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r (  a í .\ „IMÉ, HIRDETEK NEKTEK NAGY /.( A ..\
OROMÉT!“

Valóban: „Örömet?“ „Nagy örömet?“ A  
mi időnkben annyi a vígság, élvezet- és 

gyönyörhajhászás és mégis az igazi, nagy, szívbeli öröm milyen ritka 
virág. Hányszor nyom le kíméletlenül a szükség és keserűség!

Az ember öröm után vágyik. Nyugtalan ösztönünk, soha ki nem 
elégíthető kívánságaink tanúbizonyságai ennek és annak is, hogy ezt 
a vágyat földi öröm soha nem csillapíthatja.

A  mi nemzedékünk nem érti meg az örömüzenetet; idegennek, 
érthetetlennek, hihetetlennek tartja. Ünnepelnek karácsonyt, de igazi 
karácsonyi örömben nincs részük. Az egyetlen, amit a karácsonyból 
megtartottak, a karácsony földi, emberi oldala, amely csak gyenge 
árnyképe az isteni szeretetnek: ajándékoznak és megajándékoztatnak, 
öröm a gyermekek örömében, régi emlékek, érzelem, hangulat — ez 
minden a karácsonyból. S ez olyan szánalmasan kevés. Amikor az 
élet fájó nyilaival megsebez, romhalmazzá dől az egész épület. A  
nagy öröm helyett keserű szívfájdalom, tátongó üresség marad.

„Imé, hirdetek néktek n a g y  ö r ö m e t “ — ez az első üdvözlet, 
mellyel Isten Fia jövetelét jelzi az angyal. S a búcsúzó Mester így 
vigasztalja tanítványait: „Örülni fog a ti szívetek és s e n k i  el  n e m  
veszi  a ti ö r ö m e t e k e t . “ —  Ha Isten, majd egykor minden 
könnyet letöröl az övéi szeméről, akkor „az Úrnak megváltottál meg
térnek és újjongás között Sionba jönnek, ö r ö k  ö r ö m  f e j ü k ö n ,  
vigasságot és örömet találnak s eltűnik fájdalom és sóhaj 1“

Óh, hogyan vágyunk mi mindannyian örök öröm után! Minden 
karácsony azt jelenti, hogy ez számunkra lehetséges Isten, gazdagon 
akar megajándékozni bennünket, ha megnyitjuk szíveinket és elfo
gadjuk azt.

Gyűljék meg bennünk az isteni öröm lángja, hogy a minden
napi élet sok szomorúsága között égő szövétnekünk legyen, amely 
másoknak is megvilágítja az útat 1

XI. évfolyam, 24. szám. 
1935. december 15.
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Akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog 
fel fölöttök! Ésaiás 9, 2.

A Meglátogatott minket
Luk.

nép, amely sötétségben 
jár vala, lát nagy vilá
gosságot . . .  Nem érzed, 

testvérem, hogy ezek az Igék ne
künk szólanak?! Szeretnénk szaba
dulni a sötétségtől, amely bennünk 
és körülöttünk szétárad, s sze
münk kutat kis fényforrás után, 
amely bensőnket és útunkat meg
világosítaná. S imá, jön a ka
rácsony, s jön felénk Valaki, aki 
maga a »világ világossága«, s mi 
láthatunk »nagy világosságot«, s 
nekünk, a sötétség szegény foglya
inak is hozza a szent lehetőséget, 
hogy »világosság fiak-vá változ
zunk át. — Néhány elmosódó kép 
elevenedik fel most lelkemben, 
még a tanuló-évek idejéből. K a
rácsonyi vakációra mentem haza, 
s a vonat robogott velem az éjsza
kában. Fejemet az ablaküvegéhez 
támasztottam, s belenéztem a nagy 
sötétségbe. Látni szerettem volna; 
belelátni a titokzatos jövő sötét
jébe. Közben fel-felragyogott a 
mozdonyból jövő szikrák raja. 
Fényt keresett a ¡szemem és lelkem 
is! Milyen kegyelem, hogy Ben
ned megtaláltam, azóta már, óh 
Uram, Jézus! — Erdélyi hegyek 
közt utaztam kocsival, hűvös éj
szakában, alvó falvakon át. Csak 
itt-ott szűrődött ki égy-egy parányi 
fény a piciny viskók ablakából. 
Úgy szerettem volna tudni, hogy 
miről beszélnek ezek a sötét vis
kók és a virrasztó piciny fények, 
— örömről-e, gondról-e? Akkor 
úgy átéreztem azt, hogy testvé
rek vagyunk itt lenn abban is, 
hogy mindnyájunkat elborít az éj-

a naptámadat a magasságból. 
1. 78.
szaka. —- Milyen felséges vigasz* 
talás, Uram, hogy a Te jelenlé
tedre a bűnnek és fájdalomnak 
hideg éjszakája elmúlik, s ragyo
gó, meleg nappal lesz!

Istennek egy szolgája ment: ka
rácsonyeste valahol a német ln- 
gyek között egy beteglátogatás
ból hazafelé. Csodálatos este volt, 
nagy, mély csend, tiszta levegő, 
s valami felséges, mennyei áhitat 
a táj fölött. Amint az utas lené
zett az alvó völgyre, egy másik 
kép éledt föl lelkében. A betle
hemi éjszaka szent csendje, a né- 

j ma mező a virrasztó pásztorokkal,
■ s ott — távolabb Betlehem, —
I néhány fénypont az éjszakában —
| a kis istálló, amelyben az égi 
gyermek pihen. Ekkor született 
meg lelkében ez a karácsonyi 
ének: »Csendes éj, szentségss éj!«

| — »Az igazi világosság eljött volt 
j  már a világba, amely megvilágo
sít minden embert.« Ján. 1,9 . »És 
a világosság a  sötétségben fény
lik.« Ján. 1 ,5 . Öh, fogadjuk be 
ezen a  karácsonyon sötét, fény- 

j  télén szíveinkbe Őt, a  mi Urunkat 
a Jézus Krisztust, hogy legyen ott 

| fény, öröm és új élet!

»Szegény világ, sötét világ, 
Fényt és vigaszt neked ki ád? 
Jászolban ott, K i megjelent I Jön, s békességet hoz neked!«

— »Szív örülj, higyj, remélj, 
Krisztus megszületett!«

B , A ■ d. t.
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KARÁCSONYI FÉNY.
Eljöttél, mint mennyéi fény, 
áttörni a föld éjjelén, 
beragyogni rögös utunk, 
míg, otthonunkig él futunk.
Látod, a kín, á könny, a gond 
f öl dréroskasztott, porba vont.
Hu Te néni adnál új erőt, 
elégednénk a cél előtt.
Óh, áldva légy, hogy megjelent 
világosságod idélent, 
s mi elvihetjük szerteszét, 
hogy fénnyé váljon a sédét.
Óh, töltsd be szívünk teljesen.
Még a hajúinak éje sem
győzhet le minket, Mesterünk,
ha bennünk élsz, s Te vagy vélünk.
Oltárodon elégve mi
vágyunk Teérted fényleni
itt, s országod ha még jelent,
örökre. Nálad, odafent.

Bélák Erzsébet.

Megzavarhatatlan öröm.
Süvöltve zakatolt keresztül a 

vonat az éjszakában. Gondolatai
ban elmélyedve ült egy ifjú. Szí
ve olyan örömtelen, amilyen csak 
lehet.

Rettenetes volt az elmúlt év. ! 
Lelkében felelevenedett a szülői
ház képe: szép kis villa a város 
előkelő negyedében. Milyen élet 
folyt a házban! Jóllehet, nővére 
f érj hezmene tel ével üresebb lett a 
ház, de annál nagyobb volt az 
öröm, amikor az hazajött. Ilyenkor 
még a nagyon elfoglalt édesapa 
is abbahagyta a munkát és örö
mük újjongó örömben tört ki.

Öh, de az elmúlt év! Az édesapa 
váratlanul a mennyei hazába köl-

í  tűzött, a villát el kellett adniok, 
szükség kopogtatott az ajtajukon.

A vonat megállt. Alig mert kö- 
j  rülnézni. Rettenetes karácsony és 
| odafent a szűk lakásban még ret- 
I íenetesebb' lesz!

Gépiesen ment felfelé a lépcsőn. 
Amikor az utolsó fokra is felhá- 

j  gott, gyenge világosság szűrődött 
ki az ajtón. Édesanyja és testvére 
énekkel jöttek eléje:
»Öröm, öröm, óh, drága kedves hír, 
Melyet hirdettek angyalok, 
Békéről és szeretetről beszél, 
Öröm, amelynél nem lehet na

gyobb !«
Az- ifjú mozdulatlanul állt, mint

ha odakötözték volna. Szeméről 
lassan lehullott a hályog. Kará
csony, örömüzenet, neki is szól. 
A megfáradtaknak, a küzdőknek, 
a csüggedőknek, a szenvedőknek, 
szól az angyali híradás. Megér
tette, hogy a karácsonyi öröm nem 
a külső körülményekben rejlik, 
hanem Isten nagy ajándékában: 
»Aki az ő tulajdon fiának nem 
kedvezett, hanem őt mindnyájunk
ért odaadta, mimódon ne ajándé
kozna vele együtt mindent miné- 
künk?«

Boldog karácsonyt ünnepelt.

Minden marad ahogy volt 
és mégis más lesz.

Ha a villanyt meggyújtjuk, 
minden bútordarab a helyén ma
rad, a falak nem tolódnak el, új 
tárgyak ezáltal nem kerülnek a 
szobába, — de minden darabot 
kiragad a fény a sötétségből a 
világosságra. — Karácsony nem 
azt jelenti, hogy minden beteg 
meggyógyul és minden szegény 
gazdag lesz, hogy minden fárad
ság és nehézség kivétetik az éle
tünkből. De mindezek a dolgok 
az örökkévalóság fényébe és meg
világításába kerülnek.
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Elveszve.

A vásári bódék körül tölonga-! 
nak az emberek. »Ide tessék! Az j 
olcsó Jánoshoz. Egy pengőért 
megajándékozhatja egész család
ját! Vásároljon az olcsó Jánosnál!« 
Az emberek nevetve állottak meg.

»Itt a finom törökméz! A leg
jobb csemege. E gy egész zacskó
val tíz fillérért!« Kicsiny, masza- 
tos gyermekkéz számolja le a 
pénzt az asztalra, s azután boldo
gan szopogatva fut tovább.

»Karácsonyfát vegyenek! Gyö
nyörű karácsonyfát!«

Az egyik bódé előtt, teljesen el
merülve a sok gyönyörűség szem
lélésében áll egy négy év körüli 
fiúcska. Az árus játékautót vesz 
elő, felhúzza, s odaállítja az asz
talra. A gyermek önfeledten kí
séri. minden mozdulatát.

lassan szálldogál a hó. Az em
berek hazasietnek. Az árusok cso
magolnak. A gyermek felriad- 
»Anyám!« — kiáltja rémülten. Tes
tét átjárta a hideg. Reszket. »A- 
nyám!« — kiáltja most már pa
naszosan. Kezdi megérteni, mi
lyen esztelen volt, mikor édesany
ját elhagyta azért, hogy a játé
kokat nézegethesse. »Anyám! A- 
nyám!« sírva szalad keresztül az 
utcákon. Hirtelen felfigyel. »Fi
am, Jancsi!« — hallja. A legked
vesebb hang volt — az édesanya 
hangja. Végre megvan a  gyer
mek! »Anyám!« — »Jancsi!« ... és 
rendben van minden.

Hátul, az egyik oszlop mögött 
áll egy férfi. Ruhája rongyos, sza
kadozott, arca kiélt, tekintete bá
natos. Magasan fölhajtva kabát
ján a gallér, kezét mélyen a zsebé
be sülyeszti. Itt az oszlop mögül 
figyelte a történteket. Látta a fi
úcska szomorúságát, és tanúja volt 
a viszontlátás örömének. »No, 
most minden rendben van!« —

gondolta. S egyszerre megtelt, a 
szíve kimondhatatlan vágyódással: 
»óh, ha az én életemben is még egy
szer jól lehetne minden! Óh, hogy
ha én elveszett, tévelygő még egy
szer így hazat a 1 ál hat n ék!«

Ismered-e ezt a vágyat, kedves 
Olvasóm? Mi mindnyájan elveszett 
fiák vagyunk. Az a gyermek a 
tarka, színes látnivalók forgatagá
ban tévedt el. — Nálunk nem 
így Van-e? Körülvesz bennünket 
e világ hazug csillogása. Csalóka 
fénye vonz, tarkasága elkápráztat, 
bűne csábít. Rabjaivá leszünk.

S a lárma, vigadozás és tüle
kedés közben nem vesszük ész
re, hogy elengedtük a kezet — 
Isten kezét, azt a kezet, amely 
nélkül nem találhatjuk meg az 
utat. — Úgy járunk, mint az a 
gyermek, —• amikor az éj leszállt, 
s a hó és hideg átjárta, akkor 
vette csak észre: »Eltévedtem!«A 
te életedet is érinti egyszer a  szen
vedés és fájdalom hideg szele. 
Halálosan megbetegszel. Elvesz
tesz valakit, aki életed számára 
mindent jelentett. Vagy pedig 
szükség kopogtat ajtódon. Az em
ber felfigyel, megérzi, hogy el
hagyatott és elveszett. Nézd, hogy 
örül az anya, amikor gyermekét 
megtalálja! A  mi Istenünk össze
hasonlíthatatlanul hűségesebb, ö 
már régen figyeli elhagyatottságo- 
dat. Látott már akkor, amikor e 
világ hálójába estél, s a  bűn meg
kötözött. Szíve megesett rajtad. 
Elküldte éretted szent Fiát.

Már zúgnak a karácsonyi ha
rangok. Hangzik a karácsonyi é- 
nek. »Az embernek F ia  azért jött, 
hogy megkeresse és megtartsa azt, 
ami elveszett«. Téged is!

A karácsonyi harangok öt di
csérik. Zúgjon a mi szívünk is e- 
gyütt velük.
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A  fogoly prédikációja.

Funcke Ottó beszéli: Fiatal lel
kész voltam. Karácsony délelőtt
jén egyedül ültem dolgozószobám
ban. Asztalom tele volt fehér pa
pirossal. Bármennyit gondolkoztam, 
nem, tudtam előre jutni, pedig a 
három következő napon legke
vesebb öt prédikáció várt reám. 
Kzért szívem szomorú és nehéz 
volt. Azonban levertségemnek más 
oka is volt. A lelkészlak, ahonnan 
azelőtt öröm és ének hallat
szott, most szomorúság házává 
változott. Az édesanya élszólítta- 
tott, gyermekem árva lett. Kicsiny 
fiamhoz menekültem, s göndör fe
jecskéjét ezer könny harmatával 
öntöztem. S szívem egyre jobban 
megmerevedett. Úgy láttam, le
hetetlenség a Megváltóról szóló ö- 
römüzenctet hirdetnem.

Ezen a reggelen az elmúlt na
pok minden fájdalma, szenvedése 
keresztüiviharzott lelksmen. A  pré
dikációra való készülés sehogysem 
ment. De a szívem annál hatalma
sabban, sírva, panaszkodva, kol
dusszegényen menekült a gazdag 
Atya szívéhez, aki bár olyan mesz- 
sze lakik, mégis nagyon közel van 
azokhoz, akik Öt segítségül hív
ják. Könyörülj rajtam, Uram, se
gíts jóságos mennyei Atyám, se
gíts rajtam, akármilyen úton!« S 
megtapasztaltam újra, hogy az 
Atya komolyan veszi azt, amit 
megígért: »Mielőtt kiáltanának, én 
felelek ők még beszélnek ás én 
már meghallgattam őket!«

Dolgozószobám ajtaján szerény, 
csendes kopogás hallatszott, majd 
amikor nem feleltem, egyre erős- 
bödött. »Tessék!« Lassan meg
nyílt az ajtó, s vonakodva jött 
be egy kedves kisleány, akit fél
évvel ezelőtt készítettem el a kon
firmációra. Lujzának hívták, egy
szerű, nagyon szegény család gyer-

] ineke. Barátságosan köszönt, s 
tiszta fehér kosárkát tett székem 

| mellé a földre. »Nagyon szerettem 
volna mégis« — kezdte kissé el
pirulva. »Igen, nagyon szerettem 

! volna kedves Tisztelendő úrnak 
I bármilyen kicsiny karácsonyi aján- 
j dékot hozni!« Nem tudtam másra 
gondolni, minthogy a leányka ta- 

| tán almát, vagy tojást hozott, s 
ki akartam nyitni a kosarat. A 
gyermek nevetve kiáltotta: »Ne 
tessék hozzányúlni a kosárhoz, 
mert kirepül belőle!« »Mi repül 
ki?« — kérdeztem. »A fogoly« — 
volt a felelet. Élő fogoly volt, a 
kosárban. Puhán beágyazva, egy 
tollacskája sem hiányzott -- Luj
za így mondta el a fogoly tör
ténetét :

»Hónapok óta gondolkoztam, 
hogy nem tudnék-e vinni valamit 
a Tisztelendő úrnak, aki olyan 
szomorú, valami ajándékot kará
csonyra? De Tisztelendő úr is jól 
tudja, hogy milyen szegények va
gyunk. Vásárlásra nem gondolha
tunk, almánk sem termett az idén, 
a tyúkok sem rakták még le tojá
saikat. így hát kívánságomról 
szüleim! előtt sem szólhattam. Is
tent kértem és azt mondtam: 0 
adhat nékem valamit Tisztelendő 
út számára, hiszen Ő olyan gaz
dag, a szenvedőkkel úgy együtt é- 
rez és megért és én nem magam
nak akartam. De nem adott sem
mit. Nagyon elszomorodtam. Min
dig szomorúbbá lettem, mert azt 
gondoltam, Isten nem hallgat meg- 
Végre ma reggel korán, amikor 
a többiek aludtak, kinyitottam az 
ablak egyik szárnyát, s újra szí
vem kívánságára gondoltam. 
Egyszerre berepült ez a fogoly az 
ablakon, leült a lábamhoz, s o- 
lyan csendesen maradt, mintha ré
gen ismert volna. Most már tud
tam : Isten küldte néked karácso
nyi ajándékul, a Tisztelendő úr-
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Elveszve.
A vásári bódék körül tolonga-  

nak az emberek. »Ide tessék! Az 
olcsó Jánoshoz. E gy pengőért | 
megajándékozhatja egész család-  
ját! Vásároljon az olcsó Jánosnál!« 
Az emberek nevetve állottak meg.

»Itt; a  finom törökméz! A leg
jobb csemege. Egy egész zacskó-  
val tíz fillérért!« Kicsiny, masza- 
tos gyermekkéz számolja le a 
pénzt az asztalra, s azután boldo
gan szopogatva fut tovább.

»Karácsonyfát vegyenek! Gyö
nyörű karácsonyfát!«

Az egyik bódé előtt teljesen el- j  
merülve a sok gyönyörűség szem
lélésében áll egy négy év körüli l 
fiúcska. Az árus játékautót vesz I 
elő, felhúzza, s odaállítja az asz
talra. A gyermek önfeledten ki
séri minden mozdulatát.

Lassan szálldogál a hó. Az em
berek hazasietnek. Az árusok cso
magolnak. A gyermek felriad. 
»Anyám!« — kiáltja rémülten. Tes
tét átjárta a hideg. Reszket. »A- 
nyám!« kiáltja most már pa
naszosan. Kezdi megérteni, mi
lyen esztelen volt, mikor édesany
ját elhagyta azért, hogy a  játé
kokat nézegethesse. »Anyám! A- 
nyám!« sírva szalad keresztül az 
utcákon. Hirtelen felfigyel. »Fi
am, Jancsi!« — hallja. A legked
vesebb hang volt — az édesanya 
hangja. Végre megvan a gyer
mek! »Anyám!« — »Jancsi!« ... és 
rendben van minden.

Hátul, az egyik oszlop mögött 
áll egy férfi. Ruhája rongyos, sza
kadozott, arca kiélt, tekintete bá
natos. Magasan fölhajtva kabát
ján a gallér, kezét mélyen a zsebé
be sülyeszti. Itt az oszlop mögül 
figyelte a történteket. Látta a fi
úcska szomorúságát, és tanúja volt 
a viszontlátás örömének. »No, 
most minden rendben van!« —

gondolta. S egyszerre megtelt a 
szíve kimondhatatlan vágyódással; 
»óh, ha az én életemben is még egy
szer jól Lehetne minden! Oh, hogy
ha én elveszett, tévelygő még egy
szer így hazatalálhatnék!«

Ismered-e ezt a vágyat, kedves 
Olvasóm? Mi mindnyájan elveszett 
fiák vagyunk. Az a gyermek a 
tarka, színes látnivalók forgatagá
ban tévedt eh — Nálunk nem 
így Van-e? Körölvesz bennünket 
e világ hazug csillogása. Csalóka 
fénye vonz, tarkasága elkápráztat, 
bűne csábít. Rabjaivá leszünk.

S a lárma, vigadozás és tüle
kedés közben nem vesszük ész
re, hogy elengedtük a kezet — 
Isten kezét, azt a kezet, amely 
nélkül nem találhatjuk meg az 
útat. — Úgy járunk, mint az a 
gyermek, — amikor az éj leszállt, 
s a hó és hideg átjárta, akkor 
vette csak észre: »Eltévedtem!«A 
te életedet is érinti egyszer a  szen
vedés és fájdalom hideg szele. 
Halálosan megbetegszel. Elvesz
tesz valakit, aki életed számára 
mindent jelentett. Vagy pedig 
szükség kopogtat ajtódon. Az em
ber felfigyel, megérzi, hogy el
hagyatott és elveszett. Nézd, hogy 

| örül az anya, amikor gyermekét 
| megtalálja! A  mi Istenünk össze
hasonlíthatatlanul hűségesebb. Ö 
már régen figyeli e[hagyatottságo
dat. Látott már akkor, amikor e 

| világ hálójába estél, s a  bűn meg
kötözött. Szíve megesett rajtad. 
Elküldte éretted szent Fiát.

Már zúgnak a karácsonyi ha- J  rangok; Hangzik a karácsonyi é- 
nek. »Az embernek Fia azért jött, 
hogy megkeresse és megtartsa azt, 
ami elveszett«. Téged is!

A karácsonyi harangok öt di
csérik. Zúgjon a mi szívünk is e- 
gyütt velük.
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A  fogoly prédikációja.

Funcke Ottó beszéli: Fiatal lel
kész voltam. Karácsony délelőtt
jén egyedül ültem dolgozószobám
ban. Asztalom tele volt fehér pa
pirossal. Bármennyit gondolkoztam, 
nem, tudtam előre jutni, pedig a 
három következő napon legke
vesebb öt prédikáció várt reám. 
Ezért szívem szomorú és nehéz 
volt. Azonban levertségemnek más 
oka is volt. A lelkészlak, ahonnan 
azelőtt öröm és ének hallat
szott, most szomorúság házává 
változott. Az édesanya élszólítta- 
tott, gyermekem árva lett. Kicsiny 
fiamhoz menekültem, s göndör fe
jecskéjét ezer könny harmatával 
öntöztem. S szívem egyre jobban 
megmerevedett. Úgy láttam, le
hetetlenség a Megváltóról szóló ö- 
römüzenctet hirdetnem.

Ezen a reggelen az elmúlt na
pok minden fájdalma, szenvedése 
keresztüiviharzotf lelkemen. A pré
dikációra való készülés sehogyscm 
ment. De a szívem annál hatalma
sabban, sírva, panaszkodva, kol
dusszegényen menekült a gazdag 
Atya szívéhez, aki bár olyan mesz- 
sze lakik, mégis nagyon közel van 
azokhoz, akik őt segítségül hív
ják. Könyörülj rajtam, Uram, se
gíts jóságos mennyei Atyám, se
gíts rajtam, akármilyen úton!« S 
megtapasztaltam újra, hogy az 
Atya komolyan veszi azt, amit 
megígért: »Mielőtt kiáltanának, én 
felelek — ők még beszélnek és én 
már meghallgattam őket!«

Dolgozószobám ajtaján szerény, 
csendes kopogás hallatszott, majd 
amikor nem feleltem, egyre erős- 
bödött. »Tessék!« Lassan meg
nyílt az ajtó, s vonakodva jött 
be egy kedves kisleány, akit fél
évvel ezelőtt készítettem el a kon
firmációra. Lujzának hívták, egy
szerű, nagyon szegény család gyer

meke. Barátságosan köszönt, s 
tiszta fehér kosárkát tett székem 
mellé a földre. »Nagyon szerettein 
volna mégis« — kezdte kissé el
pirulva. »Igen, nagyon szerettem 
volna kedves Tisztelendő úrnak 
bármilyen kicsiny karácsonyi aján
dékot hozni!« Nem tudtam másra 
gondolni, minthogy a leányka ta
lán almát, vagy tojást hozott, s 
ki akartam nyitni a kosarai. A 
gyermek nevetve kiáltotta: »Ne 
tessék hozzányúlni a kosárhoz, 
mert kirepül belőle!« »Mi repül 
ki?« — kérdeztem. »A fogoly« — 
volt a  felelet. Élő fogoly volt a 
kosárban. P.uhán beágyazva, egy 
tollacskája sem hiányzott. — Luj
za így mondta el a fogoly tör
ténetét :

»Hónapok óta gondolkoztam, 
hogy nem tudnék-e vinni, valamit 
a Tisztelendő úrnak, aki olyan 
szomorú, valami ajándékot kará
csonyra? De Tisztelendő úr is jól 
tudja, hogy milyen szegények va
gyunk. Vásárlásra nem gondolha
tunk, almánk sem termett az idén, 
a tyúkok sem rakták még le tojá
saikat. így hát kívánságomról 
szüleim előtt sem szólhattam. Is
tent kértem és azt mondtam: ő  
adhat nékem valamit Tisztelendő 
úr számára, hiszen Ő olyan gaz
dag, a szenvedőkkel úgy együtt é- 
rez és megért és én nem magam
nak akartam. De nem adott sem
mit. Nagyon elszomorodtam. Min
dig szomorúbbá lettem, mert azt 
gondoltam, Isten nem hallgat meg- 
Végre ma reggel korán, amikor 
a többiek aludtak, kinyitottam az 
ablak egyik szárnyát, s újra szí
vem kívánságára gondoltam. 
Egyszerre berepült ez a fogoly az 
ablakon, leült a lábamhoz, s o- 
lyan csendesen maradt, mintha ré
gen ismert volna. Most már tud
tam: Isten küldte néked karácso
nyi ajándékul, a Tisztelendő úr
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nak! Elhoztam!« Könnyes, lesü
tött szemmel állt ott a kicsi. Úgy 
tetszett nekem, mintha Isten egy 
küldötte lett volna.

Ettől az időtől fogva, nem vol
tam többé szomorú. Nem, vidám 
és jókedvű lettem. Nem tehettem j 
arról, hogy a hollók jutottak e-1 
szembe — azok a hollók, melyek 
sok évszázaddal ezelőtt Illés pró
fétát a megpróbáltatás napjaiban 
hússal és kenyérrel táplálták. — 
Ez cikázott át rajtam mennyei 
hatalommal. A csüggedés helyet 
kellett, hogy adjon az öröm szel- j 
lemének. Házam visszhangzott a ! 
hála és dicséret énekétől. Az is
teni csodából karácsonyi prédi
káció lett. Amióta a világ áll, egy 
fogolymadár sem szolgált még úgy 
keresztyén gyülekezet épülésére, 
mint a  kis Lujza madara. De a 
madár mögött a szegény gyermek 
imádkozó szeretete állott. így se
gített nékem karácsony napjaiban 
a fogoly, dacára annak, hogy már 
nem is élt.

Természetesen, egy szót sem 
szólhattam a történetről, de azt 
mondhattam és kellett is monda
nom: Milyen boldogság gyermek
nek lenni Isten országában! És 
mivel a fogoly, története által ma
gam is, gyermekké lettem, így még 
nagyobb örömmel tudtam dicsérni 
azt a Gyermeket, aki bár egyszerű 
jászolban feküdt, mégis az egek 
egét betöltötte.

Valódi szabadság.

Az 1838-ik évben Anglia kirá
lya elhatározta, hogy az angol ko
lóniákon felszabadít minden rab
szolgát. A rabszolgatartók lázadoz
tak ez ellen s azt jövendölték, hogy a 
zavargásnak, rablásnak nem lesz 
vége. De a király nem hátrált 
meg. 1838 júliusában bekövetke
zett a felszabadulás. Reggel ki

lenc órakor Nyugatindia szige-  
telnek minden templomában meg-  
kezdődött az istentisztelet. A fe-  
kete rabszolgák nagy serege ké-  
szén volt az Ur imádására. Fel-  
hangzott az Ige: »Megjelent al  
Isten idvezítő kegyelme minden  
embernek.« Húsz perccel 12 óra  
előtt kihirdették az egybegyűltek-  
nek, hogy szabadulásuk órája kő-  
zelget, s azután mindnyájan térd
re vetették magukat, hogy ezt a 
nagy ajándékot imádkozva fogad
ják. Amikor az óra tizenkettőt ü- 
tött 800.000 rabszolgának oldódott 
meg a lánca, s törött el az a bot, 
amely eddig ütötte, hajszolta ő- 
ket. Ajkukon az első hangos szó 
hála és dicséret szava volt Isten 
iránt, azután könyörögtek a ki
rályért. Végül a most már szabad 
négerek csendben, boldogan tér
tek meg hajlékaikba. Semmi láza
dás, semmi zavargás. Aki Isten 
kegyelmének köszönheti az életét, 
és szabadságát, az nyer böJcsesé- 
get Istentől alioz is, hogy azt he
lyesen használja.

Jöjj angyalsereg.

Szakítsd meg újra az eget,
És hozd a híradást,
Te, mennyei angyalsereg! - 
A régit, semmi Inast.

Azt, hogy Megváltó érkezett,
Az Isten szent Fia,
Megtartja azt, aki elveszett,
Nem kell meghalnia.

Ha emberajkra nem figyel 
Ez álmos nemzedék,
Az angyal ajknak higyje el,
Hogy ez igaz beszéd.

Hogy itt maga Isten beszél, 
Mélyen szívébe vésd,
Óh, hozz, mit szívünk esdve kér, 
Nagy lelki ébredést!

Vargha Gyuldné.
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT.
Dec. 17. Luk. 1:26-38. I- Thess 

5:1—11. Ha már az előfutárnak érke
zése is fontos dolog volt, amelyet an
gyalnak kéllett bejelentenie, mennyi
vel fontosabb dolog volt, magának az 
Urnák a földre érkezése! S ha fontos 
volt Keresztelő Jánosnál megválasz
tani a szülőket, még fontosabb volt 
ez az Ur Jézusnál. Itt ugyan a fö l
di atyának csak mellékes szerep jutott, 
mert az, akitől Jézus fogantatott, ma
ga a Szentlélek-Isten volt. De az a- 
nyának földi asszonynak kellett 'len
nie, olyan hivő, alázatos nőnek, ami
lyen Mária volt, aki nem félve attól, 
hogy különleges helyzete az emberek 
előtt szégyenbe hozhatja, így tudott 
szólni: »Imhol az Urnák szolgálóle
ánya; legyen nékem a te beszéded 
szerint.«

Dec. 18. Luk. 1:39—56. I. Thess. 
5:12—28. Milyen megragadó, hogy a 
Szentlélek mennyire munkálkodik en
nek a kát asszonynak a szívében. Er
zsébet is fel tudja ismerni, hogy a 
Mária magzatja nagyobb az övénél, 
s már előre is Urának nevezi. Mária 
szíve és ajka pedig túlárad a dicséret
től, s hálaadásában valóságos prófé
tai lélek nyilatkozik meg. S mégis 
megmaradt annak az alázatos, igény
telen asszonynak, aki azelőtt volt, s 
tudta, hogy születendő fia neki is 
Ura lesz.

Dec. 19. Luk. 1:57—80■ Zak. 1:1—17. 
Zakariás megpróbáltatásának ideje le
járt. Mikor a megígért gyermek meg
születik, s ő annak nevét, minden em
beri ellenvetés dacára, Jánosnak ne
vezi, néma ajka újra megszólal. S 
hogy a hallgatás ideje alatt milyen 
nagy munkát végezhetett lelkében az 
Ur, az kitűnik a szavaiból, amelyek
ben szintén prófétai lélek nyilatko
zik meg. A dicsőségből ő sem kíván 
semmit a maga számára. Reáruház
za azt fiára, s még inkább arra, aki
nek az az előfutára lesz, arra, aki 
mindnyájunk lábait a békesség útjá
ra igazgatja, ha készek vagyunk Öt 
követni. ! ,

Dec. 20- Préd. 1- Zak. 2:1—13. A 
prédikátor Salamon király mindent ki
próbált a földi javakból, ami csak ki
próbálható. Mint gazdag, hatalmas, 
bölcs király, mindenhez hozzájuthatott. 
De a tapasztalat, amelyet mindenből 
leszűrt, ez volt: minden hiábavalóság! 
Vájjon ma más a tapasztalata azoknak, 
akik így kipróbálják a földi életnek

minden javát? Egészen bizonyosan 
nem. S nem jobb-e akkor a prédikátor 
példáján okulni, s megérteni az Is
ten igéjének tanítását, hogy jobb ezeket 
meg sem próbálni, hanem egyenesen 
Istenhez fordulni? Minek igyuk ki a 
földi javakat salakostul, mikor Isten 
bölcseségének és kegyelmének tiszta 
borát is ihatjuk?

Dec. 21- Préd, 2:1-14■ V. Mózes 
18:15—19. A szórakozásokat, élvezete
ket, érzéki gyönyörűségeket ma is sok 
ember hajszolja, abban keresvén a bol
dogságot, De az élvezetek kiábrán
dulásra, unottságra, megcsömörlésre 
vezetnek. Teste, lelke beteg lesz az 
embernek. Mikor kijózanul, talán ke
resi Istent, ha ugyan ei nem játszotta 
még a kegyelmét, de ha megnyeri is 
azt, mennyi fájó sebhelyet hagyott a 
lelkén a múlt. Boldog az, aki ifjú
sága idejében elfordul a világ hiába
valóságaitól, s az Úrhoz tér.

Dec. 22- Ján. 1:19—28- Fii. 4:4—7. 
Ján. 1:15—18. 1. Ján- 1:1—4. Amiről az 
apostolok bizonyságot tettek, az nem 
képzelődés volt, hanem tapasztalat. 
S nekünk hinnünk kell az apostolok 
bizonyságtételének, mert csak így jut
hatunk el a Krisztusban való hitre. 
Azért tartja fontosnak János apostol, 
hogy hit által először is velük jus
sunk közösségbe, hogy így az ő beszé
dük elfogadása által közösségbe jus
sunk az Atyával és az ö Fiával, a 
Jézus Krisztussal. Ez azt jelenti, hogy 
legyen előttünk fontos az Ige, s ne 
tekintsük azt emberi beszédnek, hanem 
Isten beszédének, amelyet a Szent
lélek sugallt azoknak, akik írták.

Dec. 23- Zsolt. 61- Zak. 3. A zsol
táríró minden bajából az Úrhoz me
nekül. Sziklának látja az Urat, ame- 

! lyén lábai megállhatnak, toronynak, a- 
I hová elrejtőzhetik ellenségei elöl, sá- 
i tornak, ahol megpihenhet, erős szár
nyaknak, amelyek védőleg betakarják. 
A te számodra is jelenti-e mindezt az 
Ur?

Dec. 24. Luk. 1:46—55. És. 9:6—7. 
Karácsony szent estéjén hadd nyissuk 
meg szívünket újra a Mária hálaadó 
éneke előtt. Mennyi öröm, milyen bol
dogság, mekkora hála van kifejezve 

j  benne. S nem csak a maga fooldog- 
1 ságára gondol Mária, hanem mindarra 
az áldásra, amely az egész népre ki 
fog áradni Az által, Aki nemcsak az ő 
anyaj szívének lesz drága, hanem drága 
kincs lesz mindenki számára. Mikor 
ma este, talán karácsonyi ajándékaid
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fölött örvendezel, eszedbe jut-é Is
tennek az a kimondhatatlan ajándéka, 
amelyet adott neked és az egész em
beriségnek, és hálát adsz-e ezért az 
ajándékért? (II. Kor. 9:15.)

Dec. 25- Luk. 2:1 14- Tihis 2:11—14. 
Máté 1:18—23. I. Ján. 3:1—5- Nem 
csak az Atya adta nekünk Szent Fiát 
drága ajándékul, hanem a Fiú is oda
adta Önmagát miérettünk. Ö ebben 
is tökéletesen eijy volt az Atyával. 
Nem kényszerűségből, nem parancs
szóra, hanem szeretetből, önként vál
lalta a nagy szolgálatot, a nagy ál
dozatot. De ez az idvezítő kegyelem 
arra kötelez bennünket, hogy mi is 
odaadjuk önmagunkat Annak, aki ben
nünket drága áron megvásárolt. Ta
gadjunk meg mindent, szakítsunk min
dennel, ami bennünket őtőle elválaszt, 
hogy életünk olyan igaz és szent élet 
lehessen, amely dicsőíti Őt. Ha el
fogadtad Őt karácsonyi ajándékul, o- 
daadod-e magadat Őneki ma, kará
csonyi ajándékul?

Dér. 26■ Luk. 2:15—20- Titus 3:4—7. 
Ján. 1:1—14. Zsid. 1:1—6- Ha oda
adod magadat Jézusnak, akkor is te 
leszel a n yertes. Mert teneked semmi 
érdemed sincs, nemcsak elmúlt éle
tedben, hanem még abban sem, hogy 
megtértél, Isten ingyen kegyelme ez, 
amellyel újjászült téged a Szentlé
lek által. Ha nem álltái ellen ennek 
a megújító kegyelemnek, akkor nagy 
a nyereséged: örököse vagy az örök
életnek. Most még csak örököse, hit 
és reménység által, de egykor majd 
birtokosa, mikor majd színről-színre és 
szemtől-szembe látod meg Őt. Van-e 
ennél nagyobb öröm?

Dec. 27. Préd. 2:15—27. Zak. 8:1—8. 
Milyen sok gyötrelmet okoz az ember
nek, ha okoskodik, ahelyett, hogy Is
tenre hagyná a dolgokat. Nem a mi 
dolgunk megfejteni az életnek azt a 
rejtélyét, hogy itt a földön nem megy 
minden úgy, ahogy mi azt igazságos
nak gondolnánk. Ha hiszünk Istenben 
és az ö  igazságában, akkor bizonyo
sak lehetünk benne, hogy ha most 
nem értjük is, egykor meg fogjuk 
látni, hogy Ö mindent jól és igazságo
san cselekedett. Most csak a visszáját 
látjuk annak a munkának, amelyet 
Isten odafönn, az örökkévalóságban 
sző, s ez kuszának tetszik szemeink 
előtt, de majd, ha odafönn a színét 
fogjuk nézni, akkor látni fogjuk, hogy 
dicsőséges összhang van benne.

Dec. 28- Préd. 9:1-12. És. 63:7—16.

A prédikátort is csak odavezette min
den bölcselkedése, hogy az ember nem 
mehet végére semminek, hiába fára
dozik. Milyen jó is azt tudni, hogy nem 
a mi fáradozásunk, nem a mi okos- 

i kodásunk hozza meg számunkra a 
1 boldogságot, hanem Isten adja azt, in- 
I gyen kegyelemből. Ö mossa meg ru
háinkat szent Fiának vérében, hogy 
fehérek legyenek, Ö önti fejünkre a 
Szentiéleknek olaját, hogy igazi böl- 
cseségre tehessünk szert. Ebben bíz- 

j zunk tehát!
Dec. 29■ Luk. 2:25—32. Gál. 4:1 7. 

Luk. 2:33—40. II. Kor- 5:1 9. Isten 
országának minden nevezetesebb ese
ménye csak akkor következhetik be, 
mikor eljő az időnek teljessége, vagy
is Isten órája. Jézus Krisztus földre- 
jövetele is csak akkor következhetett 
be, mikor ez az óra elérkezett, s újra 
vissza jövetele is csak akkor történhe
tik. De e közé a két nagy esemény közé 
van helyezve a te kicsiny életed. S 
annak a számára, melyik az Isten 
órája? Az, amelyikben megérinti szí
vedet ez a szó: »Ma, ha az Ö szavát 
halljátok, meg ne keményítsétek a ti 
sziveteket.« (Zsid. 3:15.)

Dec. 30. Zsolt. 62. Zak. 8:9—18. El
jutottál-e már arra a boldog tapasz
talatra, hogy csak Istenben nyugod- 
hatik meg a te lelked? Ezt a tapaszta
latot akkor szerezzük meg, mikor az 
önmagunkban és másokban való bi
zalmat teljesen elvetettük, mikor va
lósággá lett számunkra ez a kicsinyke 
szó: »csak«. A zsoltáríró ötször is
métli ezt a szót, hogy annál jobban 
hangsúlyozza: »csak« Isten, és senki 
ás semmi más. De Istenben aztán 
van igazi nyugalom, teljes nyugalom.

Dec. 31. Préd. 12. Zsolt. 90. Elérkez
tünk ismét egy esztendőnek a végéhez. 
Mit tanultunk ebben az évben? Elöbb- 

; re jutottunk-e a legfőbb tudomány
ban, az Isten ismeretében? Megtanul
tuk-e azt, amit a prédikátor megta
nult, hogy minden dolognak az a 
summája: féld az Istent, s tartsd meg 
az Ö parancsolatát, mert ez az em
bernek födolga. Az istenfélelem a ke- 

| reszthez vezet bennünket, mert Isten 
{ legfőbb parancsa a mi számunkra ez: 
higyj az Ur Jézus Krisztusban! Csak, 
ha ezt a parancsolatot teljesíted, fogod 
teljesíteni tudni a többit is. Ne lépd 
át az újév küszöbét úgy, hogy találko
zásod ne legyen a megfeszített és 
feltámadott Krisztussal!

Vargha Gyulúné.
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