
ALEXOVICS VAZUL

Karácsony napján

Ma mdrvalahára vége szakadt a Patriarcha1c hosszú várakozásának. Ma márvalahára
lett meg az, amit a Próféták annyiszor elötte megjövendöltek. A Csudálatos, a Min
denható, a Messiás maga jelent mega földön. Egy malaszttal teljes Szűz, kit a Szent
lélek megárnyékozott, szülte mainapon ótet nekünk.

Szülte mainapon az Isten Fiát nékünk. Ezt értem, ez nekünk felette örvendetes. De
mit akarnak itt a poszto1c, a jászol, az istálló? Tehát Máriának pólyái sem voltanak,
hanem e1es poszto1c közégyenge fiacskáját kellett takarnia? Tehát Jézusnak bölcsóje
sem találtatott, hanem őtet a jászolba kellett fektetnie? Tehát a Messiás szállását sem
kaphatott, hanem néki kivül a városon istállóban kellett születnie? S ez a gyermek
fekszik az istállóban a barmok közepette? S ennek a gyermeknek nincs helye a város
ban, a szálláson? S ez a gyermek szenved fogyatkozást a szükséges ruházatban? Ez
reszket a hideg miatt? Sír, ri fájdalmában? Szűkölködik minden nélkül? Mi dolog ez?
6, mennyei szent Atya! A te szerelmetes Fiadnak mégszűletésekor sincs ahová fejet
lehajtsa? ,

Ugy vagyon. Az Isten Fiának szegénységben kellett születnie. Ugy vagyon, hogy
semmi jobban napfényre nemhozza az UrJézus istenségét, mintsem az ó szegénysége.
Semmiból világosabban ki nem tetszik, hogy igaz Isten az Úr Krisztus: mintsem
abból, hogy szűletésekor minden földi javaktól üres volt. Mi gyarló emberek a földi
gazdagságokat igen nagyra becsüljük. Mi halandók a földi javakat fáradhatatlan gond
dal keressük, hozzájuk mohó kivánsággal ragaszkodunk. De mi okból cselekszük
ezent? Azt mondja Szent Ágoston, hogy ínségünkből, tehetetlenségünkból. Semmit
semtalálunk magunkban, amiszívünketelégíthetné. Semmire sem akadunk magunk
ban, ami bennünket boldogíthatna. A belsó, az igaz boldogság nélkül szűkölködünk.

Tehát kint, a hamis javakban, a színlett gazdagságokban boldogságunkat keressük.
De nem ez az állapotja annak az imádandó gyermecskének, akinek ma születése

napját tartjuk. Ez a kisded magától boldog, magától hatalmas, magától gazdag. A mi
kincseink boldogítására nem szükségesek. Ha ó üres a földi javaktól, azért 'Üres, mi
velhogy az igaz gazdagságokat magában feltalálja. Ha ó a külsó boldogságokat nem
keresi, azért nem keresi, mivelhogy tulajdon boldogságát kezében tartja. Valamint
mibennünk a külsó gazdagságok a belső nagy szűkölködésnek jelei, úgy Krisztusban
a külső szűkölködés a belső javak s gazdagságok teljes bűvségét jelenti.

6, szótlan, kisded Isten! Mely csudálatosan fénylik isteni Fenséged a szegénység
közepette! Soha bizonnyal az én szemeimben oly nagynemvolnál, ha a mi hívságink
kal,kincseinkkel rakva volnál.

Alexovics Vazul (1742-1796) pálos rendi hitszónok, pesti egyetemi tanár Ünnepnapi prédikációk Pest,
1789.

881


