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ÍGY T E S Z Ü N K  MI!

Ha valaki, akinek mi drága, értékes ajándékot 
adunk, ajándékunkat megveti és lábbal tapossa, 
akkor mi az illető mögött bezárjuk az ajtót és azt 
mondjuk: „Soha többé nincs semmi dolgom ezzel 
az emberrel, türelmem elfogyott, nem akarom őt 
látni többé.“

ÉS ÍGY T E SZ  ISTEN!

„És annak idején elküldé szolgáját a munká
sokhoz, hogy adjanak néki a szőlő gyümölcséből; 
a munkások pedig azt megvervén, üresen bocsá- 
ták el.“

Azt gondoljuk magunkban, Isten türelmének is 
határa van. De nem ! A kétszeres gonosz eljárás a 
legnagyobb könyörületet váltja ki belőle. Küldötteit 
megölték, nincs más, akit küldhetné, meggyilkolták, 
megkövezték őket. Egy van még, egy utolsó, a leg
nagyobb, a drága kincs: „Az én  k e d v e s  fiam at 
k ü l d ö m  n é k i k . “

S mit fognak az emberek szólni ? Ellent tudnak 
majd állni ennek a kibeszélhetetlen jóságnak? Fel 
fogják adni az ellenállást? Mit teszel te? A F i ú  
j ö n ,  itt v a n .
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HOVÁ?
Az utcákat már hó borítja el,
S még egyre száll a hópehely.
Az emberek mind úgy sietnek; 
Karácsony van, s a szeretetnek 
Ilyenkor oly lármás a hangja. 
Egy vándor jön most arra,
Oly csendesen, oly észrevétlen, 
És arra gondol tán most épen; 
»Mily szép volt Betlehemben ott 
A csendes, néma éjszaka, 
Megérthették a pásztorok,
Mit zeng az angyalok kara.
De most milyen lármás az élet, 
A szent karácsony, jaj, mivé lett!«

Egv másik vándor jön most
szembe,

Gyors léptekkel, sietve.
S az első kérdi, — elárulom már, 
Hogy Jézus az, — »Tán sok dolog

vár,
Azért futsz oly lélekszakadva ?<
»Jaj, sok mindent kell venni még

ma,
Karácsony van, hát nem tudod? 
Ne tartóztass fel, hadd futok!« 
És elsiet, már messze járva,
Az Űr oly búsan néz utána.
Hull, hull a hópehely, 
A szent éj már közel.
Az Úr elhagyta már a várost,
S künn, csillagos ég alatt jár mos;. 
Egy embert lát ott csendbe’ járni,

S míg távolból harangszó kel, 
lm látja őt megállni;
S a csillagokra nézni fel.
Most összetette két kezét, 
Imádkozik. Oly mély a csend,
Az Úr hozzája lép. És szól; Ezl

mit jelent,]
Hogy neked van reá időd, 
Megállni itt az ég előtt 
S fölnézni rá szép csendesen, 
Nem vár rád semmi munka sem! 
Mi cél vezet?«
Szelíden néz a kérdezett 
A Megváltóra s így felel; 
»Betlehembe indultam el,
S karácsonyi úton mentemben i 
Sok gondolat támadt szívemben; 
Hogy mily nagy volt a szeretet, 
Amely minékünk Jézust adta. 
Atyám szívébe nézhetek, -  
S akkor megállók, lásd, utamba, 
Az á'dás terhe szinte elnyom, 
Azért kell lassan vándorolnom, 
Mikor karácsony elközelget,
A dicsőség vár a jászol mellett, 
Mert Betlehemből így se késem

el.«
Szólt és pihenten ismét útra ke 
De amint elhalad,
Még egyszer hátranéz,
S látja, hogy áldón nyúl felé a kéz, 
S megismeri a nagy, dicső Urat 

Ft escne M. Forditütía . Vargha üy -ne.

Nincs rá szükségünk?
»Krisztus, a Szabadító itt van!« 

— újjongja a mennyei kar. »Sza
badító?« — kérdi a világ, 
»Nincs rá szükségünk, magunk 
akarjuk megváltani magunkat.« — 
»Nincs rá szükségünk«, — mondja 
a modern művészet. »Vonuljatok 
el csendben s az ünnepélyes csend 
majd fölülemel benneteket a szür
ke hétköznapokon.« — »Nincs rá 
szükségünk« — mondják a modern 
politikusok. »Új tartalommal, új

embert teremtünk.« — »Nincs rá ! 
szükségünk« — válaszolják a vi
lági örömök keresői. »Most vigad
junk és holnap úgyis meghalunk.« 
— De a nyomorúság egyre nő. Né
pünk egyéni, családi, társadalmi 
élete mindig szomorúbb lesz. Is
ten segíteni akar. Áttörte az eget, 
egyszülött Fiát adta. Szívünk a 
mennyei karral együtt újjonghat- 
ja: »Krisztus, a Szabadító itt 
van!«
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„Hiányzik belőle 
a szeretet!"

Széles, hosszú utca emeletes há
zakkal. Itt van a nagy gyárváros 
szegényháza. Sajátságos csoport 
ezek az öreg emberek. Mindegyik 
jobb napokat látott egyszer. Mind-' 
egyiknek megvan a maga különös 
története, egy-egy izgalmas re
gény, mikor elbeszélik.

Különösen megragadott egy 
egyszerű öreg ember. Arcán szo
morú, elkeseredett kifejezés. El
mesélte élete történetét. Munka és 
fáradság volt az osztályrésze. Az 
asszony meghalt, leánya férjhez 
ment. »Leánya gyakran megláto
gatja?« — kérdeztem. Arckifeje
zése még keserűbb lett. »Óh, nem, 
nem szeret engem!« .
Egyik napon szép új öltöny volt 

rajta. »Ez igazán szép! Kitől kap
ta?« »A leányemtól.« »Csomagot 
küldött? Ez kedves tőle« — »Igen« 
¡- válaszolt az öreg. »Gondosko
dik mindenről, amire szükségem 
van, nem panaszkodhatom. Sok 
minden volt a csomagban most 

de...« Félbeszakítottam. »Ked
ves "bátyám, ez csakugyan nagyon 
szép, itt nincsen de.« Ott akart 

yni, én azonban visszatartot- 
»Mondja meg nékem, mihi- 

lyzott a csomagból, a lánya mit 
lejtett ki belőle?« Arca kirnond- 
itatlanul szomorú lett: »Szeretet 
ányzott belőle!«
Egyszerre megértettem az öre- 

És többet is megértettem, 
¡egértettem, hogy miért vannak 
olyan sokan szomorú, elkesere- 

szívvel. Bizonyos, hogy laká- 
ruhájuk megvan, de: »Hiány- 
a szeretet belőle.« 
ittől a szótól nem tudtam többé 
¡adulni. Utam keresztülvitt az 
teii. Százon felül volt a sze- 

Ivzet száma. Miért olyan ha- 
ak az arcok, szomorúak a

szemek? Nem látják be, hogy a 
város milyen jól gondoskodik ró
luk s hogy mindenük megvan ? 
Valaki épen most veszi át a fi
zetését. Bizonyos, hogy kevés, de 
miért néz' olyan elkeseredetten ? 
Úgy tetszik nekem, mintha mind
egyikük ezt az egy mondatot mon
daná, minden sápadt arc, bána
tos tekintet, megnehezedett szív: 
»Hiányzik belőle a  szeretet!«

Vendéglő előtt mentem el. Bent 
a füstös* levegőtlen helyiségben, 
pálinkás poharak mellett szitko
zódnak, átkozódnak a vendégek.
— Emberek, hát nincsen nektek 
otthonotok? Nincs feleségtek, aki 
haza várna? Nincsenek síró gyer
mekeitek? Miért vagytok itten? 
Miért nem otthon? Miért? »Hiány
zik belőle a szeretet!« Óh, milyen 
sokszor halljuk ezt azoktól, akiket 
az alkohol ördöge pusztulásba, 
romlásba kergetett.

Ti bánatos, megvetett asszo
nyok! Ti is vidámak, boldogok 
voltatok egyszer. Nem találtátok 
meg otthonotokban reményetek 
beteljesülését? »Hiányzik belőle a 
szeretet,« — suttogják halkan.

Ezernyi kiáltása, jajjá hangzik 
a nyomornak szerte a világón. »Át
kozott legyen a föld. Hiányzik be
lőle a szeretet!«

A kiáltás elhatott az élő' Isten 
füléig. »Megszánta a sokaságot!«
— Úgy szerette e világot, hogy az 
ő egyszülött Fiát adta, hogy va
laki hiszen őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen. Mint a 
megáradt folyam, mely keresztül
törte a gátat, úgy áradt Isten sze- 
retete Jézus Krisztus által bele a 
világba. Esztelen vagy, ha nem 
akarsz ebből a forrásból meríte
ni. Meggyógyulhatsz itt Isten sze- 
retete forrásánál az Űr Jézus 
Krisztusban.

És ti, akik tudtok Isten szere- 
tetéről, akik ismeritek Jézus ir
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galmát, ti miért vagytok olyan hi
degek? Miért nem vagytok élő bi
zonyságai Isten szeretettnek? 
Miért tesztek úgy, mintha semmit 
sem tudnátok a  szeretet és irga
lom forrásáról?

Te keresztyén! A világnak, 
amelyben élsz, szüksége van rád! 
Nem a szavaidra, nem az erkölcsi 
oktatásodra van szüksége, hanem 
az Ür Jézus szeretetére, amelynek 
ki kell áradnia te belőled!

Karácsonyi ének.
Karácsony délutánján megnyílt 

a fogház ajtaja, s egy fiatalember 
lépett ki az utcára. A kapu bezá
rult mögötte és ő szabad ember 
volt. Szabad! — De nem volt fe
jét hova lehajtania. Négy évig 
volt a fogházban, amiatt a kés
szúrás miatt. Egy szúrás, és — 
négy év!

Sötétedett. Amikor a szomszéd 
faluhoz ért, itt-ott már meggyú- 
ladtak a lámpák. Azt hallotta, 
hogy ott egy nagyon gazdag föld
birtokos lakik. Titokban abban re
ménykedett, hogy hátha valami jó 
»üzletet« csinálhatna. A nagy te
remből, amely a kert felé nyílott, 
fény áradt ki. Halkan közeledett. 
Négykézláb fölmászott a veranda 
lépcsőn és egy oszlop mögé bújt. 
Innét az egész termet láthatta. 
Egy úr és egy hölgy gyertyákat 
gyújtottak meg a karácsonyfán. 
Amikor elkészültek, a fa valóságos 
fényárban úszott, s az úr erélye
sen csengetett. Kinyílt az ajtó és 
egy három évesnek látszó helyes 
kis leány lépett be egy idősebb

hölggyel a terembe. Utána t ö b l H  1 
férfi és nő jött. — »Mennyből jö-̂ H r 
vök most hozzátok. Jó hírt mon-B( 
dók, jer halljátok....« — hang-B i 
zott fel az ének az összegyültekB ; 
ajkáról. A leskelődőt különös é r i  ■ 
zés fogta el. Óh, Isten — az éná,B 
a régi szép karácsonyi ének, ame-l 
lyet olyan sokszor énekelt kis f i á i  
korában. Azt gondolta, hogy ott-l 
hon van a karácsonyfa mellett ésl 
anélkül, hogy észrevette volna a z B  
üvegajtóhoz lépett és énekelni kez-B  
dett. A teremben úgy látszik ész-B  
revették, mert a tekintetek egy- B  
szerre az üvegajtó felé irányultak.» 
Zavartan húzódott vissza, — deazl 
ajtó kinyílt és az úr behúzta aszo-B 
bába. Az úr csengő, tiszta han-B  
gon olvasta fel a karácsonyi törté-1 
netet, s azután még néhány szót I  
szólt a mi Megváltónk szeretető-B 
ről, amelyet sohasem szabad elfe
lejteni. A szegény ember előtt egy 
pillanat alatt feltárult egész élete. 
»Emelj fel,« — ébresztette fel egy 
kedves gyermekhang álmodozásá
ból. A kis lány állt ott mellette 
és karját felé nyújtotta. Megle
petten nézett a gyermekre és. nem1 
tudta hogy mitévő legyen. »Emelj 
már fel«, .— mondta türelmetle
nül a gyermek. Megtette, a kis 
lány bizalmasan fonta karját a 
nyaka köré és örvendezve kapko
dott az .aranycsillag felé, mely a 
fa tetején csillogott. A férfi össze- 
rázkódott a gyermek érintésére és 
szinte félve tartotta el magától, 
miközben könnyei Ömlőitek.

A gyermek meglátta a könnye
ket. »Nem sírni«, — mondta gyen
géden. »Annuska szeret téged!«És 
megcsókolta a síró férfi arcát, mi
közben gyengéden megsímogatta, 
— A férfi felzokogott. A földbirto
kos és felesége, kik épen az aján
dék osztással voltak elfoglalva 
hirtelen odafordultak. A férfi fel- 
jajdult és szinte izgatottan tette
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le a gyermeket, aki csodálkozva1 
nézett rá. »Nem sírni, — jó bá
csi s ír!« — kiáltott a gyermek és 
maga is sírva fakadt. — Édes
anyja karjára vette és igyekezett 
megvigasztalni.

A férfi szomorúan nézett a gyér-; 
mek után és némán a verenda ajtó j 
felé indult. Ékkor a földbirtokos 
vállára téve kezét így szólt: »Ho
va, hova barátom, hisz még nem 
kapott karácsonyi ajándékot és 
Annus szeretne magának is adni 
valamit.«

»Elmegyek«, — nyögte a férfi. 
A házigazda a szemébe nézett és 

így szólt: »Jöjjön velem a szo
bába, úgy látom nyomja valami a 

I szívét, hátha segíthetnék«, 
mondta jó indulatúan, miközben 

| a szobájába vezette.
»Miben lehetnék segítségére ?« — 

kérdezte csendesen a házigazda. 
»Dolgozni szeretnék!«
»Dolgozni, — nálunk van munka 

bőven, dolgozhat annyit, ameny-

I
csak szeretne, de most kará- 
y  van. Előbb ünnepeljen, azu- 
pihenje ki magát és azután 
l akad a  maga számára is 
ka,« — mondta szeretettel a 
ár.

íekem akar munkát adni, hisz 
is ismer engem, és ha tolvaj, 

r gyilkos volnék,« — kiáltotta. 
Ledves barátom, ismeri a Bib- 
61 a tékozló fiú történetét?« 
érfi bólintott. »Akkor azt is 
tudnia, hogy mindenki, aki 

¡botlott, megint megmenekül- 
ha hagyja magát megmenteni, 

n kérdezem, hogy ki maga1, 
l  az nékem, hogy meg akar 
rekülni, és én segítségére sze
rek lenni. Ma karácsony van. 
íven kevéssé szeretném én ls
emet, ha akkor, amikor annyi 
retetet tapasztaltam meg Isten- 
, nem igyekeznék segítségére 
mi annak, aki rászorul.«

»Urain, uram!« — zokogott fel 
a szegény, megkínzott ember. És 
azután csoda történt. Mentegető
zés, szépítgetés nélkül elmondta 
egész életét a földbirtokosnak. El
mondta, hogy féltékenységből 
majdnem gyilkos, lett. Fogházban 
kellett bűnhőidnie és. most, hogy 
kiszabadult, elkeseredésében lopni 
akart. Elmondta, hogy hatott rá 
az ének, otthon képzelte magát és 
nem tudott mást tenni, mint velük 
énekelni. »És amikor a kicsi, olyan 
bizalmasan ölelte meg a nyaka
mat, akkor szerettem volna szé
gyenemben meghalni. Elveszett 
ember vagyok, de ezt a karácsonyt 
sohasem fogom elfelejteni. Egy 
fegyenc — és az a kis gyermek 
szeret engem,« Hangos zokogással 
térdre rogyott.

»Kedves barátom, Isten a há
zamba küldte karácsonykor és én 
Ő érette itt tartom. Ne beszéljünk 
többet a múltról, hanem legyen 
Isten kegyelméből új ember.«

»Uram itt maradhatok, nem kell 
újra elmenni« — kérdezte kétked
ve a volt fegyenc. »Dacára annak, 

j hogy mindent tud, nem akar en
gem elűzni, itt akar tartani?«

»Épen, mert mindent tudok, aka
rom itt tartani«, — válaszolta me
legen a földbirtokos.

»Köszönöm, köszönöm!« — kiál
totta újjongva a férfi. Azután visz- 
szamentek a fénylő karácsonyfá
hoz. Később elvezette őt a házi
úr a kertészetébe és rábízta az 
öreg kertészre. A kertészlak kis 
szobácskájábán forró könnyekkel 
a szemében térdelt egy férfi az 
nap este és imádkozott hosszú, 
hosszú évek óta először. Érezte, 
hogy a könyörülő Isten megmen
tette a lelkét a karácsonyi ének 
által és nagy hálával a szívében 
énekelte el halkan, magában még- 
egyszer:
»Mennyből jövök most hozzátok 

| Jó hírt mondok, jer, halljátok.«
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Még nem világosodik.
Még nem világosodik. Ezer és 

ezer szenvedőt, akik görnyedt hát
tal és könnyes szemmel járnak, 
foglalkoztat ez a kérdés. A szom
szédban a kádár szívét is ez a 
kérdés hatja át. Sokat kellett szen
vednie, úgy látja, hogy túlságosan 
sokat. Sokan mondják a faluban, 
hogy ez már nagyon sok. Nem 
temette el tavasszal a gyermekét? 
A felesége búskomorrá lett bána
tában. Azután nyáron a jég el
verte termését. Az istálló pedig 
összedűlt. Egyetlen vigasztalása j 
volt a testvére, aki ölébe vette a 
kádár síró gyermekeit és napestig 
takarított és dolgozott. Most egy
szerre itt hagyta őt és elment egy 
legényhez a szomszéd városba.

Elmentem este a kádárhoz. Oda
kint sötétedett. A ritka hópely- 
hek elvegyültek az utca sarába, j 
A kádár szomorúan mutatott ki-1 
felé az á'blakon és így szólt: »Itt 
benn is olyan most, mint odakint, j 
Sötét és hideg. — Lesz-e vájjon | 
még világosság az én életemben ?« j

A sarokban ült a legkisebb le
ány, aki épen akkor jött haza az 
óvodából, és. ölében ringatva ba
báját, énekelt:

»A boldogító, szívet vidító
Szent karácsony elérkezett.« —
Egyszerre csak felugrik a kis 

lány és apja térdére ülve így szól: 
»Apuka, hallgasd csak mit mon
dott ma a testvér néni a vasár
napi iskolában. Nemsokára itt lesz 
a karácsony és akkor lesz kará
csonyfánk égő gyertyákkal. Ugy-ie, 
akkor majd a kis testvérkém is 
benéz az ablakon és örül és nevet, 
ha mi énekelünk. Óh, mi szép 
lesz!« Megfogtam a kádár kezét 
és így szóltam: »Szomszéd, nem 
látja a világosságot, amit Isten 
gyújt magának idebent? Gyerme
ke ezen a sötét estén látja a ka
rácsonyfát fényleni és minden sö
tétség eltűnik előtte. A Megváltó

mindnyájunkhoz jön. Nem tudj; 
Isten Igéjéből azt: »Az Ürnn; 
lelke van én rajtam, mivelho] 
felkent engem, hogy a szegények
nek az evangéliumot hirdessem,el
küldött, hogy a töredelmes szí
vünket meggyógyítsam, hogy a 
foglyoknak szabadulást hirdessek 
és a vakok szemeinek megnyílását, 
hogy szabadon bocsássam a lesúj- 
tcttakat, hogy hirdessem az Úr
nak kedves esztendejét.« »Igen«, 
mondta a kádár, — »de én úgy 
érzem, mintha szemem be volna 
kötve. Nem látom a karácsonyi 
fényt, csak fáj, nagyon fáj min
den.« Csend lett. A kislány, mint 
az éneklésben megzavart madárka 
ijedten húzódott meg a sarokban.
A szobában csak a kádár fel-fel 
csukló zokogása hallatszott. A 
hópelyhek egyre sűrűbben hulltak, 
a karácsonyi égbolton fényt, vi
lágosságot sugározva ragyogtak a 
csillagok. S a karácsonyest néma 
csendjében a nagy, erős férfi meg
hajolt az Úr szent akarata előtt. 
Az előtt, akinek neve Csodálatos, 
Tanácsos és aki közel van a meg
tört szívekhez. Az éjszaka sötétjét 
mennyei világosság váltotta fel. 
Elérkezett az angyali üzenet egy 
megfáradott, beteg lélekhez.

A földi öröm azt a titkos félel
met hordja magában, hogy az em- 

iber a következő pillanatban ismét 
I elveszítheti. Ezért a mohó vágy, 
tülekedés egy pillanatnyi öröm 
után.. - De van egy . öröm, igazi 
öröm, -nem átkos élvezet csupán, s 
ez az öröm ingyen ajándákoztatik 
nekünk. Öröm, amelyet a világ 
semmiféle hatalma nem tud elra
bolni, boldogság, amelytől senki 
el nem szakíthat, amely minden 
körülmények között nyitva van, 
amelyet a tátongó mélységből, ne
héz kísértések között is elérhe
tünk s-ez az öröm: »Született nek
tek ma a Megtartó!«
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Dec. 17. Máté 11:2—10. I. Kor. 4:1— 

5. Máté 3:1—11. //. Tini. 4:5—8. Bol
dog Pál, aki halálához közel olyan 
nyugodtan tudott visszatekinteni elmúlt 
életére! Tudta, hogy múltja a Jézus 
vére alatt van, jövője az ő kezében. 
Nem úgy néz vissza életére, mint 
amely rózsák között vezetett keresz
tül. Timótheusnak sem ezt Ígéri az 
ő életére vonatkozólag. Tudja, hogy 
annak is szenvednie kell, ha szolgá
latát hűségesen és teljesen betölti, mint 
ahogy neki is szenvednie kellett. De 
azt is tudja, hogy a koronát csak ezen 
az úton lehet elérni, s lehet-é Ti
mótheusnak is más a célja?

Dec. 18. Zsolt. 73. És. 2 :2 -5 . Akik 
csak kívülről vizsgálják az emberi éle
tet. azok sok visszásságot találhatnak 
benne. Sokszor úgy tetszik, mintha 
nem csak az emberek mérnének igaz
ságtalan mértékkel, hanem még maga 
Isten is. Még hívő embereknek is van
nak nehéz óráik, mikor így látják a 
dolgot, mint pl. a zsoltáríró is. De 
ö azután tudta mit kell cselekednie. 
Bement az Isten szent helyébe. Nem 
a külső dolgokat nézte tovább, ha
nem megkereste Isten szívét és ott 
mindent megértett, ott békességet ta
lált. Megérezte, hogy Isten közelsége 
olyan nagyon jó neki. S épen ez az 
ami hiányzik a hitetleneknek, s mit ér 
akkor minden földi kincs, siker, te
kintély?!

Dec 19. Luk. 1:5—12. És. 4. Isten,; 
mikor kiválasztja a maga különösen 
nagyra hivatott eszközeit, kiválasztja 
a környezetet is, amelybe őket behe
lyezi. Keresztelő Jánost is olyan csa
ládi körbe helyezte, ahol már gyer
mekkorában be.éiiullhatott szivébe a jó 
mag, amely később gazdag gyümöl
csöt hozott. Hivő apa és hivő édes
anya. mind a ketten a papi nemzet
ségből valók, már meglett korú em
berek, akik számára váratlan ajándék 
volt a gyermek, akit bár Zakariás 
első pillanatra megretten jövetelének 
hallatára, azután unnál nagyobb sze
retettel nevel.ek föl. Isten cselekedetei 
mindig céltudatosak.

Dec. 20. Luk. 1:13—25. És. 11:1—9. 
Isten szigorúan veszi a hitetlenkedést 
a maga gyermekei közt. Zakariást is 
megfenyíti azért, hogy nem hitt mind
járt az angyal szavának. Némának kell 
neki lennie, mig az Ígéret be nem 
teljesedik. De az Ígéret fénye bera- 

ogja a megpróbáltatásnak és meg

aláztatásának ezt az idejét. Zakariás 
tudja, hogy némasága csak ideig-órá- 
ig való, öröme és vígassága pedig a 
születendő gyermek fölött állandó lesz, 
Milyen felséges ígéretek vannak kötve 
ehhez a gyermekhez! Milyen nagy fel
adatot fog teljesítem'!. Lehet-e szebb 
feladat, mint utat készíteni a szivek
ben az Ür számára? Ma is van ilyen 
feladatuk Isten gyermekeinek. Ki tel
jesíti hűségesen?

Dec. 21. Luk. 1:26:35—38. És. 12. 
Jézus számára is kiválasztja Isten a 
legmegfelelőbb földi édesanyát, Isten
ié,ő, alázatos, engedelmes nő az, aki 
kegyelmet táléi Istennél arra, hogy 
elfogadja a legdrágább, legszentebb 
ajándékot, magát Isten Fiát, a saját 
gyermekéül. Ez a felmagasztaltatás 
ugyan sok szenvedést is kellett, hogy 
hozzon Máriára. A félreismertetés, az 
emberek gyanúja, gúnyja, amely reá 
várt, eszébe juthatott Máriának ebben 
az órában, de neki azért csak egy 
felelete van a híradásra. »Imhol az 
Űrnak szolgálója, legyen nekem a te 
beszéded szerint.« Méltó felelet a Jé
zus Krisztus anyjához.

Dec. 22. Luk. 1:57—66. És. 25:1—9. 
Zakariás számára áldás volt a néma
ság ideje. Elképzelhetjük mennyit fog
lalkozott ez alatt az idő alatt az Úr
nak a gondolataival. Milyen boldog ör
vendezéssel látta, hogy Isten Ígéretei 
teljesülőben vannak, s milyen remény
kedéssel várta a gyermeknek a meg
érkezését. S mikor az beléphetett a 
családi körbe, eszébe jutott, hogy Is
ten akarata szerint Jánosnak ke l ke- 
reszteltetnie, s  engedelmesen fölírja a 
táblára az Isten által választott nevet. 
S a próba ideje letelt, szája és nyelve 
megoldódik.

Dec. 23. Luk. 1:67—80■ V. Móz. 18. 
15—19. Fakadhat-e Zakariás megnyílt 
ajkáról más beszéd, mint Istennek di
csérete? Hiszen látja Isten hűségét, 
amelyet Ígéreteit megtartja, nemcsak 
ő vele szemben, ennek a gyermeknek 
a megérkezésével, hanem Izráel egész 
népével szemben, akihez majd elküldi 
azt a másik Gyermeket, akinek ez 
csak úttörője. Igen, meg fog jelenni 
a naptámadat a magasságból, az igazi 
világosság, a teljes élet, a megígért 
Messiás! S hogy ennek az eljövetelét 
hirdesse, erre a feladatra örömmel 
szánja oda Zakariás a maga fiát, hadd 
menjen a pusztába, hadd készüljön ott 
a nagy megbízatásra!



Dec. 24. Luk. 1:46—55. És. 9:6—7. 
Zakariás egyelőre még csak a ¡maga 
fiában látja zálogát Isten Ígéretei be
teljesülésének, Máriának már több is 
adatott. Ő szíve alatt hordja azt, akit 
Isten e világ Megváltójául tszánt. Az 
ő számára is sokkal több lesz, mint 
gyermeke, Szabadítója, Üdvözítője, 
Ura és Királya. De !az lesz egész 
Izrael, sőt az egész emberiség szá
mára! Mária szíve és ajka túlárad 
a hálaadástól, szent az Ő neve!

Dec 25. Luk. 2:1—14. Titus 2:11— 14. 
Máté 1:18—23. I. Ján. 3:1—5. »Meg
jelent az Isten idvezítő kegyelme« ott 
a betlehemi jászolban egy kis gyermek 
alakjában. Megjelent minden ember
nek, hogy senki se legyen kizárva az. 
üdvösség lehetőségéből. De aki része
sülni akar ebben, annak meg kell ta
gadnia a hitetlenséget s hittel el kell 
fogadnia Isten drága ajándékát. Talán 
sok karácsonyi ajándékban részesülsz 
az emberek részéről, s ha igen, úgy 
bizonyára örülsz is nekik. De elfogad
tad-e már a legdrágább karácsonyi 
ajándékot; az érettünk önmagát oda
adott, bennünket kiontott vérével meg
tisztított Ur Jézus Krisztust?

Dec. 26. Luk. 2:15-20. Titus 3:4— 7. 
Ján. 1:1—14. Zsid. 1:1—6. Mi az üd
vösség? Nem kiérdemelt jutalom, ha
nem ingyen kegyelmi ajándék. Csak 
mint ilyent fogadhatod el. Bűneid tu
datában magadat megalázva. Isten Lel
ke által újjászülve, kegyelemből kapod 
meg ezt a drága ajándékot a meg
tartó Jézus Krisztusban. Ő törölte el 
bűneidet halála által, Ő ad neked új 
életet feltámadása és élete által. Ezek
nek a nagypénteki, húsvéti, pünkösdi 
örömöknek a bölcsője ott van a kará
csonyi ajándékban, a jászolban fekvő 
kisdedben. Tiszteld és imádd Őt, mint 
egykor a betlehemi pásztorok!

Dec. 27. Préd. 1. Péld. 28:14—28. 
Milyen fájdalmas élettapasztalatokról 
számol be itt egy ember, aki gazdag 
is volt, hatalmas is volt, bölcs is 
volt, s aki mindezekről nem tud egye
bet mondani, mint hogy minden hiá
bavalóság! Látszik, hogy nem ismerte 
azt, ami öröktől fogva van, s örökké 
tart, tehát bár régi, mindig új Is
tennek Jézus Krisztusban megjelent ke
gyelmét. Fájdalom, hogy az emberek 
ma is, mikor ez már világosan 
ki van jelentve, mindig »új« dolgokat 
keresnek, hogy azután végül belássák, 
hogy az is mind hiábavaló.

Dec. 28. Préd■ 2:1—11. Péld. 29. Hiá
ba vannak Salamon király bölcs mon

dásai megírva a bibliában, hiába ne-1 
vezik őt az emberek is bölcsnek, még-1 
sem tanulnak tőle. A szemek, fűid, I  
s minden más érzékek kívánsága ma 1  
is uralkodik az embereken. Ezeket ki-1 
elégíteni legfőbb vágyuk, de az él-B 
vezetek poharának fenekén ott van a I  
salak, az édes vízben a keserű üröm, I  
Hány ember van, aki testi és lelki 
nyomorékja az élvezeteknek, de ezek
től is tanulnak-e az emberek? Bizony 
nem, ha csak Űr Jézus föl nem nyit
hatja szemüket, hogy idejekorán meg
lássák, milyen nagy hiábavalóság 
mindez.

Dec. 20. Préd- 2:12—26. Péld. 30. 
1—9. A prédikátor még a munkában 
sem találja meg lelkének nyugalmát 
és kielégíttetését, mig meg nem lát
ja, hogy az is Isten kezében van, 
Amig az ember a maga erejéből végzi 
a munkáját, maga akar abból hasznot 
és dicsőséget nyerni, addig csalódás 
és keresűség lesz a része. Aki a jö
vendőt is maga akarja formálni, an
nak a lelke nem tud megnyugodni, 
mert az Isten kezében van, s csak Ö- 
reá bízhatjuk,, hogy kivel fogja foly- 
tattatni munkánkat, ha elszólít ben
nünket a földről. Jó nekünk megérte
nünk, hogy egyetlen ember sem pél- 
külözhetetlen, Isten mindent tud pó
tolni.

Dec. 30. Préd. 5■ Péld. 31:10-31. 
Istennel szemben való magatartásunk
ról emlékezik itt meg a prédikátor. 
Nagyon fontos ebben az a tanács, 
hogy vigyázzunk a nyelvünkre. Milyen 
szép, kegyes szavakat tud mondani 
némely ember s mennyire távol van 
a szíve Istentől! Hogy teszi könnyel
műen az Ígéreteket, amelyeket talán 
nem is szándékozik megtartani! Ke
véssé él bennünk Isten szentségének a 
tudata, különben jobban vigyáznánk a 
Vele és Róla való beszélgetéseinkben.

Dec. 31. Préd. 12. 1:4—6. Zsolt: 90. 
Tekintsünk vissza az év utolsó napján 
az elmúlt esztendőre. Akár ifjak va
gyunk, akár öregek, mindnyájunknak 
szól az intés, hogy Isten ítéletre von 
bennünket cselekedeteinkért, sőt sza
vainkért és gondolatainkért is. Hogy 
állunk meg az ítéletben? Csak úgy, 
ha reánk teríti kegyelmének palást
ját Az, Aki megvásárolt bennünket vé
re árán, Aki elszenvedte helyettünk a 
gyalázatot és a halált, hogy nekünk 
üdvösségünk és életünk legyen. Mene
küljünk Őhozzá, végezzük el Ővele az 
óévet; s kezdjük ővele az újat!
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