
kinek; mindazoknak, akiket ránk bízott, akiknek karácsonyi ajándékait 
a szívünkbe és kezünkbe, az otthonunkba adta. Ezért soha ne maradjon 
nálunk a más karácsonyi öröme, karácsonyi ajándéka, karácsonyi bol-
dogsága. 

De a szeretettel sietni kell! Életünk maga is karácsonyfa, és minden-
nap kialszik raj ta egy gyertyaláng. Mindennap kevesebb lesz életfánkon 
egy mosolygó jóságalmával, s ahogy telnek a napok, — a megértés, a 
megbocsátás, a segítés soha vissza nem térő nagy alkalmai, úgy lesz ko-
párabb, szárazabb, szegényebb életünk. 

A szeretettel sietni kell! Akinek gyermeke van, siessen szeretni 1 
Erre a mindent megszépítő és mindennek értelmet adó szent érzésre fel-
hangolni kis szívét és arcát a betlehemi Jézus arcára szépíteni. Ne-
velni szeretettel és szeretetben úgy, hogy mire felnő, Istenre hasonlítson. 
Az ő boldog gyermeke legyen. 

Akinek van még édesanyja és édesapja, siessen szeretni! Megmu-
tatni szívét, szeretetét és háláját. Egy boldog karácsonyt csókolni a szí-
vére azért a sok szép, felejthetetlen karácsonyért, amit neki a szülői szív 
egy életen át boldog önfeláldozással adott és angyalok ajkával eldalolt. 

Akinek van hitvestársa, testvére, vagy feléje dobbanó szív kará-
csonyi könnye, siessen szeretni a másikat. Boldogítani és mennyorszá-
got adni. Ki tudja milyen kevés az idő, amikor életünk karácsonyfáján 
csonkig égnek le a gyertyák. 

A szeretettel sietni kell! Siessünk szeretni mindenkit. Jóbarátot, ha-
ragost és ellenséget. Tegyük otthonná a világot. Mutassuk meg és adjuk 
Istent mindenkinek a szereteten át, hogy őt mindenütt és mindenkiben 
megtaláljuk. 

Siessünk szeretni Istent. Ilyenkor van a legközelebb hozzánk, ilyen-
kor érezzük igazán, hogy ő szerető Atyánk. Siessünk szeretni! Hiszen 
a(lig néhány óra és egy karácsony megint oda lesz életünkből. 

Siessünk szeretni Jézust, aki ma született, aki azért született, hogy a 
miénk legyen, hogy jóra tanítson, hogy magunkra eszméltessen, hogy 
Istenhez vezessen. Siessünk! Még nem dölt el a sorsunk, Isten szeretete 
még megszülethet bennünk, még testet ölthetnek életünkben az ő gon-
dolatai. 

Karácsony ünnepén így vegyük át Isten szeretetének ajándékait, és 
így adjuk tovább boldogan az embereknek. Hogy boldog békétől és sok 
szép örömtől legyen áldott az ünnepünk, s mi megmaradjunk Isten sze-
retetében. Mert az Isten szeretet s aki a szeretetben marad, Istenben 
marad s az Isten is őbenne." Ámen. 

BIBLIAI FOGALMAK 

BAR AT 

2Móz 33,11 Az Űr pedig színről-színre beszél Mózessel, ahogyan 
egyik ember beszél a másikkal (barátjával). 

Jak 2,32 Ábrahám . . . Isten barátjának neveztetett. 
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Lk 12,4 Nektek, barátaimnak mondom 
Jn 15,4 Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én paran-

csolok nektek. 
Jn 15,13 Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki 

életét adja barátaiért 
1 Sám 18,1 Jónátán lelke összeforrt Dávid lelkével. Ügy megsze-

rette őt Jónátán, mint önmagát. 
Zsolt 88,19 Elszakítottad tőlem jóbarátaimat, már csak a sötétség 

ismer engem. 
Zsolt 112,8 Testvéreimért és barátaimért mondom: Békesség neked! 
Zsolt 35,14 Ügy jártam-keltem, mintha barátomról, testvéremről 

lett volna szó. 
Péld 17,17« Mindig szeret a barát, de tesvérré a nyomorúságban 

válik. 
Péld 18,24 De van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. 
Péld 27,9 Az olaj és a jó illat vidámít, de a jó baráti lélekből jövő 

tanácsa is. 
Péld 27,10 Barátodat és apád barátját ne hagyd cserben! 

BÁTORSÁG 

5Móz 31,6 Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek 
tőlük, mert maga az Ür, a te Istened megy veled, nem 
hagy el téged, és nem marad el tőled. 

Józs 1,7 Csak légy igen erős és bátor, őrizd meg, és tartsd meg 
azt a törvényt, melyet Mózes az én szolgám parancsolt 
neked. 

IKrón 19,13 Légy erős, szedjük össze az erőnket népünkért és Is-
tenünk városaiért! 

IKrón 28.20 Légy erős, légy bátor és cselekedj! Ne félj, és ne ret-
tegj, mert az Úristen, az én Istenem veled van. 

ApCsel 4,29 Most pedig, Urunk, add meg szolgáidnak, hogy teljes 
bátorsággal hirdessék igédet. 

Ef 6,19—20 Adassék nekem az ige, ha beszédre nyitom a számat, 
hogy bátran ismertessem meg az evangélium ti tkát . . . 
hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. 

Zsolt 27,14 Reménykedj az Űrban, légy erős és bátor szívű, re-
ménykedj az Űrban! 

Ef 3,12 Őbenne van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal 
a benne való hit által. 

ERÖ 

Jer 10,12 Az Ür ereje alkotta a földet, az Ür bölcsessége szilárdí-
totta meg a világot, az ő értelme feszítette ki az eget. 

Zsolt 27,1b Életemnek ereje az Ür, kitől rettegnék? 
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Zsolt 89,14 Hatalmas a te karod, kezed erős, jobbod felséges, , 
IKrón 29,12 A te kezedben van az erő és a hatalom, a te. kezed te-

het bárkit naggyá és erőssé. 
ApCsel 1,8 Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. 
Mik 3,8 Engem azonban bétölt az Ür lelke erővel, igazsággal és 

hatalommal. §°:Ví H -t;8 J ^ s s e 
Róm 15,13b Bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje' által. 
Róm 8,26 Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. 
2Tim 1,7 Mert nem a csüggedés lelkét adta nekünk az Isten, ha-

nem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. 

Ö -Bn*/§or í ; í9 l 

ESZMÉK — GONDOLATOK ss jÍBríé^ie nobniK 
isgíísölsv n©d 

Uram, ki titokzatos magasságokban lakol, de azért semmi nincs hoz-
zánk közelebb, mint mindenütt jelenlévő mivoltod (Augusztinusz). 

* 

A szentírásban sehol sem olvastam, hogy Isten igéjét tűzzel-vassal 
kell terjeszteni. . . Nincs nagyobb esztelenség, sőt lehetetlenség, mint 
külső erővel kényszeríteni a lelkiismeretet s a lelket, aki felett hatalom-
mal csak teremtője bír (Dávid Ferenc). 

' ,gn/iQ|CiBi rrroloi'-s jJögöfn moÍBsiod aő gsa 
A lélek halhatatlansága olyan valami, ami a legjobban érdekel, és 

oly mélyen érint bennünket, hogy minden érzésnek előbb ki kell belőlünk 
halni, mintsem ennek igaz megismerése iránt közönyösek lehessünk 
(Pascal). 

Az olyan hit, mely az embert sötétté teszi, hamis; mert ay, embernek 
Istent vidám szívvel és nem kényszerből kell szolgálnia (Kant). 

/§'jö^gtrios8) ^[iib-iol siéséíigélsiá útur^k7mollis 
Egy nagy ember barátsága az Isten ajándéka (Voltaire). 

ad .ísérn-isi sori jtibz loómo sb ,bíö'i s aftfeomstf 
Halál ellen nincs fű a kertben (Mikes Kelemen). 

Minden harc emberek közt, testvérharc (Victor Hugo). 

Tartsa meg mindenki saját hitvallása formáit; ez szükséges. De a fő-
dolog mégis az marad, hogy embertársaival jót tegyen (Széchenyi István). 

Hol van az a hírnév, mely oly boldogságot adna, mintha valaki négy-
szemközt azt mondja nekünk: „Benned meg lehet bízni!" (Foerster). 

* 
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