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Ádventi emlék.
Ha már lehullt a hó 
S fekete földünket befödte,
Hogy szállott gyermekálmok röpte 
A fényes ég felé, - 
Az égi trón elé . . .
De Téged nem talált meg.
Az égi gyermeket kereste,
Akiről, ha leszáll az este,
Csodálatos mesék borulnak 
Vágytól égő gyermekszívekre.
Az égi gyermeket kereste 
És nem talált Rád, nem ismert meg: 
Hiszen Te nem vagy többé gyermek. 
Szétfoszlottak a régi álmok,
Meghaltak a mesék.
A karácsonyfa lángjait 
Oltogatták hideg szelek . . .
Még mindig nem ismertelek.
Sok évbe telt, s ha Te nem jössz elém, 
Megváltóm, Uram, Messiásom:
Ma sem ismerlek én.
Hála Neked, hogy megkerestél,
Óh, most már van karácsonyom,
S ádventi, nagy csodavárásom. 
Megcsaltak mind a régi álmok,
De Benned nincs csalatkozásom, 
Benned mindenem megtalálom.
A valóság szebb, mint az álom!

B. E.

VII. évfolyam, 23 szám. 
1931. december 1.
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szemelvények Luther életéből

6. A reformátor cselekszik.
Dénzre volt szüksége X. Leó ró- 
1 mai pápának, részben azért is, 
hogy felépíthesse a római Péter- 
templomot. Es pénzre volt szük
sége Albrecht magdeburgi püspök
nek, hogy mainzi püspök lehessen. 
Így történt, hogy Tetzel dominiká
nus barát pénzért bűnbocsátó cé
dulákat árusított. Szóban és Írás
ban hirdette, hogy a pápa bűn
bocsánata az Isten és ember kö
zötti kiengesztelés; hogy ez e 
bűnbocsánat bűnbánat nélkül is 
érvényes és a jövőben elkövetendő 
bűnökre is kiterjed; hogy a tisz

títótűzben szenvedő lélek abban a 
pillanatban, melyben a bűnbocsátó 
céduláért lefizetett pénz a persely
be kerül, a mennyországba jut; és 

.hogy az a vörös bűnbocsátó ke
reszt, melyet a pápa a templomok
ban a saját címerével felállittatott, 

‘egyenértékű a Krisztus keresztjé
vel és ugyanolyan hatású, mint az.

Luther nem a pápát hibáztatta, 
sőt azt gondolta, hogy az nem is 
tud a dologról. Hiszen még három 
évvel későbben, 1520-ban is azt 
írja a pápának: „Szent Atyám, 
mint bárány ülsz a farkasok kö
zött . . .  Ló és kocsi mit sem tö
rődnek a kocsissal.“ De a népet, 
amely a bűnbocsátó cédulák után 
szaladt, sem tartotta olyan rossz
nak, amilyen tulajdonképpen volt. 
Ez kitűnik egy későbbi nyilatko
zatából: „Ha akkor, amikor Írni 
kezdtem, tudtam volna azt, amit 
most láttam és tapasztaltam, hogy 
t. i. az emberek az Isten Igéjének 
ilyen ellenségei és ennyire ellent- 
állnak néki, úgy bizony hallgattam 
volna . . . Azt gondoltam, hogy 
csak tudatlanságból és emberi 
gyarlóságból kifolyólag bűnöznek,

de nem mernék Isten Igéjét szán
dékosan elnyomni“. Bűnösnek a 
nép egyházi vezéreit tartotta. Irt is 
a brandenburgi püspöknek, hogy 
az Tetzelt leintse, azonban azt a 
választ kapta, hogy ne avatkozzék 
ebbe az ügybe, mert az egyházat 
támadja vele, amiért sok baja lesz. 
Mások is — amint Luther maga 
elbeszéli — azt tanácsolták néki, 
hogy a pápa ellen ne tegyen sem
mit sem, mert hiszen a pápa ké- 
nye-kedvének van kiszolgáltatva. 
Azonban módfelett izgatta őt 
Tetzel „szemérmetlen“ eljárása is, 
aki igy szokott prédikálni: „Nézd 
anyádat, amint a tisztítótűz láng
jaiban gyötrődik 1 És ez miattad 
van igy, pedig néhány fillérrel se
gíthetnél rajta. Jaj néktek háládat- 
lanságtok miatt, akik Isten vérző 
kegyelmét igy megvetitek, jóllehet 
az olyan olcsón kapható 1“. . . Mi
előtt Tetzel Mansfeldből elvonult 
volna, még egyszer felkínálta az 
embereknek Isten kegyelmét, de 
most már csak — féláron. Erre 
megharagudtak az emberek, mert 
észrevették a csalást és nem ad
tak neki több pénzt . . .

Ilyen előzmények után, inkább 
engedelmeskedve Istennek, mint 
az embereknek, megírta Luther a 
95 tételt és kifüggesztette azokat a 
wittembergi vártemplom ajtajára, 
ahol ma is olvashatók. Luther ki
fejti bennük, hogy a keresztyén 
ember egész élete bűnbánat kell, 
hogy legyen; a bűnt csak Isten 
bocsáthatja meg és pedig a Krisz
tus érdeméért; nem bűnbocsátó 
cédulák vásárlása, hanem igaz 
bűnbánat alapján. Amikor a 95 té
tel a pápa kezébe került, ez állí
tólag azt mondta, hogy azokat egy 
részeg német irta, aki. ha ismét 
józan lesz, máskép fog gondol
kozni. Tetzel pedig tajtékzott dühé
ben és Berlinben azt hangoztatta : 
„Ez az eretnek három héten belül
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a tüzbe vettetik és fürdősipkában* 
száll majd a mennybe“.

Máskép lett. Lutherrel kapcso
latban is igaz volt, amit az írás 
mond : „Ha Isten velünk, kicsoda 
ellenünk ?. . . Kicsoda vádolja az 
Isten választottait ?, . . Kicsoda az, 
aki kárhoztat?. . . Kicsoda sza 
kaszt el minket a Krisztus szerel
métől?“ . . . Senki és sem m i!. . . 
„Krisztus az, aki esedezik éret
tünk I“ H alleluja!... Z.H

Úti gondolatok.
Wien—Wiesbaden.

A bécsi keleti pályaudvar sínéi
nek tömkelegében irányítják 

ide-oda vasúti kocsimat. Nincs más 
a kocsin, mint én és a mozdonyon 
a mozdonyvezető. A többi utas 
már leszállt, ki előbb, ki később. 
Csak én nem értem még el a célt, 
még hosszú út van előttem. Kiné 
zek az éjszakába, imbolygó lámpa
fények, melyeket nem értek, jelzik 
az utat. A mozdonyvezető biztos 
kézzel irányitja mozdonyunkat elő
re, hátra, mig rávezeti a helyes 
sínpárra. Fent ülök a vonaton, 
nyugodtan, csendesen, egyedül. 
Hagyom magam vezettetni, irányí
tani, az utat nem tudom, csak a 
célt tűztem ki és bizom benne, 
hogy a mozdonyvezető oda irá
nyítja vasúti kocsinkat, ahová men
nem kell. — Kocsim a helyes sín
páron van már. A többi kocsit 
hozzákapcsolják és a vonat meg
indul a sötét éjszakába. Az éjszaka 
sötét, köd van, csillagok sincsenek 
s mégis nyugodt vagyok, hogy 
célhoz érek . . .

„Fogd két kezem- kezedbe s 
vezess, Uram . . .“ Fiatal leány vol-

* Tetzel fürdősipkával hasonlítja ö íz- 
sze azt az „eretneksapkát“, amelyet az 
eretneknek a fejére adtak, mikor a mág
lyára vezették; tehát Luthert a máglyára 
szánta.
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tam,, amikor először meghallottam 
az Ür hivó szavát. Felültem arra a 
vonatra, amelynek Ö a mozdony- 
vezetője. Sokan kiszálltak a vonat
ból, egyesek, mert cé lh o z  értek, 
mások, mert gyors volt nekik a 
vonat menete, vagy nem tetszett 
nekik az út, amelyen haladt a 
vonat, vagy szebb, kényelmesebb 
kocsiba akartak szállni, melynek 
más a vezetője . . .  Én a vonaton 
maradtam. A mozdonyvezető sok
szor nehéz utakon, ijesztő szaka
dékok mellett vezette a vonato
mat . . . mindegy, — tudtam: a 
cél felé. Sokszor sötét éjszakán át 
és csak messziről világitott egy-egy 
jelzőlámpa fénye . . . Talán meg 
sem értettem a jelzést — mindegy, 
a vezető tudja, h o v a  visz, tudja, 
miért kell o l y a n  útakon vinnie, 
és én csak egyet tudok, de ez 
elég nekem : V e l e  „a célt elérem 
sötétben is.“

*

Egy anya és kis gyermeke száll
tak be a fülkébe. Az anya igyekszik 
segítségére lenni gyermekének, de 
az mindent maga akar csinálni, 
minden problémát maga akar meg
oldani. Amit anyja kezét fogva 
könnyen véghez tudna vinni, azt 
négy-ötszöri nekikészülődéssel csak 
nehezen tudja elvégezni, de meg 
van elégedve, mert tudja, hogjy 
maga csinálta.

Közeledik Nürnberg. Már ki
vehetők a zöld kupolák, a kecses 
ódon tornyok és a régi művésze
tet, a régiek jóizlését hirdető szép 
épületek. Az anya és gyermeke 
felkészülnek. Aggódva nézem a 
fiatal nőt, a sok csomagot és a 
maga erejében bizakodó, önfejű 
gyermeket. Az anya, megértve te
kintetemet, igy szó l: „Várni fog 
valaki és átveszi, legalább a gyer
mekemet 1“ A vonat megáll, egy 
fiatal leány szalad a gyermek felé 
és kezét megfogva, szeretné haza-
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vezetni. Már-már sikerül a terve, 
amikor a kis ember egy hirtelen 
mozdulattal kirántja a kezét és 
anyja felé megy, aki két kezében 
nehéz csomaggal indul utánuk. A 
gyermek arcán egy felvillanó gon
dolat nyoma látszik és már is kö
veti a telt. A következő pillanat
ban ott látom az anyát, két kezé
ben a nehéz cspmaggal és a ne
hezebbikbe belekapaszkodva, ma
gát húzatva, a maga erejében bízó 
kis embert. A gyermek arcán pedig 
ott volt az az elégedett mosoly, 
hogy ő az, aki a terhet viszi.

Megindul a város felé a külö
nös menet ..  . Az alakok mindig 
messzebb tűnnek, a vonat meg 
indul, de én még mindig magam 
előtt látom a kis emberkét, aki 
teher lesz az által, hogy segíteni 
akar. Ott látom a diadalmas mo
solyt a magával megelégedett ar
cocskán.

A vonat robog és én a mesz- 
szeségbe látok. A kis gyermek el
tűnt és a helyét nagy emberek fog
lalták e l : államférfiak, politikusok, 
hadvezérek . . . De nemcsak azok, 
hanem te is kedves testvérem, aki 
ezeket a sorokat olvasod és én is. 
Látom a nagyokat, amint nagy ter
veket szőnek, nagy dolgokat visz
nek véghez a saját erejükből és 
látlak téged, amikor a saját kis 
munkakörödben, kicsiny, egyszerű 
körülményeid között jössz-mégy, 
beszélsz, tervezel, cselekszel a sa
ját erődből s látom önmagamat, 
amint ugyanezt csinálom a magam 
erejéből Az a kis gyermek négy
szer is neki indult a vasúti ülés 
megmászásának, mert nem fogta 
meg az anyja felé nyújtott kezét, 
te tízféle módon is próbálkozol 
békességhez, örömhöz, elégedett
séghez jutni, mert nem fogod meg 
az Atyád feléd nyújtott kezét. 
Hiába!

Gondolkozzál, nem hozzád

akar-e az Ür szólni a balga gyer
mek által? Figyelj a szóra Az 
ur feléd is nyújtja kezét. Várd az 
Urat. 0  jön.

Dr. F. M. d. fi.

Várakozó emberek.
A pályaudvaron álltam, várako

zók között. Felitűnt nekem egy fia
talember. A korlátnál állt, és arca 
telve  ̂ volt várakozással. A mesz- 
szeségbe nézett, ahonnét a vonatnak 
jönnie kellett. Körülöttünk zaj, be
szélgetés, nevetés: ő  mindebből 
semmit sem hallott. Gyermekek ját
szottak körülötte és meglökték, — 
de ő mindebből semmit sem vett 
észre. Nézett, nézett... Öh, bár 
szárnya volna a vonatnak, hogy ha
mar jönne!

Megkérdeztem: «Kire vársz?» 
Rám nézett, mintha álomból kel
tettem volna föl, majd mélyet só
hajtott és igy szólt: «Az anyám 
jön!» Nem a szüléidnél lakói?» — 
kérdeztem. A fejét rázta. «Nem. Az 
apám egy évvel ezelőtt meghalt 
és akkor ide hozott a nagybátyám 
és innét járok iskolába. Otthon'csak 
elemi iskola van.»— «S ma meg
látogat az édes anyád?» Igenlőleg 
bólintott. «Örülsz?» Nem felelt, de 
a szemének a ragyogása elég fe
lelet volt. Tekintete szüntelenül ke
reste a távolban a mozdony füst
jét és elfelejtett minden mást, — 
engem is.

Milyen nagy öröm az ilyen vá
rakozás!

Mi is várakozó szemekkel ál
lunk és nézünk a jövőbe. Valami 
jobbat várunk az élettől, mint amit 
a jelen adott nekünk. Igen, valami 
nagyot, hatalmasat. Milyen vára
kozással van tele a világ népeinek 
is az élete. Várnak békére évszá
zados gyűlölködés után. Várnak 
megértésre, amikor már majd nem 
akarja egyik a másikat jogaitól
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megfosztani. Várnak valami uj, 
nagy, nemes gondolatra. Jaj annak, 
aki már nem vár semmit sem! Jaj 
annak, aki azt mondja: «Ilyen nyo
morúságos volt mindig az életünk 
és ilyen is fog  maradni a világ vé
gezetéig.» — Ilyen reménység nél
küli emberekből :nem árad világos
ság. Áldás sem fakad életükből. De 
aki csak az időtől várja a szaba
dulást, életének megoldását, — em
beri erőtől, emberi jóságtól, em
beri bölcseségtől, emberi akarattól, 
— az csalatkozni fog.

Csak a szent várakozás nem 
rejt magában csalódást. Várni Arra, 
Aki jön, várni Krisztusra! Várni, 
hogy Isten beteljesítse ígéretét és 
felállítsa az ű  birodalmát. Ebben 
a várakozásban nincs türelmetlen
ség. Nem napokkal, vagy évekkel 
számol, nem is évszázadokkal, mert 
tudja, hogy Isten régen elhatározta 
a kellő órát és «mind jó, amit Is
ten tészen.» Ez a tudat adja az övé
inek arcára a boldog, reményteljes 
várakozás kifejezését, amellyel a fiú 
várta az anyját. Abban, hogy jön 
az anyja, nem kételkedett. «0 mond
ta» — és akkor jön.

így van: «0 mondta» — és az
ért útban van. Ö jön, amióta ke
resztyének vannak, akik az Ő ne
vét dicsőítik. Amióta szivek van
nak, amelyek érte dobognak. A- 
mióta kezek vannak, amelyek felé 
nyúlnak és minden gondjukat az Ő 
kezébe teszik le. Ű jön, — s ahol 
az övéi járnak, látják az ö  világos
ságát, amely feléjük ragyog szün
telen. ők várnak, remélnek és dol
goznak. Készíteni akarják az ő  út
ját. Épületkövek akarnak lenni az 
í) épületében, mint ahogyan ő  pa
rancsolta és Óreá bízzák, hogy hol 
akarja őket felhasználni az Ő bi
rodalmának csodálatos épületében. 
Szántanak és szórják a magot, hogy 
virágot és gyümölcstermést adhas
son Ő a maga idejében. Azok, akik

a jelenben fölfelé irányított tekin
tettel élnek: az Urra várakozó em
berek. Boldog emberek!

Karácsonyi láz.
Van egy monda, mely szerint 

a Sátán azért találta ki az adventi 
időszakra a karácsonyi lázat, hogy 
az embertől elrabolja a karácsonyi 
örömöt.

A monda igy szól:
A Sátán nagyon haragudott a 

karácsonyi ünnepre. Egy ünnep sem 
okozott neki annyi gondot, mint 
éppen a karácsony. Ezért vissza
vonult a pokol legmélyére, hogy 
zavartalanul gondolkodhassék azon, 
hogy hogyan ronthatná el a kará
csony ünnepét. Sokáig gondolko
zott, mig végül is arcán pokoli 
öröm kifejezése látszott: «Megvan!» 
— kiáltotta, miközben újra a földre 
jött. És mindjárt munkába állott.

Ettől kezdve, amikor a karácso
nyi idő közeledett, valóságos láz 
fogta el az embereket és ez a láz 
évről-évre erősbödött. Leginkább 
a kereskedők estek ebbe a beteg
ségbe. Már hónapokkal karácsony 
előtt törték a fejüket, hogy milyen 
újdonságot vihetnének a piacra. 
Raktáraikat megtöltötték mindenfé
le újdonsággal. Minél közelebb jött 
karácsony, annál díszesebbek let
tek a kirakatok. Mindig több és 
több ember állt meg előttük. Az 
üzlet személyzete pedig lázas mun
kában állott hétköznap és vasárnap 
egyaránt.

A kereskedők számára a ka
rácsony már csak jó üzletet je
lentett A szeretet ünnepét háttér
be szorította a telhetetlen birás- 
vágy. Óh, Sátán, terved pokolian 
sikerült!

De a karácsonyi láz nemcsak 
az üzletekben, hanem az utcákon 
és házakban is dühöngött. Kará-
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csony előtt az apa gondtelt és szűk
szavú lett_, az anya ideges és a 
gyermekek izgatottak. Nagy és ki
csiny egyaránt azzal volt elfoglalva, 
hogy mivel szerezhetne nagyobb 
örömöt a szülőknek, testvéreknek, 
nagybácsinak, nagynéninek, kereszt
anyának, mint az elmúlt évben. És 
ha elgondolták, akkor megindulta 
vásárlás, festés, kötés, fűrészelés, 
ragasztás, mely belenyúlt a késő 
éjszakába. Azért, hogy egymásnak 
örömöt szerezzenek az emberek, 
egymás számára kellemetlenekké 
váltak már hetekkel karácsony előtt. 
Ha pedig karácsonyra gondoltak az 
emberek, akkor az a sok pénz ju
tott eszükbe, amelyet előbb ki kel
lett adniok és az a sok munka, a- 
melyet a késő esti órákban végez
tek. Egyeseket meg az a gondolat 
foglalkoztatott: vájjon mit fogok 
kapni? Ha azt, amit remélek, nem 
kapom meg, mit is ér nekem az 
egész karácsony? Lassanként a 
gyermekek is csak annyit tudtak 
karácsonyról, hogy akkor sok szép 
ajándékot lehet kapni. Az emberi 
szeretet munkája elfajult és háttér
be szorította egészen az isteni sze
retet csodálatos tényét. Így azután 
a zsidók és istentagadók is tudtak 
már karácsonyt ünnepelni. Óh Sá
tán, mit tettél!

De vannak még ma is keresz
tyének, akik ott térdelnek a já
szol mellett és örvendeznek azon, 
hogy a felséges titok immár nyil
vánvalóvá lett.

Külmisszió.
. Észak-Afrika egy kis tavának 

a partján fehér és fekete katonák 
egy kis csapatja állt. A partot őriz
ni kellett, mert a tó túlsó oldalán 
ellenség leselkedett, hogy kedvező 
pillanatban áttörjön és elfoglalja 
az országrészt. Az őrök a sötétben 
figyelték a víznek a csobogását és 
a felrebbenő éjszakai madarak za
ját. Az ellenség tábora felől semmi

nesz nem hallatszott. Vájjon elvo
nultak onnét? Egyszerre, mintha az 
egyik őr evezőcsapásokat hallott 
volna. Gyorsan felkeltette az egész 
csapatot és néhány perc múlva üt
közetre készen álltak a tó partján 
Mindig kivehetőbbek voltak az eve 
zőcsapások, de közben halk ének 
szó is hallatszott. A katonák felfi
gyeltek. Lassanként rájöttek, hogy 
mit jelent a különös ének. A köze
lükben volt a feketék temetkezési 
helye, odavittek most is egy halot
tat. Az éjszaka csendjében mindig 
jobban Hallatszott a pogányok 
gyászüvöltése. A katonák egy ideig 
figyeltek, azután nyugodtan lefe
küdtek és aludtak.

így múlt el e^yik óra a másik 
után. Az őrök is elfáradtak és oda 
támaszkodtak a part szikláihoz és 
úgy nézték a csillagos eget. Egy
szerre csak gyanús zaj hallatszott 
a közelükben. Riadót fújtak és csak
hamar az egész csapat fegyverben 
volt. De késő volt. Az ellenség már 
ott volt a soraik között. Hogy tör
tént ez? Az őrök félre hagyták ma
gukat vezetni és azt gondolták, 
hogy biztonságban vannak. Ha job
ban figyelnek, észre vehették volna, 
hogy a halotti énekeket éneklő csó
nakosok mögött, más ellenséges 
csónak is jött. Azért csatlakoztak 
a halottat vivő csónakhoz, hogy rá
szedjék az ellenséget. Most már 
hiába volt minden, gondatlanságuk
ért életükkel lakottak.

Mi mindnyájan hasonlók va
gyunk ahhoz a katonához, aki az 
őrhelyen áll. Valaki minket is őr
helyre állított, amikor azt mondta, 
vigyázzatok. Miért vigyázzunk? — 
Hogy készen legyünk, amikor Ö 
visszajön. Álmos, figyelmetlen őrt 
az 'ellenség megöl. Figyelmetlen ke
resztyének nem lesznek készen, ha 
az Ur újra eljön. Ezért vigyázzunk 
és imádkozzunk, hogy boldog öröm
mel tudjuk várni az Urat.

Advent van! — Várjuk az Urat!



Tudakozzátok az Írásokat!
Dec. 1. Kol. 1:18—29. I. Kir. 1:5— 

31. Az, elbetegesedett, megöregedett Dá
vid tehetetlen állapotát Adónia felhasz
nálja arra, hogy a királyságot a maga 
számára igyekezzék biztosítani, holott azt 
Dávid Salamonnak szánta és ígérte. Adó
nia nem tiszteli Dávidban sem az atyját, 
sem a királyt, akinek pedig mindegyik
nek joga van a maga trónjáról rendel
kezni. Nem juttatja-e ez eszünkbe a 2. 
Zsoltár eme szavait: «Én kerestem ám 
fel az én királyomat a Sionon, az én 
szent hegyemen.» Igen, Isten is kivá
lasztotta az ö  Királyát és Fölkentjét 
Jézust, és senkinek sincs joga arra, hogy 
helyette más királyt válasszon, vagy ma
ga akarjon uralkodni a saját életén, 
vagy másokén. Jézus az igazi lelki Ki
rály, hajoljatok meg előtte!

Dec. 2. Kol.-2:1—15. I. Kir. 1:32— 
53. Adóniának meg kell szégyenülnie 
igazságtalan szándékában, s tapasztalnia 
kell a rossz lelkiismeret által felébresz
tett félelmet és rettegést. Még jó, hogy 
ez a félelem az oltárhoz hajtja, mert 
aki annak szarvába fogózik, azt nem 
érheti utol a bosszuállás. S még jobb, 
hogy Salamon kegyelmi időt ad neki, 
amely alatt bebizonyíthatja, hogy meg
bánta tettét és ezután jámborul viseli 
magát. Igv nem vészit el bennünket Isten 
sem azonnal a mi bűneinkért, hanem ke
gyelmesen várja, hogy megférjünk s uj 
életet éljünk.

Dec. 3. Kol. 2:16—23. I. Kir. 2:1 — 
25. Adónia csak félelemből alázta meg 
magát, nem pedig szivének teljességéből. 
Szivében ott maradt a tövis amiatt, hogy 
nem ő ,lett a király s ezt forgatta szün
telenül az ő elméjében. Nem véletlen az, 
hogy mikor bemegy Béthsabéhoz, Salamon 
király anyjához, egy egészen más termé
szetű kéréssel, akkor is azon kezdi, hogy 
felhánytorgatja azt, hogy neki kellett 
volna királynak lennie. Salamon elég 
bölcs is arra, hogy belelásson Adónia 
lelkének rejtekébe s fölismerje, hogy 
a leánykérés után majd következik a 
trónkövetelés. Adóniának meg kell halnia. 
A csalfa szivekbe is belelát a bölcs szem, 
s azok elveszik jutalmukat.

Dec. 4. Kol. 3:1—15. /. Kir. 2: 
26—46. Adónia után Joáb következik. 
Ez a nagytekintélyű, erélyes és vitéz 
férfi valamikor a leghívebb embere volt 
Dávidnak, az ő büntető keze oltotta ki 
Absolonnak, az apja ellen támadó há
látlan fiának az életét. De Joáb most 
még sem amellé állt, akit Dávid jelölt 
ki a trónra, hanem a lázadó Adónia 
mellé, s ezért neki is bűnhődnie kell. 
Még az oltár szarvába is hiába kapasz
kodik, a büntetés ott is utoléri. S utol
éri Sémeit is, aki valamikor szidalmazta 
Dávid királyt. Salamon ugyan ad neki 
lehetőséget a menekülésre, arra való te

kintettel, hogy Dávid ellen elkövetett 
bűnét megbánta, de Sémei nem tartja 
meg a feltételt, amely alatt ez a me
nekülés lehetséges, s evvel bizonyítja, 
hogy igazi megbánás nincs a szivében. 
Ahol pedig ez nincs, ott nincs bűnbo- 
csanat

6ec. 5. Kol. 3:16—25. /. Kir. 3. 
Az Ur előtt csak az önzetlen imádságok 
kedvesek, azokat hallgatja meg. Aki nem 
a maga előnyeit keresi, hanem mások ja
vát és Isten dicsőségét, az tapasztalja 
majd, hogv az Ur megadja neki szive 
kéréseit, sőt még azonfelül olyan javakat 
is, amelyeket nem kért. Hogv Salamon 
mennyire megkapta az Ítélettételre való 
bölcseséget, az hamarosan kitűnik a ver
sengő anyák közt kimondott bölcs íté
letéből. «Ha valakinek közületek nincsen 
bölcsesége, kérje Istentől,. . .  és meg
adatik néki.» (jak. 1:5).

Dec. 6. Luk. 21:25—36. Rám. 15: 
4— 13. Luk. 17:20—30. II. Pét. 1:3— 
11. A reménység azokban a szivekben 
születik meg és él, amelyekben meg van 
az élő hit és az igazi szeretet. Mert a 
reménység azokra a dolgokra vonatkoizik, 
amelyek majd az örökkévalóságban lesz
nek a mieinké, már pedig aki itt a földi 
életben meg nem. ragadja hittel azt, 
ami számára itt elkészíttetett, az Ur bűn
bocsátó, megtisztító és megszentelő ke
gyelmét, s aki itt a földi életben nem 
tudja szeretettel befogadni és hordozni 
keresztyén testvéreit és embertársait, 
hogy adatnék annak a nagyobb és tel
jesebb javaknak dicső reménysége. Higvj 
és szeress s akkor megtelik szived a 
Szent Lélek ereje által bövölködő re
ménységgel.

Dec. 7. Kol. 4. /.. Kir. 5:1— 14. 
Áldott szövetség a Salamon és Hirám 
szövetsége. Hirám megemlékezik arról 
a szeretetről, mely közte és Dávid között 
fönnállt. Salamon pedig megemlékezik 
atyjának akaratáról, hogy majd ő építse 
meg az Urnák házát, s ezek az Isten 
előtt kedves érzések, gondolatok és szán
dékok kötik össze a két férfiút. Szövetsé
gük tehát tehát jó alapokon nyugszik. 
S meg is találja mindegyik a helyes mó
dot, hogy hogy lehet segítségére a má
siknak, s hogy vihessék mind a ketten 
előbbre ezt a munkát, amellyel Isten di
csőségét kívánják szolgálni. Milyen kívá
natos-hogy Isten országának munkájá
ban ma is ilyen szövetségek jöjjenek 
létre!

Dec. 8. I. ThesS. 1. /. Kir. 5:15— 
6:14. Az Urnák háza fölépül. Salamon 
nem csak elkezdte, hanem el is végezte 
azt. S bár a ház nagy s csodálatosan 
szép volt, munkája mégis nagy csendben 
folyt le; «sem kalapácsnak, sem fejszé
nek, sem valami egyéb vasszerszámnak 
pengése nem hallatott a háznak felépíté
sénél.» Ilyen csendben, békességben kel
lene felépülnie Isten lelki házának is,



amelybe azonban fájdalom, sokszor annyi 
lármát, zűrzavart, czivódást visznek be 
annak építői. Engedjük, hogy a házat 
a Szent Lélek épitse, mi pedig legyünk 
csendes, alázatos eszközök az ö  kezeiben.

Dec. 9. I. Thess. 2. /. Kir. 6:15— 
38. Hét évig készült Salamon temploma. 
Szépségéről némi fogalmat nyújthat a 
Leírás, melyet a Szentirásban olvasha
tunk. De betűkkel természetesen soha
sem lehet visszaadni a teljes szépségét 
annak, amit szemeinkkel kellene látnunk, 
hogy teljes mértékben élvezhessük. Meny
nyivel kevésbbé lehet leírni emberi sza
vakkal az Isten lelki templomának szép
ségét, amely munkában van, de amely 
a maga betetőzését majd csak ott fogja 
elérni, ahol már nem földi szemekkel, 
hanem az örökkévaló dolgok meglátására 
alkalmas szemekkel fogjuk szemlélni, 
benne gyönyörködni és dicsérni annak 
Alkotóját!

Dec. 10. I. Thess. 3. I. Kir. 8:1 — 
21. A templom most már készen volt, de 
hiányzott belőle, ami a legfontosabb, a 
belső berendezés. A művészileg elké
szült gyönyörű épület csak akkor lehe
tett igazán templommá, mikor elhelyez
tetett benne az, ami Isten jelenlétének 
a kifejezője volt, a szövetség ládája 
és ebben a törvénynek táblái. Ezeknek a 
helye a templom legbelső része, a szen
tek szentje volt. S mikor oda a külső 
jelek elhelyeztettek, megjelent ott maga 
a' lényeg, az Urnák dicsősége, amely be
töltötte az egész házat. Templomok csak 
külső hordozói lehetnek Isten dicsőségé
nek, a fontos az, hogy az Urnák Lelke 
tölthesse be a templomot.

Dec. 11. I. Thess. 4. /. Kir. 8:22— 
53. Salamon imádsággal szenteli föl a 
templomot, s arra kéri Istent, hogy hall
gassa meg ebben a templomban mind
azokat az imádságokat, amelyek hozzá 
innen fölszállanak. Megemlékezik Sala
mon a legkülönbözőbb helyzetekben lévő 
emberek imádságáról: a felebarátja el
len vétkező, az ellenségtől megveretett, 
az esőért könyörgő, a különféle csapá
sok alatt szenvedő ember imádságáról, 
még az idegenéről is, s mindegyik szá
mára meghallgattatást kér. De tudja, 
hogy annak föltétele a bűnbánat s azt 
is kéri minden imádkozó számára.

Dec. 12. I. Thess. 5. 1. Kir. 8:54— 
66. Az Úrhoz intézett szavai után még a 
néphez is van mondanivalója Salamon
nak, az áldás, amelyben azt kéri, hogy 
járjanak mindnyájan az Urnák utain, 
hogy Így áldottak lehessenek s. mások e- 
lőtt is bizonyságot tehessenek az Úrról. 
Öröm tölti el a népnek a szivét; hála
áldozatok bemutatásával fejezik be ezt 
a szép napot; s még két hétig tart utána 
az örömünnep. Ünnepelni könnyen tud
nak az emberek, de sajnos, az ünneppel 
együtt sokszor az öröm is elmúlik. így

volt az Izraelben is, így varr ez sokszor 
a keresztyéneknél is.

 Dec. 1-3. Máté 11:2—1 0 ../ . Kor. 
4:1 — 5. Máté 3:1 — 11. II. Tim. 4:5—8. 
Milyen megnyugtató és fölemelő érzés 
az Isten gyermekei és szolgái számára, 
hogy ők a megbízatást is az Úrtól kap
ták, mint sáfárok, s hogy ítéletük is 
az Urnái van. Szivöknek megerősítésére 
szolgál ez a tudat, hogy ne függjenek 
emberi véleményektől, ne tegye őket az 
emberek tetszése elbizakodottakká, s ne 
félemlitse meg az emberek nemtetszése, 
vagy ellenkezése. De intés is ez mind
nyájunk számára arra nézve, hogy ne 
itélgessünk másokat, hanem bízzuk az 
ő megitélésöket is az Urra.

Dec. 14. II. Thess. 1. I. Kir. 9. 
Az llr  jól tudja, hogy nemcsak a nép
nek, hanem magának Salamonnak is szük
sége van arra, hogy Ö újra megismételje 
előtte a feltételeket, amelyek mellett 
állandó maradhat az áldás, amelyet most 
adott reá és az egész népre. A fényes 
templom is csak addig lehet megáldott, 
amíg abban hivő lélekkel, alázatos szív
vel áldoznak és imádkoznak. S amig 
Salamon nem tér el az Urnák utairól, 
körül is veszi őt az Ur áldása. Növek
szik gazdagságban, erőben, hatalomban, 
tekintélyben.

Dec. 15. II. Thess. 2. 1. Kir. 10. 
Salamon gazdagságának és bölcseségé- 
nek hire messze országokba is elhat 
s odavonzza Séba királynéját, aki bár 
a hallottak után sokat vár, mégis meg- 
lep'etve látja, hogy felét sem mondták 
el neki annak, amit itt tapasztal. S az 
Úr Jézusnak szomorú szívvel kell meg
állapítania, hogy Séba királynéja messze 
földről eljött, hogy hallhassa a Salamon 
bölcseségét, Őt pedig, aki nagyobb Sala
monnál, nem kívánja hallgatni az Ő 
népe. (Luk. 11:31.) Vájjon hallgatjuk-e 
ö t mi, akik előtt már az ujtestamentomi 
Ige, a golgothai kereszt s majd kétezer 
év tapasztalata tesz bizonyságot Jézus böl- 
cseségéről és szeretetéről ?

Dec. 16. II. Thess. 3. /. Kir. 11: 
1—22. Isten magas polcra emelte Sa
lamont és ott meg is tartotta volna, ha 
Salamon hű marad hozzá. De az Ur 
áldásaiban bővelkedő Salamon szövetsé
get kötött a pogány asszonyokkal s in
kább ragaszkodott azokhoz, s engedte, 
hogy azok elhajlitsák szivét az Úrtól, 
így be kellett következni a bukásnak s 
az Ur kénytelen volt ellenségeket tá
masztani hűtlen szolgája ellen. Hány 
embernek volt ez már a története azóta 
is?! Előbb az Úrral, aztán nélküle, majd 
ellene, előbb áldás, aztán bukás és átok.

Vargha Gyuléné.
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