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Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meg
látogatta és megváltotta az ő népét,

És felemelte az üdvösségnek szarvát né- 
künk az ő gyermekének, Dávidnak házában, 

A mint szólott az ő szent prófétáinak 
szája által, kik eleitől fogva voltak,

Hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, 
és mindazoknak kezéből, a kik minket gyű
lölnek ;

Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi 
atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent 
szövetségéről,

Az esküvésről, a melylyel megesküdt 
Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy ő meg
adja nékünk,

Hogy megszabadulván a mi ellenségeink 
kezéből, félelem nélkül szolgáljunk néki 

Szentségben és igazságban ő előtte a 
mi életünknek minden napjaiban.

Lukács ev. 2 : 68—75.

1930. december 15.
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Sürgető szózat.
Ismét karácsony! Néked hányadik már 1 
Hányadszor zeng feléd a híradás,
Mely angyalajkról újra szerteszét száll: 
„A földre jött az Úr, a Messiás!
Dicsőség fenn a mennyben Istenünknek, 
A z emberek közt béke, szeretet!“ 
Hányszor derült fel rád is már ez ünnep, 
S szíved nem dobbant tőle mégse meg 7
Ismét karácsony! Újra zeng az Ige, 
Tenéked szól, az Ur téged keres!
Ébredj hamar, a napnak íme, vége,
EJ jő az éj, oh el ne késs, — siess !
Oh nem mese a betlehemi jászol,
De szent valóság, megfejtett titok,
A  hit megérti, s rá ha nem vigyázol 
A z Ur előtt, ott fenn, vádolni fog.
Ismét karácsony! Néked tán utolsó,
Egy alkalom, mely visszatér-e még?
Ki tudja, rád nem vár-e a koporsó 
Oh jaj, ha benned még a hit nem é g !
A  jászolnál ha még le nem borultál, 
Szivedbe zárva a szent Gyermeket,
Ha telkedben nem gyűlt föl még az oltár, 
Hol Néki áldozád az életed!
Ismét karácsony! Óh, ne hagyd lejárni 
A z alkalomnak drága perceit,
Ha visszatartna bűn, világ, akármi,
Csak törj keresztül, Isten megsegít!
Üdvöd bölcsője lesz a jászolágyból, 
Karácsony fénye tölti bé szived,
Ha élsz, ha halsz, előtted ez világol,
A z üdv, az élet itt és ott tied!

Vargha Gyű lőné.

Imé hirdetek néktek nagy örömet.
Luk. 2. 10.

Ki az, aki nagy örömet hirdet?
Ki hirdethet ma is nagy örö

met? Az Ur, a te Istened, a te 
Atyád, a te Teremtőd, ő  hirdet 
nagy örömet. És kinek hirdeti a 
nagy örömet ? Néked és nékem. 
Ismered ezt a nagy örömet, hal
lottál már róla, a tiéd az a nagy 
öröm, amit Ő hirdet néked? Vagy

csak volt egyszer a tied . . .  és el
veszítetted? Talán azt gondolod, 
hogy a te számodra nincs öröm 
ezen a világon? Ha magadra né
zel, ha magad körül tekintesz» az 
a kérdés merül fel szívedben, hogy 
lehet-e öröm még a te számodra 
is? „Imé hirdetek néktek nagy örö
met . . . .“ Ez néked szól. Nagy
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3röm van készen a  te csüggedő, 
izomorú szíved számára is. „Szü- 
etett néktek ma a Megtartó, ki az 
Űr Krisztus . . Igen, van Meg
ártod, van Urad, van Királyod, 
Aki megtart az élet legnehezebb 
óráiban, legsúlyosabb küzdelmei
ben, Aki Úr és Király mindenek 
felett, Akinek hatalma mindenre 
kiterjed, Akinek van gondja reád 
is, Aki nem feledkezik el terólad 
sem, Aki csak azért enged meg 
nehézségeket az életedben, hogy 
azok által is közelebb vonjon ma
gához, hogy megmutassa néked 
milyen csodálatos módon tud 0  
segíteni rajtad,— ha hiszel Ő benne, 
ha bizol az Ő szeretetében. Igen. 
a te számodra is megszületett a 
Megváltó, örülj és örvendezzél! 
Nem lehet okod másra, csak há
lára, nagy, nagy hálára, mert el
jött hozzád, eljött érted Az, aki 
nagyon szeret téged, és ott van 
veled mindig, minden pillanatban, 
elmondhatsz néki mindent, r<*á bíz
hatsz mindent, szeretheted őt, szí
vednek, nagy szeretetével, szolgál
hatod Őt egész életeddel,..az Övé 
lehetsz egészen, mert Önmagát 
adta, Ó is tenéked.

És te mégsem örülnél? Mondj 
el néki mindent, tárd fel előtte szi
vedet és halld meg újra az Ő 
izenetét: „Imé hirdetek néktek 
nagy örömet . . P. E. d. t.

' „Oh, boldog idő.“

Amerre németek laknak, minde
nütt énekelik, de nálunk Ma

gyarországon is ismerik ezt a szép 
karácsonyi éneket.

Egy történetet mondunk el most 
a költőjéről:

Körülbelől száz évvel ezelőtt, 
a szabadságharcok idején, rettene
tes ragály pusztított Németország
ban. Weimarba is eljutott, ahol 
Fáik János élt. Isten több kedves

gyermekkel áldotta meg. A betet<?_ 
ség azonban négy hét alatt négyei 
ragadott el közülök és nem sok 
idő múlva az utolsó kettőt is el 
kellett temetnie. Ekkor ezt írta nap
lójába : „Volt egyszer egy Fáik 
Roderik, de nincs többé ; volt egy
szer egy Fáik Cecília, de nincs 
többé;“ és így folytatta a bejegy
zést minden szeretett gyermekéről, 
aki elvételeit tőle. Legvégül egy kis 
versben azt az óhaját fejezte ki, 
bár megtörne a szíve, hogy el
mondhatnák róla is : Fáik János — 
nincs többé.

Csakugyan megtört a szíve. Fáik 
János, a régi, nem volt többé, de 
feltámadt egy új, aki örökké él. 
„Jézus Krisztus“ — ezzel a név
vel az ajkán halt meg atyja kar
jaiban utolsó gyermeke, a viruló 
Angyalka. „Jézus Krisztus“ hang
zott tovább Fáik János szívében. 
És ím e: Krisztus, miként egykor 
Bethlehemben, az ő szívében is 
megszületett és békesség és öröm 
tértek be hozzá. Az isteni szeretet, 
amelyet most megismert, annyira 
megragadta, hogy életét ezután 
szegény gyermekeknek szentelte, 
olyanoknak, akiket a ragály meg
fosztott szüleiktől. Egy szép kis 
árvaházban gyűjtötte össze őket 
és atyjukká lett nekik. Most mór 
megírhatta és elénekelhette azt az 
újjongó éneket: „Oh, boldog idő, 
oh, áldott idő, kegyelmet hozó 
karácsony ! Krisztus földre szállott, 
bűnünktől megváltott. Örvendj ke
resztyén ez áldáson!“



188 „ F é n y s u g á r "

Karácsony Kakolában.
Wrede Matild, a foglyok angyala, életéből.

Kakolában nem látszik meg, hogy 
 karácsony este van. A foglyok 

láncai most is úgy csörrennek, mint 
máskor. Folynak a könnyek, néma 
hallgatás uralkodik, kemény sza
vak hangzanak, panaszkodás, át- 
kozódás.

A sütődében mégis valami 
rendkívüli munka folyik. Kará
csonyi kenyérhez készítik a tésztát. 
Minden fogoly fehér kenyeret kap, 
de nem fehérrel leterített asztal 
mellett fogyaszthathatják el sze
retteik köreben. Nem, keserű egye
düllétben, a cellában.

Az egyik hosszú folyosó végé
ben az őrök beszélgetnek a fog
lyoktól.

Nordstedt nem bírja már soká. 
Valószinűleg még most este meg
hal. De ez lenne számára a legjobb. 
Ragályos, rettenetes betegsége miatt 
elkülönítve kell tartani. Nem lehet 
vele mit kezdeni. Legjobb magára 
hagyni s csak néha nézni be 
hozzá, hogy él-e még.

A másik, egy fiatalember olyan 
mint egy őrült. Tegnapelőtt egy 
tál borsót vágott az őr szemei 
közé s azóta büntetésből celláját 
nem takarították. A borsó ott van 
még a padlón és rettenetes levegő 
tölti be a cellát. Kényszerzub
bonnyal a falhoz erősítették, talán 
megnyugszik lassanként.

Rosszabb volt a helyzet Björk- 
lundnál, aki ide-oda rohant cellá
jában és egy cipész-késsel hado
nászott. Munkája befejezése után 
a szerszámot nem adta ki kezéből 
és most valósággal őrjöngött. A 
kést feje fölött megforgatta s azt 
ordítozta, hogy Kakolában még 
az este leszállta előtt egy élettel 
kevesebb lesz. Hangos kiáltozása 
messze elhallatszott s nem maradt 
más hátra, mint, hogy több őr 
matracokkal bemenjen hozzá, a 
falhoz szorítsák, megvasalják és 
ievigyék a pincehelyiségekbe.

Ilyen a karácsonyest Kakolá
ban. Talál-e ide utat a békesség
nek, az örömnek csakegysugára is?

De íme itt van valaki, aki most 
lép be a külső kapun. Valaki, aki 
elhagyta családi körét, hogy meg
kísérelje, nem tudná-e odabent 
egy kissé ünnepélyessé tenni az 
estét. Valaki, akinek karácsonyi 
öröm van a szívében s aki adni 
akar ebből azoknak, akik ezt nem 
ismerik.

Amint belép a fogházba, azt 
kérik tőle, nézze meg a sütődében 
a karácsonyi kenyereket. Meg
dicséri a tésztát s azt kérdi, hogy 
az összekapart tésztából nem 
jutna-e néki is egy kis cipó, nagyon 
szeretne ő is kapni belőle.

A sütőmester arca felragyog, 
már előre elhatározták, hogy a 
legelső, legszebben megsült fehér 
kenyeret Wrede kisasszony fogja 
kapni.

Azután Wrede Matild meg
kezdte a körútját a fogházban, 
nehéz, fárasztó út, sok kinos be
nyomással. Traktátusokat, biblia
mondásokat osztott széjjel. Ekkor 
ért hozzá a hír, hogy Nordstedt 
haldoklik. Azonnal hozzáment.

Letérdelt mellé és hangosan 
fülébe mondta a karácsonyi öröm
üzenetet, ami úgy hatolt a haldokló
ra, mint évszázadokkal előbb a bet
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lehemi pásztorokra. A szegény 
beteg arca csupa piszok volt. 
Wrede Matild vízbe mártott zseb
kendőjével óvatosan megmosta az 
arcát és néhány csepp tejet adott 
néki. Kékülő ajkai megmozdultak 
s abból amit mondani szeretett 
volna az volt érthető, hogy meg
értette, amit hallott.

Azután a fiatal fogoly cellája 
előtt állt meg. Az őrök azt taná
csolták néki, hogy gyorsan menjen 
tovább. „Borzalmas látvány van 
odabent s rettenetes a szag!“ De 
W. M. annál inkább bemegy.

A fogoly szégyenkezve fogadja 
látogatóját s kijelenti, hogy ez nem 
W. M. számára való hely, a levegő 
is fojtó, de W. M. azt feleli, 
hogyha ő kibírja állandóan, akkor 
néhány pillanatra neki sem fog 
ártani. A fogoly bocsánatot kér 
viselkedéséért. „Én magam vagyok 
bűnös abban, hogy ilyen piszok 
van nálam.“

W. M. néhány|vígasztaló, barát
ságos szót intézett hozzá, mire 
hirtelen azt kérdezte: „Hisz abban, 
hogy Isten minden emberen tud 
segíteni ?“

„Feltétlenül“, felelte W. M.
„Imádkozna értem?
..Igen, örömmel.“
Mikor W. M. imáját bevégezte, 

a fogoly azt a reményét fejezte ki, 
hogy még belőle is lehet más 
ember.

Björklundot éppen most akar
ták az őrök a pincébe vinni. De 
W. M. megakadályozta. „Ma ka
rácsony estéjén nem szabad senkit 
sem a pincébe vinni.“ Csak hosz- 
szas vonakodás után nyitották fel 
előtte a zárka ajtaját.

„A többiek is itt vannak?" 
kiáltotta feléje a fogoly. „Vigyáz
zanak magukra, megölöm őket!“

„Nem, senkisem jön velem be," 
felelte W. M. „De mi van magával?"

„Megesküdtem, hogy ma valaki

itt hagyja ez életét!“ kiáltotta, mi
közben a kést megforgatta a leve
gőben.

„Azt nem hiszem“, válaszolt 
W. M. „Ma karácsony van és 
nem gondolhat most senki arra, 
hogy öljön. Az Úr Jézus lejött 
hozzánk a földre, és Isten min
denkinek új, tiszta életet akar adni, 
hogy mindnyájan ő  hozzá mehes
sünk . . . Úgy és most kérem a 
kést!“ mondta és kinyújtotta feléje 
a kezét.

„Azt már nem ! Nem adom ki 
addig a kezemből, amig valaki 
ellen nem használtam.“

„És mi lenne, ha mint kará
csonyi ajándékot adná nékem?“

»Nem, nem adom oda!“
„Jó, akkor elveszem magától 

és így nem lesz szószegő. Nyújtsa 
ide a kezét és megkísérlem el
venni.“

Egyenként nyitotta fel W. M. 
a fogoly ökölbeszorított ujjait. 
Végre a kés a kezében volt. „Így, 
most elvettem a kést és nem maga 
adta nékem 1“

Azután leült a fogoly mellé és 
sokáig vidám hangon beszélgetett 
vele. Amikor elment, a nagy erős 
ember egészen megnyugodott és 
barátságos volt, mint egy gyer
mek.

Celláról-cellára menve áldott 
karácsonyt kívánt mindenütt és a 
foglyok közül még a leggonoszabb 
is azzal viszonozta: „Isten áldja
meg érte 1“ -----

Wrede Matild- ,*--«*«**N.
nak sikerült a 
fényt hozó öröm JL
üzenetet elvinni Jjk
a rideg cellákba,
a sötétséggel kö- P i r i
rülvett szivekhez
és neki volt a j
legboldogabb 0 * 7 ' 
karácsony- estje. Jm r
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Egy lapp karácsonya.

Westeson H. beszéli el a lap
pokról egyik könyvében: 

Lassoval felszerelve jön be 
Jóni a sátorba. „Megyek anyám 
és befogom a legjobb rénszarva
sokat, mert ma el kell mennünk. 
Mór rég nem volt ilyen hideg, leg
alább 50 fok lehet. De azért a 
karácsonyi ünnepélyre el kell men
nünk, készülj el anyám 1“

Egy óra múlva a rénszarvasok 
készen állottak és Jóni anyjával 
együtt elindult a faluba a temp
lomhoz. — Több mérföldnyi utat 
tettek meg. A rövid téli nap mór 
elmúlt, a teli hold, a csillagok és 
a sugárzó északi fény mutatták 
előttük az utat. A hó csikorgott a 
szán alatt, a rénszarvasok fújtak, 
a kutyák ugattak, ha itt és ott 
társaikkal kerültek össze. Lassan
ként csengők hangját lehetett hal
lani a vad pusztában és a rén
szarvasok patkóinak a dobogását. 
A falu közelébe értek. Sok ember 
volt úton a falu felé, hogv meg
hallgassák a karácsonyi Evangé
liumot. Sokan jöttek, hogy a gyer
mek Jézust imádják a jászolnál, 
mások csak azért, hogy barátaik
kal és ismerőseikkel találkozzanak, 
ismét mások azért, hogy áruikat 
kicserélhessék.

Végre megérkeznek. A sátor 
ajtaja megnyílik. Valósággal meg
dermedtek. Hajukat, szemöldökü
ket, szakóllukat vastagon borítja a 
dér. Amíg ezt le nem dörzsölték, 
senkit sem lehet megismerni.

Este Jóni a templomban ül. A 
tulajdonképeni istentiszteletnek már 
vége van, de Jóni nem mozdul. 
Még jobban összekuporodik bun
dájában. Megindult a szívében a 
harc a világosság és a sötétség 
között, a küzdelem a leikéért a 
végsőkig megy.

Másnap nincs nyugta Jóninak. 
Egyik kunyhóból a másikba ván

dorol. „Hova menjek?“ — „Me
gyek a boltba és iszom, ott leg
alább egy órára megszabadulok a 
lelkiismeretemtől. Ott nem fognak 
nekem Istenről és Krisztusról be
szélni és ezzel nyugtalanítani“ — 
gondolja. Elment, de ott sem talalt 
nyugtot. Ügy érezte, hogy meg
fullad az alkohol gőzök közt. Ki 
kellett mennie. A kis templom a 
dombtetőn olyan barátságos me
legen int felé, de nem mer oda
menni.

Egész váratlanul találkozik egy 
nap a lelkésszel. „Te vagy az 
Jóni? Isten, hozott 1“ — szól a lel
kész. — És Jóni a lelkész nya
kába borul és sír kétségbeesetten, 
mint egy gyermek. „Mit csináljak? 
Nem merek a bűneimmel haza
menni.“

„Higyj az Ur Jézus Krisztus
ban és idvezülsz mind te, mind a 
te házadnepe“ — felel a lelkész.

A beteg szív majd megszakad 
és a sebhedt lelkiismeret úgy sa
jog. Szeméből csak úgy omlanak 
a könnyek és közben egyik vallo
más a másik utón tör elő ajkai
ról. A bűnök sötét, fekete fellege 
belémerül a kegyelem tengerébe. 
Soká áll ott, miközben vallomását 
mondja Isten Bárányának a ke
resztje előtt, Aki magára vette a 
világ bűneit. Lelkének sötét éjsza
kájába dereng a nappali világos
ság: és a mennyben hangzik az 
angyalok éneke egy megtérő bű
nös felett.

Jóni boldogan siet ismerősei
hez és rokonaihoz és rgy kiált: 
„Segítsetek hálát adni Istennek, 
hogy egy ilyen nagy bűnös ke
gyelmet talált.“ Boldogan egyesül
nek Jónival a hálaadásban. Az
után egyenként is bevallja bűneit 
azok előtt, akik ellen vétkezett.

„Isten megbocsátott neked, én 
sem akarlak vádolni“ — mondják 
társai.
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Dec. 16. Zsid. 8. Mikeás 6. Valóságos 
Iventi igék azok, amelyeket a 6—8. ver- 
kben olvasunk. Karácsony előtt, mikor 
; Úr Jézus földre jövetelének ünnepére 
szülünk, valamennyiünknek föl kellene 
nnünk ezt a kérdést: „Mivel menjek 
eibe az Úrnak?“ S Isten Szent Lelke 
a is ugyanazt a feleletet adja, amit az 
testámentomi népnek adott: „C-elekedjél 
azságot, szeresd az irgalmasságot, járj 
ázatosan a te Istened elölt.“ S a Golgotha 
¡resztje ma világosabban megmutatja ne- 
ink, hogy mi az igazság, mi az irgal- 
asság s mi az alázatosság. Ha meghajolsz 
keresztfán szenvedő Megváltó előtt, képes 
szel mind a három parancsot betölteni 

Dec. 17. Zsid. 9: 1 — 14. Mikeás 7. A 
óféla kesergése az emberek gonoszsága 
lőtt végül az Isten irgalmassagába és 
jnbocsétó kegyelmébe vetett bizalomban 
jmul el és nyugszik meg. Igen, ha em- 
erekben nem bízhatunk is, ha még a 
arát és az ölünkben ülő gyermek is meg 
salhatnak, Istenben sohasem csalatkoz- 
atunk. Aki Ö reá néz, Őt várja, az tapasz- 
ilni fogja, hogy ez Ur meghallgatja kiál- 
isát, fölemeli elestéből, megbocsátja bű
éit és könyörül rajta, mert hű és irgalmas 
z Ur. Öh, töltse el ez a bizonyosság mind- 
yájunknak a szívét, s ünnepeljük így az 
dventet. hogy az boldog karácsonyban 
égződjék.

Dec. 18. Zsid. 9: 15—28. Náhum 1. 2. 
linivének volt kegyelmi ideje is. Jónás 
rófétát elküldte Isten, hogy bűnbánatra 
zólítsa föl ennek a városnak népét. S 
ónás szavai akkor nem is hangzottak el 
redménytelenül, Ninive népe hallgatott reá 
)e a bünbánat nem volt alapos és végle- 
es, s az ítéletnek mégis el kellett követ- 
:ezni. Csak azok menekülhettek meg a 
zorongalásnak ebben az idejében, akik 
íz Orbán bíztak. S így van ez minden 
téletidőben.

Dec. 19. Zsid. 10:1—18. Náhum 3. 
vlilyen borzasztó egy országnak a teljes 
^pusztulása! Mikor a bűnök mértéke be- 
elik. akkor az Úr haragjának mértéke is 
petelik, s a csapások minden elképzelhető 
ormában reázúdulnak az ítéletre megérett 
’épre. Istennek szent Igéje mellett még a 
örlénelem bizonyságtételei is hatalmas 
intések az Istenről megfeledkezett, Tőle 
elfordult népek számára. Milyen rettenetes 
idők vannak most Oroszországban. Egy
másra halmozódnak az égbekiáltó bűnök, 
de úgy fognak egymásra halmozódni az

ítélet rettenetes csapásai is. Könyörögjünk 
népünkért, hogy az orosz ragály bele ne 
kapjon annak testébe is.

Dec. 20. Zsid. 10: 19—39.I. Krón. 10. 
Saul bűnei nagyon súlyos beszámítás alá 
esnek, mert ő nagyon sok kegyelemben 
részesült Sok világossága is volt, mert 
eleinte nagyon jól indult, s ehhez a vilá
gossághoz lelt hűtelen. Nagy különbség 
van a megtérés előtt elkövetett bűnök s a 
megtérés után való tudatos és szándékos 
bűnök elbírálása közt Istennél. Isten gyer
mekein súlyosabb felelősség nyugszik s 
nagyon fontos, hogy hívek és engedelme
sek legyenek

Dec. 21. Ján. 1 :19-28. Fii. 4 : 4 -7 . 
Ján. 1 : 15—18. 1. Ján. 1 : 1—4. Milyen alá
zatos ember ez a János I Nem keres a 
maga számára semmit, minden dicsőséget 
az Úrnak ad. Csak, az ilyen embereket 
használhatja fel az Úr nagy dolgokra, ezek 
előtt jelentheti ki magát teljes dicsőségében. 
Az Úr Jézus a dicsőségbe szenvedések, 
önmegtagadás útján jutott, az állal, hogy 
Báránnyá lett. Aki fölismeri Őbenne a Bá
rányt földi szenvedései alapján, az tudja 
meglátni Őt. amint a trón előtt áll, mint 
megöletett Bárány, aki előtt leborulnak 
azok is, akik az emberek közül legmaga
sabbra emeltetlek. (Jel. 5 :6 —10.)

Dec. 22. Zsid. 11:1-22. I. Krón. 11 : 
1—25. A jó és igazságos uralkodónak, vagy 
bármely téren vezető helyre állított, jó és 
igazságos embernek mindig vannak jó em
bereik, akik szeretik, tisztelik és megbe
csülik őket. S hogy Dávid milyen indulat
tal volt alattvalói iránt, azt láthatjuk a 
17—19. versekben leírt jelenetből. A szere
tet szeretetet szül.

Dec. 23. Zsid. 11: 23-40. I. Krón. 12 : 
1—22. Mikor Dávid vele való egységre és 
békességre, iránta való hűségre szólítja föl 
embereit, akkor megígéri nekik a jutalmat, 
hogy az ő szíve is egy lesz velők. De mi
kor arról szól, hogy esetleg megcsalják és 
elárulják őt, akkor a maga részéről nem 
fenyegeti őket büntetéssel, hanem a bün
tetést Istenre bízza Bár mi keresztyének is 
ilyen indulattal tudnánk viseltetni ember
társaink iránt. Meg nem feledkezni az 
irántuk tartozó háláról, elismerésről, juta
lomról, de nem élni a bosszúállás jogával, 
hanem Istenre bízni azt. „Enyém a bosszú
állás, én megfizetek, azt mondja az Úr.“ 
(Róm 12: 19.)

Dec. 24. Luk. 1:46:55. És. 9 :1 - 6 .  
Mária éneke telve van boldog örömmel és alá
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zatos önmegtagadással. Nem tekinti a reá
bízott feladatnak nehézségeit, szenv- déseit, 
nem gondol arra, hogy az emberek hogy 
fogják félreérteni az ő helyzetét és hogy 
tehetik őt ennek alapján gúny tárgyává, csak 
Isten nagy kegyelmet látja, amellyel őt úgy 
felmagasztalja s a nagy szabadításnak 
örvend, amely Izráel népének lesz osz
tályrészévé. Boldog Mária, akinek élete 
így Isten kezében van.

Dec. 25. Luk. 2 :1 -1 4 . Tit. 2 :11-14 , 
Máté 1 : 18—23. 1. Ján. 3 : 1—5. A kará
csonyi történet régi, de mindig új híradása 
csendül ma felénk. Üj azoknak, akik még 
soha igazán meg nem nyitották előtte a 
szivüket, s akiknek ajtaján ma újra zör
get, hogy végre befogadásra találjon. De 
új azoknak is, akiknek szívében már ott 
él az Ür Jézus, mert azok mindennap és 
minden órában, mint soha el nem múló, 
hanem mindig meg-megújuló boldogságot 
érzik és tapasztalják, ,hogy Megtartó szü
letett nékik, aki az Ür Krisztus. Boldog 
örvendezéssel éneklik ezek ma is: „Dicső
ség a magasságos mennyekben az Isten
nek és e földön békesség és az emberek
hez jóakarat."

Dec. 26. Luk. 2: 15-20. Tit. 3: 4 -7 . 
Jón. 1 : 1—14. Zsid. 1 : 1—6. A pásztorok 
gyakorlatias emberek voltak, nem eléged
tek meg azzal, amit hallottak, hanem látni 
is akartak. Valakiről hírt hallani és vala
kivel személyesen találkozni, az két külön
böző dolog. De azt kérdezhetné valaki : 
„Ilyenmódon hót ma már senki sem ismer
heti Jézust, mert nem láthatja Őt, nem 
találkozhatik Vele.“ De igen, láthatja Őt 
lelki szemeivel, találkozhalik vele hit ál
tal s ez valami egészen más, mint hirt 
hallani róla fülünkkel, értelmünkkel, tudá
sunkkal. Találkoztól-e már így vele ?

Dec. 27. Zsid. 12 :1—13 I. Krón. 12 : 
23—40. Dávid hadakozó férfiéi egyérte- 
lemmel s az egész Izrael népe egyszív- 
vel azon tudott lenni, hogy Dávidot ki
rállyá válasszák. S mit látunk ma Izrael 
népe között? Királlyá választják-e. Jézust, 
a Dávid Fiát ? S mit látunk az Úr Jézus 
seregében és országában, a keresztyén 
egyházban ? Egyértelemmel és egysziv- 
vei királlyá választják, és koronázzók-e 
Jézust, az Isten Fiát ? Bizony, innen is, 
onnan is úgy kell az Ür Jézusnak kihívni 
az egyeseket, a maga igazi seregét és 
népét.

Dec. 28. Luk. 2 : 33-40. Gál. 4 : 1-7 
Luk. 2 :25-32 . II. Kor. 5 :1 - 9 .  Bármeny-! 
nyire óhajtaná is Pál apostol levetni a 
földi sótorhózat, tudván, hogy akkor a tel
jes, zavartalan boldogságban lesz részei 
az Úrnál, azért kész örömmel szolgálni az 
Úrnak itt a földön is mindaddig, míg 
Isten akarata az, hogy itt maradjon. Isten 1 
hűséges gyermekeinek mindig ezt az állás
pontot kell elfoglalniok. Mig itt élünk a 
földön, addig az Ür arra ad k> gyeimet, 
hogy földi feladatainkat teljesítsük, ha 
pedig el akar szólítani, akkor kegyelmet 
ad a hozzá való , menetelre. Akár élünk, 
akár halunk, az Ür kezében vagyunk.

Dec. 29. Zsid. 12:14—29. 1. Krón 13. 
Isten ládája az ó-testamentumi zsidó gyü
lekezetben magának az Istennek jelenlé
tét példázta. Ához szentségtelen kézzel 
hozzányúlni nem lehetett. Hányán nyúlnak 
ma is szentségtelen beszédekkel és csele
kedetekkel hozzá a jelenlevő szentséges 
Úr személyéhez. Isten ezt nem hagyja 
bűntetetlen. De ahol az Úr jelenléte meg
szenteltetik, ott áldás van a házon és min
denen ami abban találtatik.

Dec. 30. Zsid. 13: 1—14 I. Krón. 14: 
8—17; 15:25—29. Dávid nem a maga 
gondolatai vagy bosszúálló vágyai szerint 
akarja magát vezettetni az ellenséggel 
szemben tanúsítandó magatartásában, ha
nem az Ür akarata szerint. Akit Isten meg 
akar segíteni, azt a harcban is meg tudja 
segíteni. Jelt ad Dávidnak, hogy mikor 
induljon a viadalra, arról tudhatja meg, 
hogy előtte fog járni és győzelemre segíti. 
S Dávid hálás szívvel örvendez és ujjong 
az Úr kezéből nyert győzelem fölött.

Dec. 31. Zsid. 13: 15—25. I. Krón. 16. 
Az ó-esztendő véghatórán megállva és 
visszatekintve reá. tudunk-e olyan teljes 
szívből hóladalt énekelni az Urnák, az Ő 
nagy kegyelméért, amellyel bennünket hor
dozott. mint ahogy Dávid és Asáf énekel
tek ? Eszünkbe jutnak-e az Ő nagy és cso
dálatos dolgai, megemlékezünk-e velünk 
kötött szövetségéről, s le tudjuk-e magun
kat az új esztendőben is teljes hittel és 
bizalommal az ő  kezébe tenni 7 Ne en
gedjük, hogy megszégyenítsen bennünket 
Dávid, az ó testamentum embere, hanem 
engedjük magunkat Istennek Lelke által 
átformáltatní az Ő teljesen megváltott gyer
mekeivé I

Vargha Gyuláné.
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