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Balga és oktalan az, aki gazdagon'megrakott karácsonyfa mellől üres 
kézzel megy el azért, mert az ajándékokat túlságosan nagynak tartja 
a maga számára. Balga és oktalan vagy, ha karácsonyt ünnepelsz 
anélkül, hogy lélekben meggazdagodnál. — Ajándékok Isten kegyelme 
asztaláról:

„Ne féljetek, mert imé hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész 
népnek öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az 
Ür Krisztus, a Dávid városában.“ Luk. 2:10, 11.

„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön bé
kesség, és az emberekhez jó akarat / “  Luk. 2:14.

„Megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek.“ Titus2:11.

„Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus jótéteményét, hogy gazdag 
lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő  szegénysége által meg
gazdagodjatok.“

„Ő azért jelent meg, hogy elvegye a mi bűneinket.“ I. Ján. 3:5.

„És hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örök
kévalóság atyjának, békesség fejedelmének.“ És. 9:6.

„Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az
ő népét/ “  Luk. 2:68.

XII. évfolyam, 24. sz 
1936. december 15.
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Hogyan ünnepelsz 
karácsonyt ?

Milyen lesz idén a karácsony?!
— Hangzik itt is, ott is. Lesz-e ] 
hó, lehet-e ródlizni, korcsolyázni, 
kérdik a gyermekek. De nemcsak 
a gyermekek, hanem ifjak, leá-! 
nyok, felnőttek is szövik a ter
veket és minden akörül forog: ha 
lesz hó, ha fagyni fog ... akkor 
lesz karácsonyunk.

Milyen lesz idén a karácsony?
— Kérdi a hivatalnok, tisztviselő. 
Meglesz-e a karácsonyi segély, a- 
mire úgy számított a család ap- 
raja-nagyja? És ha nem, óh, be 
szomorú karácsony lesz akkor.

Lesz-e karácsony az idén? — 
Mondja az anya', kinek gyermeke 
betegágyon fekszik. Őh, ha a drá
ga gyermek nem gyógyul meg ad
dig, — mit ér akkor a karácsony!

Lesz-e karácsony? — Gondolja 
a szegény munkás, mikor végig
néz hat éhes, fázó gyermekén. 
Lesz-e idén karácsonyotok? — 
Közben visszaemlékezik a régi, jó 
időkre, amikor még önálló mester 
volt és volt minden bőven a háznál.

Lesz-e karácsony, amikor üres 
a kamra és itt az Ínség az ajtó 
előtt? — Lesz-e karácsony, ami
kor olyan nagy a munkanélküli
ség, úgy pusztítanak a gyilkos be
tegségek? — Lesz-e karácsony, 
mikor folynak a politikai harcok 
és magyar magyar ellen tör! — 
Lesz-e karácsony, amikor. Madrid 
utcáin ezrével ölik egymást az 
emberek és a bolsevista rém zör
get Európa összes országának ka
puján? — Lesz-e karácsonyuk a 
szegény oroszoknak akkor, amikor 
templom, templom után dől romba. 
És lesz-e karácsony akkor, ami
kor Isten fiának, az Ur Jézusnak, 
képét céllövő táblának használják?!

Ha ezekre nézünk és a magunk 
nyomorúságos állapotára, akkor

mi is csak azt sóhajtjuk: nem lesz 
karácsony. — De ha a fegyver 
zaján, a bolsevisták dühén túl, az 
anyagi gondokon keresztül 'és a 
csillogó karácsonyfa mögött is azt. 
látjuk, aki eljő, aki értem és érted 
jő el errei a,sötét, bűnös világra, — 
akkor lesz karácsonyunk. — És 
lesz karácsonyunk! Mert: »úgy 
szerette Isten e világot, hogy az 
ő egyszülött Fiát adta, hogy va
laki hiszen Őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen.«

Kedves Testvérem, talán most 
arra gondolsz, hogy igen, Isten 
szerette ezt a világot és elgondo
lod, hogy milyen nagy dolog is az, 
hogy ezért a bűnös emberiségért 
odaadta egyszülött Fiát! De ez 
nem elég. Olvasd csak el még- 
egyszer ezt. az Igét. Olvasd most, 
karácsony este, csendben a kará
csonyfa fényénél. Ha nincs ka
rácsonyfád, olvasd el ahol vagy, 
talán egy kis hideg kamrában, 
vagy a villamos kocsin, talán az 
utcasarkon a gesztenyesütő mel
lett, a betegágyon, vagy a virrasz
tó lámpánál és higyj, akkor meg 
fog világosodni előtted a nagy i- 
gazság, hogy Isten az Ő egyszülött 
Fiát érted adta, hogy el ne vész- 
szél. Egyszerre valami .nagy me
legség lesz a szívedben, világosság 
árad a lelkedbe és ujjongó kará
csonyi öröm tölt be.egészen és ak
kor már van karácsonyod. A  te 
szíved is túlárad és kitör belőle a 
karácsonyi öröm és belecsendül a 
nagy harmóniába.

Jertek, ti fáradt, fázó, éhező 
emberek, jertek, ti szegény gaz
dagok, — és jertek mindnyájan, 
kik nélkülöztök és szenvedtek, ün
nepeljünk így együtt karácsonyt, 
mert:
»Megtartó született ma ti nektek! 
Jézus az, Krisztus az Ur!«

Az én Uram, a te Urad! A  
mi Urunk!

Dr. F. M. d. ff .
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* Antilla Domini. Az Urnák 
szolgálója volt. Egyszerű, igény
telen, alázatos, mindig csendes, 
mindig mosolygó. Szavát is alig 
hallottuk. De azon a kevesen, 
amit az Ur rábízhatott, mindig hű 
volt. Szolgálni vágyott. Szolgálni 
az Urat, kinek szolgálója volt, 
szolgálni evangélikus egyházát. 
Szolgálni vágyott mindenkinek és 
olyan keveset szolgálhatott. Olyan 
korán, emberi fogalmak szerint o- 
lyan nagyon korán fektette le 
Ura és Mestere a betegágyra. 
Nem lázadozott, nem türelmetlen
kedett, nem volt a szívében sem
mi nyugtalan »miért«. Megértette 
Ura és Mestere szavát: »szolgálj 
itt gyermekem«. Engedelmes szív
vel, gyermeki bizalommal szolgált 
ott is. Mert szolgálat volt, amint 
magas lázzal csendesen feküdt be-

♦Móritz Krisztina diakonissza jelölt, 
meghalt 1936. november 24-én.

tegágyán, szolgálat volt a mosoly, 
ahogy fogadott. Panasz ajkát soha. 
el nem hagyta, — ez is szolgálat 
volt.

És amint a szenvedés tüzében 
mindig mélyebbre jutott, amint a 
gyilkos kór mindig inkább pusztí
totta gyenge, törékeny testét, an
nál inkább szolgált. Szolgált a- 
nélkül, hogy tudta volna, szolgált, 
mert nem tehetett máskép, mint
hogy egész életével szolgáljon An
nak, akinek a szolgálatába állott

Szolgált itthon nekünk, majd 
szolgált szanatóriumi betegtársai
nak, szolgált orvosainak is. A be
tegek nem értették, kérdéseikkel 
ostromolták, — de irigyelték. Az 
orvosok kutatták a mindig ragyo
gó, csillogó nagy szemek okát, tit
kát és nem tudták orvosi alapon 
megfejteni, — ez is szolgálat volt.

"És jött a műtét. Óh hány »nagy 
keresztyén«, hány »hithős« bukott 
meg már a betegszobában, a mű
tőasztalon. Hány hozott már szé
gyent Urára a megpróbáltatások 
közt. A  mi kis Krisztinkánk ott lett 
hős a betegágyon, és szolgált azok
nak is, akiknek máskép nem szol
gálhatott volna.

Mosolyogva feküdt a műtőaszta
lon, mintha fáradt teste szerető 
Ura karjaiban pihent volna. — 
»Ne féljen« — szólt az altatóorvos. 
»Félni« — volt a csodálkozó fe
lelet és szeme még nagyobbra 
nyílt. Mitől is lehet féhii? Hisz 
tudta, hogy »akár élünk, akár ha
lunk, az Űréi vagyunk.«

Amikor utoljára láttam, óh, be 
fájt őt így látni. Halottfehér ar
cában már csak két nagy szeme 
világított. Szemei a messzibe lát
tak, látta Urát, kinek hűséges kis 
szolgálója volt, de ugyanakkor 
bennünket is látott, felénk mosoly
gott meleg szeretettel. Bocsánatot 
kért mindenért, megköszönt min
dent, érdeklődött minden iránt,
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szeretettel gondolt övéire. Vájjon 
nirics-e még valami rendeznivaló- 
ja? Óh igen, ötven fillér, amit el
számolásra kapott, még nála van. 
Ez nyomja, ez rendezetlen. Óh, 
boldog lélek, aki igy tud átmenni 
az örökkévalóságba, hogy csak öt
ven fillér nyomja, de ez úgy nyom
ja, hogy szabadulni akar tőle. 
Nem, ezt sem akarja magával vinni.

Még egy utolsó búcsú. Figyel
meztetjük, hogy ne beszéljen, ki
fárad. »De hátha utoljára beszé
lünk« — mondja. Még mindent 
el szeretne mondani. És beszél, 
beszél... Hallgatag ajka megnyí
lik és elmond mindent. A  mi 
kis Krisztinkánk szíve megnyílt és 
ránkárasztja szeretetét. Most lát
juk csak, hogy hogyan tud ő sze
retni és hogyan szeretjük mi is 
őt. Még üdvözöl mindenkit, kes
keny keze utolsó búcsút int, vi
szontlátásra odafent, — azután 
nem láttuk többé.

Amilyen csendes volt az élete, 
olyan csendes volt a hazamenetele. 
Szolgálni vágyott és . szolgált 
mindazoknak, akik látták meg
halni. »Aki így hal: él az, él!«

Szolgálni vágyott, de engedel
mes szívvel vette a hazahívó pa
rancsot. Azóta bizonyára bement 
az ö Urának örömébe és odafent 
ünnepel örök karácsonyt..

És szolgálja Őt örökre.
Ancilla Domini. D/. p  M d ft

Mindig készen a szolgálatra! Bru- 
tus meglátogatta Ligariust. >>Be
teg vagy ?« — kérdezte, amikor 
ágyban találta. »Nem Brutus« — 
válaszolt. amaz. »Ha parancsodra 
tehetek valamit, úgy meggyógyul
tam.« — így kellene a hívőknek 
is Krisztushoz szólni. Semmi se 
tartson viséza attól, hogy magun
kat teljesen az ő szolgálatába ál
lítsuk.

Együtt mentünk.

T estvérekké tett
ádventi vágy, karácsonyi öröm.
A csillag-vonta titkos fénykörön 
belül mindenki testvér.
Te azt kerested, amit én kérésién.
Én azt kerestem, amit te kerestél.

A földi szép karácsonyokon át 
örök karácsony útján vándoroltunk.
»Közelebb Hozzá!« — súgta a szived.
»Közelebb Hozzá!« — verte az enyém. 
És nem álltunk meg és testvérek voltunk.

Halott vagy. Tudom. Sírban vagy.
Tudom.

De én nem láttam halott arcodat.. ■ 
sírod mellett se álltam .. ■
Testvér, nem is kereslek a halálban. 
Mi mentünk az úton: 
örök karácsony útján 
Teveled mentem én.
»Közelebb Hozzá!« — súgta a szíved. 
»Közelebb Hozzá!« — verte az enyém... 
Aztán fényes kapu tárult az éjben 
és égi csengő halk hivásaképen 
szólalt a hang:
»Giling-gahuig: a karácsonyfa kész, 
ádvented végétért! Giling-galcuig.« 
Gyermekörömmel áthaladt a lábad.
A fénylő kdpú bezárult utánad.
Égi fenyők lobogó lángja mellett 
beteljesült minden ádventi vágyad.

örök karácsony útján együtt mentünk. 
Ádventi vággyal most is megyek én.
» Nyugodni Benne!«. — súgja a szíved. 
»Közelebb Hozzá!« — veri az enyém.

B. E. d. j.
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A „testvér.“

1914. augusztus havában kerül
tem a hadsereghez és ott talál
koztam a »testvér«-rel. Nevét on
nan nyerte, hogy egyszer egy ba
rátja, aki meglátogatta, nevezte 
így és a katonák örömmel kaptak 
rajta. Hol jóindulatúan, hol pe
dig gúnyolódva használták. Nem 
volt könnyű dolga. Ha valami ter
hes szolgálat adódott, »csinálja a 
testvér«. S ő megtette. Hálából az
után oktalan báránynak mondták. 
Szolgálatban egyike volt a leg
bátrabbaknak; másokon segíteni 
számára életszükséglet volt.

Amikor a frontra kerültünk és 
a golyók, gránátok süvöltöttek kö
rülöttünk, egyszerre megváltozott 
a helyzet. A  »testvér« mindig nyu
godt volt. Szinte babonás tisztelet
tel vették körül.

Közben' szakaszvezetővé léptet
ték elő. Egy alkalommal előre kel
lett nyomulnunk. Koromsötét éj
szaka volt, és sehogysem találtuk 
a kivezető útat. A »testvér« térd- 
reborult és így szólt: »Bajtársak.

■ nem tudom hogyan kerülünk io
nén ki.« Félelem vett erőt raj
tunk. A  »testvér« röviden csak 
ennyit mondott: »Letérdelni!« A z
után lassan elkezdte a Miatyán- 
kot. Mi engedelmesen utána mond
tuk. Amikor befejeztük, megra
gadta a karomat és előre mutatott. 
De már akkor mindnyájan láttuk 
a veszedelmet, amelyben forog
tunk. Mialatt imádkoztunk, mint
ha szétoszlottak volna a felhők s 
fénylő csillagok világították meg 
az útat. De ezek a csillagok nem 
felülről, hanem alulról világítot
tak. Mély ingoványba kerültünk 
és annak vizén tükröződtek visz- 
sza, Ez által a pillanatnyi fény 
által megmenekültünk. Hogy ez a 
csodálatos élmény mit jelentett 
számomra, azt nehéz leírnom.

Mindnyájan tisztában voltunk az
zal, hogy a »testvér« nélkül el
vesztünk volna. Ö maga nem so
kat beszélt, csak amikor hazaér
tünk mondotta: »Ma értettem meg 
igazán az Igét: »Nem kell félned 
az éjszakai veszedelemtől.«

Elérkezett a karácsony, estéje s 
még mindig künn voltunk. A  tar
talékosok karácsonyfát állítottak 
valahol egy golyóktól védett ház
ban. Még éjszaka szerettünk volna 
a fedezékbe kerülni, de ugyan
csak résen kellett lennünk, mert 
az ellenség a szent éjszakát is go
lyózáporral zavarta. Karácsony 
éjszakáján én voltam az előőrs. 
Köpködtek a golyók körülöttem, 
arcomra, kezemre szilánkok pat
tantak.

»Bajtársak, segítsetek rajtam!« 
— kiáltottam, de senki sem mert 
kijönni a golyózáporba. Hallottam, 
amint a »testvér«' azt mondta: 
»Emberek, meg kell mentenünk 
őt«'. Senki sem vállalkozott, hogy 
életét kockára tegye. »Akkor me
gyek én« — hallottam újra a »test
vért« s már indult is felém. Ek
kor már ott feküdtem a földön át
lőtt lábbal. »Magának is csak egy 
élete van« — szólt oda az egyik 
a »testvérnek«. Ő nyugodtan azt 
válaszolta: »Nem, még egy éle
tem van, s nem hagyhatjuk őt el
pusztulni.« Megpróbált lábamnál 
fogva behúzni a fedezékbe. Hango
san kiáltottam a fájdalomtól. Ak
kor óvatosan a hátára vett, s úgy 
haladtunk előre. De az utolsó pil
lanatban őt is golyó érte. Keze 
lehanyatlott s erőtlenül bukott arc
cal a földre. Mindkettőnket be
segítettek a fedezékbe. »Él még?« 
—- ez volt mindnyájunknak aggódó 
kérdése, amikor néztük sápadt ar
cát, Most látszott csak igazán, ki 
volt mindnyájunk számára ez a 
férfi és mennyire szerettük őt,

A golyózápor hamarosan elcsen
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desedett. Hordágyon szállítottak 
tovább bennünket. Végre elérkez
tünk a közeli faluba, ahonnan az 
egyik ablakból gyenge világosság 
szűrődött ki. Itt még karácsonyt 
ünnepeltek. Vidáman állták körül 
a karácsonyfát s ez a vidámság 
mindannyiunkban keserűséget éb
resztett. Pereltünk az Istennel: 
»Hol a karácsonyi béke, az öröm?« 
A  »testvér« mellé ültem. Szíve
met éles fájdalom járta át. Meg 
fog halni, mert az én életemet 
megmentette. Szorosabban fogtam 
a kezét. Rámnézett: »Ne sírj, baj
társi«- — szólt, látva a könnyeket 
a szememben.

A  bajtársak ott térdeltek a be
tegágy mellett. Csöndesen felhang
zott a tábori lelkész ajkán a ka
rácsonyi üzenet:

»Dicsőség a magassá- 
gos mennyekben Isten
nek, békesség a földön 
és az emberekhez jóaka
rat«.

»Igen« — felelte a haldokló. — 
»Békéért harcoltam és békességre 
jutottam.« S az után mindennek 
vége volt.

Ezen a karácsony éjszakáján el
tűnt a szívemből az utolsó büsz
keség és ellenállás Istennel szem
ben. Többet nyertem, mint a testi 
életem megmentését: Győzelmet 
és békét, mely nem e világtól 
függ.

Gyakran, ha a szememét be
hunyom, még mindig érzem keze 
szorítását, annak a testvérkéznek 
a szorítását, amely átvezetett en
gem is a halálból az életre. Bár
csak lehetnék én is így »testvér« 
valaki számára!

Karácsonyi üzenet.
Van egy szívfájdalom, amelyet 

csillapítani még a szeretet is sze
gény. Ez a megbocsátatlan bű
nök miatti fájdalom. — Ezt érez
te az a szegény fogoly is, aki ka
rácsony estéjén szomorúan ült ma
gányos cellájában és sebhedt szív
vel hallgatta a beszűrődő harang
szót. Rettenetes büntetés elhagya
tottan, egyedül ülni — egyedül a

bűneivel!
A  kicsi faasztalon fenyőággal 

díszített csomag feküdt. Szeretet 
jele. — Vájjon ez a szeretet ké
pes-e mosolyt csalni a keserű aj
kakra? Vájjon a szeretet jóváte- 
heti-e az igazságtalanságot, meg 
nem történtté a halálos vétket; ád- 
hat-e békességet az agyongyötört 
szívnek? Nem! A  szeretet nem 
moshatja tisztára a bűnös szívet. 
Nem csitítliatja el a vádoló lel
kiismeretet. Valami másra, • na
gyobbra van szükség!

Az elhagyatott férfi' tovább gon
dolkozott. Hogyan lesz tovább? 
Ha egyszer hosszú, hosszú rabság 
után mégis kiszabadul, ki segít 
hordozni a terhet, ki törli el az 
emberekben az emléket? K i e- 
meli fel a megvetés, lenézés pos
ványából? Ki szabadítja meg a- 
zoktól a rettenetes képektől, me
lyek álmában és ébren gyötrik? 
Megnézte közelről a karácsonyi 
csomagot. »Jézus Krisztus azért 
jött a világra, hogy megtartsa a 
bűnösöket.« Milyen sokszor hal
lotta ezt régen. Most megérintette 
a lelkét. Most úgy érezte, hogy 
ez a legcsodálatosabb üzenet, ami 
valaha a földön elhangzott: Isten 
Fia megszületett! Jézus Krisztus 
kiontott drága vére elfedezi a vét
keket,
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TUDAKOZZÁTOK
Dec. Ifi- I. Jdn. 4:1—11. Jer. 31:1—9. 

Milyen vigasztaló tudat Isten gyerme
kei számára, hogy nagyobb az, aki 
őbennök van, mint az, aki a világban 
van. Jézus nagyobb, mint a Sátán. 
S hiába igyekeznek azok, akik a Sátán 
szolgálatába szegődtek meggyőzni az 
embereket az ö igazságukról, azokat, 
akik Istentől valók, nem győzhetik 
meg, mert azok Isten beszédére hall
gatnak. Figyeld meg, kik azok, akik 
Isten beszédét többre becsülik a világ 
minden érdekes, csábitó, szórakoztató, 
nagyhangú beszédénél és azokhoz 
tartsd magadat.

Dec. 17- I. Jdn. 4:12—21. Jer. 31: 
10—20. A szeretet örök forrása Isten. 
Aki ebből a forrásból nem merít, ab
ban nem lehet igazi szeretet. De ez a 
torrás mindenki előtt nyitva áll, mert 
Isten előbb szeretett minket, mint mi 
Őt„ s így nekünk az 0 szeretetére le
het és kell visszhangot adnunk. S az 
Ő szeretete oly gazdag, hogy ha me
rítünk belőle, nem csak őt fogjuk 
viszontszeretni, hanem szeretni fogjuk 
egymást is. S milyen nagy ajándéka 
Istennek az is, hogy a szeretet által 
kiűzi szívünkből a félelmet s békes
séget, biztonságot ad helyette ővele, 
emberekkel és a halállalJ szemben is.

Dec. 18- 1. Ján. 5:1—12. Jer. 31:21-30. 
A Szentírásban itt van a legvilágosab
ban kifejezve az Atya-Fiú-Szentlélek 
egysége, a Szentháromság valósága. 
Három Személy, aki mégis tökéletesen 
Egy. Ne akarjuk ezt emberi szavakkal 
bővebben megmagyarázni, hanem fo 
gadjuk el hittel úgy, amint az Isten 
igéje előttünk kijelenti. Aki hisz a 
Szentháromság, Egy igaz Istenben, az 
tapasztalni fogja a maga lelkében és 
életében az Istenség mindhárom Sze
mélyének csodálatos munkáját, mert 
önmagában lesz bizonyságtétele mind
ennek az igazságáról.

Dec. 19. 1. Ján. 5:13—21. V. Móz. 18: 
15—19. Az Isten Fiában való hit adja 
meg szívünknek azt a bizodalmát, hogy 
Isten meghallgatja imádságainkat. Sok 
imádság hangzik el az üres levegőbe. 
Sok imádkozó nem is várja, hogy ké
rései meghallgattassanak, sok pedig 
várja, de alaptalanul, mert nincs meg 
közte és az Atya közt a Fiú által való 
összeköttetés. Az ilyen imádságok 
rendszerint önző imádságok és földi 
dolgok körül forognak. A Jézussal 
összeforrott lélek imádsága lelki dol
gokért történik, mások lelki üdvéért,

..F é n y s

AZ ÍRÁSOKAT!
Isten országa ügyéért. Ezeknek az 
imádságoknak számára van a meghall- 
gattatás Ígérete.

Dec. 20- Ján. 1:19—28. Fii. 4:4—7. 
Ján. 1:15—18. I. Ján. 1:1—4. »Az Ur 
közel!« Kettős értelme van ennek a 
vigasztaló szónak. Az egyik az, hogy 
az Ur mindig közel van hozzám lélek
ben, az ő  Szentlelke által. Ez erőt 
és bátorságot adhat a jelennek minden 
nehézsége és küzdelme közt. A másik 
az, hogy az Urnák szemmellátható sze
mélyes eljövetele a földre is közel 
van. Ez a tudat táplálja a jövőre vo
natkozó reménységeinket. Ezt a két 
dolgot tudva, mindig örülhetünk, szí
vünk csendésségben pihenhet.

Dec. 21. Zsolt. 148. Jer. 32:36—44. 
Ha a zsoltárok könyvét tanulmányozzuk 
észrevesszük, hogy mindig jobban és 
j óbban elhallgatnak benne a p anaszok, s 
mindig jobban és jobban előtérbe lépnek 
a dicséretek. Az utolsó zsoltárok már 
csupa dicséretből állanak. S valóban 
úgy van az, hogy aki Isten dolgaival 
foglalkozik, azokról gondolkodik, an
nak szívét mindig jobban eltölti a di
cséret és hála.

Dec. 22- II- Ján. 1-13. Jer. 33:1-9. Egy 
boldog családi életbe nyújt bepillan
tást ez a rövidke levél. Egy asszonyt 
ismerünk meg benne, akit Isten ki
választott az üdvösségre, s akinek hite 
által már gyermekei is megismerték 
az igazságot s az Urnák útján jár
nak. Sőt nőtestvére is a kiválasztottak 
közé tartozik gyermekeivel együtt. 
János testvéri szeretettel szereti ezt 
a családot;, s éppen ezért szükségesnek 
látja, hogy figyelmeztesse azokra a 
veszélyekre, amelyek Isten gyermekeit 
akkor is körülvették, különösen a tév- 
lanokat hirdetőkre. Ilyen veszélyek ma 
is megkörnyékezik Isten gyermekeit s 
jó, ha azok figyelnek az erre hivatott 
vezetők intésére.

Dec. 23. I. Tini. 1:12—20. Jer. 33: 
10—16. Jézus Krisztus váltsághalála 
megment bennünket a bűn büntetésétől 
és hatalmától, ha hiszünk Benne. De 
hitünkre vigyáznunk kell, hogy meg
tartsuk, s megmaradjunk az Urban. 
Ha nem szakítunk teljesen a bűnnel, 
akkor megfertőztetjük a lelkiismere
tünket, s úgy járhatunk, mint azok, 
akiket itt Pál apostol példa gyanánt 
fölemlít, hajótörést szenvedhetünk a 
hitben. Tehát vigyázzunk, imádkozzunk 
és engedelmeskedjünk!

Dec. 24- Luk. 1:46—55. Ésaiás 9: 
5, 6. Milyen alázatos és amellett milyen

u g á r“
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fenséges a Mária imádsága! önmagát 
csak az Ur egyszerű szolgálóleányának 
látja, nyoma sincs imádságában annak, 
hogy magát királynői méltóságra emel-: 
je. Annál nagyobbnak látja Istent, s ! 
lelkének látóköre csodálatosan kiszé- j 
lesedik, amint Isten hatalmának mun
kájáról beszél, amelyeknek beteljese
dését látja, mintegy megsejtve azt a 
különleges kegyelmet, amelyet annak 
a megjelenése fog hozni, aki most 
őneki igértetett. ő  maga, Mária azok 
egyike, akik kegyelemben részesültek, 
Jézus az, aki a kegyelmet hozza és j 
adja.

Dec. 25■ Luk. 2:1—14. Titus 2:11-14.1 
Máté 1:18—23. I. Ján. 3:1—5. Jézus j 
Krisztus váltsághalálának áldásai ki
terjednek földi életünknek minden sza
kaszára épen úgy, mint örökkévaló i 
életünkre. Múltúnkra meghozta a bün- 
bocsánatot, jelenünkre megadja a szent 
élet lehetőségét, jövőnkre nézve az j 
örökélet boldog bizonyosságát. Álljunk; 
meg ma szent karácsony ünnepén kü-1 
lönös örömmel és hálával amellett a ! 
jászolbölcső mellett, amelyben »meg- ; 
jelent az Isten idvezítő kegyelme 
minden embernek.«

Dec. 26- Luk. 2:15—20. Tit. 3:4—7. 
Ján. 1:1—14. Zsid- 1:1—6. A jászol- 
bölcsőből indult ki az emberiség tör
ténetének legnagyobb eseménye, a bűn
ből való megváltatás. Kicsiny gyer
mek alakjában jelent meg Isten Fia, 
s nagy Megváltóvá növekedett ott a 
Golgotán. A leghatalmasabb erő árad 
ki onnét a keresztről, az ujjászülő 
Szentléleknek az ereje. Kitöltetik ez 
az erő minden emberre, aki alázatos, 
bűnbánó szívvel áll ott meg a kereszt 
alatt. Nem a maga erejéből vagy ér
demeiből igazul meg, hanem Istennek 
ingyen kegyelméből.

Dec. 27. Luk. 2:33—40. Gál. 4:1—7. 
Luk. 2:25-32. II. Kor. 5:1—9. Minden 
nagy világtörténeti eseményhez el kell 
érkezni az idők teljességének, vagyis 
annak az időpontnak mikor Isten jónak 
látja annak az eseménynek a bekövet
kezését. Mikor a választott nép közt 
a bűn épen úgy, mint az Isten után 
való sóvárgás elérte a maga tető
pontját, akkor bocsátotta ki Isten az 
Ö Fiát, hogy új világrendet teremtsen. 
S mikor ma végignézünk a háborgó 
világon, úgy látjuk, hogy ismét köze
ledik az az idő, mikor a bűn a »ke
resztyén« világban eléri a maga te
tőpontját, de egyúttal a hű szívek 
sóvárgása is az Ur megígért vissza- 
jövetele után. S mikor betelik a mér
ték, az Ur meg fog jelenni.

Dec. 28. Z s o lt. 149. Ésaiás 33:13—24. 
Isten gyermekeinek feladata ma még 
a csendesség, a tűrés, a szenvedés az 
ellenséges hatalmakkal szemben. De 
ha eljő az Ur, hogy ítéletet tegyen, 
akkor ők is harcos néppé lesznek élü
kön a Vezérrel. Ne mi akarjuk ezt az 
időt elhozni. Bízzunk az Urban, Ő 
a maga idejében mindent megcselek
szik. Most még ez a jelszó: »Az Ur 
hadakozik tiérettetek, ti pedig veszteg 
legyetek!« (II. Móz. 14:14.)

Dec. 29■ I. Tini. 2:1—7. Ésaiás 3b. 
Isten gyermekeinek sokkal fontosabb 
szerepük van egy nemzet életében, 
mint ahogy azt a világ gyermekei 
gondolják, vagy mint ahogy talán ők 
magok is tudják. Imádságaikkal, bi
zonyságtételükkel hozzájárulnak, hogy 
a nemzet teste megőriztessék a teljes 
romlástól. Isten még türelmesen vár 
a mi magyar népünkre is, hogy lesz 
itt még nagy lelki ébredés, hogy még 
sokan meg fognak fordulni bűnös 
útaikról s Istenhez térni. De nekünk, 
akik hiszünk, buzgón és kitartóan kell 
ezért könyörögnünk. Népünknek ve
zetőiért, elöljáróiért, "hogy a csendes 
és nyugodalmas életet fenn tudják 
tartani az országban..

Dec. 30■ 1. Tim. 3:14—4:10. Ésaiás 
63:7—16. Ezekben az igékben sok olyan 
vonásra találunk, amelyek a mai idő
ben feltűnően szemünk előtt állanak. 
Sokaknak a hittől való elszakadása, 
gonosz tanításokra való figyelmezése, a 
házasság szentségének az aláásása, bé
kéjének megháborítása, emberek által 
kigondolt szabályoknak Isten paran
csai fölé való állítása, a testi élet gya
korlása a lelkieknek mellőzésével mind 
olyan jelenségek, — az utolsó idők 
jelenségei — amelyek ma mindjobban 
terjednek. A mi reménységünk ezzel 
szemben az a nagy titok, amelyet 
csak hívő lelkek értenek meg: Isten 
megjelent és köztünk van a Krisztus
ban.

Dec. 31. 1. Tim. 6:6—21. Zsolt. 90. 
Az év utolsó napján visszatekintve az 
elmúlt esztendőre, Isten Lelkének se
gítségül hívásával feleljünk meg ma
gunknak komolyan arra, ezeknek az 
igéknek alapján, hogy mi volt az, amit 
ezekből megtartottunk, s mi volt, ami
nek nem engedelmeskedtünk. S ha fe 
jünket bűnbánattal kell lehajtanunk az 
élő Isten lángtekintete előtt, ragadjuk 
meg az ő kegyelmét, amellyel az új 
esztendőre meg akar bennünket újítani. 
Kegyelem velünk! Ámen.

Vargha Gyuláné.
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