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KARÁCSONYI FÉNY.

Karácsony! Úgy hangzik e szó, mint távoli harangzúgás a 
csendes örökkévalóságból és behatol szíveink legmélyébe. 
Körülöttünk nyugtalanság, gyűlölet, irigység. Az emberiség 
békételen, örömtelen. A gyengét letaposva, előretörve haj- 

hásszák az érzéki örömöket és kívánságokat. Kinek van ideje advent 
csendes fénye, karácsony csodája számára? Beteljesedett Isten Igéje: 
„Sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket+ Sötétség borítja a 
magyar népet is.

Karácsony „megállj“-t parancsol a munkahelyünkön, gondjaink 
s a mindennapi élet ezer küzdelme között, fájdalommal, szenvedés
sel teli szíveinkbe. Szent „megállj“ ez. Az örökkévalóságból szól.

KARÁCSONYI BÉKE.

Karácsonyi békére vágyom,
Mely itt Jézussal megjelent, 
Legszebb ajándék a világon; 
Karácsonyéji béke, csend.

Mert minden kincs, mit nyújt az élet, 
Üres fény, szappanbuborék,
De ha e béke az enyém lett,
Úgy ez örökre szól s elég.

Karbe Anna dalaiból torditotta 

Vargha Gyuláné.
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Karácsonyi szózat.
Egy családanyával beszélgettem. 

Nem kerestem ezt a beszélgetést, 
de adódott. Láttam, hogy lelki 
szükséglete, hogy beszélgessen, s 
ezért örömmel rendelkezésére áll
tam.
Súlyos dolgokat mondott el. Be
tekintést engedett életének évtize
des küzdelmeibe, vívódásaiba, 
szenvedéseibe. Azt mondta, hogy 
már összetört volna az élet terhe 
alatt, és kétségbeesésében elvetette 
volna magától életét, ha nem is
merné az Urat, akinek a kezét 
meg-megragadta, amely isteni kéz 
ezután folyton-folyvást a vizek fe
lett tartotta és megtartotta a mai 
napig. Úgy el tudom hinni mindezt 
annak az öreg családanyának! És 
úgy együtt tudok vele érezni!

A legsúlyosabbnak azt láttam, 
hogy valaki, aki szorosan hozzátar
tozik az életéhez, és aki emberi 
meglátás szerint okozója sok nyo
morúságának, hitetlen; épen azért 
okozója a sok nyomorúságának, 
mert hitetlen. És ami ennek a hitet
len embernek a terhét még súlyos
bítja, az az a körülmény, hogy 
ő maga hívőnek 'tartja magát vagy 
legalább annak mondja magát, hogy 
a szíve mélyén tényleg megvan-e 
győződve arról, hogy hisz, nem 
tudni.

Mindenesetre sajátságos hite 
van, ha valóban hisz. Azt monldja, 
hogy hisz az Istenben, imádkozik 
Istenhez, Isten meg is hallgatja 
imáit; azonban nem hisz a Jézus 
Krisztus áldozatában, vérének bűn
bocsátó és megszentelő erejében; 
tehát tulajdonképen nem hisz Jé
zus Krisztusban, mint Megváltó
ban. Nem hisz abban, hogy Isten 
épen a Jézus Krisztusban kegyel
mes Istene ennek a bűnös emberi
ségnek. Ezért van az a szomorú 
tény, hogy ez az ember látszólag

nyugodt lelkiismerettel, minden 
szégyenérzet nélkül, nyíltan éli a 
maga bűnös, megterhelt, botrán- 
koztató, szívfájdalmat szerző életét.

Ez az ember embertypus. Typu- 
sa mindazoknak a megszámlálha- 
tatlanoknak, akik azt mondják, 
hogy hisznek, de nem hisznek. 
Akik állítólag Istenben mint Atyá
ban hisznek, de Istenben mint 
Fiúban, a Jézus Krisztusban nem 
hisznek, s ezért bizony az Atya- 
Istenben sem hisznek, mert Jézus 
Krisztus nélkül senki sem hihet 
Istenben. Akik istenfélő keresztyé
neknek mondják magukat, azon
ban az, ahogyan nap-nap után 
élnek, ahogyan beszélnek, amit 
tesznek, vagy nem tesznek, rácáfol 
»istenfélő« keresztyénségükre, s 
nyilvánvalóvá teszi az előtt, akiinek 
mindeneknek megítélésére való 
képesség adatott (I. Kor. 2:15.), 
hogy szabadsága, melyben él, nem 
az Istenhez való kötöttségből folyó 
szabadság, hanem — istentelenség 
és erkölcstelenség. Akik tagadják 
Krisztus istenségét, megváltói hi
vatását, vérének üdvözítő erejét, 
s ezért megváltás, üdvözülés nem 
lehet osztályrészük, hanem csak 
kárhoztató isteni ítélet.

Karácsony Isten szeretetét hir
deti: ember, akárki vagy, tudd 
meg, hogy Isten szeret, és ezért 
nem akarja, hogy elveszítsd ma
gadat hitetlenséged, tévhited, is- 
tennélkülisiéged konok állapotában!

Karácsony Isten szeretetét hoz
za: Jézus Krisztusban Isten maga 
leszáll a földre, hogy tégedet is, 
akárki és akármi vagy, megváltson 
önmagadtól s mindentől, ami kár
hozatot hozna neked!

Karácsony Istent magát hozza a 
Jézus Krisztusban, kitárt karokkal, 
szeretőn mosolygó szemmel, bízta
tó szóval: mindenki... tehát te is, 
te is, te i s . . .  h ig yj,... jö jj., élj!

Isten szeretet!
Úgy van, Uram! Z. f i .
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A sötét fenyő.
Karácsonyeste ha leszáll 
fehéren és sejtelmesen, 
ha csillaghimes fátyola 
már elterült völgyön, hegyen, 
kicsiny falun, nagy városon, 
s minden szíven már átoson 
valami titkos sejtelem, 
akkor ott fenn és ideleim 
s mindenfelé csak fény ragyog. 
Földön és égen, mindenütt 
kigyúlnak a csillagok.

Kicsiny fenyők, szálas fenyők, 
sötétek, árvák azelőtt 
sugárözönbe fűidének.
Ragyognak a gyerekszemek, 
örvendenek kicsik, nagyok, 
Karácsonyeste így köszön: 
»Örüljetek Csak. Itt vagyok.«

Karácsonyeste ha leszáll 
fehéren és sejtelmesen, 
ha csillaghimes fátyola 
már elterült völgyön, hegyen: 
egy nagy, sötét fenyő előtt 
ott látom árván állni Őt,
Kinek dicső nevébe’ lenn 
karácsonyfák tündöklenek, 
Világolnak sok ezeren.

-Uram , m iérte fájdalom?
Hát Neked nem készítenek, 
ékítenek, díszítenek, 
karácsonyfát az emberek?
Van otthonod, van templomod. 
Hány karácsonyfa lángol ott. 
Örvendhetnél a fényiben!
Mért állsz e zord, e fénytelen 
fenyő előtt szomorúan?
Szívednek1, mondd, mi búja van?

Angyalhangok zenéjitől 
köröttem rezeiül már a lég:
A Megváltó oly bánatos. 
Karácsonyi szép fája, sok, 
hiába fénylik és ragyog, 
rajt. gyertyaláng bármenftyi ég, 
ó, nem elég! mind nem elég 1

"Ezen a fán kevés a láng.
Ez a fenyő a nagyvilág.
A gyertyák rajt szerelmitől 
kigyulladt emberszíüek.
Kevés, kevés a gyertya rajt, 
azért sötét, azért hideg.

Fejem lehajtom hangtalan:
A Megváltónak búja van. 
Szeretném felvidítani.
Úgy nyom, úgy éget valami.
Az én szívem — olyan beteg. 
Nincs benne fény, se szeretet. 
Az én szívem 'sötét, hideg.
Oda is adnám, de minek!

Mégis ...  tovább nem nézhetem 
szent szemeit ily könnyesen.
Sötét szívem előveszem.
Beteg szívem — Eléteszem ... 
Milyen szeretve felveszi.
A zord fenyőre felteszi.
És mily csoda: már lángol is! 
Már fénylik is, világol is!
Hallom angyalok halk dalát:
Lásd, hogy örül. Ljásd, erre várt.

Testvér, testvér! Karácsonyfán 
a gyertyaláng, ha felragyog, 
jusson 'eszedbe néked is, 
mit susognak az angyalok:
Sötét fenyő a nagyvilág.
Alig ragyog rajt gyertyaláng. 
Vaj’ a fied ott ég-e már?
’A Megváltó szívedre vár.

Bélák Erzsébet.

A csodálatos gyermek.
Hyeronimusz, akit Jézus Krisz

tus születése helyéről nem tudtak 
elvonni amikor magas egyházi hi
vatalt kínáltak fel neki, követke
zőket írja:

»Ahányszor az Ur Jézus születési 
helyét megtekintem, szívem beszél
getni kezd a gyermek Jézussal. 
Én azt mondom: »Óh, Jézus, mily



188 . . F é n y s u g á r

keményen fekszel az én üdvössé
gemért, miként háláljam ezt meg 
neked?« Hallom a gyermek fele
letét: »Én nem kiváltok semmit:, 
énekeld: »Dicsőség legyen Istennek 
a magasságos mennyekben, békés 
ség a földön, és az emberekhez 
jóakarat« és legyen kedves ez te 
előtted is.« Tovább beszélek: »Ked
ves gyermek akarok neked valamit 
adni, legyen a tied minden pén
zem.« A gyermek1 így válaszol: 
»Enyém az ég és a föld, benne 
minden ezüst és arany, semmire 
sincs szükségem. Add a szegények
nek, és elfogadom, mintha nekem 
adtad volna!« Én azt mondom: 
»Szívesen megteszem, de neked is 
adnom kell valamit, különben a 
fájdalomtól meghalok!« A válasz 
így hangzik: »Ha olyan adakozó 
akarsz lenni, halld megmondom 
mit adj nekem, add ide bűnei
det és gonősz lelkiismeretedet!« 
Én így szólok: »S Te mit akarsz 
azokkal tenni ?« A gyermek azt 
feleli: »Én azokat vállaimra ve
szem, mint Ésaiás próféta mond
ja: »Az uralom az ő vállán lészen«, 
én a te ,bűneidet akarom.« Akkor 
keservesen sírni kezdek és azt 
mondom: »Te drága gyermek Jé
zus, mily nagyon megindítottad 
szívemet. Azt gondoltam, Te vala
mi jót akarsz tőlem, pedig az én 
gonoszságaimat kéred. Vedd el, 
ami az enyém, és add nekem, ami 
a tied, akkor én szabad vagyok a 
bűntől és bizonyos az örökéletem!«

Erős Isten.
Sok évvel ezelőtt karácsony es

te hírül adták a templomtornyár 
ból a harangok a régi és mégis 
mindig boldogító örömüzenetet: 
»Született néktek ma a Megtartó!«

Az én szívem is - viszhangzott 
»Számomra is! Számomra is!«

Előttem feküdt a nyitott Biblia. 
Lelki szemem előtt felemelkedett 
az ótest,amentumi nagy prófétá
nak az alakja, felemelte a kezét és 
jját a karácsonyi csodáról szóló 

Igére tette: »,.. az uralom az Ö 
vállán lészen, és hívják nevét:: cso
dálatosnak, tanácsosnak, erős Is
tennek... uralma növekedésének 
... nem lesz vége ... «

Kezemet összekulcsolva gondol
koztam; lelkemben újra és újra 
viszhangzott, mint a karácsonyi 
harang kongásia: »erős Isten!, 
erős ... !«

Egy fiatal asszony halottas 
ágyától jöttem. Amit ott láttam, 
az erő volt, győzedelmes, diadal
mas erő. A karácsonyfa fénye 
visszatükröződött a feleség és 
anya kialvófélben lévő szemében. 
A kis hároméves, szőkefürtű leány
ka boldogan játszott a karácsony
fa mellett, közben fel-felujjongva: 
»Anyám! Anyám!« Közben meg- 
megsímogatta könnyező atyjának 
kezét: »Ne sírj apám!, ne sírj, az 
Ur Jézus itt van és anyukát az 
égbe viszi.« — A haldokló anya 
szelíd mosollyal az arcán intett 
férjének és az erős férfi görcsös 
zokogással borait le felesége ágya 
mellett velem együtt és három ké** 
pár imára kulcsolódott. Mindig 
nagyobb csend lett bennünk és kö
rülöttünk. — Csendes éj — szemt- 
séges éj — megszentelt éjszakája 
a hordozó, mentő, megszentelő, 
megvigasztaló, győzedelmes isteni 
erőnek! — Egy erős hős költözött 
haza, utolsó lehelete imádság volt 
ahoz, akiről a harang szólott; és 
az ő halálakor egy új, erős hős szü
letett — a férjjé, akinek a szívé
ben nagy lett az Ur Jézus, és aki 
uralma alatt meghajtotta engedel
mesen kemény, dacos szívét.

»Hívják nevét csodálatosnak, — 
erős Istennek!« — Valóban, aho
vá ez az erős Isten beköltözik, ott
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emberi élet újjászületik és Isten 
gyermekévé lesz. — Gyermek és 
ugyanakkor erős hős. — Az isteni 
szeretet gyermeke és hős, örökké
való erő által.

Harangok zúgnak a toronyban. 
Itt is, ott is, mindenütt megkoini- 
dulnak, ahol a kereszt és az erő 
jele a földre költözik. Zúgnak évi
századokon és évezredeken által; 
zúgnak mindenütt a bűnben siny- 
lődőknek is, zúgnak a szeretet 
könnyeinek is, zúgnak a haldokló
nak, a szenvedőnek. Kezemet ösz- 
szekulcsolom és imádkozom: »Cso
dálatos — tanácsos — erős Isten. 
— Örökkévalóság atyja, — békesi- 
ség fejedelme« Adj nekünk igazi 
karácsonyt! Add nékiink a Te 
erődet!

K arácsony éjszak ai 
találkozás.

Egy idős lelkész írja: Régi pap
lakunk végén üveges veranda 
volt. Télen az ajtót zárva tartot
tuk ugyan, azonban erősebb nyo
másra könnyen kinyílt. Évekkel ez
előtt gyülekezetünk eladott egyházi 
földet s az árát karácsony előtt 
egy nappal, december 23-án' ne
kem adták át megőrzésre. Ünne
pek elmúltával bankba akartuk 
helyezni a pénzt.

Karácsony éjszakáján különös 
zörejre ébredtem, s azonnal a rám
bízott összegre gondoltam. Köny- 
nyen elterjedhetett a hír, hogy a 
papiakban sok pénz van. Felöltöz
tem s halkan a dolgozószobám
ba nyitottam. Mozdulatlan csend. 
De mi történt? Egyszerre hango
kat hallottam. Az ebédlőből az aj
tórésen keresztül gyenge világos
ság szűrődött át. Szívem erősen 
dobogott, amikor az ajtókilincset 
lenyomtam. Különös látvány tárult

elém. A karácsonyfán egy szál 
gyertya égett, s a bőrdiványon ide
gen férfi ült, s arcát kezébe te
metve keservesen zokogott. Betö
rő volt! Előtte a padlón fúró, véső 
s egyéb szerszámok hevertek, az 
asztalon tolvajlámpa. Arcát nem, 
láthattam. De vájjon kell-e félni 
olyan embertől, aki karácsonyfa, 
gyertyát gyújt magának s alatta 
zokog? Sohasem felejtem el azt a 
halálosan szomorú arcot és mély 
bánatot tükröző szempárt. Úgy lát
szott, hogy ő sem félt tőlem. hasi
sán fölemelkedett, összeszedte a 
szerszámait.

»Ne csapjon zajt, nem bánltom. 
Elmegyek.« »Ne így!« — szóltam 
hozzá. »Üljön ide mellém, s mond'- 
ja el, hogy miért sírt.«

Hosszasan, figyelmesen nézett 
rám s azután csendesen megszó
lalt: »Nem tudtam, hogy kará
csony van. Azt hallottam, hogy na
gyobb pénzösszeg van a lakás
ban, azért jöttem. Amikor be
léptem s a karácsonyfát megpil- 
latottam, gyermekkori képek 
elevenedtek meg előttem. Különö
sen az otthon töltött karácsony
est. Szegény édesanyám szíve 
majd meghasadt miattam. Meg
gyújtottam a gyertyáit s megsirat
tam elhibázott életemet. Ne pré
dikáljon nekem tisztelendő úr. 
Mindent tudok, de nem tudok az 
alkoholtól és bűnös kívánságaim
tól megszabadulni.« »Jézus szabad
dá teheti!«

Felugrott mellőlem. Kihasznál
tam az utolsó pillanatokat. Beszél
tem neki Jézus kereső szereteté- 
ről. Bólintott. »Talán, — ha, — 
később, — . ..« Az utcáról hir
telen éles fütty hallattszotl, utál
na mégegy. Összeszedte szerszá
mait és szótlanul, lehajtott fej
jel indult a veranda felé. Az ajtó
ból mégegyszer visszajött s egy 
öt pengőst tett az asztalra. »A b. -
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törött ablakért,« — mondta, s a 
következő pillanatban eltűnt.

Tizenkét esztendeig nem hallot
tam az én karácsony éj Szakai, zo
kogó betörőmről. Akkor levelet 
kaptam egy fogházlelkésztől, a- 
melyben ennek a férfinak a ha
láláról tudósított. Az után a kará
csony éjszaka . után önként jelent
kezett a rendőrségen, a fogházban 
megtért és halála előtt nem sokkal 
elbeszélte találkozásunkat. Kérte, 
hogy üdvözletét adja át nekem. Az 
volt az utolsó betörési kísérlete. 
Karácsony, a maga csodálatos ere
jével, s iaiz a néhány szó, a)fnit 
mondhattam, útmutató lett számá
ra a menny felé. — Bár adná az Ur, 
hogy karácsony hatalma ebben az 
esztendőben is sok csodát tehetnie!

Egy kis visszaemlékezés.
Körülbelül 34— 35 évvel ezelőtt 

történt. Egy vasárnap este a hold- 
utcai áldott összejövetelek egyiké
ről, — amelyeken olyan sokan 
kaptuk meg az, első litmutjatást a 
Krisztusban való új élet felé - indul
tam haza, mikor egy magasterme- 
tü nő hozzám csatlakozott. Bemu
tatta magát, hogy ő Kunst Irén. 
Addig még a nevét sem hallottam, 
de‘ az utcán folytatott rövid be
szélgetés után már tudtam, hogy 
Krisztus szeretete köt bennünket 
össze. Később mugtudtam, hogy 
kiment a misszióba. Éveken ke
resztül testileg nagyon távol vol
tunk egymástól, da a köztünk lévő 
lelki kapcsolat nem szakadt meg. 
A háború ideje alatt aztán h.o szá
szabb időt töltött itthon;, s akkor 
többször is találkoztunk. Jobban 
beletekinthettem szeretettel teljes 
szívébe. Szerette Megváltóját, sze
rette mindazokat, akik az Ú réi 
voltak, de szerette az elveszett vi
lágot is, s ebben különösképpen

a kínai népet. Éhez a néphez érez
te magát elhivatva, isteni elhíva- 
tással. Mikor hazajött is, a szívét 
Kínában hagyta. A világháború ki
törése folytán kénytelen volt 1913- 
ban megkezdett első szabadságát 
a szokásos egy esztendő helyett 
nyolc évre kinyújtani. Sok munkát 
végzett itthon is a magyarok közt, 
mert szertejárva az egész ország
ban, mindenütt bizonyságot tett 
Megváltójáról s mindenütt ébreszt- 
gette a magyar szívekben a misz- 
szió iránt való érdeklődést és sze- 
retetet. De itt sem élhetett »kínai« 
munka nélkül. Budapesten össza- 
szedegette az utcákon apró kínai 
tárgyakat árulgató kínaiakat s 
ezek közül húszat sikerült meg
nyernie, hogy eljárjanak hozzá bib
liaórára. S ez a munka meghozta 
a maga gyümölcsét. Egy kínai fér
fi és a fia megtértek. Az apa nem
sokára megbékélt lélekkel ment 
haza mennyei Atyjának hajlékai
ba, a fiú, Lu Péter pedig ma is 
hirdeti az Evangéliumot, otthon 
Kínában.

1921-ben mehetett Kunst Irén 
ismét vissza szeretett munkahelyé
re, Kínába, ahol gazdagon megál
dott munkát végzett. Tíz év múlva 
jött ismét haza szabadságra. Mi
kor 1932-ben újra visszament, így 
búcsúzott: »Érzem, hogy utoljára 
vagyok idehaza, többé nem látjuk, 
egymást. Az én szeretett Kínám
ban akarok meghalni.« Isten tel
jesítette ezt a kívánságát. Kíná
ban, munkaközben, evangélizáló út
ban érte utói ,a betegség — tífusz 
—; s aztán a halál.

Néhány nappiai hálája hí
rének megérkezte előtt indult el 
számára a karácsonyi csomag a 
Fébé-egyesületből, de ő akkor már 
a mennyei hazában volt, s kará
csonyt már majd ott ünnepel. Őriz
zük meg szívünkben az emlékét!

Vargha Gyaláné-
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Tudakozzátok az Írásokat!
Dec. 17. Pléd. 1. Ésaiás 66:10—18. 

Milyen szomorú tapasztalatokat gyűj
tött a prédikátor azáltal, hogy minden 
nehéz kérdést a maga emberi okossá
gával akart megoldani. Ez bizony nem 
vezet célhoz. Míg az ember meg nem 
érti, hogy minden Isten kezében van, 
s neki mindennel van célja, addig a 
legtöbb dolog hiábavalóságnak tetszik 
eíőttünk, mert csak az emberi oldalát 
nézzük. Pedig a bölcseség is csak ak
kor igazi bölcseség, ha nem a magunk 
böicsesége, hanem onnan felülről vesz- 
szük. Nehéz volt ezt megérteni a 
prédikátornak, de nekünk is csak ak
kor nem nehéz, ha alázatosak vagyunk 
s elismerjük, hogy Jézus Krisztus ada
tott nekünk böleseségül. (I. Kor. 1:30.)

Dec. 18. Zsid. 11:28—4(1 Ésaiás 
66:19—24. A hit mindig az egyes em
ber tulajdonát kell, hogy képezze, de 
sok hívő együtt hatalmas közösséget 
is képezhet, amely át tud kelni ne
hézségek tengerén és ,Ie tudja dönteni 
akadályok kőfalait. Ilyen lelki közös
ségre hívja el Isten az ö gyerme
keit, s erre kell azoknak törekedniük 
is. Azért természetesen minden kö
zösségben vannak olyanok, akik hi- 
tökkei, határozottságukkal, talértárná
ikkal különösképén kimagaslanak és 
vezetőkké lesznek. Nem mindenki lehet 
Mózes, Gedeon, Dávid, Sámuel, nem 
mindenki lehet hadvezér, de minden 
közkatonára is szükség van, hogy a 
sereg győzelmes lehessen.

Dec. 19. Zsid. 12:1—13. Zsolt.: 9?. 
Megtanultunk-e már minden dorgá- 
lás't és ostorozást Isten kezéből venni 
és hálát adni érte? Ez nem könnyű 
lecke, de aki megtanulja, az élvez
heti is békességes gyümölcseit. A dor
gálással és fenyítéssel az Ur sokszor 
épen azokra a bűneinkre akar figyel
meztetni, amelyeket még le kell ten
nünk, s ha ebben engedelmesek va- 
gyun k, ez eddig nem tapasztalt lelki 
békességre vezet. Néha azonban csak 
hitünket akarja Isten próbára tenni, 
s mily jó, ha akkor is, ahelyett, hogy 
zúgolódva mondana.ik: »miért van ez?« 
engedelmesen és alázatosan meghajt
juk a fejünket. i

Dec. 20. Zsid. 12:14—29. Zsolt. 92. 
Az ember Mózesnek, az ó-szövetség 
közbenjárójának szavát megvetni is 
nagy bűn volt. Hát még milyen bűn 
megvetni Isten Fiának a szavát? Isten 
a maga kijelentésében megrázó szavak
kal állítja elénk azoknak elkövetke
zendő sorsát, akik így cselekszenek.

De az Isten fiának szavát épen azáltal 
vetik meg az emberek, hogy nem ol
vassák Isten kijelentését, a bibliát, 
vagy pedig, ha olvassák, vagy hallják, 
nem hisznek neki. Óh, bár fel tud
nánk ébreszteni az emberi lelkekben 
az Isten Igéje után való éhséget és 
szomjúságot.

Dec. 21. Préd. 2:1 14. Zsolt. 121.
A prédikátor, miután csalódott az em
beri bölcseségben, a világ élvezetében 
próbálja megtalálni a boldogságot. 
Sorra vesz mindent, ami a szemnek, 
fülnek, ajkaknak és minden egyéb 
testi érzékszervnek kellemes, s végül 
itt is arra az eredményre jut, hogy ez 
is mind hiábavalóság s a lélek gyöt
relme. De hogy is lehetne másképen? 
Testi vágyak kielégítése sohasem ve
zethet Isten ismeretére, pedig az em
ber boldogságának forrása Isten. Hány 
ember keresi ma is a világi élveze
tekben a boldogságot, s ha ezekben 
csalódik, sokszor már el is fásult a 
lelki javak megragadására. Nem jobb 
volna-e mindjárt evvel kezdeni?

Dec. 22. Préd. 2:15—26. V. Móz. 
18:15—19. Bölcsnek és bolondnak egy
aránt meg kell halnia, — mondja a 
prédikátor, és igaza van. A földi élet 
mindenki számára elmúlik, s az ember 
még azt sem tudja, hogy amit földi 
munkákból végezett, abból mi marad 
meg és kinek a kezére jut. Isten bi
zonyára azért engedte meg, hogy a 
prédikátor ezeken a dolgokon gyötrőd
jék, hogy végre is eljusson s min
ket is elvezessen erre a meggyőződés
re, hogy minden az Istennek kezében 
van. Milyen más irányt vesz annak 
az embernek az élete, aki ezt fölis
merte!

Dec. 23. Ján. 1:19-28. Fii. 4:4-7. 
Ján. 1:15—18. /. Ján. 1:1—4. Milyen 
erőteljes Jánosnak ez a bizonyságté
tele. Arról szól, amit a szemeivel lá
tott, a kezeivel megérintett, ami tehát 
előtte megdönthetetlen bizonyosság. S 
ezért hí föl bennünket elsősorban is, 
az ővelök, a tanítványokkal való kö
zösségre, mert tudja, hogy csak úgy 
juthatunk közösségre az Atyával és 
Fiával, ha az ő bizonyságtételöknek 
hiszünk. Igen, nekünk a prófétai szót 
úgy kell vennünk, mint ami nem em
beri akaratból származott, hanem mint 
amire a Szent-Lélek indította Isten 
szent embereit. (II. Pét. 1:21.) Ol
vassuk így a bibliát, s akkor lehet 
azon Istennek áldása.

Dec. 24. Luk. 1:46—55. Ésaiás 9:6-7.
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Sok házban fölgyúlnak ma a kará
csony fagyertyácskái. De fölgyúl-e a 
szívekben a hála lángja azért a gyer
mekért, aki adatott nekünk? ő-é a 
középpontja örvendezésünknek? őt 
tartjuk-é a legnagyobb ajándéknak? 
Tapasztaítunk-e már valamit abból, 
hogy ő igazán az, akinek a próféta 
már előre is jelzi. Tehetett-e már a 
mi életünkben csodát, a megtérés cso
dáját? Vezethetett-e már' tanácsai
val? Megdicsőithette-e már erejét a 
mi erőtelenségünkben? Az örökkéva
lóság reménységével betölthette-e már 
a szívünket? S van-e igazi lelki bé
kességünk őbenne? Karácsonyi kér
dések, felelj meg rájok.

Dec. 25. Luk. 2:1—14. Titus 2:11-14. 
Máté 1:18—23. I. Ján. 3:1—5. Megje
lent az Isten idvezítő kegyelme, — 
ez a műit, a karácsonyi üzenet min
dennek az alapja. Ellünk ezentúl a je
lenvaló világon, — ennek kell lenni a 
jelenünknek, hogy eljuthassunk az Is
ten által elénk tűzött célhoz. Jézus 
Krisztus dicsőséges megjelenése ez a 
jövő, amelyet csak akkor várhatunk 
örömmel, ha a múltra építve jelen 
földi életünk épületét szentségben épít
jük fel. Drága karácsonyi ajándék ez 
az ige.

Dec. 26. Luk. 2:15-20. Titus 3:4-7. Ján. 
1:1—14. Zsid. 1:1—6. A karácsonyi 
üzenet folytatása. Nem a magunk ere
jéből építjük életünk épületét. Szent
lélek által újjá kell születnünk, s ak
kor a Jézus Krisztusban onnét fe
lülről 'reánk kitöltött és napról-napra 
megújuló kegyelem tesz bennünket ké
pessé a szent életre. Ez adja meg 
szamunkra a boldog jövő bizonyossá
gát és az örökéíetnek zálogát. Kell-e 
ennél drágább, gazdagabb karácsonyi 
ajándék?

Dec. 27. Préd. 3.1; 9 -22. Zsolt. 
99. »Minden az Istennek ajándéka.« 
Sok minden próbálkozás után erre a 
tapasztalatra jut a prédikátor. így 
tudjuk-e mi is nézni a dolgokat? El 
tudtuk-e már hittel fogadni, hogy Is
tennek örökkévaló tervei vannak ve
lünk, s ezekbe a tervekbe akarja be
leilleszteni a mi mindennapi életünk
nek aprólékos, és oly jelentéktelennek 
látszó dolgait is. A tni dolgunk tehát 
épen az, hogy ezeket a mindennapi 
dolgokat Isten kezéből vegyük és ör
vendezve végezve mindazt, amit ö 
reánk bíz. Nem a nagy, rendkívüli 
dolgok, hanem az aprólékos, hétköz
napi dolgok próbálják meg az ember 
hitét és hűségét.

Dec. 28. Préd. 9:1—10. Zsolt. 39. 
Az embereknek sorsa kívülről nézve 
olyan különbözőnek látszik, és pedig 
épen a leglényegesebb dolgokban egé
szen egyforma. Minden ember egy
formán ki van téve jő és balszeren
csének, egészségnek és betegségnek, 
életnek és halálnak. A fontos csak az. 
hogy mindezekben a dolgokban milyen 
álláspontot foglal el Istennel szem
ben. Vele éli-e át mindezeket, vagy 
nélküle? Ha vele akarja átélni, akkor 
meg kell mosnia ruháit a Bárány vé
rében, s vigyázni, hogy azok fehé
rek maradjanak. Folyvást kérni és el
fogadni kell a Szent-Lélek olaját, 
hogy a hit lámpása ki ne aludjék. 
Aki így él, az tapasztalni fogja, hogy 
akik Istent szeretik, azoknak minden 
javukra van.

Dec. 29. Préd. 11. Ésaiás 63:7—16- 
Mit ér az aggodalmaskodás, amellyel 
oly sok ember, még a hívő keresztyé
nek között is, annyira gyötri magát? 
A jövő Isten kezében van', s a mi dol
gunk a hűség a mai nap,o,ni, s a .bizalom 
Őbenne. Amit Isten nevében vetünk, 
az valamikor meghozza a maga ara
tását, s ha itt nem látják meg azt, 
meglátják az örökkévalóságban. A sö
tét, felhős napokban is gondoljunk a 
napra, amely a felhők mögött is ott 
rejtőzik. A megpróbáltatások között is 
az Urra, akinek arca a felhőkön át is 
ránk viíágol.

Dec. 30. Luk. 2:33—40. Gat. 4:1—7. 
Luk. 2:25—32. II. Kor. 5:1—9- Az 
idők teljessége akkor érkezett el, mi
kor a törvény betöltötte a maga hi
vatását, mikor az emberiség meglátta, 
hogy a maga erejéből a törvényt be
tölteni nem tudja. Akkor Isten kibo
csátotta az ő Fiát, hogy a törvényt 
betöltse. S kibocsátotta Szent-Leikét 
is, hogy mind azokat, akik őáltala 
Krisztust elfogadják, Isten gyermekei
vé tegye. Ez Isten csodálatos üdvter
ve. Az egész emberiség s abban min
den egyes ember számára. Az én szá
momra is, a te számodra is.

Dec. 31. Préd. 12. Zsolt. 90. Akár 
ifjú vagy, akár öreg, számodra is ez 
a dolgok summájá: »az Istent féljed 
és az ő parancsolatait megtartsad, 
mert ez az embernek fődolga.« Vissza
tekintve az elmúlt esztendőre, kérdezd 
meg önmagadtól: így éltél-é? Isten 
parancsolatainak a megtartása volt-e 
a fődoíog? S ha lelkiismereted vádol, 
vidd oda minden bűnödet a kereszt 
alá, s kezdj (az új évben új életet Krisz
tussal ! Vargha Gyutdné.
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