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AZ IDŐK TELJESSÉGE.

Mikor a bűnnek szennyes árja 
Már-már lenyelt mindent, mi élt, 
S a kis sereg eped ve várta 
Azt, kit neki az Úr Ígért, —
Egy fényes csillag jött az égre,
Úr lett a fény az éj felett,
Betölt az idők teljessége,
A Megváltó megszületett.

Feltünt-e már e fény tenéked,
Vagy még szíved sötét, üres?
Tán még a bűnnek lángja éget,
S fáradt szíved békét keres?
Óh jöjj, s minden bajodnak vége, 
Megújul bűnös életed,
Betölt idődnek teljessége,
A jó Pásztor vár tégedet.

Övé lehetsz, beoszt a nyájba,
Mely friss forrás mellett pihen,
S ha hű maradsz, vár rád a pálma, 
A győzteseknek sergiben,
Mely híven vár a Vőlegényre,
S dicsénekkel fogadja őt:
„Betölt az idők teljessége,
A nagy Király a földre jött!“

Vargha Gyuláné.

VII. évfolyam, 24. szám. 
1931. december 15.
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Különböző karácsonyok.
„Vidám“ karácsony.

gy külvárosi korcs
mában nagy zene
bona van. Időnként 
vad nevetés hallat
szik. A korcsmáros 
szakadatlanul csa

polja a sörös hordót. A levegő tele 
van füsttel. Hátul a sarokban egy 
kis karácsonyfa gyertyái pislognak. 
Valaki felhúzza a gramofont és 
az elhasznált lemez kellemetlen 
hangon kezdi meg a „Csendes éj, 
felséges éj“-t... Egy fiatal gyermek
ember, aki még nem régóta van 
a társaságban, összerezzen és 
szemébe könny szökik. Tekintete 
ijedten néz a karácsonyfa felé, 
majd lopva, remegve hagyja el a 
helyiséget. Vad kacagás tör ki a 
háta mögött, az pedig odakint, ke
zébe temetve arcát, keservesen sir.

„Modern“ karácsony.
lőkelő társaság volt 
L. bankigazgatóéknál. 
Vakító fény árad a 
fenyőágakkal díszí
tett csillárokról. Pom
pás vacsora készül. 

A vendégek szórakoztatására tán
cosnőket is hívtak, akik a legmo
dernebb táncokat fogják majd 
bemutatni. Egyszerre megjelenik a 
nevelőnő és valamit halkan a 
nagyságos asszony fülébe súg. 
Az felkel és követi a kisasszonyt 
leánykája szobájába. A kis leány 
sírva fekszik ágyában. „Karácsony
fát akarok és jászolt 1“ — mondja. 
Az anya csitítja : „De gyermekem, 
ma már ez nem szokás, ez már 
nem modern.“ „De én mégis ka
rácsonyfát akarok. Karácsony van 
és mindenkinek van karácsonyfája. “ 
„Nézd, milyen sok szép ajándékot 
kaptál, ne légy elégedetlen.“ „Nem

kellenek nékem az ajándékok, 
karácsonyfát akarok.“ A nevelőnő 
halkan megszólal: „Nem tudom, 
miért nem tetszik a gyermeknek ezt 
azörömöt megszerezni.“Abankigaz- 
gató felesége kiegyenesedik. „Hall
gasson, lelkiismeretlenség volna a 
gyermeket félrevezetni. Nem kapsz 
karácsonyfát és jászolt. Az egész 
karácsonyi történet hazugsági“ A 
gyermek mereven néz anyjára: 
„Ki mondja ezt?“ „Én!“ „És te 
honnan tudod ?“ „A tudomány be
bizonyította.“ A gyermek sírva bo
rul a párnájára és így szól: „Ak
kor soha többé nem fogók örülni 
a karácsonynak.“

Az anya kimegy a terembe. 
A szívében ott cseng gyermekének 
keserves sírása : „Soha többé nem 
fogok örülni.“ Az ebédlőben az 
egyik vendég felemelkedik, boros
pohárral a kezében: „Uraim és 
hölgyeim! Mint egykor a betlehemi 
regében a hallgató világnak tudtára 
adták a nagy örömhírt, egy új 
korszak kezdetét, úgy adjuk tudtára 
mi is az új nemzedéknek, a mi 
gyermekeinknek, a hírt: „Nag} 
örömöt hirdetünk néktek: Ne fél 
jetek! Ne féljetek, a gyermekszo 
bákból kihajítunk mindent, ami 
összefügg a régi regékkel, kará
csonnyal . . .“ Ebben a pillanatban 
kinyílik az ajtó és fehér hálóingé
ben megjelenik Gizella, apját ke
resve : „Apám ! Anyus azt mondja, 
hogy a karácsony hazugság. Igaz 
ez?“ Halotti csend. A bankigaz
gató zavartan dörzsöli a kezeit: 
„Nem, gyermekem, feküdj le az 
ágyacskádba.“

„Igaz ez?“ — kiált izgatottan 
a gyermek. A tekintetek az anyára 
irányulnák. A lelkiismeretek meg
mozdulnak. Az anya hirtelen el
határozással karjára veszi gyer
mekét és kiviszi. Kintről mégegy- 
szer hallatszik az éles hang 
„Apám, igaz ez?“
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Más karácsony.
sszony, gyere ki, mu

tatok neked valamit, 
— szól be az ács
mester háza ajtaján. 
„Mi az?“ — kérdezi 
a felesége. A férfi 

kézenfogva odavezeti a szomszéd 
ház ablakához. Lábujjhegyre áll
nak és úgy lesnek be a kis abla
kon a világos szobába. Egy kis 
széken ül az anya, ölében leg
kisebb gyermekével. Hozzásimulva 
áll két nagyobb fia, a földön előtte 
a kis Mariska ül, karjában egy 
nagy babával. A gyertyáktól meg
világított karácsonyfa előtt ül az 
apa és olvassa a karácsonyi tör
ténetet. Majd, mikor befejezte, 
megszólal a karácsonyi ének.

Csendesen hagyják el leshelyü
ket a szomszédok. Hazaérve meg
fogja az ács feleségének a karját 
és így szól; „Te, ezeknek igazi 
karácsonyuk van.“ Az asszony 
komolyan felel: „Talán még mi 
sem vagyunk olyan öregek, hogy 
ne tanulhatnék meg, hogy hogyan 
kell igazán karácsonyt ünnepelni." 
A szekrény tetejéről leveszi a po
ros Bibliát és a dívány sarkába 
ülve, soká lapozgat, majd hango
san olvas: „Ne féljetek, nagy örö
möt hirdetek néktek." A férje is 
mellé ül és még soká ülnek így 
egymás mellett és szívükben fel
csendül egy régen elfelejtett ének:

Szent fényed áthatotta 
A nagy, bús éjszakát.
Isten s ember valál,
Megmentéi minden bajtól, 
Legyőzve bűn s halál

„Szent karácsony 
elérkezett. .

A kórház nagy, fehér kórtermé
ben egy fiatalember feküdt. 

A többi beteg lent volt a közös 
ünnepélyen, ahol szerető kezek 
kedves ajándékokat tettek szá
mukra az égő karácsonyfa alá. Ö 
nem akart lemenni, a szíve ke
mény és hideg volt.

Messziről harangszó hallatszott. 
Régi emlékek ébredtek szívében. 
Eszébe jutott, amikor régen, évek
kel ezelőtt, ott ült anyjával a ka
rácsonyfa alatt, azután egyedül 
maradt. Apja, anyja, testvérei az 
örökkévalóságban voltak. Hány 
karácsony estét töltött el össze
szorított ököllel és összeharapott 
fogakkal — hisz nem akart sírni 
kedvesei sírjánál! A karácsonyfa 
csak gyötrelmet jelentett neki. 
Ezért nem készített soha gyerme
kei számára karácsonyt. „Tanulják 
meg korán megismerni a józan 
életet. Edzeni akarom őket. És ke
ménnyé nevelni, akkor győztesek 
lesznek az életben.“ Sok civako- 
désa volt emiatt a feleségével. Sok 
gyermekköny folydogált—de hiába. 
A szíve kemény maradt, mikor 
karácsony estéjén némán ült fele
ségével ' és gyermekeivel az asz
talnál.

Nemrég difteritiszben meghaltak 
a felesége és a gyermekei. Megint 
egyedül volt. Lelkében fölébredt a 
gondolat. „Óh, miért, miért nem tet
tem meg? Semmi örömük nem volt 
gyermekeimnek rövid életükben. 
Mindentől megfosztottam őket, 
hogy megismerjék a rideg valót. 
De mit adott nékem az élet ? 
Amióta kialudt az életemben a 
karácsony gyertyafénye, azóta sötét 
lett bennem minden. Magamnak 
és az enyéimnek is tönkre tettem 
az életét. Elraboltam magamtól és 
az enyéimtől a napsugarat. Az
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élethez kell napfény. Nap! Nap I 
Csak egy kis napfényt szeretnék 1“ 
Borzasztó küzdelem ment végbe 
a magános ember szívében. Ke
mény akart maradni. Körülnézett 
és tekintete olyan volt, mint egy 
üldözött vadé. Egyedül volt a kór
teremben. És akkor elkiáltotta 
magát, vad kétségbeeséssel és eb
ben a kiáltásban benne volt az 
elmúlt évek minden elfojtott gyöt
relme. De ebben a kiáltásban 
benne volt a senyvedő lélek vilá
gosság után való vágyakozása is.

Soká volt így egyedül. Gondo
lataiba merülve azt sem tudta 
már, hogy hol van.

Az ajtó kinyílott és azon ke
resztül beáradt az égő karácsonyfa 
meleg fénye. Fejét nehezen moz
dítva kinyitotta szemét és szinte 
elnyelni látszott a karácsonyfa 
gyertyáiról feléje áradó világosságot. 
Melle hatalmasan dolgozott. És 
ujjongva tört ki kebléből a kiáltás: 
„Nap! Nap!“ — Azután fejét csen
desen letéve figyelt. A karácsony
fát a beteg ágya mellé állították 
és a testvérkar énekelt neki. Meg
lepetve néztek egymásra a testvé
rek. Ez volt az a keményszívű 
ember? Napsugaras öröm látszott 
az arcán, ök más fogadtatást vár
tak. „Ugy-e Emília testvér, Isten 
szeretet.“ „Igen, Isten szeretet.“ 
„És engem is szeret?“ „Óh, igen 
és úgy szeretné megtölteni az éle
tét örömmel és békességgel!" „De 
az én nagy bűnöm. — olyan ke
mény voltam. Szegény feleségem 
és gyermekeim.“ „Ez éppen a ka
rácsonyi Evangélium, hogy mind
nyájunk bűnéért jött az Ur Jézus 
a földre.“

Hogyha fájdalom borul rád.
S bánod itt 
Bűneid
S lelkiismeret bánt,
Nézz az Úrra s a keresztre,
Nála lásd,
Gyógyulást
Lelsz minden sebedre.

„Óh be jó ! És most tessék 
nekem elénekelni:

A boldogiló, szívet vidító 
Szent karácsony elérkezett. 
Elveszett a rossz világ.
Isten adta szent Fiát . . .

ezt az éneket énekelte a testvér
kém mindig a karácsonyfa alatt.“ 
A testvérek ujjongva énekelték a 
karácsonyi éneket. A beteg látta 
a Megváltót — és a szíve újjá 
lett.

Az előre megadott felelet.

Sziléziában, Marklissa nevű vá
rosban 1898-ban egy nyomorék

otthont állított föl egy hivő lelkész. 
Azóta sokszor tehetett bizonyságot 
az Urnák gondoskodó szeretetéről. 
Ezen bizonyságok közül való a 
következő is :

Kevéssel karácsony előtt egy 
vidéki lelkész kereste föl intéze
tünket és velünk együtt imádko
zott karácsonyi adományokért, hogy 
azok segítségével ápoltjainknak 
örömet szerezhessünk. Még imád
koztunk, mikor az ajtón kopogtak 
s egy üzleti alkalmazott lépett be, 
nagy csomag meleg, téli holmival, 
amelyet egy helybeli kereskedő 
küldött a nyomorékok számára. 
Mindjárt azt mondtam : ,,Ez éppen 
úgy történt, ahogyan ebben az 
Igében ki van fejezve: „Mielőtt 
kiáltanának, én már felelek, ők 
még beszélnek és én már meg
hallgattam“. S milyen csodálatos! 
Újévkor a vezető testvér üdvözlő 
lapot kapott Berlinből, amelyre az 
ottani testvérek által az ő számára 
kihúzott bibliai vers volt följegyez
ve. S hogy hangzott ez a vers? 
„Mielőtt kiáltanának, én már fele
lek, ők még beszélnek és én már 
meghallgattam“.

A Fébé-egyesületnek is van egy 
Élim nevű nyomorék-gyermekott
hona Nyíregyházán. Ki emlékezik 
meg róla karácsony táján ?
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Tudsz-e karácsonyt 
ünnepelni?

Az előkelő villa ablakában egy 
fiatalember áll. Tekintete szo

morú és melléből mély sóhaj tör 
elő. Igen. itt van karácsony, de ő 
soha többé nem tud örülni a ka
rácsonynak. Nagy teher nyomja a 
lelkét. Olyan boldogan élt édes
anyjával ama napig . . . Csak az 
ő hevessége zavarta meg a bol
dogságot és csalt könnyet édes
anyja szemébe. Óh, miért nem 
uralkodott aznap reggel magán? 
Miért engedett a haragjának? El
rohant egy üzleti útra anélkül, 
hogy 'búcsút vett volna édesany
jától. Hamarosan elszállt az indu
lat a szívéből és éppen levelet 
akart írni édesanyjának, hogy bo
csánatot kérjen, amikor egy sür
gönyt kapott. „Anyád súlyosan 
megbetegedett, gyere haza.“ Azon
nal útnak indult és mégis elkésett. 
A drága szemek nem nyíltak fel 
többé. És az ajkak nem nyílottak 
többé szólásra. A fiú szívét vad 
fájdalom járta át. „A meg nem 
bocsátott bűn, mint sötét árnyék 
fog kisérni egész életemben. A te
her ott ül a lelkemen. És a seb 
legjobban karácsonykor fáj. A sze
retet és béke ünnepén. Anyám, 
óh anyám, csak egy szót szólj, 
csak azt mondd, hogy megbocsáj- 
tottál!“ Szomorúan néz ki a hó
viharba. A hópelyhek halkan hul
lanak lelés vonják be fehér taka
róval a földet. Minden fehér lesz 
a nyomukban, ami szennyes és 
fekete volt, csak az ő bűnét nem

fedi be semmi. De egyszerre, mint 
egy távoli hang, mintha az anyja 
hangja azt súgta volna neki, „Hó
fehér“, „Hófehér“.

A fiatalember végigsimította 
homlokát. Ezt a szót hallotta már 
régen az édesanyjától. De vájjon 
mivel összefüggésben említette azt 
olyan gyakran. Gondolatai vissza- 
szálltak a régmúltba. Igen, így volt: 
„Skarlátpiros“, „Hófehér“. És egy
szerre ott látta maga előtt édes
anyját, amint néhány nappal ha
lála előtt Bibliája fölé hajolva ol
vasta: „Ha bűneitek skarlátpirosak, 
hófehérek lesznek és ha vérszinűek, 
minta karmazsin, olyanok lesznek, 
mint a gyapjú.“

Mélyen megrendülve borult tér
deire az ifjú. Tudta, hogy most 
Valaki beszél vele, akire ő eddig 
nem figyelt. Akinek a kérő szavára 
nem hallgatott, de most, most egy
szerre megértette úgy, mint soha 
azelőtt. A jászol és a kereszt. Ott 
álltak előtte csodálatos fényben. 
Elképzelhetetlenül nagy lett előtte a 
kegyelem, de utána nyúlt remegő 
kezével.

Odakinn halkan szállottak a 
hópelyhek, a templom tornyáról 
pedig ujjongó harangszó adta tud
tára az embereknek a karácsonyi 
örömüzenetet, — bent a szobában 
pedig egy magános ember térdelt 
és karácsonyt ünnepelt, mert meg
találta Megváltóját.
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A pápuák karácsonya.
j Tj-Guinea Dampier nevű szige- 
^  tén vad ünnepélyt rendeztek 
a pogányok egy messziről oda
költözött szellem tiszteletére . . .  Öt 
hétig lustálkodtak, doboltak, tán
coltak, ettek és ittak, hogy a szel
lemnek hódolatukat bemutassák.

Amikor az ünnepi zajnak vége 
volt, küszöbön állott karácsony. 
A pogány ünnepségek nagyon 
szegénnyé .és kifosztottá tették a 
pápuákat. Óh, csak valamit is meg
tapasztalhatnának a kárácsony va
lódi öröméből!

A missziói házban készülődtek 
a karácsonyi ünnepségre. Egymás
után bontogatták ki a csomagokat. 
Ott volt egymás mellett ausztráliai 
fehér liszt, dániai vaj és indiai 
cukor. A pápuák egymásután sur
rantak be az ajtón és csodálkozva 
nézték azokat a kis figurákat: 
csillagokat, koszorúkat, amelyeket 
a misszionáriusné ügyes keze a 
tésztából készített. Újra és újra 
kérdezték : „Missis, mit csinálsz ?“ 
Ez nagyon jó alkalom volt arra, 
hogy a közelgő ünnepről és a 
karácsony jelentőségéről lehetett 
nekik beszélni. Amikor azután 
azt is hallották, hogy karácsony 
estén ezekből a tésztacsillagokból 
ők is fognak kapni, ekkor kijelen
tették, hogy mindnyájan el fognak 
jönni.

Karácsony este a misszionáriu
sok az otthoni barátok szeretet
teljes gondoskodása folytán szép 
karácsonyfát állíthattak fel. Már a 
gyertyákat is meggyújtották, de 
sajnos a pápuák nem jelentkeztek. 
Nemsokára megkezdték az ünne
pélyt a házban szolgáló pápua 
fiúkkal. Azok ragyogó szemekkel 
hallgatták az Úr Jézus történetét,

u g á r"

aki azért jött a földre, hogy min
den emberi szívbe, a pápuák szí
vébe is, örömöt és világosságot 
hozzon. Utána megkapták a távol
ról küldött kis ajándékokat, kendőt 
kis táskát és az oly sokszor meg
csodált kis tészta-csillagokat.

Amikor másnap a pápua fiúk 
a faluban elujságolták, hogy mi
lyen szép volt a karácsony-ün- 
nepé'y, sokan megbánták, hogy 
nem mentek el. Egyik pápua a 
másik után jött el utólag kérni 
ajándékot és igy a misszionáriu
soknak mégis volt alkalmuk bi
zonyságot tenni előttük.

Ilyen volt sok évvel ezelőtt az 
első karácsony-ünnep a távoli 
pogány szigeteken. És ma? Pápua 
nyelven karácsonyi énekeket éne
kelnek és pápua keresztyének be
szélnek nekik arról az örömről, 
arról az örömhírről, amelyet min
denki számára hirdettek az angya
lok.

A gyakorlati szeretet hatása.
E gy zsidó beteg a kórházban

mindig behunyta a szemét, 
valahányszor az ápoló diakonissza
testvér, aki egy keresztet hordott, 
közeledett hozzá. „Nem tudom 
látni,“ — mondotta. „Mit nem tud 
látni ?“ — kérdezte a diakonissza
testvér. ,,A keresztet, amelyet a 
mellén hord.“ Hetek múltak el. 
A testvér nagy türelemmel és hű
séggel ápolta. Egy napon a beteg 
nyitott szemmel fogadta és igy 
szólt: „Kedves testvér, most már 
odanézek.“ A szeretet legyőzte és 
vonzóvá és érthetővé tette számára 
a keresztet.

Ha a zsidók többet tudnának 
erről a szeretetről, ha több ilyen 
szeretettel közelednének hozzájuk, 
akkor a golgothai keresztet is job
ban megértenék. Szeressük ¿>ket, 
az ő örökkévaló lelkűkért!



T u d ak ozzátok  az ír á s o k a t !
Dec. 17. Zsolt. 107:1—22. /. Kir. 

11:23—43. Salamonnak minden ellen
sége között a legveszedelmesebb volt 
reá nézve Jeroboám, mert ez magától 
az Úrtól kapott felhatalmazást arra, hogy 
Salamon ellen felkeljen. Ez Salamon bű
nének a következménye volt. Ha Isten 
szolgái és megbízottai nem maradnak 
Urukhoz hivek, lakkor az Ur náluknál 
látszólag kisebb és méltatlanabb embe
reket is fel tud használni eszközül, hogy 
a hatalmasabbat megdöntsék. De Jero- 
boámnak is az Ur csak úgy Ígéri segít
ségét, dia megmarad az Ő utaiban és 
beteljesíti az ö  parancsolatait. Salamon
nak pedig nem kell még életében trón
jának bukását megérnie, és pedig aty
jának, Dávidnak kedvéért. Isten hű embe
reiből még haláluk után is áldás árad 
ki.

Dec. 18. Zsolt. 107:23—43. /. Kir. 
12. Roboám története intő példa arra 
nézve, hogy mennyire oktalanul járnak 
el az ifjak, mikor megvetik az öregek 
tanácsait s a magokhoz hasonló fiatalok 
véleményén indulnak el. Roboám igy 
futott a maga vesztébe s vonta magára 
Isten Ítéletét. De Jeroboám sem lépett 
arra az útra, amelyre Isten akarta in
dítani, hanem mikor királlyá lett Izra
elen, első dolga volt, hogy bálványo
kat felállítson abban a hitben, hogy 
azok által majd jobban magához köti 
a népet, s az nem fog Roboámhoz pár
tolni. «És ez a dolog nagy bűnnek 
lett az okozója.» Igen, akik az Urnák 
ellentmondó testi eszközökkel akarják az 
embereket magokhoz kötni, azok nem
csak magok követnek el bűnt, hanem 
bűnbe visznek másokat is.

Dec. 19. Zsolt 108. /. Kir. 13. 
Az Ur meginti Jeroboámot egy követe 
által, de Jeroboám ahelyett, hogy hall
gatna az Ur szavára, el akarja fogatni 
annak követét. Az Ur hirtelen csapás
sal, kezeinek megszáradásával figyelmez
teti bűnére, de ez is kegyelem, mert 
mikor Jeroboám kéri, az Isten emberét, 
hogy imádkozzék érette, akkor az Ur 
újra meggyógyitja a megszáradt kezet. 
De Jeroboám a sok megtapasztalt ke
gyelem dacára sem tér meg gonosz út
járól, s meg nem bánt bűne hosszú 
időre sötét árnyékot vet Izrael egész 
népére. Fájdalom, a hozzá küldött követ 
sem marad meg az Ur iránt való enge
delmességben, enged egy másik pró
féta csábitó szavának, aki aztán keser
ves sírással látja mindkettőjük bűnének 
szomorú következményeit.

Dec. 20. Ján. 1:19—28. Fii. 4:4—7. 
Ján. 1:15—18. /. Ján. 1:1—4. Az Ur 
Jézus történetét János evangéliumában 
nem olyan valaki beszéli el nekünk, aki 
azt maga is csak hallomásból tudta. El

beszélésének világossága és ereje azt is 
bizonyítja, hogy nem képzelődés, ami
ket emeszél, hanem valósággal látta az 
Életnek Igéjét, az élő Krisztust, látta 
Öt életében, halálában és feltámadásában, 
s mindezek bizonyossá tették őt afelől, 
hogy ez csakugyan Isten Fia, aki az 
Atyától jött s az Atyához ment s aki 
által nekünk közösségünk van az Atyá
val és a Fiúval- János levele a bizonyos
ság levele, amely minden őszinte szivet 
meggyőzhet arról, amiről János maga 
is meggyőződött.

Dec. 21. Zsolt. 109:1 5; 21—31.
1. Királyok 14. Jeroboámot gonosz 
bűnéért, melybe az egész népet beleso
dorta, a legérzékenyebb ponton sújtja 
az Ur, — atyai szivében. Éppen annak a 
fiának kell meghalnia, akiről azt mond
hatja az Ur, hogy: «a Jeroboám háznépe 
közül az Ur iránt, Izrael Istene iránt 
csak őbenne találtatott valami jó.» De 
éppen ebből látjuk az Ur igazságát és 
szeretetét- Ugyanaz a cselekedete igaz
ságos büntetés a gonosz számára és egy
úttal szeretet és kegyelem az igaz szá
mára, mert annak a gyermeknek bizo
nyára sokkal jobb volt ifjúkorában az 
Úrhoz mennie, mint apjának bűnös kör
nyezetében fölnevelkednie.

Dec. 22. Zsolt. 110. 1. Kir. 15:1— 
24. Judában, az. országnak abban a réj 
szében, amely Roboámé, a Salamon fiáé 
maradt, két gonosz király után egy jó 
is következett. Asa, aki azt cselekedé, 
ami kedves volt az Ur szemei előtt. 
Nemcsak az erkölcstelen férfiakat pusz
títja kt országából, hanem még saját 
anyjának sem kedvez, hanem megfosztja 
a királynéságtól, mert bálványt állított 
föl. Így lobbant fel még egyszer az utód
ban az a lélek, amely Dávidban, az ő 
dédapjában élt. Az Ur sokáig föntartja 
híveinek emlékezetét.

Dec. 23. Zsolt. 111. /. Kir. 15:25 -  
16:14. Az ország másik részének, Izrael
nek történetében nem látunk egyetlen 
fénysugarat sem. Ennek királyai már 
nem Dávid utódai, hanem, ha testileg 
nem is, de lelkileg a Jeroboáméi, 
aki a bálványozás bűnébe ejtette Izraelt. 
Egyik király a másik után csak lázadás, 
erőszak, gyilkosság utján jut a trónra, 
s igy uralkodásukon sem lehet áldás, 
csak átok. Csoda-e, ha a nép is egyre 
jobban elzüllik s az egész ország a 
pusztulás felé közeledik? Minden or
szágot, amelyet Isten keze eltörölt a 
föld színéről, a saját bűne vitt a lejtőre 
s végül a halálba. S a pusztulás rendesen 
odafönn a trónnál kezdődött.

Dec. 24. Luk. 1:46—55. És. 9:6—7. 
Dávid trónja számára még sokkal na
gyobb áldást Ígért meg és tartott fönn 
az Ur, mint amilyen egy-egy jobb földi 
király életéből kiáradhatott. A Dávid



nemzetségéből kellett születnie annak a 
gyermeknek, aki csak azért lett emberi 
származás is, hogy magára vehesse a mi 
szenvedéseinket és csodálatos életével s 
áldozatos halálával elkészíthesse szá
munkra az utat az Atyához, de aki tu
lajdonképpen erős Isten volt, az örökké
valóság Atyja és a békesség Fejedelme. 
Örvendezzünk ennek a gyermeknek a 
jászolbölcsője előtt s áldjuk és ma
gasztaljuk Őt;

Dec. 25. Luk, 2:1 — 14. Tit. 2:11— 
14. Máté 1:18—23. 1. Ián. 3:1— 5. Mi
lyen nagy szeretetet adott nékünk az 
Atya, hogy az ö  gyermekeinek neveztet
hetünk ! És ez a szeretet az ö  szent Fiá
ban jelent meg itt a földön. Az a 
gyermek, akinek születését angyalok 
kara hirdette a pásztoroknak, aki
nek neve Jézus volt, vagyis 
Szabaditó, s aki Immánuelnek is ne
veztetett, mert őbenne velünk van az 
Isten, az lett számunkra Megtartóvá, 
Megváltóvá, Idvezitővé. Őáltala lettünk 
Isten fiaivá és örököseivé, s hogy mikké 
lettünk, az majd az Ö újra eljövetelekor 
lesz nyilvánvalóvá. Engedjük magunkat 
elkészíttetni arra a napra:

Dec. 26. Luk. 2:15—20. Tit. 3:4— 7. 
Ján. 1:1— 14. Zsid. 1:1—6. A karácso
nyi ünnep különösképpen is tudatunkba 
kell, hogy idézze azt, hogy Istennek in
gyen kegyelméből tartattunk meg. Ke
gyelem volt, hogy Jézus lejött a földre, 
kegyelem, hogy meghalt érettünk, kegye
lem, hogy elküldte hozzánk a Szent 
Lelket és kegyelem minden egyes em
ber számára, hogy a Szentlélek őt is 
megújítja, keresztülviszi az újjászületés 
fürdőjén, megigazítja és Isten örökö
sévé teszi, ha nem áll ellen a kegyelem
nek, hanem kittárja előtte a szivét. Le
het-e ennél drágább, boldogitóbb kará
csonyi ajándék? Ki fogadta már el?

Dec. 27. Luk. 2:33 40. Luk. 2:
25—32. Gál. 4:1—7. II. Kor. 5:1—9. 
Az idők teljessége betelt, mikor az Is
ten ellen lázadó emberek bűnének kelyhe 
s az Isten ígéretének beváltására váró ke
gyesek várakozásának mértéke is betelt.
S az idők teljességében lejött a földre 
Isten Fia. S az idők teljessége újra be 
fog telni, mikor a bűn a maga teljes 
kifejlődését eléri az Antikrisztus szemé
lyében, s Isten gyermekeinek elkészí
tése is befejeztetik. Ekkor jön el újra 
az L)r. De a kettő közé kell esnie a ite  
időd teljességének is, amikor döntened 
kell: elfogadod-e az Urat vagy elutasí
tod? Döntöttél-e már?

Dec. 28. Zsolt. 112. /. Kir. 16:15— 
34. A bűnnek, ha idejében gátat nem 
vetnek neki, az a tulajdonsága, hogy 
egyre növekszik. Mint a folyvást növekvő 
folyó árad és hömpölyög előre, szeny- 
nyes árjával mindent elborítva. Az egy
másután következő királyok mindeniké-|

ről azt olvassuk, hogy még gonoszabb 
volt elődjénél. Omri gonoszságával meg
haladó az előtte valókat és fia Akháb még 
gonoszabbul cselekedék mint atyja. S 
Akháb még gonosz munkatársra is akadt 
feleségében, Jézabelben. A jó asszony 
segítőtársa lehet férjének a jóban, amire 
Istentől rendeltetett is, de a gonosz 
asszony még jobban belé tudja férjét a 
bűnbe huzni.

Dec. 29. Zsolt. 113. 114. 1. Kir. 
17. Izrael fölött egyre jobban sűrűsödnek 
Isten haragjának a bűn által előidézett 
felhői. De az Ur még egyszer keresztül 
akarja törni a felhőket kegyelme napjá
nak sugaraival. Készíti az eszközt, aki 
által újra bűnbánatra akarja fölhívni 
Izrael népét. Illés ez az eszköz. Az Ur 
a maga iskolájába veszi. Isten különös 
segedelmét kell neki tapasztalnia, mikor 
az általános éhínség közepette hollók 
által kapja meg a maga táplálékát. S hi
tének úgy meg kell ezáltal erősödnie, 
hogy az Ur őáltala táplálékot nyújthas
son a sareptai özvegyasszonynak és gyer
mekének. S az Isten iskolájában való 
nevelés betetőzéséül megadatik néki, hogy 
a halott gyermekbe újra visszahívja az 
életet. S mindezt azért, mert azs Ur be
széde igazság volt ajkain.

Dec. 30. Zsolt. 115. 1. Kir. 18:1 — 
20. Illés ideje elérkezett. A csendesség
ből, az elvonultságból ki kellett lépnie 
és szemtől-szembe állnia Akhábbal, Iz
rael királyával. Akháb a legborzasztóbb 
módon látta már Isten haragját magára 
zúdulni, ő is, népe is, meg barmai is 
az éhhalál küszöbén állottak s mégsem 
fordul alázatosan Isten emberéhez, ha
nem gőgösen azt nevezi Izrael meghá- 
boritójának. De Illés tiszta lelkiisme
rettel, bátran meri neki bűnét szemére 
hányni, mint később Keresztelő János 
Heródesnek, vagy Pál apostol Félixnek. 
A tiszta lelkiismeret mindig szembe mer 
szállni a bűnnel. Csak akkor vagyunk 
gyávák vele szemben, ha a saját lelki
ismeretünket is lenyűgözi még valami. 
Engedjük magunkat felszabadittatni!

Dec. 31. Zsolt. 116. /. Kir. 18:21 — 
46. Ez a történet a hitnek egy nagy 
diadala. Egyetlen ember áll szemben 
négyszázötvennel, de tudja, hogy mel
lette áll az igaz Isten, aki egymaga elég 
hatalmas ahhoz, hogy nemcsak a 450 
Baál-prófétát, hanem az egész ellene 
lázadó hitetlen világot megszégyenítse. 
Ebben a tudatban végzi Illés erős hit
tel a maga előkészületeit, evvel a hittel 
kiált az Úrhoz segítségért és nem szé
gyenül meg. Milyen hitbeli tapasztalata
ink voltak az elmúlt évben? Ha kevesek 
és gyengék, induljunk több hittel az uj 
esztendőbe! Vargha Gyuléné.
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