez a talál
kozása és egyesülése az emberi nemzetség számára is 
új korszakot jelent. Isten országának új győzelmét: a 
Sátán megkötöztetik- A világ fejedelmének rontó hatalma 
Helyett Krisztus országol az ő szentéivel egyetemben. 
Nem kell ez alatt azt értenünk, hogy fizikailag is érzé
kelhető lesz Krisztus és az ő üdvbeöltözött gyülekezete 
a földön. Amint a Sátán belefolyt a világ életébe azelőtt, 
ugyanúgy lesz módjában jótékonyan befolyásolni Krisz
tusnak és az ő szentelnek is a világ folyását. Ez a föl
dön élő embernemzetségnek is egészen új lehetőségeket 
jelent az üdvösségre. Éppen erről van szó Jel. 20:1— 
6-ban.

3. Ez az új világkonszak ezer esztendeig tart, amely 
időre az ítélettétel felfüggesztetett (Jel. 20:2—3, 6—7)-

4. Ennek a világkorszaknak a végén a Sátán még- 
egyszer eleresztetik és újra nagy eredménnyel végzi el
hitető munkáját és Krisztus uralma megdöntésére irá
nyuló támadásait (Jel. 20:7—10).

5. A Sátánnak ez az újabb lázadása azonban már 
csak kevés ideig tart, mert hamarosan megtörténik a 
Messiás ítélettétele. Krisztus akkor jön el mindenek 
szeme láttára egyetemes ítélettételre (Jel. 20:9—15. v. 
ő- Máté 24:27—30).

6. Az ítélet után történik meg az új égnek és új 
földnek a teremtése (Jel. 21). Az üdvözülők akkor vitet
nek a mennybe, az elkárhozók pedig a pokol örök gyöt

relmére.
Felvetődik az a gondolat, hogy* a jövendöléseknek ez 

a négy fokozata nem okoz-e nehézségeket? Mindenképpen 
meg kell látnunk, hogy nincs közöttük ellentét, hamm  
csak a világosságukban és a részletezésükben van kü
lönbség. Ugyanez a vonás felfedezhető általában Isten 
kinyilatkoztatásában. Gondoljunk csak a Messiásrój 
adott jövendölésekre, kezdve a legelsőn (I. Móz. 3:15) s 
folytatva a többieken egészen az Otestamentum legvilá
gosabb messiási próféciájáig (Es- 52:13—53:12). Ezek 
világosságában nagy különbség van. de közöttük nincs 
semmi ellentét.

A Jézus Krisztus visszajövetelére vonatkozó prófé
ciák teljesebb és világosabb jövendöléseinek az ismerete 
nagy mértékben segít bennünket a korábbi kijelentések 
részleteinek és gondolatainak a megértésében. Emlékez
zünk arra a korábbi kijelentésünkre, hogy Jézus Krisz
tus nem beszélt kimondottan két visszajöveteléről, de 
a jövendöléseiben kétségkívül megtalálunk bizonyos 
kettősséget. Egyes kijelentései szerint a visszajövetele 
szempillantásában vége lesz az életnek ebben a világ
ban. A világ megsemmisül, az emberek pedig ítélőszéke 
elé állíttatnak (Máté 24:27, 30, 16:27, 25:31—46. Lukács 
17:24—30). Más kijelentések pedig arra engednek követ
keztetni, hogy az élet folyik tovább a földön, csak a hí
vők ragadtatnak el (Máté 24:37—42, 25:1—12). Ez a 
látszólagos ellenmondás teljesen kiküszöbölődik, ha tud
juk, hogy két különböző eseményben megvalósuló vissza- 
jővetelre vonatkoznak.

Mindezek után hadd szegezzük le, hogy Krisztus 
visszajövetele történeti esemény formájában fog megtör
ténni. Ugyanúgy, mint ahogyan a mennybemene
tele is történeti tény volt (Csel. 1:11). Isten országa 
lelki királyság, mivel abban a Lélek törvényei érvénye
sülnek és a Lélek erői hatnak. Azonban ez a mennyei 
királyság elközeledett ide a földre és nyilvánvalóvá lesz 
a természeti világban is. Mi nem csupán csak a test 
feltámadását várjuk, hanem a világ újjászületését is 
(Máté 19:28). Mindezt persze nem az embervilág és a 
teremtettség természetes fejlődése gyümölcseként, hanem 
új, természetfölötti világból jövő erők gyümölcseként.
Amikor ez a világ megítéltetik és elpusztul, akkor áll 
elő az új világ Isten teremtő cselekedete eredményeként

HALLESBY OLE 
norvég teológiai professzor

Az evangélizáció imaközössége

EGYÜTT ISTEN ELŐTT
MÁRCIUS 10. A- A MEGUNT „KEGYELEM-KENYER“. (IV. Móz. 21, 4—9.)

A pusztai vándorlás alatt, a nehézségek közepette 
mindig lelepleződött a választott nép szívének igazi in
dulata. Jó meglátnunk, hogy milyen veszedelmek fenye
getik ma is az „útközben-levöket".

A vándorok nem élhettek meg a maguk emberségé
ből s a maguk kenyerén. Napról napra rá voltak utalva 
arra az eledelre, amellyel Isten táplálta őket. Kegyelem- 
kenyéren „kellett" élniök. — Amilyen öröm volt szá
mukra, amikor korgó gyomrukat először töltötték meg 
ezzel az eledellel, olyan terhes és egyre kibirhatatlanabb 
volt, hogy napról napra csak (!) ezen a kenyéren élje
nek. íme, az emberi szív! (4—5. v.)

Éppen ilyen az én szívem isi Amikor elepedt bűnös
ként először elégített meg kegyelme kenyerével: Jézus 
Krisztussal, mennyire olyan drága íze volt ennek, mint 
a „mézes pogácsának1'. S aztán hogyan kezdtem ráúnni 
erre. Különböző „megkeseredések" vertek gyökeret ben
nem (emberek miatt, körülmények miatt, stb.) s eezknek 
a mélyén ott húzódott mindig: terhessé vált számomra

csak bűnösként, semmi és senki másként csak bűnösként 
mindig csak kegyelemből és bűnbocsánatból élni. — En
gedd, hogy ez az ige leleplezze előtted is szívednek ezt 
a hitvány természetéi!

Ott, ahol a kegyelem-kenyéren való élés terhessé 
válik a vándorok számára, Isten kaput nyit a kígyóknak. 
A vándorok a megkötözött Sátán szabadjára engedett 
hatalmaskodásának lesznek az áldozatai. íme, a kegye
lem-kenyérre ráúnt szív  ítélete! (6. v.)

Testvér, a mai vándorok életében sincsen másként! 
Ott, ahol más és több akarok lenni, vagy a magam sze
mében több lettem már,mint kegyelem-kenyéren élő nyo
morult bűnös, ott felütik fejüket a bűnök sziszegő kígyói, 
hatalmaskodni kezd az ördög s halálra sebzi méreg
fogával az életemet. Hogy is lehetne ez másként, amikor 
az egyetlen hatásos erő bűn és ördög hatalmával szem
ben éppen a kegyelem kenyerében van. Sem a harcra, 
sem a vándorlásra nincsen máshonnét erőforrás. „Ke
gyelmed elöl fut csak a Sátán!"
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így teszi Isten döbbenetesen nyilvánvalóvá előttem 
éppen azt, amiről elfelejtkezni úgy szerettem volna: nyo
morult bűnös vagyok, akit semmi más nem tarthat meg, 
csak a kegyelem ereje.

A mannát megutálók és a kígyóktól halálra sebzet
tek számára isten a szabadulásnak és az új életnek az 
útját nyitja meg. A póznán jelemelt érckígyó szabadulást 
és gyógyulást jelentett, akik hittek a szónak és felnéz
tek reá, íme, itt új fényben ragyog Isten szabadító 
kegyelme! (7—9. v.)

Ugyan így állítja elém most is Isten Jézus Krisztus 
keresztjét. A kegyelemre ráúnt embert így teszi újra ke
gyelemre ráutalt emberré. Nézz hát fel erre a keresztre, 
amelyet sohasem hagyhatsz a hátad mögött s élj újra 
abból a kegyelemből, amelyik innét ajándékoztatik min
denkor minden bűnösnek. Néked is!

Adjunk hálát Istennek, hogy mindig új fényben 
állítja elénk a keresztet s mi megélhetünk hazáig a ke
gyelem-kenyéren.

Valljuk meg, hogy szívünk természete milyen utála- 
Jos és Jiagy mennyire rá vagyunk szorulva arra, hogy 
Urunk újra és úfrá kegyelemre Szőrűit bűnössé tegyen 
bennünket.

Könyörögjünk, hogy Isten az ö  pusztában ván
dorló és méltán megítélt egyházában, mai gyülkezetelnk- 
ben emelje magasra a keresztet és erősítse meg az igét. 
amely életünkre és üdvösségünkre a „FeletnelV'-röl pré- 
dikáltatik.

MÁRCIUS 17. — A BÉKESSÉG KIRÁLYA 
(Zak. 9, 8—12.)

Olyan örvendetes tudni, hogy az a király, akiről itt 
szó van, már megérkezett s mi megismerhettük benne 
— az alázatosan és szegényen jövőben — szalfadítónkat 
és békességünk ajándékozóját. Éppen ezért ez a prófétai 
ige nemcsak ezt a régi örömhírt újítja meg, hanem egé
szen újat is tartalmaz a számunkra.

Üj híradás a király érkezéséről. (9. v.) Jézus útban 
van, most immár nem szegényen, hanem hatalma teljes 
gazdagságával. Nem azért, hogy szolgáljon és életét 
adja, hanem, hogy uralmát nyilvánvalóvá tegye és övéit 
a teljes váltságban részeltesse. Jézus népe erre az ö  ér- 
keztére vár és előre már ennek örvend. — Áldjam Istent, 
hogy ott lehetek e között a reá váró és érkezésén ujjongó 
nép között! S az én szívem is teljen meg a várakozás 
izgalmával és örömével.

Jézus érkezés a teljes békesség megvalósulását je
lenti. (10—11. v.) övéi szívében már most is ez a. bé
kesség honol. Körülöttük azonban még lovak, szekerek 
és kézívek harca dúl. Láthatatlan szellemi hatalmassá
gok, az Ördög és minden serege harcba száll a gyüle
kezet ellen. Látható világunkban is békétlenség és nyug
talanság van. A fohászkodó és nyögő világ békesség 
után kiált. (Róm. 8, 22.) Isten gyermekei tudják, hogy 
mindez véget ér, amikor majd megjelenik a „Békesség 
Fejedelme". — Ott van-e a szívemben már most az a 
békesség és sóvárogva várom-e azt az időt, arriikor majd 
„nép népre kardot nem emel és hadakozást többé nem 
tanul". (Ézs. 2, 4.)

Érkezése idejéig gyülekezete az ö  védelme alatt áll
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is él. (8. v.) ,.Tábort jár háza körül!" Hogy is marad
hatna meg és élhetne másként! Hiszen körötte ide-oda 
jár a „nagy kóborló", az ordító oroszlán. (I. Pét. 5, 8.) 
Hatalmába akarja keríteni azt, akit az Erősebb kisza
badított a karmai körül. Minden erejét és hatalmát 
mozgósítja s kicsoda állhatna meg előtte. Veszve volna 
népe, ha nem védené és nem vigyázná az „Izrael ön
zője". (Zsolt, 121, 4.) ö  éberen szemmel tartja a nyáj 
körül ólálkodó farkast s hatalma erejével megmutatja 
minden pusztító szándékát. — Népével együtt magam is 
az ö  védelme alatt élhetek. Bűn, halát és ördög minden 
cselével és erejével szemben biztonságban lehetek. „Tűz
falat ad oltalmunkra."'

Adjunk hálát, hogy szegénységében megismerhettük 
Urunkat, békességet kaptunk tőle és hatalma nyilván
valóra váltakor körülötte ujonghatunk.

Valljuk meg, hogy nem várjuk érkezését, jóllehet a 
„reménység fiai" vagyunk és nem imádkozunk azért, 
hogy hozza el számunkra a világunk számára a „nyu

galom*' napját, a végső nagy szombatot.
Könyörögjünk, hogy a reá való várakozás ideje 

alatt védelmezzen bennünket az Ördög minden támadá
sával szemben.
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zetben. Jelentkezés és érdeklődés dr, Szalay Károly cí
mén (Budapest, II., Keleti Károly-u. 31).

f óti koferenciák
Március 14—18: Leányok számára.
Március 18: Elő Viz-csendesnap,
Március 28—29: Az evangélizáció munkásainak 

tsendesnapjai. Reggeli és esti áhítatot tart Balikó Zol
tán. Elcsendesedés és igetanulmány az Útmutató igéi 
alapján. Egyéni és szolgálati beszámolók, valamint a 
nyári konferenciát tervek megbeszélése.
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