
Karácson az eszméknek ünnepe. 
BOlll IX. 17 .• E .. ~grc láma-~ztoUalak 1.<~"f'(I. h..,gy megmutassam \0:. bcnn(",l 

,,~ ,In lIó\lalmama t és hogy az t!n n'WCIll hirtletlcss~k az egész ("IdOn. 

Jézus szitletése történetének leirasai, bármennyire körül vannak 
is véve Icgcndaszeruséggel, tagadhatatlanul szepek s az érzéke ny 
kebelre nézve mcghatók, sőt megragadók. Hiszen, mely fogékony 
kebel maradhatna üintctleniil akkor, mikor Jézus születése történe
tét hallva, képzelete elött ölelkezni látja az eget és földet s egy 
érzelcIlIben cgyesOlni a pompát és szegénységet, a tudományos 
miveltséget és a természetes egyszeruséget ?! A születés történeté
nek leirásai részleteikben vonulnak cl lelkünk elött s nem tudjuk 
melyik szebb, melyik meghalóbb: a kis gyermek-e az ifju édes anyá
val, a p.lszlorok-e a jászolhoz való zarándokolással, avagy az a 
dal és angyali szózat, mely a sötét éjben fénylővé vált mennyböl 
hangzik alá; nem tudjuk, melyik szebb, melyik meghatóbb: a kele
ten felgyu1t csillag fénye-c, a mint vezérSzövétnek gyanánt végig 
vonul az égen és megáll az istál6 felett; avagy a léleknek az a 
fénye, mely a bölcsek, a királyok részéről is a tudományt, a világi 
hatalmai és gazdagságot hozza meghódolni, tisztelegni lsten kül
dötténekl? Valóban, mintha csak egy legenda, egy szép költészel 
volna mind: ugy vonulnak cl a történet részletei előttünk. De nem 
hatás nélkül. Mintha csodát, egy csodaforrást látnánk megnyilni 
az emberiség történetében, melyhez vissza-vissz.atérünk uj örömeI, 
lelkesedést meriteni, ugy áll előttünk Jézus születésének története. 
Azlé.n mondja csak valaki, hogya köllésletnek, csodás események
nek nincs hatása életünkre, lelkUnkre ; mondja valaki, hogy csakis 
a Csupasz igazság az érdekes és döntő mindenben; hirdesse valaki, 
hogy még a bibliából scm helyes megtanitani a tudományos igaz
ságokkal ellenkező mesés és mythologiai részleteket: Jéws szüle
tése történetének leirásai, erős tanubizonyságot tesznek ellene. Hiszen 
az elOttünk épen csodásnak látszó események azok, melyek. leg
inkább halnak kedélyUnkre, érleimUnkre és képzelelünkre s Igy a 
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legtöhbször, ha nem épl.!lI forr;j:>aivá is, ue bizonyára erütiLtölévé 
válnak hiWnknck. '::s jó is, hogy töhbször történnek a mi tudomá_ 
sunk elött csodas csern~l1yek, csodások azért, mert meg nem fejt. 
hetjUk. Dc épen e csodás események azok. melyek leghamarahb 
vezetnek minket egy raj tunk felül álló erőnek és hatalomnak, más 
szóval lsten létezesének clismeréséhcI. Hiszen csoda előttünk a nagy 
vi lág összes törvényeivel, czéljával és .rendszerevel, .csoda ~Z ember 
élele és halála, a lelki behatások és Indulatok, szoval mmdaz, a 
mit magunkban és magunkon kivül tatunk, érznnk és lapasztalunk. 
Es e csodák, vagy ez általunk megfejlhet1cn események vezeinek 
minket Istenhez, az 6 nagyságának és a mi kicsinységünknek elis
rncréséhcz. 

Magában véve karácson s az ezzel összekötött escmények, 
leltek és érzelmek is csodások. Mert hiszen nem csoda-e az, hogy 
megszilnjék ma nlÍnden indulal, harag és gyUlölség; fel edve legyen 
haMr pár napra, a sok földi érdek és ádáz- küzdelem; nem cwda-c, 
hogy ma mindenki csak jól akarjon embcrlársának, megédcsiteni 
törekedjünk nemcsak a csaladunk és magunk, hanem embertársaink 
életet is? Ezek mind oly dolgúk, melyek, ismerve az emberi életet, 
csodásoknak Illnnek fel előttünk. Es ha mindezt Jézus születése 
emlékének tulajdoniljuk, a minthogy annak is kell tulajdonítanunk: 
akkor igazak a szavak, azérl támasztolIa lstcn Jézusi, ~hogy lIIeg
mutassa benne hata/mut és hirdettesSl' ne~'ét az egész jöldőn" . i!s 
ha elgondoljuk ezek mellett, hogy a keresztény általános flnnepek 
közül karácson a le~,'fiatalabb, mert csak akkor lelt ez a keresztény 
világ ünnepévé, ndkor a keresztény vallás ás a keresztény eszmék 
mar kivívták győzelmüket a pogányság felelt: akkor ugy jö nekcm, 
hogy karácson tulajdonképen az eszllléknck lilii/epe. Ünnepe azok
nak az esz.méknek, melyek leginkább lIIutatjdk az lsten lll/talmai 
és hirddik n&rt r ftJtdiJn " ' ök idJkig . 

• • • 
Karácson az eszméknek DnI/epe; azoknak az eszmtknek, mt'lyek 

ft6Inkdbb mulatjdk az Islen hatalmút. Istennck hatalma I Hál Jlcm 
IAljuk, nem bámuljuk él rettegjUk-e ezt minden nap mindenfelől?! 
IlY uólDak némelyek. Hiazen ha nénOk a természetet ezer válto
ziIalvaI, uj életf:ben él PUsztul_iban; ty ltijuk az égnek .uur 
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kéks~gél, a mint il nap, nem tekintve il Midi sok nyomorra, vagy 
örOmre, egykcdvllcn halad tovább pályáján; a sölét fellegek lor· 
nyosulását, a villám czikázását, il vihar álvonulását határain kon, 
melyek remegéssel töltik el kebiUnkci: mindezekben nlindenUtl 
szembetOnöcn látjuk az lsten hatalmát. Ha vizsgáljuk önmagunk 
életét és az emberiség történelét, a sok szenvedés! és nyomort, 
örömei és ujjongásl, il sok lelkesedést vagy hiábavaló kUzdchnet , 
a népek emelkedését és esését, az ármány diadalát, vagy az igazság 
bukását, mindezek elég hathatósan hirdetik nckUnk az lsten hatalmát, 

Igen! De a természetnek öss~es tárgyai, il történelemnek gyak
ran megmagyarázhatatlan eseményei sohase fogják nekünk az lsten 
hatalmát annyira mutatni, mint az embernek lelki élete. Hiszen ml!g 
az is, hogy milyennek látjuk a külső világot, mikép itéljük meg az 
cmberisl!g l!lelében az egyes eseményeket, rendesen lelki világunk 
életétő l, ennek derüjétől vagy borujátÓl, emelkedésétől, vagy sillye
désétől függ. Lelki világunk élele pedig amaz eszmék hatalma alal! 
van, melyeket Jézus képviseli a legtökéletesebben e földön. S csakis 
mikor több, mint háromszáz évnek kUzdelme és diadala igazolta 
ez eszmék erejét s azokban Istennek nagy és boldogitó hatalmát, 
lelt karácson a kereszténységnek általános ünnepévé és ezzel a 
keresztény világ amaz eszmék születésének rendezett ünnepet, melyek 
Jézussal a földre költöztek átalakitani a lelki világot. 

De hát mik ezek az eszmék?! Azok, melyek lehozták az egei 
a földre s főlemelték a földi embert lelkénél fogva az égbe, melyek 
eltörölték az emberi embertől elválasztó korlátokat s nemcsak meg
szelíditették, hanem meg is nemesilették az erkölcsöket. A mit min
den kutatásaik mellett sem találtak meg a fenkölt gondolkozásu és 
mély belátasu bölcsészek; melyről még csak álmodni sem mert a 
próféta és Izrael vallásos költészete: Jézus elhozta lelkünkbe Isten
röl az atyaságnak, az emberről a fiuságnak és testvériségnek esz
méjét, s e kellőS eszméből folyi és fejlődött azlán minden további 
eszme, mely magaszlosabbá, fel segesebbé tette elöttünk az lslent, 
emelkedetlebbé és nemesebbe az embert. 

Mikor látom, hogy szegény és gazdag egyulle~en egy atyához 
térnek imádkozni és hozzák az áldozatot az Ur hajlékának emelé
sére és diszilésere· mikor az ember segitő kezet nyujt embertár
sanak, letörli a kö'nyeket és felemeli az elesetteket; mikor diadal-
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1II3skodik a Heret..: t és hirdettetik a világosság a legtávolabhi 
helyekell is; mikor fe ledni tudjuk a bántalmat, megbocsátani a 
rosz akaratot és az ig"lságért máglyára, vagy kinpadra tudunk lépni 
a nél kUl, hogy átk01110k ellenségeinket ; mikor cl tudjuk viselni a 
csapást és sorsü ldözcst ,Izzal a hittel, hogy minden, a mi csak vciUnk 
U1rtcni k, a mennyei alyanak akarata; mikor a halálban is uj életet 
látunk, s minden gonoszs.ígg .. 1 szemben csak a nemes énclm..:knek és 
telteknek remél[Jnk gyözelmel : mimlannyiswr tisztában vagyunk, 
hogy ezekben az eszlllekhen inkáhb meglátszik, inkább rnegdicsön1 
Istennek hatalma, mint a lermeszeti es !örleneti eseményekben. 

Ez eszmék, a lelki világnak e vál1oz .. tai fényesen mu latják az 
lsten hatalmát. Ezek Jézus szü letésevel, az {l munkalkodásával jöt
tek e földre, az emheri kehel he. Mikor azert Jézus születésének 
emlékére mi ünnepet Utunk : mindannyiszor .. maz eszmék 1l1 eg~zn 

letésének örvendUnk, melyek a mi lelki világun kban leginkább 
mulatják az Istell hatalmát. 

Karácson az eszlI/eknek iilll/epe; azoknak az eszlI/éknek, melyek 
hirdetik az Istell nCI0t örök időkig. Mig létezik e Wid s emher lesz 
ezen, mindig érezni fogja sok tekintetben gyengeségét, ső t tehetet
lenségét és mindig lesznek vágyai egyfelő l, hogy szabadulhasson 
bizonyos helyzc téből , másfe lől, hogy elérhesse óhajtott sors,i t, bol
dogságát. És mig ilyen lesz a helyzet, addig nem sziinik Illeg az 
ima az ajkakon ; szólani fog az ima bizó lélekkel ahoz az al}'ához, 
ki rendelkezik mindenek felett s abban a szellemben, melyet tanult 
az emberiség az idvez itö j ől. Az ima pedig hirdetni fogja az Ur 
nevél örOk idő kig. 

Szegények és ugycl0b'Yottak, tanácstalanok és sorsllhJöz/Jllck 
mindig lesznek velUnk. mindig lesznek tehát, kikre az emberek 
kiterjesszék gondoskodásukat. Ezek iránt szivjóságol, szeretetet kert 
nemcsak mulatni, hanem gyakorolni is; meg kell nyitani a kezet 
és épiteni kell a menedékhelyeket. Jézus korától fogva a szivjóság 
és szerelet nagy mértékben terjeSlté ki ml.lködési körei, de a minI 
az idő tovább halad, ezeknek mind töhb emhert s nagyobb mUkö
dési kört kell magukhoz ölelniök. Es a mint terjed a jóság és sze
retet a vilag és emberek között : ugy fog terjedni a lelki nemes
lég, az erkölcsi emelkedettség, az állalinos béke és boldogság s ezek 
AJtai hirdettetni fOll Jézus szellemében It tennek neve örök időkig. 

I 

• 
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Foly, ruJy ij munka rnindcnUl1. A jobb lelkek lázas !Oiet:>é",. 
gel akarják elhozni il világosság és igazság: eszméinek diadalM. 
elhullanak sokan a kilzdclembclI, dc átveszik rmisok és viszik elŐre 
il lol>ogót. Az esznH!k utja nem egyenes, sok akadályba kell Otköz
nillk, sok nehézségei Ickilzdcniök, vagy kikcrUlniök j dc hahár vil
lamelloz hasonló görbe utakon is, czéljukat CI kell émiök. S il minI 
crcuUk, hogya klizdclmckhcn clilhh-utóbb mégis csall il világos
s:igé és igazságé il gyóJ;clcm, lllert ezek napról-napra több szivet 
é~ lelkel húdil<lnak meg: ugy azt is látnunk kell, hogy 11 világos
ság é~ ig'ilzság CSZIl1l'iIlCk sorsát maga lsten tartja a kezében s 
vezeti csendesen diadalra és minél több helyen sikerlii il diadal, 
annál Wbb helyen hirdettetik ,lZ lslen !leve örök időkig. 

Nem az ádáz csalák, melyekhen patakokban ömlik a vér egy 
vagy más larlomany elfoglalásáéri, avagy egyik érdeknek a másik 
felelti gyözehnéért; nem a hatalomra vAgyó tömegnek rombolásai, 
félrevezelése, sőt hazudozása, melyekkel felzavarni akarják a népek 
éldt!1 és lelkületét; nem a szemkápráztató szertartások és kiméri 
lépések a vallás terén és nem a rang és vagyonfokozatok feláll i
lása az emberek körében azok, a melyek hirdetik Istennek nevét, 
hanem azok az eszmék, melyek Illcgváltoztatják a szivet, lelkel és 
életet; melyeknek tartósságát kipróbálta már az idő, s tlrök életé
nil, boldogító hatásarc"J1 és eredményéről kezeskedik az lsten; azok 
az eszmék hirdetik az lsten nevét, melyek e[ötörnek a kebclből 
imának, szeretetnek, jóságnak, igazságnak, szenvedésnek és önfel
aldozásnak alakjában. Ezeket hozta cl nekOnk Jézus, kinek szOlelése 
cmlékOnnepén lulajdollkcpell azoknak az eszmeknek szenteIUnk 
ünnepet, melyek hirdetik az lsten nevét Orok ídőkig a lelki vilál:ball. 

Karácson az eszméknek Unnepe. A lelki sötCtségd felvállol!;l 
lelki világosság; nem tapogat6zva, hiztosan haladunk ma ama vczér~ 
Szövétnek, Jézus tudományának vezetése mellett, melynek sug-ar3J 
fényl6bhek, mint a napéi s nem fogynak cl soha . Isten e~kdlt.lle 
szent fiát, hogy elhozza nekUnk ez eszmék világosság~l, a VJlágos: 
ság igazságál. Ezekkel megmutatta hatalmái s hinle~tetl nevét a .Jelkl 
vitághan. E világ, a lelki világ legyen erős ti bennetek JS és szcn~cJJctck 
ma amaz eszméknek örömunnepet, mclyek ti bennetek leginkább 
hirdetik az lsten hatalmát és dicsöítik nevet mindörökké. Ám~'n. 


