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Odvt:>lI~gy kedves karácson. a kCre$~lény világ áldolt 
annepel A t~ nelid. fényed világil ma a ,~Iádi boldOJ,'"Ság 
&. ttrsadalml tlet minden viszonyában. Megzendül ma temp
lomainkban. betblemi pántorok éneke, ~Iynek hangjaira 
IOlcmdkedni vAgynak a lelkek a lOkI porából az eSlmék 
viligJba, hogy az emlékez~s fény~vel "il!gilsuk meg az em· 
bcriKge1 megvAll6 nzmék bölcs4j~t, a bethlemi jászolt. 
LelkiInk e napon u iMnek nogés lávol.in mereng. Rkzt 
\'eSliInk ,zon korruk v.igyaiban &. reményeiben, győlelmei
hen ts csalódásaiban. Ut juk, mint jelenik meg egy dj égnek 
és Ilj földnek ,.cHd hirnOke, jézus. 

Midőn az embf:riség vallásos érzelmei bf:lemc.lllni ké· 
szllltek a választott nép komor vil;\gnhel~i rlek reménytelen
segebc, majd at olympusi istenek jálékaitól immár elfordult 
hi1ellen~8be, a tOprengO lelkekben fölhangzott az illeni nÓ!.1t: 
,ne féljetek l' ~i ime a testiség láncaiba bilinelcll cmberiség 
öntudatla ébred. /{IHs meri CnCn szdlemét, szab;ldiág,tt, ma· 
gasztos hivat.bát ts magas erkölcsi lélly~t 

fent ts atant, a népnek b(jtcsei ts egy$lerO gyermekei 
egyaránt fogtalkOltak a Messiás elji)vetel~nek enm~jtvel. A 
zsidö n~pllek Itgi dicsösigét már csak a mullnak ernl~kei 
hirdetté .... A kCltOk mer~ngése. a próftt!k lelkesillt Jóslala;, 
il 5lO11ls.lg ~, elnyomattat.is titkos sOha~i mOJg1$ba hozták 
a lelkeket. A gyCl.OII szivek 1>or<)lll0 fájdalma duOln; kezd 
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a jOV6nek magas rem~nye;n . A 100000nelm; multnak derfijtl 
elborttó komor felMk 1<11.01 Icihanglik a proItt!k lZÓU~: 
jCnni fog .. ebb kor, jobb idö, n01etni fog egy Musiu, ki 
teremteni fog uj ~et. t. a Meultst megtalálták . . . 011 
\irt kCI1\ltilk. LcLkmek mtly~i, u1.tnek "entQII ~rute; 
az egt51 emberiség boldogit!un;ok enmtjtvd egyes.illtek. Al 
6 rn3glu.tos ~gyéniségtnek jellcmktpzG mit átment I tOr· 
ténelembe, ts Igy 12 isteni k!Jclcntt!s munkAl<' az 1\ tLelt 
<illal uemt!lyes alakol nyelt. O egy Ilj keldet. mdy 'unda· 
me nlumon a kercslIény világ vallásos élele épOlt ICI. 

jól esik kikemnek. k. h.1 - midOn látom, hogy a 
mindennapi tlet lulla5~t6 léKk5rcben nem ventelt~tek még tI 
Clt az alapot, hanem onnepi ~nelmckkcl feljCltelek e sztnl 
Sionba, hogy a hajdani bö1cKkkel tiutes$éget legyelek a 
gyermek Jhusnak. Pedig korunkban hányalI , meg hányan 
hirdetik, hogy I kdeli bölcsek ~Ú1"16 (51111gl az embtristg 
gyclmekkorára \'el"t, azon kocra, melynek ""gylit ts ~mé· 
nyeit, enrru!il ts tlnlr\-beit 1 v~16 tieinek tu·igusigai 
Ltrombolj.ik. Do: hadd hirdesstk l .. . Mell nekOnk n oly 
bölcselkedts, mcly Sli"ankn~k valt!sos trdseil mtgbtnitjl, 
mely IeIkonknek az CrCk tietIe iránYlott ~tn.nyeil I csaló
dások zivatar<lval kiCIi, nekiInk u oly bölcse\keMs nem kell. 
Mit bánjuk, neveutk hitünket kép~clödésnck, fr kökiOn~et 
előitélet nek , csak ne ragadja k ki lIe~tet onk karjaiból a ml 
barAto,nka l. a mi lelki vezérü nk .t. ~ ml dlc$Ö meslrrOnkel. 
ji!tusl; meri 11 által a élni fosnak !.>o:nnOnk a mindig egy 
$ltbb, eGY magas. lOMbb ~Iet lelt! ktutctG esImtk, t$ fOIOnkhe 
cseng a pUl.lorok éII~ke: r-Dic$Östg a magndgos mennyek· 
hen Istennek e fl)ldÖII bt!~esso!g, s al elnbtre~hn jóakarll' 

Én his~em, hogy 1\ benne mfRtalállák a MessiáSI, ~i 
hadai Ilent al emberi~ zsarnokainak, I b01>ilkn.k, H eros 
mcggylllődkem, hogy korunkban i, rntgtlljljuk őt. ha kl:l
vetjOk JtlusI hilOnkbefl (I.) ts ulcl)lcsOnkben (If.).. 
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Jézul tanltásaiban n .IBher fogal""Blk kiváló mti· 
t65isot ~doll. A t!INtny uo\gaug~bl bilincselt ernbtri~1 



" 
aszerelet "zab.!.dság,ir3 emct~, Jézus által ~}ak leUele 12 
emberck; ujalr az arcok; újak a l~lkck; ,ij al éleI, lii a halai; 
újak a kOIc1eslfgck. '-,jak a ctlok H e5zlr1lzölr. A tarka juda
im1usbóJ cgy (gys~ges kép bontakozik ki lelki szemeink cl<1n. 
Szépek a szinek, megkapóak IZ alakok, tgyszeruelr a k,le
jeztselr I 

A törvény Istene haragnik és Mnlel, a Jézus atyja 
szeret ts megbocYI. Az Ú,/lIIk haragja előH mcgalAzkodva 
lokOl; a halandó. Az Atya szerdele elón bizalommal tekint 
az ~ n (\rÖk tld1eJ megáldott ember. Az Úr szolgája 
helyett megjelenik az Alya gyermeke. Szerelet és uabadlág 
I légle!)', melyben altlek fölsúll (~enéhu. EgyszcrOstg ts 
Ű61:inte~g, .emény ts bizalom, slercle! és mcgtlocsAtAs lengi 
il az emberek vit:!gát. A tcrenl1H gondolata éli a teremtmény 
fogalma közeledik egymáshoz. A szeretet vtgtelenS1!ge a ka
pocs, mcly OSnekOl IstenDIl~~el; b;~alom a V'S~O"y, mely 
Alya ~s gyermek közölI kifejl/ldik. 

O nem merül el az elmélkedések lömkelegében, hanem 
tlC1fvel bilQnyllolta ut, lIogy 6 a valódi Messiás. Innen van 
az. hogy az 6 tanit~sa két évezred után sem vesztette el az 
emberi alra/atot megszenleJ6 hatalmát. EI6ne euméi gy6ul
lllének biztos reménysége, mögötle meSli~si kü!dettstnek 
tudatil Az 6 hitének IoIT~sából mindig vigasz árad szét a 
kinsújtotta sziv I~jdal",ára, s lelkünket az 6 tudománya a 
muló I~eu$ vil'g~ból az örökkévalóság felé vezérli. 

A soTSvaltozá$Ok és kmönbözö lelki állapOtOk állandó 
belolyha alau állunk. Oh mi emberek vagyunk I Hiába 
mondjátok ti bOil:sek, kik kérked tek világ- és ember ismcrc
tekkel, lIogy az értelem a uDkstgktppen, knrOlmények olail 
egybeveti , IlaUro., h Igy él1ek. Ne tagadjátok meg, hogy 
ttző UivO emberek vagytok. Um, jönni fog afölébreszt" 
szÓzat: ember tbredetz! A fájdalom vask~zzel markOl szl
vedbe. Sdp reményeid összetörve, boldos.igod megzavarval 
Egy r6pke piUanat s egy ()rOkkévalós.'igra val ót veszlettél ... 
Fájdlrlll11d1it panaslOltad, örömödet !Ov.ibb adtad al emberek
nek? Mi lea &I. ereo1m~y 1 FAjIialmadat elli k növelll!k, OrI). 
lIIOdel iriO"!! •. Be kelleIl I..itnod, hoiY al életfolyam nagyobb 

hull~mvertsci közlill cs.ak a "1111001 hIt. az Ilt~nbe ~et~lt 
uil;!"J bi,aLonl tartja lenn lelkednek eIlYCn,úly~t. 

fgenl A hitnek wrnyain 1111 kell emtlko:dnOnk Istenhez. 
Nála van viga~z egycdm .• Tőle jő alA minden jó adomány 
ts I!\ktletel a~ndék·. ~ eszményi magalságból klekintve a 
földi ~Ielo\ek durvaságai elsimulnak, l fájdalom békességu 
tlirtsé, az öröm $,er~ny boklogs.illg! lilIOmui. 

Ha b(zunk Isterrben. rryugalom stáll uivUnkbe. A bún
tudat gyötTÓ kInja; heLyen fülünkbe cseng. megbocUt6 srO
zat: .menj el b·ékével i!I löbbet ne vétkeitéi". Ha h.i.ború_ 
l-ágot szenvedllnk másoktól. blzlató Igét hallunk : .boIdogok, 
akik hiborús.iogol ucnvcdnelr az igazs.ig~rt, mert azoké a 
mennyeknek o.-szaga". Gyotlilto:d embertArsadat 1 Haragra 
gerj..'<ltél ellene? Higyj Istenben l ~Boldoguk a ~lrtsstglt 

igyekez6k. mert al0k lsten fiaina k mondatnak'. Elvesztttlfll 
élttcélodal? KOlkOdtél és eIfAradtál1 ..• Tekinls btenre. 
higyj ő benne, s I~tni fogod, hogy futn ls el nem ftlllldu.l 

Az Istenben való hit Lij er6t ad. fájdalmat vigaSlt.lil, 
l<istrlésckeL gy6z, bOnOkel megboc$.I1, bÜSlkeséget lo11aszt, 
gyOlölstget lOröl, hibálat elfedez. I!'Mbrenti a jót, gyOzekmre 
seglti az iga,ságot. A hit egész lényünket árharia. v;ltyódunk 
a jó utAn, küzdünk az igazságért. t::rljilk a kis pmk csel'e
gtlsét, olvasni tudjuk a lelltók ormainak fényiris;ait ... [sten 
kegyelme, lsten jódga mindenatt, termeueiben, H ill ember, 
~letbcn. 

Ily sok nyere~g~rt ki QC j8)'e~~nék s:.;vénck '311A5O$ 
hitét ápOlni, nO.clni? CSilk a ruLetlen. O Idegen világban ~I. 
M1sok a fogalmai n tl~tr6l. m~sok erkl)lc&ti. reményei, vA
gyai. Büszkén llirdcti, hogy O legyO~te az elófléleleket, ~ "1-
ma.ellség~Rek tudatAban kOzönnyel k meg.-ettuel rléz le a tI). 
megrt . . . SzaUJ rMJ:adba crn~rtásam I GQndolj l vl!gre. usd 
be, hogy D~ elhizakO<lolt tT1c1tm a lu!lon~ny "<Ig)' kttd~i
ben bele.clZ a löpr"n!;~sbe és bizonylalan$ágba. ,'zért n,"($. 
miért kcvélykc.Jnt'tl. His:. talán m.tr holrlllp ,ndulnod kell ~ 
nagy úlra, s lia leLkedet feld~lIa a lagad.is szelleme, ha 
cll't'szlcl!ed szivednek harmonj,ij~t, boIdoe.n hUllyhatod le 
Slcmeid ama Ilagy Alomra? Hrj Istenhez, higyj " benn... , 



mcrl ,igy jő. ~J;Y megnyug1aló. Hadd .. uessen minket a 
h,tnek b'rodalm.ioon a Kriszl us Al Ő "allásos jelleme hassa 
át u.l~onkel. Keressok IeJkUnk \'ilAgában ama! egytni vonj
sokat, melyek a halhatal~n eszmék igaz~g'nak f ló t~nu
bizOl1yd gal m'bennünk. A Krisztus hi~ogat. Kövessük őt a 
bethlemi j.bzultől a Golgota keresz1jéig. Forditsuk tekinte· 
lOnket az II magasztos hilére, mely n örömben .igy, mint a 
fájdatomban az isten akaralj~ n való megnyugvás ~ rzeJmévct 

olvadt egybe. 
De kövessUk Jézust erk0lcseinkben is. 

II. 

ElelOnk célja a tökételescdés. Hogy pedig c magasztos 
célt némileg megkólcl"hessOk. érzésünk f s akaratunk egy
lIntelü mOktklHére van szUksegünk. Ez az összhang emberi 
IcikOnknek alaptijryfnyei szerint létesOIhet. le tkUnk iiY szól: 
éln; akarok . Saját egyénisége nerint aka r fejlődni, h.aladni. 
Központon értz' mag1t, S a magasabb rendO fogalmak alk o-
tásAból sajat énjére is levonja a követkeltet!sekct Erez, 
t.,pasllal, gondolkozik, itét; fél es bAtorll, szerel ~s gy01öl, 
ö"'etld és b.isul saját egy~ni~ge slerint Igy jelenik IIlcg 
Islen el ojtl .11 öntudatos, crkötC$i ember. l!rz.elmci . III ts leltei
rm számot ad a benne levő isteni elvnek, az erkölcsi ön
IlId~l n~k. lia félre lép al igalsag l'ltj~ról, ujA t benső blrója 
t:\mad ellene. lia rossUlI gondol, ha igaztalant óbajt, lia 
me~gondolatlallll l fui Kába álmok után , ha emberi botorsággal 
elfordul istenétOl, saját erkölcsi lénye t~mad ellent. Klnos 
g)'ölletem sz.tllja meg tg~sz vaI6}á1. fli ába mentegeti magát, 
haszl.Jlan keres állató én:et, ok nélkal ölti magMa at egy
kedvllsig ákát, - hallja a liltó szózatot, mely a nyugtalanság 
pu~ztáj;lb:l Gli egkz Iény~1. Nincsen boldog~ga, öröme 
hiányzik, vidámsága elmul!. Nyugtalan lesz. Erkölcsi tudala 
a lelkiismere, uavával itéletet mond lelte; fölött. 

Jtlus tudomán)'ának az li slemélyesélele adol! erkölcsi 
I&l1al1l\lt, midlln szavai és :el tei. gondolatai ts életének ÖSl
Uet moulInatai az erlr.ölCtii fennség összhangliban egyesUltek. 

li)' IOrttnt 1IIt1.8, hogy a keres.tény vallá, is, mint 
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tl)rlr!nclm; valMág, kiváló ~.kllks; tarl.Jhn~\·31 indult hódit6 
dt~1r3. Me rt látták n ő nyomdobin a k~, ue~let, lz 
a~zaloldg, a szívtisztaság, a jellemuiljrds.ig, a U I$6 Om 
~zertarl!soktól fölotdozoll erényes flet elhint~tt magvait le~
bélres Ud emelkedni . 

Sokan va nnak - Ir.. h!, kik a kereszt~n1 vlltboak a 
történelembe való belépésén!!1 a jéluI személyének kivAló ha
IbM háMrbe swrltjik. Ad mondják. hogy . keresztény val · 
Ih igazságai mellett a Jézus iIem~lyt egy véletl en tllrténtli 
tény, meri hiSlcn azok az eszmék bArki más áttal is meg
h6dol~sra birlAk volna az emberiséget.. . Lehelséges. De 
ak ik a szó és a tett, a gondolt estmc ti annak mcgval6sl
t~sa kll~tt belAtják az ~mberek világioon ~ nagy t1volsAgot, 
leheletlen hogy ne kélelkedjenek, a puszta ige ily mé.heteUen 
hatalm.iban. 

Távol legyen t6/ün k, hogy ~y ntásik tt",fusb.ll tkedve 
a lörttnet; igazsAgot a mi vall.istudomhyi gondolt igaIS.i 
gun kkal akarjuk helyetteslleni, me,t a~kor a ~eleti kfpulct 
szines k~peit. avagy ama kor bölcseleti eslmtit akarnók ri· 
e"'SUlkolni a Jézus élettnek történetére. Mi, kllvil.igosult 
kereszlények, a jézus életírói.al nem j.irjuk be a képzelet ama 
régióit, melyek a csodás ~zülell!sröl és a neki tulaid~""0tl 
csodákról rcgéll1c~. Mi III cgc légszUnk ~ual, ha .erkOICSI ala
nyiságunk tudatában követn; tudjuk az ó peldiJát. al O sze
mélyes életét, melyek mcggyOznck ",ink~t .rról, hogy /I II 
emberiség megváltója, tan 116m cs tere, lelki vezetője amaz or· 
szág felé, mely ncm e világból val,\ . 

Föl a szivvel, löl az erkIlIcsi akarallal k. h.1 Ápoljátoll 
s Ilvetekben a hItnek fenkölt énelmdt, Igyekeuetek éltetekben 
mcgvalÓ$itani a jézusban lölismert erkölcsi eSlményk~pd. 
Akkor fogunk !IotU mélt6an Dnncpclnl, S Ikkor lesz .d'CSŐ
ség a maga~gos mennyekben Istennek, e IOldön békesség 
s az emberekhez jóakarat.' Ámen. 


