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 Ne féljetek, mert ime hirdetek néktek 
 nagy örömet . . .

Luk. 2:12.

Ne féljetek . . . Megkondul a karácsonyi harang és végigzeng 
városon, falún, pusztán és sivatagon, Európán,'Ázsián, Amerikán, 
Afrikán és Ausztrálián. Belecseng a családi hajlékok meleg, gyertyafé
nyes szobáiba, belekong a kórházak, árvaházak termeibe, de belezúg 
a börtönök celláiba is, a külvárosi lehujek füstös odúiba, belezúg a 
kártya-barlangokba«

Megkondul a11 karácsony! harang: „Ne féljetek!“ Kik? Azok, 
akiknek hirdetheti az angyal az örömüzene'et. Kiknek hirdetheti? 
Mindenkinek, aki befogadja, aki feltárja szívét a kegyelem előtt. Hir
deti mindenkinek, aki meghallja karácsonyesté az Úrhoz hívó ha
rang kongását

Te hallod-e? Neked szólhat-e? Neked hirdetheti-e karácsony 
este a nagy örömöt, vagy bezárod szívedet, hagyod, hogy az élet 
rád nehezedjék, hogy a gond sötét szárnyait rád terjessze és azt 
mondod, hogy nem tudsz örülni? Vagy örülsz a magad gondolatai, 
a mrgad akarata szerint, örülsz olyan örömmel, amelynek nagyon 
keserű lesz az utóíze,? Hagyd, hogy az Ür tölthesse meg örömmel a 
szívedet. Olyan örömmel, amelyet soha el nem vesz tőled senki. 
Olyan örömmel, amely az egész életedre elég. Mi ez az öröm? Ez 
az, amit a pásztorok meghallottak odakünn a mezőn, ez az, amit 
hirdetnek ma minden templomban : „Ma született néktek a Megtartó 1“ 

Ha ezt elfogadod, ha ezt elhiszed, ha engeded, hogy ez töltse 
be egész életedet, akkor nem lesz soha többé -okod a félelemre és 
teljes lesz az örömöd. _ ’ .

Borulj le ma este az Úr előtt és kérd Őt, könyörögj neki, hogy 
költözzék be a szívedbe és legyen a te Urad, a te Királyod, a te 
Mestered, a te Pásztorod, a te Megtartód 1 És Ő megteszi.

Dr. F. M. d. ft
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KARÁCSONYESTE.
Karácsony este. Hangulatok szállnak...  
fehér hópelyhek, fehér angyalszárnyak ... 
Szelíd meleggel van szivünk tele.
Aztán — megyünk tovább, sötét lesz újra, 
Csillag nem ég, ütünk hóval befújja 
bús életünknek dermesztő tele.

Karácsonyeste. Oh, csak gyermekemlék! 
Szívünk kérdezve ver: Emlékezel még ?
Es éled, ujul sok csodás mese. x 
Aztán megyünk tovább. Reánk tipornak 
szürkén a gondok, hogy mit hoz a holnap 
és nem kísér már az emléke se.

Karácsony este. Csoda! Vég és kezdet! 
Világosság és élet született meg, 
hol halál volt csak, naptalan sötét, 
élet, Aki az életét letette, 
s szent szeretettel fel magára vette 
a megváltásnak emberköntösét.

Karácsonyeste! Csoda! Uj teremtés!
A  kegyelem, az éléi Megjelent és 
kincseivel, lelkem, feléd siet.
Sötéten, árván tovább mért haladnál?
Van Megtartód, Akit ha megragadtál, ' 
kegyelem, élet, minden a tied.

Bélák Erzsébet.

Milyen a mi karácsonyi örömünk?
Az első keresztyének nem adtak 

egymásnak karácsonyi ajándékot, 
mini mi, de Isten nagyvkarácsonyi 
ajándéka feletti öröm, mint a nap
fény ragyogta be az életünket.

Mi l y e n  a mi k a r á c s o n y i  
ö r ö m ü n k ?  Nagyon különböző.

Nézzük meg, haladjunk fokról- 
fokra felfelé.

Vannak, akik a keresztyén örö
möket az ajándékokhoz mérik. Ha 
kevesebbet kapnak, mint amit gon
doltak vagy mást gazdagabban 
ajándékoznak meg, akkor oda van
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az örömük. Rossz hangulat lép az 
öröm helyébe. Mások a karácsony
ban csak barátságos, kedélyes
ünnepet, gyermekünnepélyt látnak. 
Örülnek a gyermekek örömének. 
De ha az ember a szívükre teszi 
a kezét és komolyan megkérdezi, 
hogy: „Mid v a n ? "  akkor köny- 
nyes szemmel válaszolják: „Sem
mim, mert a boldogító hitet, hogy 
isten egyszülött fiát. adta értünk, 
rég elvesztettem és nem találtam 
meg újra.“

Azután jönnek mások, akiknél 
Krisztus, mint az emberiség nagy 
jóltevője áll az öröm középpont
jában. De minthogy Krisztus alakja 
csak elmosódott kép. amivel nem 
tudnak mit csinálni, a karácsonyi 
örömük sem valódi.

S a z u t á n  j ö n n e k  azok ,  
aki k h i s z n e k  a n a g y  üdv-  
t é n y b e n  és  úg y  á l l n a k  itt, 
m i n t h a  m o s t  h a l l a n á k  az  
ángy a 1 ö r ö mü z e n e t é t. Ezek
nek a szemében a földi ajándék 
csak emlékeztető a nagy mennyei 
ajándékra. Ezek megértik, hogy : 
„Megjelent az Isten idvezítő ke
gyelme.“ Már Zakariás, aki fiában 
Jánosban csak az Úr hirnökét látta, 
így kiált: „Meglátogatott minket a 
naptámadat a magasságból.“

János evangélista így dicsőíti 
Krisztus születését: „Az Ige testté 
lett és lakozik miközöttünk és lát
tuk az ő dicsőségét.“

Pál Krisztusban a Megváltót 
látja, aki megszabadít bűneinktől 
és felűjjong örömében: „ Me g j e 
lent az  I s t e n  I d v e z í t ő  ke 
gyelme m i n d e n  e m b e r n e k . “ 

Karácsony napján két hölgy el
látogatott egy nagy kórházba. A 
betegeket megajándékozták ünnepi 
süteménnyel és mindegyik kapott 
(enyőfaágat égő gyertyával. A te
rem egyik sarkában ült egy öreg 
ember és sírt.

„Miért sír?“ —

véttel az egyik hölgy. „Tessék el
képzelni“ —- mondta az örömtől re
megő hangon, — „ha eljön a nap, 
amikor a szemeim megnyílnak, az 
első, amit meglátok, az Úr Jézus 
arca lesz. E n n e k  ö r ü l ö k ! “

Én viszem őt, ő melegít 
engem.

Karácsony este volt. Az utcá
kat vastagon borította a hó, mely 
itt-ott már fekete sárral volt keverve. 
Néhány rongyos, lezüllött fiú tör
tetett a havon keresztül. Elől ment 
egy mezítlábas fiú. Csont és bőr 
volt szegényke. Ahányszor bele
lépett a hóba, megrázkódott a 
hidegtől. Egyszer csak hozzálépett 
az egyik nagyobb fiú és vállára 
vette. Jéghideg lábacskáit kezébe 
fogta és megindult terhével.

Meghatott ez a jelenet, oda lép
tem és elismerésemet fejeztem ki 
a fiúnak. „Igen, uram, két láb ebben 
a hideg hóban jobb, mint négy.“ 
Amikor egy idő múlva felajánlot
tam, hogy én vinném a gyerme
ket, a becsületes fiú fejét rázva 
így szólt: „Nem uram, nem adom 
oda, én viszem őt, ő meg melegíti 
a hátamat.“ Adj szeretetet és te 
fogsz meggazdagodni!

kérdezte rész-
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Uram, Megváltóm!

§ tént, karácsony nap

éves házaló zsidó

jára, a környező fal
vakba, szétnézni, hogy mi van el
adó, vagy mit tudna eladni. Sámuelt, 
10 éves unokáját, az egyetlent, aki 
még életben maradt soktagú család
jából, magával vitte, mert félt, hogy 
a körülöttük lakó keresztyén gyer
mekek karácsonyi öröme reá is 
ragad és bűnös vágyakat kelt szí
vében.

Szép téli nap volt. Az utakat 
vastagon borította a hó. Nehéz 
volt a járás a  nagy hóban és este
felé már a kis fiú lépni sem tudott. 
A nagyapa figyelmeztette, hogy 
lépjen mindig az ő lábanyomába, 
de sokáig így sem bírta Végül 
kijelentette, hogy nem tud tovább 
menni, és kérte, hogy hagyja 
pihenni. Az öreg zsidó minden 
biztatása hiábavaló volt. Néhány 
lépés után a gyermek fáradtan 
roskadt a földre. Mit tegyen? 
Tudta, hogyha az erdőben marad
nak megfagynak. Hiába kiáltott 
segítségért, nem jött felelet. A szél 
hangosan süvített körülöttük. Már 
közeledett a karácsonyi ünnepély 
órája, amikor kicsiny és nagy otthon 
örvendezett és senki sem volt az 
erdőben. Az öreg nagy dologra 
határozta el magát. Kicsomagolta 
zsákjából minden kincsét, beletette 
a dermedt gyermeket és hátára 
véve igyekezett az erdő szélére. 
Nemsokára el is érte, de akkor 
vette észre, hogy eltévedt. Mit 
tegyen? Tudta, hogy ereje fogytán 
van és nem tudna már hazajutni 
az erdőn keresztül a dermedt 
gyermekkel, Megkondult az esteli

harangszó. Még ha a gyűlölt 
karácsonyi harang volt is, mégis 
tudta, hogy ez az emberek közel
ségét jelenti. Követi a hangot. Egy 
ismerős falu határában van. A 
parasztokhoz nem mer menni, mert 
azok megvetették és kigúnyolták, 
de a lelkész mindig barátságos 
volt vele. Hátha az megkönyörül 
rajtuk. A lelkészné szeretettel fo
gadja, meleg italt ad néki és min
dent megtesz, hogy az élettelennek 
látszó gyermeket életre keltse. 
Hazajön a lelkész. Szeretettel biz
tatja az öreg embert, hogy töltse 
náluk az éjszakát. A lelkész két kis
lánya beszélgetésbe kezd Sámuellel 
és beszélnek néki karácsonyestről 
s annak örömeiről. A lelkész biz
tatja az öreg embert, hogy vegyen 
részt az ünnepségükön. De az 
rémülten utasítja vissza a meg
hívást, ő hű atyái hitéhez és nem 
akarja Izrael Istenét megharagítani. 
Sámuelt sem engedi. Csak mikor 
látja a gyermek könnyes, könyörgő 
szemét, enged a kérésnek, még- 
egyszer figyelmeztetve, hogy ne 
hagyja magát befolyásolni sem
mitől.

A kis fiú bemegy i a gyerme
kekkel az ünnepélyre, az 1 öreg 
pedig keserű szívvel ül magában. 
De mégsem magában. Házigazdája, 
mielőtt kiment, komolyan figyel
meztette, hogy gondolkozzék azon, 
hogy a karácsonyi ünnepély nem 
annak a reménynek a beteljesü
lése-e, amelyet Izrael fiai várnak 
Ábráhám óta.

A szomszédban megkezdődik 
az ünnepély. A csillogó karácsonyfa 
alatt felhangzik Luther karácsonyi 
éneke: „Mennyből jövök most 
hozzátok, Jó hírt mondok, jer hall
játok

Azután felolvassa az édesapa 
a karácsonyi Evangéliumot. „Ne 
féljetek, mert ímé hirdetek néktek 
nagy örömet, mely az egész nép
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nek öröme lészen: Mert született 
néktek ma a Megtartó, ki az Úr 
Krisztus, a Dávid városában.“

Sámuel félénken áll meg az 
ajtóban. Sötét szemei kimondha
tatlan vágyakozással néznek az 
égő karácsonyfára. Amikor a lel
kész befejezi a karácsonyi Evan- 
géliomol, a gyermek kétségbeesetten 
kiált: „Miért nem született nékem 
is meg Jézus “ A lelkész szeretet
tel odahajol hozzá és így szól: 
„Néked is megszületett a Megváltó“.

Sámuel nagyon örül az aján
dékoknak, amelyeket kapott, de 
szeme folyton a karácsonyfát nézi 
és halkan mondogatja: „Ma szü
letett néktek a M egtartó...“ Nem 
sokára bement a nagyapjához és 
nem győz neki eleget mesélni 
mindarról, amit látott. Végül így 
szól: „Nagypapa, ne haragudjál 
rám, de az angyal igazat mondott, 
nekünk is ma született a Megtartó.“ 
Erre rémülten taszította el az öreg 
a gyermeket magától: „Atyáim 
Istene, a szerencsétlenség megtör
tént Bekövetkezettaz, amitől féltem, 
a fiút megzavarták és, — és engem 
is. Jehova, oldd fel a kötelékeket 
és add vissza atyáim hitét.“ A fiú 
már régen elaludt, de az öreg 
József hangosan nyögött és közben 
mindig felkiáltott: „Megkell halnom 
és nem tudok!“

Éjfél felé feltűnt a lelkésznek 
a különös zaj és benyitott a vendég
szobába. A szoba közepén ült az 
aggastyán és nyögött. Sámuel sírva 
csókolgatta kezét. „Tisztelendő úr 
segítsen rajtam. Meg kell halnom 
és nem tudok.“ A lelkész látta, hogy 
az öreg valót mond, az elmúlt nap 
fáradalmai és izgalmai nagyon 
megviselték. Szeretettel közeledett 
hozzá és sajnálatát fejezte ki, 
hogy nem tud segítségére lenni, 
mert nem akkar hallani az Úr 

 Jézusról, aki a halál hatalmát meg- 
 törte. A haldokló a lelkész kezét

megfogva így szólt: „Uram, marad
jon itt és mondjon nekem azt, amit 
akar. Bizonyítsa be, hogy igaz az, 
amit az előbb mondott és én hinni 
akarom, hogy a maguk Krisztusa 
az atyáim várva-várt Messiása 
Nem tudok szabadulni attól, hogy: 
Ma született néktek a Megtartó.“ 
Most már tudta a lelkész, hogy 
mit kell tennie. Feltárta a haldokló 
zsidó előtt az Ótestámentom Ígé
reteit. Beszélt arról, akinek a neve 
csodálatos, tanácsos, erős Isten, 
örökkévalóság atyja, békesség feje
delme. Beszélt neki Isten bárányá
ról, akiről Ézsaiás megmondotta, 
hogy: „betegségeinket ő viselte és 
fájdalmainkat hordozá.. .  békes
ségünknek büntetése rajta van és 
az ő sebeivel gyógyulánk meg.“ 
Mialatt beszélt, lehullt a fátyol az 
öreg szeméről és könnyek közt 
így szólt: „Hiszem, hiszem, hpgy 
Jézus Krisztus a Messiás.“ Úgy 
történt, mint az öreg Simeonnál: 
„Mostan bocsátód el, Uram, a Te 
szolgádat, a te beszéded szerint, 
békességben: Mert látták az én 
szemeim a te üdvösségedet.“

Most már csak egy aggodalma 
és egy kérése volt az aggastyán
nak : mi lesz az unokájával és 
szeretné meglátni az égő karácsony
fát. A lelkész megnyugtatta, hogy 
az unokáját gyermekévé fogadja. 
Majd szolgája segítségével bevitte 
a haldoklót az ebédlőbe és meg- 
gyujtottákmégegyszerakarácsonyfa 
gyertyáit. A szobában mélységes 
csönd volt. Az aggastyán kezét 
fölemelve, megtörő hangon így 
szólt: „Uram, Megváltóm!“ És 
fejét lehajtva elaludt a csillogó 
karácsonyfa alatt, hogy az örök 
fényességben ébredjen fel újra.

Keresztyénnek lenni annyit je
lent, mint a Golgothán összeköt
tetésbe jutni' az Ur Jézussal. (W. J.
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Múlt, jelen, jövő.
Ej van. Körültem csendbe minden 
Elült a nappal sok zaja;
Emlékek ébrednek szívemben, 
Karácsonyok egész raja.

lm, itt a gyermek, lesve, várva, 
Karácsony titkos angyalát,
A csengő szól, ajtó kitárva — 
Előtte egy tündérvilág.

S az ifjú lány, ki szívdobogva 
Fogadja hű szerelmesét,
Angyal nem jön többé titokba’, 
Szív szívre lelt, — mi kell egyéb ?

S a boldog asszony és körülte 
Örvendező gyermeksereg,
Angyal repült megint a földre,
Az ő szemökben lelte meg.

Mind kedves emlék, ám — csak
emlék]

Szinök folyvást halványodik,
Ha árnyuk olykor megjelen még, 
Rá az idő fátyolt borít.

De volt egy szép karácsony napja, 
Jézus szívembe költözött,
S azóta ott jár szent alakja 
A halvány emlékek között.

Emlékké Ő sohsem halványult,
El és velem jár szüntelen,
S amíg a múlt letűnt, bezárult,
Az Úr a szent, örök Jelen.

Alakja fényt derít utamra.,
S e fényben jár előttem Ő,
Előre, „fölfelé mutatva,
Mert Ő a szent, dicső Jövő!

Vargha Gyuláné.

Karácsonyi csendesség.
Boldog karácsonyi ünnephez 

hozzátartozik a valódi karácsonyi 
csendesség is. Sokan azért nem

tudnak valóban karácsonyt ünne
pelni, mert hiányzik a csendesség 
az életükből Feláldozzák magukat 
másokért, meg vannak elégedve, 
ha az övéiket kielégítik és szívesen 
lemondanak minden élvezetről. De 
ez hamis szerénység. Ne menj el 
üresen. Jézus meg akar téged aján
dékozni, az Ő egész gazdagságával. 
Fogadd el hittel, amit a te szá
modra készített. Milyen nagy csen
dességben voltak odakünn a pász
torok. Fülük és szivük megnyilt a 
túlvilág felséges kegyelmi üzenete 
előtt. És hogy felujjongott a szivük, 
mikor megkapták a csodálatos 
karácsonyi áldást. Csendesedjél el 
te is egészen!

Ünnepi lakoma az ünnepelt 
nélkül.

Egy indiai államférfi tiszteletére 
Londonban ünnepi lakomát ren
deztek. A vendégek összegyűltek 
a feldíszített terembe, csak az 
ünnepelt hiányzott. Fontos dolgok 
miatt nem tudott megjelenni. Más
nap egyöntetűen arról számoltak 
be az újságok, hogy mennyire nem 
volt értelme a lakomának, milyen 
sivár és üres volt az ünnepi dísz
ben pompázó asztal a nagy vendég 
nélkül.

Ilyen értelmetlen és céltalan a 
karácsony ünnep is, a dicsőség 
Ura nélkül. És mégis ezren és ezren 
így ünnepük a karácsonyt, mint a 
saját ünnepüket és nem mint az 
Ur ünnepét. Ajándékokat adnak 
és ajándékokat várnak és heteken 
át elfoglalják magukat, az ünnepet 
pedig szórakozással töltik. Az Úr 
nevét legtöbbször ki sem ejtik, a 
szívükben „pedig nem készítenek 
helyet az Ő számára, hogy befo
gadják. Mit ér a karácsony ünnep 
Ő nélküle!?
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Tudakozzátok az Írásokat!
Dec. 15. Fii. 1:12-30. Jak. 2:1-13. Az 

embereknek nagyon általános bűne a sze- j 
mélyválogatás, sajnos, sokszor még a ke
resztyéneknek is. Egyeseket kitüntetnek, 
másokat mellőznek s ennél a válogatás
nál nem aszerint indulnak el, hogy ki 
milyen viszonyban van az IJrral, hanem 
hogy ki az előkelőbb, a gazdagabb, az 
okosabb, a szebb, a kellemesebb, a ro
konszenvesebb. Isten előtt ez mind nem 
számít s előttünk sem volna szabad szá
mítania. Ettől a tehertől is az Ur sza
badíthat meg.

Dec. 16. Fii. 2:1-13. Jak. 2:14-26. Ez 
az a rész, amelyről sokan azt állítják, 
hogy itt Jakab ellentétbe kerül Pállal. 
Pedig ez tévedés. Aki a 18 verset gon
dolkozva elolvassa, az megértheti, hogy 
a cselekedetek igazi, érvényes rugójául 
Jakab is a hitet vallja. Arra mutat itt 
reá, hogy senki se dicsekedjék a maga 
hitével, hanem bizonyítsa be azt csele
kedeteivel, de ne dicsekedjék a maga 
cselekedeteivel sem, mert akkor azt bi
zonyítja, hogy nincs hite. Beszéljenek a 
cselekedetek magok, az őket mozgató 
hitről. Hit nem lehet cselekedetek nélkül, 
mert a jó fa jó gyümölcsöket terem, de 
viszont, Isten előtt számottevő .cseleke
detek nem lehetnek hit nélkül. Ezt vall
ja Jakab, ezt vallja Pál (Róm. 12:6. 
verstől végig), ezt mondja az Ur Jézus. 
(Máté 7:17-20.)

Dec. 17. Fil. 2:14—30. V. Móz. 18:14—
19. Az Ur prófétát ígér Mózes által né
pének, olyat, aki nagyobb lesz, mint Mó
zes és nagyobb, mint minden más pró
féta, nagyobb, mint Keresztelő János, az 
Ur Jézus jövetelét hirdető próféták közül 
az utolsó. Ezt várták a zsidók sokáig, 
ezért kérdezik Keresztelő Jánostól is ezt: 
„A próféta vagy-e te?“ (János 1:21.) De 
János bizonyságot tesz, hogy nem ő, 
mert Annak, Aki eljövendő, ő nem mél
tó, hogy saruja szíját megoldja. Az Ur 
Jézus, aki eljövendő, aki el is jött, köz
tünk van ma is.

Dec. 18. Ján. 1:19—28. Fil. 4:4—7. 
Ján. 1:15—18. I. Ján. 1:1—4. János ar
ról is bizonyságot tesz, hogy Jézus az 
Isten Báránya, az az áldozati Bárány, 
aki magára veszi a világ bűneit. János 
ezt már előre felismerte, s mi, akiknek 
2000 év bizonyságtétele áll rendelkezé
sünkre, nem vagyunk-e úgy, hogy Jé
zusban csak a bölcs Mestert, a nagy Or
vost, a hűséges Pásztort látjuk, de nem 
a Bárányt, akinek vére hullása váltott 
meg bennünket az ítélettől, a kárhozat
tól. Ha még így el nem fogadtad Jé

zust, alázd meg magadat és fogadd el 
még ma.

Dec. 19. Zsolt. 130. Jak. 3. Nem is-
mersz-e reá, kedves olvasóm, a saját 
nyelvedre s nem borzadsz-e meg tőle? 
Talán még nem ébredtél eddig tudatára 
annak, hogy milyen borzasztó bűnök a 
nyelv bűnei, a hazugság, hízelkedés, 
veszekedés, pletyka, rágalmazás, szitko- 
zódás, esküdözés, káromkodás, de sőt az 
olyan ártatlannak tetsző sok fölösleges, 
hiábavaló beszéd is, mely egy-egy vi
lági társaságban, vagy a szomszéd- 
asszonnyal való tereferében elhangzik. 
Lásd meg most mindezt az Isten Igé
jének a világításában és aztán — alázd 
meg magadat.

Dec. 20. Fil  3:1—11. Jak. 4. Miért 
van oly sok meg nem hallgatott imád
ság ? Kértek, de nem kaptok. Miért nem ? 
Mert nem jól kértek. Önzőn kértek, a 
magatok számára. Imádságotok mögött 
nem áll ott az Istennek átadott élet, Is
tennek való szolgálat, Isten dicsőségé
nek a keresése. Tisztítsátok meg szíve
teket bűnbánat által a Jézus vérében, 
szenteljetek oda testeteket és lelketeket 
az Urnak és kapni fogtok bőven, túl
áradóan.

Dec. 21. Fil. 3:12—21. Jak. 5:1—11.
A gazdagok legyenek könyörületes szí- 
vűek és segítsenek a szegényeken, a sze
gények pedig legyenek béketűrők és 
várják a segítséget Istentől. Egymás 
ellen pedig ne zúgolódjanak, mert a gaz
dagot is és a szegényt is az Ur szerzi. 
(Péld. 22:2.) Minden nehéz szociális kér
dés meg volna oldva, ha az emberek eb
ben is Isten parancsát követnék.

Dec. 22. Fil. 4:8—23. Jak. 5:12—20. 
Hogy a hitből való imádság meggyó
gyítja a beteget, ez egy olyan bibliai 
ígéret, amelyet a legtöbb ember, mint 
teljesen hihetetlen dolgot, egyszerűen el
vet. Vannak ismét olyanok, akik babo
nát csinálnak belőle, s Isten Lelkének a 
munkája nélkül, emberi csinálmányt, rá
olvasást, varázslást formálnak belőle. 
Ebben azonban az ördögnek is része van 
s ezért súlyos következményekkel jár
hat. A hit által való gyógyítás kegyel
mi ajándék, amelyet Isten a maga tet
szése szerint osztogat olyanoknak, akik
nek az életét teljesen megtisztíthatta a 
maga céljaira, s akiket éppen erre a fel
adatra lát lónak elhívni. Ilyen volt 
Blumhardt Kristóf Mittlingenben, ké
sőbb Boll fürdőben.

Dec. 23. Luk. 1:1—14. Júdás 1—5, 
20—25. Istentelen emberek ma is van-
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nak, s napjainkban ismét különös erő
vel tör előre általok az istentagadás 
szelleme, mely sok embert veszedelembe 
visz. Álljunk erősen a biblia talaján, a 
golgothai keresztbe fogózva, mert csak 
a megfeszített Megváltóban való hit 
őrizhet meg béliünkét minden kísértéstől. 
S nem csak megőrizhet, hanem győze
lemre segíthet, hogy ne csak mint a 
bűnből kiragadott üszők mentethessünk 
meg, hanem feddhetetlenségben állíttat
hassunk az Ő dicsősége elé.

Dec. 24. Luk. 1:46—55. És. 9:1—6. 
Az ígért világosság kigyuladt ott a 
betlehemi jászolban, a gyermek megér
kezett és minden prófécia beteljesült 
Őbenne. Csodálatos az Ő lénye, bölcs a 
tanácsa, legyőzhetetlen az ereje! Esz
tendeinek nincs száma, mert Örökké
való! De a sóvárgó, fájó lelked számá
ra a legnagyobb kincs talán mégis az, 
hogy békességet tud adni szivednek, bé
kességet, amely el nem múlik és meg 
nem zavartathatik. Kell-e neked ennél 
drágább karácsonyi ajándék ezen a szent 
estén ?

Dec. 25. Luk. 2:1—14. Tit. 2:11—14.
Máté 1:18—23. I. Ján. 3:1—5. Isten 
idvezítő kegyelme megjelent az Úr Jé
zusban. A betlehemi jászol az első állo
mása az Urnák itt a földön. A második 
a golgothai kereszt, s a harmadik állo
más az Olajfák hegye lesz, amelyen majd 
megveti a lábát (Zak. 14:4.1, mikor új
ra eljön, hogy ítéletet tegyen. Eljutott-e 
már a te lelked az első állomásig? Hit
tel állsz-e meg karácsony napján a bet
lehemi jászol mellett, tudván, hogy a 
benne fekvő gyermek a te Megváltód, 
aki érted is meghalt a kereszten s aki 
hozzád is el fog jönni, hogy magához ve
gyen, vagy kárhozatba vessen.

Dec. 26. Luk. 2:15—20. Tit. 3:4—7. 
Ján. 1:1-14. Zsid. 1:1-6. Ha hittel állsz 
meg a betlehemi jászol előtt, akkor Is
ten Szent Lelke elvezet a Golgothához 
is, s ott érted meg igazán Isten kegyel
mének nagy csodáját. Két nagy csoda tá
rul ott fel szemeid előtt, mint egyik 
énekünk is mondja: a saját bűneidnek 
óriás nagysága és Isten kegyelmének a 
csodálatos mélysége. S ha megbánod 
bűneidet és elfogadod a kegyelmet, akkor 
újjászülettél, megtartattál, az örök élet 
örököse lettél. S ez a legnagyobb csoda.

Dec. 27. Luk. 1:46—55. Jel. 21:1—8. 
Mindennek, amit Isten teremtett, meg 
kell újulnia, mert az ember bűne foly
tán minden megromlott. Csak magának 
Istennek nem kell megújulnia, mert Ő 
tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. 
De az Ő szeretete és hatalma által meg

fog újulni minden, ami megromlott, az 
első föld és első ég elmúlik és lesz új 
ég és új föld s az új földön a megújult 
emberiség. S te is ott lehetsz, ha mos
tani földi életedben újjászülettél a Szent- 
Lélek által.

Dec. 28. Luk. 1:67—80. Jel. 21:9—12, 
22—27. A megújult földön és égen a leg
dicsőségesebb a mennyei Jeruzsálem lesz, 
s benne a menyasszony, a Bárány fele
sége, azok a lelkek, akik nemcsak meg
menttettnek, mintegy tűz által, hanem 
akik győzelmesekké lettek s elnyerték 
.az életnek koronáját. S az új Jeruzsá
lem temploma a mindenható Isten lesz 
és a Bárány, akiből árad ki minden vilá
gosság. Földi szemnek és fülnek elkép
zelhetetlen dolgok ezek, csak Isten Lel
ke födheti föl a hívőknek.

Dec. 29. Luk. 2:25—32. Jel. 22:1—12. 
János az ő látomásaiban mindig beljebb 
és beljebb halad. Megnyílik előtte az út 
egészen az Isten királyi székéig. Látja 
az életnek fáját, a királyi szék körül 
szolgáló üdvözültek seregét s hallja az 
ígéretet: íme, eljövök hamar. Az Ur 
ugyan még máig is elhalasztotta az el
jövetelt, de azért minden nemzedéknek 
szól ez az ígéret, hogy mindenkor ké
szek legyünk, mert nem tudjuk, mikor 
jön el az az óra. Készüljünk, drága 
testvéreim, az Úrnak fogadására!

Dec. 30. Luk. 2: 33—40. Jel. 22:13—21. 
Az Ur Jézus az Alfa és az Omega, a 
kezdet és a vég, az első és az utolsó. 
Aki Ővele van összeköttetésben, az lát
hat be a.szent városba, s lehet részese 
mindannak, amit Isten ott az övéi szá
mára elkészített. Most még kegyelmi 
idő van, az Úr hívó szava még egyre 
hangzik: „Jöjjetek énhozzám!“ De csak 
az, aki erre a hívó hangra felelt s oda
ment Őhozzá, az állhat be majd azok
nak a .seregébe, akik a Lélekkel együtt 
így szólhatnak majd: „Jövel!“ s akik
nek az Úr így fog felelni: „Bizony ha
mar eljövök.“ Bizony jövel, Uram Jézus!

Dec. 31. Zsolt. 90. Zsolt. 121. Föleme
led-e szemeidet a hegyekre az ó-eszten
dőnek ezen az utolsó napján ? Onnan vá
rod-e a segítséget az előtted álló új 
esztendő minden nehézségére, küzdelmé
re, szenvedésére? Csak akkor tapasztal
hatod majd, hogy az Úr igazán a te 
őriződ, aki sohasem szunnyad, hanem 
éjjel és nappal megőrzi testedet és lelke
det. Végy búcsút ezzel a bizodalommal 
az ó-esztendőtől és indulj ezzel a bizo
dalommal az új-évbe. S az Úr meg fogja 
őrizni ki- és bemeneteledet. Legyen né
ked a te hited szerint!
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