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„HIRDETEK NÉKTEK NAGY ÖRÖMET.“ Luk. 2:10.Közeledik karácsony! Milyen különös érzés. Közeledik a szere
tet és öröm ünnepe. Szorongás járja át meg át a szívemet. 
Mintha vasmarok szorítaná össze és miközben szívemben 
újra meg újra felcseng a karácsonyi Ige: „Hirdetek nagy 

örömet!“ —  csendesen megerednek a könnyeim.
Két fénykép fekszik előttem. Mindkettőről annyi ragyogás, annyi 

szeretet árad felém, mindkettő rámnéz, mintha szólni akarna, mintha 
biztatni akarna, mintha azt mondaná : “Ne félj, mire itt lesz karácsony, 
mire megjön az örömhír, örülni fogsz. Ne félj, tudom, hogy most fáj. 
nagyon fáj minden, tudom, hogy most az öröm is fáj, tudom, hogy 
most a szíved, a lelked fáj, de ne félj, lesz karácsonyi örömöd, a 
szeretet úgy betölti a szívedet, hogy elég lesz neked, másoknak, 
sokaknak, mindegyiknek, aki arra vár, hogy örülj, hogy szeress. Hogy 
úgy örülj, mint mi örültünk, hogy úgy szeress, mint mi szerettünk. Ne 
félj, az Ür megsegít, hogy szívedben az öröm, a karácsonyi öröm 
túláradjon és magával ragadja mindazokat, kik körülötted lesznek, 
hogy együtt dicsőítsétek az Urat, együtt örvendezzetek a nagy öröm
nek.“— És amikor a két képre nézek, túlárad a szívem a hálától, 
igen együtt, együtt azokkal, akik hátramaradtunk és együtt velük, akik 
előrementek. Mi itt lent könyörgünk és dicsőítjük az Urat és ők oda
fent. Milyen dicső harmónia! Együtt odafent és idelent.

„Hirdetek néktek nagy örömet.“ És amint nézem azt a két ké
pet, a könnyeken és fájdalmakon keresztül, a szenvedésen, szoron
gáson, ködön, fátyolon, kétségeken és bizonytalanságon' át valami 
olyan bizonyosság költözik a szívembe, hogy az a karácsonyi öröm, 
mely az ő örömük is volt az enyém is lesz, a mienk is lesz, most 
is, idén is, hogy együtt énekelhetjük a karácsonyi énekeket ők oda
fent az Úrnál, mi pedig idelent. „Hirdetek néktek nagy örömet“— és 
ez az öröm mindnyájunk öröme lészen.

Dr. F. M. d. f.

XIV. évfolyam 24 szám. 
1938. december 15.
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Angyalok.

És lön, hogy mikor elmentek 
az ¡angyalok ő tőlük a menny
be, mondanának a pásztorem
berek egymásnak: Menjünk el 
mind Bethlehemig.

Luk. 2:15.

A  magasabb, tisztább világnak, 
küldöttei, ti fényes angyalok, bár 
soha ne távoztatok’ volna el sötét 
földünkről! De mégse álljunk meg 
a sóhajnál s ne sirassunk tova
tűnt boldogságot. Nézzük meg in
kább, hogyan készíthetnénk mi 
angyali örömöt és hogyan tehet
nénk mi maradandóvá e földön a 
békességet.

Az angyalok Bethlehemből a 
mennybe mentek s a /pásztorembe- 
rek számára Bethlehem az ég egy 
darabját jelentette. Szemükben 
öröm ragyogott, lelkűkben a bol
dog örömüzenet zengett, amely 
utat keresett kifelé. Ajkuk meg
telt dicsérettel s így váltak Isten 
üdvüzenetének hírvivőivé, Isten 
angyalaivá.

Karácsony égi küldöttei, mi
lyen alakban jártok ma közöt
tünk? Óh, ne keresd messze! Nem 
lehetnél-e te az? Az angyal Isten 
küldötte, aki örömöt és békessé
get hirdet.

Amikor a szent éjszakán, a ka
rácsonyfa alátt testvér így szól a 
testvérhez: »Legyen vége közöt
tünk az egyenetlenségnek, ne ke
serítsük, ne szomorítsuk egymást, 
teljünk meg a szeretet leikével« 
— s elhangzik a megbocsátás 
szava, akkor valóban Isten an
gyalává lett a földi ember.

S ha bűnbánatra, megtérésre se
gítenek el téged s lelkedben olt- 
hatatlan vágy ébred tisztaság,

szentség, új élet után — tudd meg, 
hogy Isten angyala állt előtted!

És te, gazdag, aki ajándékoz
hatsz, aki adományoddal hideg 
sziveket, házakat melegíthetsz fel, 
aki testi, lelki kenyeret vihetsz 
éhezőknek — ha még oly bűnös, 
gyenge és nyomorult vagy — 
mégis Isten angyalaként jársz a 
szeretet éjszakáján.

Panaszkodhatunk-e hát amiatt, 
hogy az angyalok felmentek a 
mennybe, hogy nem találkozha
tunk velük karácsony éjjelén? 
Légy angyallá te! Menj az an
gyali üdvözlettel családod, testvé
reid, barátaid körébe!

Urunk, tégy boldog pászto
raiddá, akik hálatelt szívvel öröm
hírt visznek! Add, hogy egész éle
tünk Bethlehembe való menés le
gyen! Hogy amit ott láttunk és 
tapasztaltunk, hirdessük azoknak, 
akik nem ismerik a te szeretete- 
det. Tégy angyalokká bennünket 
embertársaink életében!

Nem felejtkeztél meg senkiről 
sem karácsonykor? Kit látogathat
nál meg, kinek írhatnál levelet, 
kinek adhatnál ajándékot vagy 
kinek szerezhetnél bármiképen vá
ratlan örömöt?

Te elfogadtad-e, már Jézus 
Krisztust, az Atya ajándékát? A  
nagy öröm, amely minden nép
nek szólott — tehát néked is, — 
a tiéd-e?
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ZSOLTÁR K ARÁCSO NYRA.

Uram, örül és vigad a szivem. 
Dalok rendülnek benne Rólad 
s háladó himnuszok, 
hogy jászolban születtél.
Azon vigadozom, 
hogy jászolban születtél, 
nem puha palotában.
Selyem és cifra bársony 
körül lágy hódolattal 
nem fogta gyenge tested. 
Értelmetlen szemekkel 
szelíd juhocskák lestek. 
Szegénységben születtél 
és szívtépő nyomorban.

Szegény, üres szívem 
ezért merem én mégis 
a színed elé vinni.
Ezért merem én hinni, 
hogy lakhelyed lehet 
a szomorú és' árva.
Ez minden reménysége, 
hozsannás vígassága, 
hogy jászolban születtél 
megváltó Istenem.
Ezért zen dűlnek át 
Téged dicsérő boldog énekek, 
halk glóriák 
szegényes szívemen.

T. E. d. p. t.

Hauge Nielsen János 
karácsonya.

A nagy norvég ébresztő, az egy
szerű parasztcsaládból származott 
Hangé Nielsen János, sok megpróbál
tatáson ment keresztül. Egy magán
jellegű vallásos összejövetelek ellen 
kiadott, régi rendelet alapján sikerült 
őt ellenségeinek börtönbe juttatni s 
évekig ott is tartani. Életrajzát Bull 
Jakab B. írta meg. Belőle a követ
kező részlet. i <

1805. karácsony estéje.

Collet ülnök és Walfsberg ren
dőrfőnök elhagyták a kihallgatási

termet. A  kapualjban két vára
kozó férfit vettek észre. »Mit ke
restek itt?« — A  férfiak egyike, 
púpos, soványarcú, nagy, kék
szemű ember levette a kalapját 
és köszönt. »Volna rá lehetőség, 
hogy Hauge Nielsen Jánossal 
beszéljünk?« —- kérdezte félénken. 
A  rendőrfőnök élesen szemügyre 
vette, »Nincs. Nem lehet.« A  pú
pos férfi arcán szomorú árnyék 
futott át. »Csak néhány szót!« 
»Honnét jöttök?« »Bergenből.« »Ví
zi úton?« »Nem, gyalogszerrel.« 
»És miért?« »Hogy Hauge Niel
sen Jánost fölkeressük.« »Hml« A  
rendőrfőnök arca ellágyult, de 
csak egy pillanatra. »Nem. Tör
vény ellen lenne. Nem engedhe
tem meg.« És továbbment.

A  púpos habozott egy percig, 
aztán lassan fejére tette a kalap
ját -s társára nézett — reménye- 
vesztett tekintettel.

*

Hauge Nielsen János magáno
sán ült cellájában kemény fekvő
helyén és arcát két kezébe te
mette. Asztalán érintetlenül az 
étel. A  faggyúgyertya hosszú, füs
tölgő béllel égett.

Belsejében kemény küzdelem 
folyt. Ezen a szent estén jobban 
érezte az elhagyatottság keservét, 
mint az egész hosszú év bármelyik 
napján. Hát Isten akarata volna, 
hogy itt élettől és világosságtól 
távol töltse el hátralévő idejét?

»Én vagyok a világosság és az 
élét«, — hangzott szíve mélyén a 
felelet. »Igen«, — suttogta. »Le
gyen meg a Te akaratod.« De újra 
kísértő gondolatok lopakodtak elő 
a sötétből. Barátai arcát látta ma
ga előtt. Megtették a hosszú utat 
a hegységeken keresztül, hogy 
beszélhessenek vele. De a börtön
ajtó nem nyílt meg. Ki vannak 
zárva mind, akik úgy rá volnának
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szorulva a szavára. S most így 
töltse el napjai maradékát sötét
ségben, tétlen várakozásban, egy
maga? Soka ne lássa többé a na
pot, soha szerettei arcát I Köny- 
nyek szivárogtak át ujjai között 
s a szürke zubbony alatt zokogó 
imádság rázta meg a vállát. A  sö
tét cellában sokáig csend volt. 
Imádkozott. Világosságért... sza
badulásért bűnből és kísértésből, 
vigasztalásért lelke Ínségében.

S ekkor halkan, de mindig erő
sebben, mindig nagyobb ujjongás- 
sal zúgni kezdett a város felett 
a karácsonyi harangszó. Hauge 
Nielsen János összekulcsolt kéz
zel hullt térdre. Könnyei pereg
tek. Kibeszélhetetlen boldogság 
remegtette meg, mintha az égből 
hatolt volna hozzá a harangok 
szava. Az Űr felelete volt. »Én 
Uram, én Istenem!«

Hauge Nielsen János felemelke
dett térdéről és megállt cellája 
közepén. Ajkán ének zendült: 
»Jézus, én bizodalmám.« A  szom
szédos cellák lakói csodálkozva 
emelték fel a fejüket. Meglepetve 
állt meg az őr a folyosón.

Lent a téli hidegben ott állt két 
hallgatag ember s Hauge cellája 
felé nézett. Meghallották ezt a 
hangot, ezer közül is megismer
ték volna; szemüket, szívüket a 
jóra ez a hang nyitotta meg. Lé- 
lekzetvisszafojtva figyeltek, egy
más kezét fogták mint gyermekek 
az idegenben.

S amikor Hauge megvígaszta- 
lódva leült, csodálkozva állt, fel 
újra. Ének felelt a cellája alatt. 
Fájdalom ragadta meg. Hát csak
ugyan az ő barátai voltak azok 
ketten, akiket az udvaron felis
merni vélt. Eljöttek messziről s 
ő itt ül tehetetlenül. Nem segíthet 
rajtuk. Még egy vigasztaló szót 
se üzenhet a rá várakozóknak. — 
Elhallgatott az ének. A  két férfi

szomorúan tekintett a homályos, 
rácsos ablak felé fent a szürke 
falon. De egyszerre csak világos
ságot pillantottak meg. »Oda 
nézz!« Füstqlgő belű, magányos 
gyertyát emeltek ott magasra. 
Hauge Nielsen János hirdette sö
rét börtönéből a világosság diada
lát. Megértették. Tovább fogják 
vinni ezt az üzenetet faluról fa
lura, mindenüvé, ahol csak test
vérre találnak.

A kis gyertya mégegyszer 
megjelent a rácsos ablakban. 
Füstölögve égett, mint előbb. De 
egy kéz koppantót emelt fel, meg
tisztította a belát s atkis láng tisz
tán felragyogott. A  két férfit zo
kogás rázta: Megértették. Tiszto
gatni kell az Űr gyülekezetét, 
hogy Isten szövétneke tisztán ra
gyogjon az emberek között. A  cel
lában ének zendült: »Erős vár a 
mi Istenünk.« S a remegő kéz
ben tartott gyertya ott ragyogott, 
míg el nem hangzott az ének. A z
tán aláhanyatlott lassan. Eltűnt.

A  két férfi sokáig állt még ott, 
kéz a kézben. Aztán megszólalt a 
púpos Öle Rörsveen: »Boldog ka
rácsonyt, Hauge János! Adjon 
Isten neked odabent áldott kará
csonyt!«

S lassan megindultak hazafelé.

Szomorú vagy vidám  
karácsony ?

Karácsony ünnepe ismét itt áll 
a küszöb előtt. Szívből tudsz-e 
örülni ennek? Hadd mondjam el 
életem legborzasztóbb karácso
nyát. Tizenöt éves lehettem. Ak
koriban még az volt a ¡szokás, hogy 
a diákok ki nem elégítő tanulás 
esetén karácsony előtt írásbeli in
tőt kaptak. Ezt az intőt postán 
kézbesítették a szülőknek. Ősz-
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■tályíőnököm előre megmondta, 
hogy én is kapok. Nem mer
tem otthon megmondani. Rettene
tes karácsony volt! Hiába a sok 
ajándék, karácsonyi előkészület, 
ragyogó karácsonyfa s a minden 
jóval megrakott tányérkák — 
semmi, semmi nem tudta elhall
gattatni vádoló lelkiismeretemet, 
Ha a csengő megszólalt, összerez
zentem. Most, most jön a levél! 
Kínzó lassúsággal múltak az órák. 
Oh, ha szüleim tudnák, hogy mi 
történt! Szinte kiáltani tudtam 
volna: »Hát nem látjátok milyen 
szerencsétlen vagyok?« óh, kará
csonyt nem lehel megterhelt lelki- 
ismerettel ünnepelni. Végre har
madnapon megjött a levél s latyám 
szigorúan és komolyan beszélt ve
lem. Szinte megváltást jelentett 
számomra,

Ma már mintegy gonosz álom 
van mögöttem ez az eset. S ha 
mégis rágondolok, azt kell monda
nom: bárcsak ismertem volna már 
akkor a Megváltót úgy, ahogyan 
ma. ismerem. Ma boldog ka
rácsonyt ünnepiek. Bár nem kap
tam annyi ajándékot mint akkor, 
de nyugodt a lelkiismeretem. 
Teljes lehetetlenség karácsonyt 
ünnepelni megterhelt lelkiismeret
tel. Jézus azért jött, hogy az ör
dög munkáját lerontsa. Nem azért 
jött, hogy az emberi szivekben az 
ördög mellett néki is jüsson egy 
kis hely. Nem: a Sátán vagy Jé
zus. Könyörögj Jézushoz bocsá
natért. Mutasd meg Néki köte
lékeidet. Hívd segítségül Megvál
tódat. Ahová Jézus beköltözik, 
beköltözik véle együtt a békesség 
és az öröm.

»Im é hirdetek nektek nagy örö
möt, mert született nektek ma a 
Megtartó.«

Karácsony a* őrhelyen.

1915-ből való ez a levél. Fiatal 
katona írja az édesapjának: »Tu
dok-e majd áldott karácsonyestét, 
ünnepelni gúnyolódó, közönyös 
bajtársaim között? Olyanok között, 
akik borban és piszkos fecsegés
ben látják a szent éjszaka csúcs
pontját.? Nemcsak magamnak tet
tem fel ezt a kérdést, hanem oda
vittem. az Úr elé is. S jól tettem, 
hogy elébe vittem. Ö tudott ta
nácsot,. Elérkezett karácsony. 
Nagy tisztogatás, készülődés folyt 
az egész hadiszálláson. Egyszerre 
csak felhangzott a parancs: »Lép
jen elő az őrség!« Az ünnepre 
való tekintettel nem akarták egy 
csapatból kiállítani az őrséget, ha
nem valamennyiből vegyesen. Az 
én csapatom is köteles volt egy 
altiszttel és néhány legénnyel hoz
zájárulni. Azonnal előléptem. Ben
sőmben tisztán hallottam az Űr 
hangját. »Az őrhelyen áldott ka
rácsonyestéd lesz, távol minden 
zajtól, világi örömtől, csendes, 
meghitt lesz, mint otthon.« Kis 
fehérremeszelt házacska volt az 
őrhely a faluvégen. Nem lakott 
benne, csak egy öregasszony. Nem 
valami nagyon örült az se a be
szállásolásnak. Szobánk berende
zése asztal, ócska szék és a földön 
elterített szalma volt. Nekiláttunk 
a szépítgetéséhez. Egyikük elsi
etett a csapathoz fenyőt kérni. Azt 
azután feldíszítettük. Gyertyákat 
gyújtottunk rajta s elkezdtünk ka
rácsonyi énekeket énekelni. Egyik 
bajtárson úgy meglátszott, hogy 
a szíve is énekel. Aztán elolvas
tam a karácsonyi történetet. 
Mondhatott-e valamit bajtársaim
nak ez a sokai hallott örömhír, 
nem tudom. De azt tudom, hogy 
engem mélyebben . megragadott, 
mint valaha. Öreg katona szívem 
milyen meleg lett éjra! Isten
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maga prédikált belől© nekem. 
Még több éneket énekeltünk az
tán. Ott ültünk a karácsonyfa fé
nyénél, s gondolataink a Megvál
tónál időztek. Aztán elröpültek az 
otthoni karácsonyfa tövébe. — 
Nemsokára mélyen aludtam a ke
mény szalmán.

S ha megkérdi valaki, mi a bé
kességem forrása, vidám, hálás 
szívvel felelem: »Mindent a já
szolban fekvő Gyermeknek kö
szönhetek.« S hálásan gondolok 
vissza, míg csak élek, erre az el
lenséges földön átélt karácsonyra.«

KÜLMISSZIÓ.

Karácsony mindenütt.
Áldott karácsonyt mindnyája

toknak ott a messze idegenben, 
misszionárius testvéreink! Távol a 
hazai hólepett fenyvesektől, s ta
lán azoktól is, akik: legkedveseb
bek nektek a világon. Áldott ka
rácsonyt! Elénk idézzük a tavalyi 
karácsony örömeiről írt leveleite
ket, hogy lássuk, hogyan is ün
nepeltek ti s lélekben még job
ban együtt lehessünk.

Kínából írják:
»Milyen hálásak vagyunk, hogy 

ezekben a harci zajjal, jajjal teli 
időkben is mienk az angyali üze
net s hogy ezt a Szabadítóról szóló 
üzenetet napról napra tovább
adhatjuk.« »Imént épen énekórát 
vezettem a nyitott, napsiútéses 
hallban s a hatvan gyermek aj
kán olyan frissen, boldogan zeng
tek a karácsonyi énekek, mintha 
nem is pogány hajlékokból kerül
tek volna legnagyobbrészt ide.«

Palesztinából:
»A  szép, új ‘iskolateremben ün

nepelhettük meg már a kará
csonyt. Kertünkből bevittünk egy

ciprusszerű fát. Ügy nőttek az 
ágai. S a gyermekszemek ragyog
tak a gyertyák fényében. Boldo
gan énekeltek, mondták el, amit 
tanultak. A  45 iskolásgyerekkel 
együtt úgy 135-en voltunk. Hai
fából is érkeztek vendégeink. Nem 
annyian, mint máskor, mert a za
vargások, halottak, sebesültek 
miatt nem akarnak ünnepelni. 
Néhány mohamedán is volt kö
zöttük. Egyik fiatal férfi azzal 
ment haza: »Adjuk a kishúgomat 
is ebbe az iskolába. Csak jó sza
vakat hallottam, azoktól a gyer- 
taekektől. Valósággal szíven talál
ják az embert.«

Lyomahalóból, Kelet-Afrikából:

»24. reggele esős volt. így  nem 
is volt nehéz téli, havas tájra kép
zelni magunkat, de a meleg nem 
nagyon illett hozzá. Délelőtt fel
díszítettük a templomot. Friss fü
vet terítettünk ki s gyertyát rak
tunk rájuk.

7 órakor kezdődött az istentisz
telet. Zárva volt még a templom, 
a gyülekezet várakozva ült az 
alkonyaiban a gyepes hegyolda
lon. Először imeggyújtogattuk 
bent a füzérek gyertyáit, úgy vo
nultak be sorra elébb a gyerme
kek, aztán az asszonyok, végre a 
férfiak. A  karácsonyfa gyertyáit 
az iskolásgyermekek gyújtották 
meg ígéretek mondása közben. 
Fölzendült az ének. Itt, a kis 
gyeptemplomban olyan új volt 
minden. Bizonyos értelemben job
ban is illett a karácsonyi evan
gélium ide, mint a kőtemplomok
ba. De mindezt nem is lehet, úgy 
leírni. — Istentisztelet után meg
álltunk a házunk előtt a nagy, 
csendes sötétségben, s néztük, 
hogy kanyarognak lámpásaikkal 
a hegyi utakon föl-le az emberek. 
Aztán leültünk csendesen a ka
rácsonyfa alá.«
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Dec. 16. II. Thess. 2. Péld. 28:1—13. 

I. Tim. 3:1—7. Pál komolyan rámutat 
arra, hogy magas közéleti tisztségre 
csak az alkalmas, akinek a magán
élete is feddhetetlen. ÁH ez minden 
téren: állami, egyházi társadalmi té
ren. Pedig de sokan szeretik ezt el

felejteni vagy félretenni. Azért v.onja 
meg Isten sok helyen az áldást a mun
kától. !

Dec. 17. II. Thess. 3. V. Móz. 18: 
15—19. I. Tim. 3:8—T3. Legfontosabb 
a tisz a, feddhetetlen magánélet azok
nál, akik kifejezetten Isten országának 
munkájában forgolódnak. Ezeknél nem
csak a külső tisztesség kívántaiig meg, 
hanem az igazi belső hitélet is. Csak 
ebből kiindulva végezhetik munkájukat 
az egyházban, az egyesületekben, kü
lönböző. keresztyén intézményekben, 
igazán jól és áldásosán.

Dec. 18. Ján. 1:19—28. Fii. 4:4— ''7. 
Ján. 1:15—18. I. Ján. 1:1— 4. /. Tini. 
3:14—16. Isten országa munkásainak 
Isten élő egyházát kell építeniök és 
pedig az egyetlen igazi fundamen
tumra, a testben megjelent, megfe- 
szíttetett, feltámadt és megdicsőült 
Krisztusra. A fundamentum biztos és 
változhatatlan, az építőké a felelősség, 
hogy mit építenek reá: aranyat, ezüs
töt, drágaköveket, vagy fát, szénát, 
pozdorját. (I. Kor. 3:12.) Ami nem 
méltó az alaphoz, az elpusztul, csak 
az a munka, amely igazán a Szent
lélek vezetése alatt történik, lehet ál
landó és hozhat jó gyümölcsöket.

Dec. 19. Zsolt. 73. Esaiás 2:2—5. I. 
Tim. 4:1—5. Isten élő egyházának mun
kájába, már a keresztyénség kezde
tén is csúsztak be tévtanok, amelyek 
a lelkeket megzavarták s a hittől el
szakították. így hát az egyházban min
dig lépést tartott a ió és a rossz, s 
Tudjuk, hogy ez az utóbbi végre úgy 
elhatalmasodott, hogy az egész ke
resztyén egyházat reformálni kellett. 
De vájjon ez a megreformált egyház 
most már hibátlan-e? A nagy ellenség, 
a Sátán mindig gondoskodott róla, 
hogy ne legyen az. De ebben a két
féle szellemet magában foglaló egy
házban az Ur megőrzi az övéit, s 
ha hivek, mint a só és kovász hathat
nak a nagy testben.

Dec. 20. Luk. 1:5—23. Esaiás 4. /. 
Tim. 4:6— 16. Az apostol itt az igazi 
lelkipásztor képét rajzolja ifjú tanít
ványa szemei elé, hogy az ezt a példát 
kövesse. Hit és jó tudomány, a lélek

nek a test elé való helyezése, szidal
mak és bántalmak türelmes elszen
vedése, a reménység megtartása, 
a hívek előtt való tiszta példa, 
a kegyelmi ajándékok buzgó felhasz
nálása, — ezeknek kell jellemezniök az 
igazi lelkipásztort. Imádkozzunk a lel
kipásztorokért és segítsünk nekik ter
heik hordozásában szeretettel, aláza
tosan. , '

Dec. 21. Luk. 1:26—35. Esaiás 11: 
1—4). 1. Tim. 5. Pál apostol egészen 
gyakorlati tanácsokat is ad Timótheus- 
nak. A keresztyén élet, bár eredetét 
onnan felülről veszi és célja odafönn 
van, mégis a földön forgolódik és itt 
éli ki magát. A keresztyénnek tehát 
gyakorlati embernek is kell lennie, aki 
meg tudja különböztetni a viszonyokat, 
a földi munkák beosztását, a külön
böző emberek szükségleteit, jogait és 
kötelességeit. Első sorban, természe
tesen, a vezető embereknek van erre 
szükségük, de a maga kis körében 
minden keresztyénnek jó megtanulni 
es gyakorolni azokat a szabályokat is, 
amelyeket a Szentírás a földi élet gya
korlati oldalára nézve felállít.

Dec. 22. Luk. 1:57—66. Esaiás 12. /. 
Tim. 6:1—10. Hogy minden rossznak 
gyökere a pénz szerelme, azt, fájda
lom, minden téren bőségesen tapasz
talhatjuk. A pénz az alkalmas esz
köze nrnüen testi bűnnek s éppen 
azért megrontója a lelki életnek. Az 
igazi nyereség sohasem a pénz, bár
mennyire ez is az általános felfogás, 
hanem az istenfélelem. Ez teszi az 
embert igénytelenné, megelégedetté, ez 
irányítja tekintetünket a lelki dolgok
ra, az igazi értékekre. Istenfélelemmel 
megtelt lelki emberek a legboldogab
bak már itt a földön, s övék az örök
élet boldog reménysége.

Dec. 23. Luk. 1:67—80. Esaiás 25: 
1—9. 1. Tim. 6:11— 21. A lelki ember 
a hitnek harcát küzdi itt a földi élet
ben. Ez a harc abból indul ki, hogy 
az ember megtérés által, az evangé
liumi hit alapjára áll s hadat üzen 
a bűnnek, elsősorban önmagában, az
tán másokban is. Ezi a harc nem meddő 
harc, mert benne az ember nem a 
maga erejében küzd, hanem annak az 
erejében, akinek odaadta magát, a Jé
zus Krisztuséban. Ne féljünk a hit 
harcától, hanem küzdjük bátran végig!

Dec. 24. Luk. 1:46—55. Esaiás 9: 
5, 6. Luk. 2:1— 14. »Régi és mindig új« 
— ezt lehet mondani a karácsonyi tör
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ténetről. Régi, mert Isten dicsősége 
s az emberekhez való jóakarata annál 
is régibb, mint ez a majdnem kétezer 
évvel elhangzott örvendetes híradás: 
»született néktek ma a Megtartó«. De 
új is, mert varázsát soha el nem veszti 
s az emberi szivekre gyakorolt hatása 
mindig megújul, ahányszor figyelmes 
lelkek hallgatják az üzenetet.

Dec. 26. Luk. 2:1—14. Tit. 2:11-14. 
Máté 1:18—23. I, Ján. 3:1— 5. Luk. 
2;15—20. A pásztoroktól ma is tanul
hatunk. Nemcsak meghallották és szí
vükbe fogadták az örömüzenetet, ha
nem azonnal elindultak, hogy fölke
ressék azt, akiről ez az üzenet szólt. 
S mikor megtalálták ismét elindultak, 
hogy ezt mindenekkel is tudassák. Ha 
ma is így tenne minden ember, beh 
hamar elterjedne a keresztyénség, — 
nem a névleges, hanem az igazi —  az 
egész földön. Tegyünk így mindnyájan!

Dec. 20. Luk. 2:15—20. Tit. 3:4— 7. 
Ján. 1:1—14. Zsid. 1:1— 6 . Luk. 2:25—35. 
Mint ahogy az öreg Simeon várta a 
megígért Messiás föidrejövetelét, úgy 
kellene várniok a hívő keresztyéneknek 
az Ur Jézus újra-eljövetelét. Simeon 
megérte hő vágyának teljesedését. Az 
Ur visszajö vetele elhalasztásának egyik 
oka nem az-é, hogy Isten gyermekei 
sem vágynak erre igazán, s nem imád
koznak érte eleget? t

Dec. 21. Préd. 1. Péld. 28:14—28. 
Luk. 2:36—40. Simeonon kívül még egy 
nő az, aki erős és vágyó hittel várja 
a Messsiást. Talán még Simeonnál is 
buzgóbb, mert éjjel-nappal a temp
lomban van, böjtöl és imádkozik. 84 
éves öregasszony volt, bizonyára nem 
voltak már családi kötelékei s más 
földi kötelessségei. Külső dolgok
ban nem követhetjük a példáját mi 
nők, de hitben, imádkozásban, bibliai 
értelemben vett böjtölésben — igen. 
Követjük-é?

Dec. 28. Préd. 2:1—11. Péld. 29. Titus 
2:11—15. Krisztus megjelenése és mun
kája a földön nemcsak arra való, hogy

örvendezzünk neki, hanem hogy min
den hitetlenséget és világi kívánságot 
megtagadva, egészen neki adjuk át 
az életünket, hogy Ö megtisztíthasson, 
megszentelhessen, minden jócseleke
detre fölkészíthessen bennünket. Csak 
így tartozhatunk az Ö népéhez.

Dec. 29. Préd. 2:12—26. Péld. 30:1— ¡9. 
Titus 3:3—8. Nézzünk bele abba a tü
körbe, amelyet az apostol a 3. vers
ben tár elibünk. Ilyenek voltunk mind 
és vagyunk is még, ha Isten irgal
masságából át nem mentünk az újjá
születésnek fürdőjén s a Szentlélek 
által való megújításon. Nem a vízzel 
való keresztségen csupán, mert az még 
csak Isten részéről való Ígéret, hapem 
a Lélekkel való keresztségen, amikor 
öntudatosan magunkévá tesszük Isten 
ígéreteit s belépünk a vele való szö
vetségbe. Ez a Jézus Krisztus vált- 
ságában való hit által történik.

Dec. 30. Préd. 5. Péld. 31:10—31. 
Zsolt. 91. Az ó-esztendő végének kö
zeledtével, mikor önkéntelenül is előre 
nézünk a jövő bizonytalanságába, mi
lyen jó tudni azt, hogy a hívő em
ber jövője nem bizonytalan. Nem tud
hatja ugyan, hogy milyen kísértések, 
megpróbáltatások, szenvedések várnak 
reá a jövőben, de tudhatja, hogy mind
ezekben nincs magára hagyatva, van 
aki oltalmazza, védje, szárnyaival be- 
fedezze, minden veszélyen átvive meg
szabadítsa és megdicsőítse. Milyen fel
séges bizonyosság!

Dec. 31. Préd. 11:9—12:1— Ü4. Zsolt. 
121. Nekem, aki e sorokat írom, ez a 
legkedvesebb zsoltárom. Hányszor me
rítettem belőle vigasztalást, erőt, bé
kességet! Tekintetemet fölfelé irányí
totta, lábaimat megerősítette, álmatlan 
éjszakákban éreztette velem a sohasem 
szunnyadó Ur közelségét, kísértések 
közt megőrző hatalmát, minden lépé
semnél vezető, oltalmazó kezét. Eze
ket a boldog tapasztalatokat kívánom 
minden keresztyén testvéremnek az 
újév hajnalán! Vargha Gyuláné.

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi nvomda. 
Budapest, VII., Damjanich-u. 28/b. — F.: Farkas L.


