
A gyermek Jézus méltósága és 
alázatossága. 

, d 1 h gy cn .... met ke~l.('k vlIla? avagy nem hul-
kllr.9v.Mloog,o ro.- lk ' 

Lu .. h " ~kban kell nekem foglalalosnak lennem, IlI{" ) C lU: "U 
j4lOk.e, og alyámnak dolgai ?' 

A felolvasott igék első szavai Jézusnak, melyeket szent küny
",Unk feljegyzett. Ezek ama szavak, melyekben a gyermek . J éZl,LS 

először nevezi Islent AtyáI/ak. E szavakat hallva, két kép Jclc1I1k 
meg elOtlUnk; egyik a gyermekét Jeruzsálemben ag.gódva kcrC~tj 
Mes anya, ki vissza nyeri nyugalmát, sőt örömél, midőn meglá ljtl 
filii a templomban és már kész is öl gyöngéd szemrehányással 
illetni elmaradásáért ; másik a gyermek Jézus a tudós papokkal ti 

templomban, a mini feledve otthoni, szU JOl, barátokat, gyönyörkO· 
dik az ur hajlékában, kérdez és felelget s érú ifjui lelkében azt 
az elragadtatást, mely elhatározta sorsát, megpecsételte élele mcnc
tét. Szép kép mindakettő, méltó a költők toltára, a festők ccsclérc' 

Becses, önfeláldozó a szülői szcretet, nincs akadály, mit 
legyőzni ne igyekeznék; lIincs féletem, kétség, melyböl ne találná 
meg a kivezető utat, ha gyermekéről, gyermekének sorsáról van 
szó. S önfeláldozó főkép az édes anya szeretcte. Mint óhajtja ez 
gyermekét óvni, védeni, boldoggá tenni, sőt tatán örökké karJ'ai 
közölt la ta' . tt ' r m, nun la kárpótolm akarná clőrc is ama sok viszon-

Étagsá~ért, mely érni fogja gyermekét az étet mostoha küzdelmeibcn. 
s mmt akarJ'a meg" e ' y Tm az anya gycrmekét azoknak az eszmék-

~~k~ :~~:~~eknek és vallásnak is, melyek az ő keblét hevitcllék, 
Mária' 'f' ~kszor megnyugtatták, boldoggá tclték. Anya voll 

IS, 1 lU ",des anya , , 1 ' 
ken mini b' k' á pen o y rajongással csUngllll gyerme-

• rl111S esépe k ' is a"l. ifJ', J' b' Il ugya arta 111ég vallásos érzelm!!lt 
<:zus a csepc"teln i . I I' ' , fiá t a J ~ ~~. to. 111111 o y sok JO ,"ya. Ezérl VI ve <: ru"I.""lel1l1 tC1I1plo b 111 a a nagy Unnepl.'ll és ezért kereste Wt{l 
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keble aggodalom mal az elmaradt gyermeket. mig megta1álá ol • 
templomban . 

• Ime tn is atydd nagy bdnattal kern/nk téged-, szólita meg 
fiál. .Mi dolog, hogy "ngemet kemtek? nem tudjdtok.." hogy 
azokban kell nekem logla/a/osnak lennem, melyek az én atydmnak 
dolgai?- feleli a gyermek idvezítő. Csupán a hirteleni lelki behatás! 
tekintve, Mnló, könnyenvevo, slIl gyötrő e fe lelet I Mi ntlla hálát
lanságot látnánk a gyermekben szere tő, önfeláldozó szülője iránt . 

• mintha visszaulasitanák e szavak a gyöngéd aggodalmaskodll51: 
ugy tetszik nekilnk. S bár felelte tanulságos lcnne ez igék alapján 
a gyermek Jézusnak szlllői iránti érzületét kikutatni, s azt magunk 
elé te ljes világitásba helyezni: én még sem erről kivánok előttetek 

szólani ez alkalommal, hanem arról Q méftósli.gról és aldzalossdgfÓl, 
melyeket kifejezve látok e szavakban . 

• Mi dolog, hogy engemet kerestek? nem tudjatok~, hogy 
azokban kell nekem foglalatosnak lennem, melyek oz én atydmnak 
dolgai 7- Az anya csak gyermekéi kereste, ámde ugy látszik, Jézus 
lelket a gyermeki érzésen kivill, valami más magasztos erzes is 
megragadta már. Csak egy érzés, csak egy gondolat volt ez még, 
de már jól látszott, hogy el fogja az öt ragadni otthonából, öv6 
köreből. S a mily magasztos voll e gondolat, ez érzés, épen oly 
emelkedett leli önerzete és méltóságteljes felelele. Mintha mondaná: 
hogyan, hál engem keresni kell és nem tudni, hogy hol vagyok 
megtalálható ? A világnak dolgai, a szent város pompái, a tolongó 
néptömeg hullámzása érdekelhellek Idáig, de ezulán az én atyAm 
dolgaiban kell foglalatosnak lennem. A virágzó rét, a jAtszó gyer
meki pajtá.sok köre és az édes otthon boldogilása helyeit most más 
magasztos eszmék és önzetlen érzelmek töll ik el keblemet, érzelmek, 
melyek nem a földről valók. '::s ti, kik nüveltetek engem, kik előlt 

tárva vall szivem,lelkem, gondolatom s minden vágyódásom, nem tud
játok ezt? Miert kerestek engem az utczán, a nep közt avagy a mező
kön il mikor nekem az én atyám dolgaiban ke ll foglalatosnak lennem. 

Önenetes, méltóságleljes Jtzus felelete; oly önérzetes, oly 
méllódgteljes, mely disze lehetne mimlen embernek, s metyet CI
virnunk kellene mindenkitől. Ámde Mrmily magasztos eszme is, 
titkAn tagadja ma ugy meg a kehlekel, hogy azért minden egyéb~1 
lemOndjanak az emberek s hozzá, ho~y még annyira el is meTilt-
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nek abba hogy mtls egy~bbel ne lörl'ldjcnek. Hiszen. m3 nem 

~ '" " hn ,,,, C"" ugye! szivvel-Iélekkd stolgnljollk. hanem 
azaJcsz. "bJ ~ A« ' \ . '« '('k 
jllUhll, hogy mi!lI,knhcz értsnnk. vagy legal" ) l IS eTtem SlUl c J II . 
Ma nem egyes tulajdonokhan kiváló egyenek, hancm állag emhcr~k 
kcll~nek. kik mq;alkus1.nak a világgal és körtllmcnyckkcl. Elül V;lI,\ 

~ '"""y az emberekMI ma nem hallhatunk a Jézuséhm: hasonl \) 
a~t"n, nu" • I . 
oncneles. méltóságlcljcs felele tet. Ezért vall, hugy ti cgli\hbcn ncm 
mondhatják: c"gen nl' máshol, engem cs..1k III, e helyen kCTCS!\Clclc 
(>11 c;;ak ill élek és iu v3l,'}'ok megtah'uható; czerl van, hogy l1Iil1-
denilll rendesen mcnH.'gdt'klzest hallunk. hogy miért nem lehellek 
3Z ille t6k épen olt, ahol lenniök II legföhh kÜlelességOk. 

Keresem il férfil munkában és otthonáhan, hol lennie, cink 
legföbb kötelessége és nem lalálol11. Nem is Jézus ()n':rzelrs szavIlit. 
hanem mcntegcllldzéSl!t hallom. Keresem az I1nyát hajlékában. gyer· 
mckei körében s csak I11cntcgetúdzésél hallom: kerescm az ifjul 
tanulmányai mellett s lalán a kisértés helyein \'an. Nem lehel MI 
ezeknek oly O~rzctcs, oly méltóságtcljes a Icieletilk, mint voll a 
Jézu~. Pedig nekünk arra van szilkségUnk, hiszen l·s.1kis azok, akik 
ugy felelhetnck, mini Jézus. viHik elllre II haza, egyház, társIlualom. 
tudomány és erkölcs szeut ugyél. Ha azl1llondhatjll a férfi: én ..:sak 
k1\ldességeim mellctt vag)'ok 1.11:1lha16. ha otthonára, csal:u.ti kUrérl' 
hivatkozik a nő, a hccsUletesck és szorgalmasúk társas.igára az ifju: 
l'Yk akkor várhatjuk az emberiségnek C!::Y ujabb felszabaditá sát. 
Rajta" legyetek hát, hog)' ugy éljetek és teljesitsétek fcladatotokal , 
hogy. ott t~lálion mindenki igazi helyetcken. Rajta legyetck, JlOgy 
mmdLg mmdenkinek !\nérzeles, méltóságteljes feleletet adhass.1tok. 
",int az Ur Jéws. 

.Nfkrm 1/.lIIkban k/'II foglllllltosl/uk 11'11/11'111, lIIt'lyrk ll.' 1'11 
11I,:á",nl/~'. dolgui. " E szavakban nyilatkozik meg Jézus urf/!II,-Si.1!/,. 
?IUIQt~gQ. Nem hm~~, nem dicsőségért s még kevé!'-bt' vi/agi 
flvakcrt akar t'i kUzdem, hallelll az aty.1nak dolgaién: nem az eUl· 
here\(, hanem csak lsten szeretetét akarja keresni; lIem hatahmt!'
fmdi .blrodalmat, hanem lsten országaI akarja Illegalapitani ; Icjl'· 
delmL koront\nfll előbhre helyezi 11 kilat;!shan lévő lövis kos~tlrut, 
II kényelcmnél és t)l"III,anal a lIélkill{\~é!'-1 lIS illd(\1I~l<'sl. Pl',II/: k ' 

tmlJa, I.m v~rl v\1l l1 a r,t ha Yilági dulg(\kcl"t rajong, h:! h.xI, ,1 IIemn' t ,· 
.br.nd(alllak és a "~,'O, " A • .•• ~.," , ' ~ ;,~ ..... grv , ma, l'llk ? ! IIIS I CIl "ly kÖll'l \·vJl 
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a világi dicsőség, hogy csak kezét kellett volna krnyujtallia és az 
az ölébe csik. Csak feg)'vcrl kellett volna fognia s a hadsereg élére 
állania, talán kivívja akkor Izrael függetlenségé t s földi hatalma, 
dicsősége és boldogsága tetőpontján hálványává lehetett volna egy 
sovárgó népnek. Neki azonban ezek nem kellettek. Az ö szerény 
vágya s alázalos lelkülete csak az ur dolgaival: az emberiség lelki 
boldogitásával kivánt foglalkozni, azokkal a dolgokkal, me!yek csak 
későre hoznak gyümölcsöt s melyeknc! minden egyehet az embe
riség rendcscn elöbbre becsül. 

Az ily szerénység, az ily alázatosság hiányzik korunkban. 
Korunk embere nem elégszik meg, ha csak Istennek tetsző munkát 
végezhet j fl) dolog elötte ; megnyerni az emberek kedvé t, a népsze
rUséget. A lelki kincsek, az Ur előtt való szolgálat, az ö nevének 
hirdetése s az ő dolgaival való foglalatos~ága helyeit az emher ma 
világi kincsek után szalad. Oh! csak legyen hir, név cs dicsőség, 
csak birjuk a hatalmat, tekintélyt és osztogassuk a parancsot az 
alat!valóknak; oh, csak keressék mások a mi befolyásunkat : ez az, 
a miért élni érdemes! Mit nekilnk más egyéb, mit nekUnk az 
Istennek dolga, a léleknek és erköltsösségnek állapota! Igy szól 
komnknak embere. 

Ezért van aztán, hogy kihaló féJben van az idealismus és 
zaklatott az élet mindenfelé. Hiszen még az ifjui lélek is csak azt 
a vágyat ismeri ma ünmaga előtt, hogy mikép juthat könnyen 
kenyérkeresethez és kényelmes élethez? I Ezért van, hogy az élet 
terhét elviselni oly sokan nem tudják, hogy nem tudnak önleJkUkből 
eröt meríteni a viszontagságok és csapások között. Sót tovább 
menve, kicsinyesnek Ii.'rtják ma az lsten dolgaiva! való foglalkozáSI 
és utolsónak minden dolgok között; a szerénységet és aJ;\zatosságol 
sokan nem tekintik er~nynek pedig csak ez az, n1l:1y hiztosall evcz 
tovább az életnek háborgó tengerén és a csapkodó kllzdelmek között. 

,Nem tudjá/ok_c, hogy nekem azokban kl'lf fog/alatos/lak 1('1/
/Icm, IUc/yek az én ulyaml1ak dO/Kai? Álljatok helyi a ti kütc1cssc
g"~tckb'-'Il s lcgyctd Dll mindig a hová ál1ittaU;ltok, hogy [,uérzctes, 
mdlósá!(tcljes Ich'-'sscn mindig fcklrkld. SZl'Tcnységgd, alázJ
tos»ág:gal Uár, dc ne cs,lk /jnz(\. 11'-' csak világi d'llgol VégClZl"Ick, 
hal.lcm. becsG!jétck IHim1cnllél 1Uhhrc c ruldön az atya dulgainak 
IclJeSllcsél. Ámen 
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