
Karáesoni beszéd.* 
Alapige: János I, -42. Megtaláltuk a 

Messiást! mely azt teszi, ha meg-
magyarázod, Krisztus. 

Üdvözlégy kedves karácson, a keresztény világ áldott 
ünnepe! A te szelíd fényed világit ma a családi boldogság és 
társadalmi élet minden viszonyában. Megzendül ma templo-
mainkban a bethlemi pásztorok éneke, melynek hangjaira föl-
emelkedni vágynak a lelkek a föld porából az eszmék világába, 
hogy az emlékezés fényével világítsuk meg az emberiséget meg-
váltó eszmék bölcsőjét, a bethlemi jászolt. Lelkünk e napon az 
időnek regés távolán mereng. Részt veszünk azon kornak vágyai-
ban és reményeiben, győzelmeiben és csalódásaiban. Lát juk, 
mint jelenik meg egy új égnek és ú j földnek szelíd hírnöke, 
a Jézus. 

Midőn az emberiség vallásos érzelmei belemerülni készültek 
a választott nép komor világnézetének reménytelenségébe, majd 
az olympusi istenek játékaitól immár elfordult hitetienségbe, a 
a töprengő lelkekben fölhangzott az isteni szózat : „ne féljetek!" 
És íme a testiség lánczaiba bilincselt emberiség öntudatra ébred, 
fölismeri önön szellemét, szabadságát, magasztos hivatását és 
magas erkölcsi lényét. 

Fen t és alant, a népnek bölcsei és egyszerű gyermekei 
egyaránt foglalkoztak a Messiás eljövetelének eszméjével. A zsidó 
népnek régi dicsőségét már csak a múltnak emlékei hirdették. 
A költők merengése, a próféták lelkesült jóslatai, a szolgaság 
és elnyomattatás titkos sóhajai mozgásba hozták a lelkeket. 
A gyötrött szivek borongó fájdalma derülni kezd a jövőnek 
magas reményein. A történelmi múltnak derűjét elborító komor 
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felkők közül fölhanzik a próféták szózata: jönni fog szebb kor, 
jobb idő, születni fog egy Messiás, ki teremteni fog új életet. 
És a Messiást megta lá l ták . . . Ott járt közöttük. Lelkének mély-
ségei, szivének szentült érzetei az egész emberiség boldogitá-
sának eszméjével egyesültek. Az ő magasztos egyéniségének 
jellemképző ereje átment a történelembe és így az isteni kijelen-
tés munkája az ő élete által személyes alakot nyert. O korának 
előítéletes, szük látköréből kibontakozott és az ő hite, az ő 
erkölcse az emberiséget megváltó eszmékké váltak. 0 egy új 
kezdet, mely fundamentumon a keresztény világ vallásos élete 
épült föl. 

Jól esik lelkemnek, k. h . ! — midőn látom, hogy a min-
dennapi élet fullasztó légkörében nem vesztettétek még el ezt 
az alapot, hanem ünnepi érzelmekkel feljöttetek e szent Sionba, 
hogy a hajdani bölcsekkel tisztességet tegyetek a gyermek 
Jézusnak. Pedig korunkban hányan s meg hányan hirdetik, 
hogy a keleti bölcsek vezérlő csillaga az emberiség gyermek-
korára vezet, azon korra, melynek vágyait és reményeit, eszméit 
ós törekvéseit a való életnek ész-igazságai lerombolják. De hadd 
h i rdessék! . . . Mert nekünk az oly bölcselkedés, mely szivünk-
nek vallásos érzéseit megbénítja, mely lelkünknek az örök életre 
irányzott reményeit a csalódások zivatarával kiöli, nekünk az 
oly bölcselkedés nem kell. Mit bánjuk, nevezzék hitünket kép-
zelődésnek, erkölcsünket előítéletnek, csak ne ragadják ki sze-
retetünk karjaiból a mi barátunkat, a mi lelki vezérünket, a mi 
dicső mesterünket, a .Jézust; mert ő általa élni fognak bennünk 
a mindig egy szebb, egy magasztosabb élet felé késztető eszmék 
és fülünkbe cseng a pásztorok éneke: „Dicsőség a magasságos 
mennyekben Istennek, e Iöldön békesség, s az emberekhez 
jóakarat". 

É n hiszem, hogy ő benne megtalálták a Messiást, ki hadat 
izent az emberiség zsarnokainak, a bűnöknek , ős erős meggyő-
ződésem, hogy korunkban is megtaláljuk őt, ha követjük a Jézust 
hitünkben (I.) és erkölcsünkben (II.). 

I. 

A Jézus tanításaiban az ember fogalmának kiváló méltó-
ságot adott. A törvény szolgaságába bilincselt emberiséget a 
szeretet szabadságára emelte. Jézus által újak lettek az embe-
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rek ; újak az arczok, újak a lelkek ; új az élet, új a halá l ; újak 
a kötelességek, újak a ezélok és eszközök. A tarka judaizmusból 
egy egységes kép bontakozik ki lelki szemeink előtt. Szépek a 
színek, megkapóak az alakok, egyszerűek a kifejezések! 

A törvény Istene haragszik és büntet, a Jézus atyja sze-
ret és megbocsát. Az Urnák haragja előtt megalázkodva zokog 
a halandó. Az Atya szeretete előtt bizalommal tekint az égre, 
az örök élettel megáldott ember. Az Ur szolgája helyett meg-
jelenik az Atya gyermeke. Szeretet és szabadság a légkör, mely-
ben a lélek fölszáll Istenéhez. Egyszerűség és őszinteség, remény 
és bizalom, szeretet és megbocsátás lengi át az emberek vilá-
gát. A teremtés gondolata és a teremtmény fogalma közeledik 
egymáshoz. A szeretet végtelensége a kapocs, mely összeköt 
Istenünkkel; bizalom a viszony, mely Atya és gyermek között 
kifejlődik. 

O nem merül el az elmélkedések tömkelegébe, hanem 
életével bizonyította azt, hogy ő a valódi Messiás. Innen van 
az, hogy az ő tanítása két évezred után sem vesztette cl az 
emberi akaratot megszentelő hatalmát. Előtte eszméi győzelmé-
nek biztos reménysége, mögötte messiási küldetésének tudata! 
Az ő hitének forrásából mindig vigasz árad szét a kínsujtotta 
szív fájdalmára s lelkünket az ő tudománya a muló létezés vilá-
gából az örökkévalóság felé vezérli. 

A sorsváltozások ós különböző lelki állapotok állandó befo-
lyása alatt állunk. Oh mi emberek vagyunk! Hiába mondjátok 
ti bölcsek, kik kérkedtek világ- és emberismeretekkel, hogy az 
értelem a szükségképpeni körülmények okait egybeveti, határoz 
és így éltek. Ne tagadjátok meg, hogy érző szivű emberek 
vagytok. Lám, jönni fog a fölébresztő szózat: ember ébredezz! 
A fájdalom vaskézzel markol szivedbe. Szép reményid össze-
törve, boldogságod megzavarva! Egy röpke pillanat s egy örökké-
valóságra valót veszte t té l . . . Fájdalmadat panaszoltad, örömödet 
tovább adtad az embereknek? Mi lett az eredmény? Fájdal-
madat csak növelték, örömödet irigyelték. Be kellett látnod, 
hogy az életfolyam nagyob hullámverései között csak a vallá-
sos hit, az Istenbe vetett szilárd bizalom tar that ja fönn lel-
kednek egyensúlyát. 

Igen! A hitnek szárnyain föl kell emelkednünk Istenhez. 
Nála van vigasz egyedül. „Tőle jő alá minden jó adomány és 
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tökéletes a j á n d é k A z eszményi magasságból letekintve a földi 
életnek durvaságai elsimulnak, a fájdalom' békességes tűréssé, 
az öröm szerény boldogsággá finomul. 

Ha bízunk istenben, nyugalom száll szivünkbe. A ban-
tudat gyötrő kínjai helyett fülünkbe eseng a megbocsátó szózat: 
„menj el békével és többet ne vétkezzél". Ha háborúságot szen-
vedünk másoktól, biztató igét hal lunk: „boldogok, a kik hábo-
rúságot szenvednek az igazságért, mert azoké a mennyeknek 
országa". Gyűlölted embertársadat? Haragra gerjedtél ellene? 
Higyj Istenben! „Boldogok a békességre igyekezők, mert azok 
Isten fiainak mondatnak". Elvesztetted életezélodat? Küzködtél 
és elfáradtál ?. . . Tekints Istenre, h igyj ő benne s látni fogod, 
hogy futsz és el nem fáradsz! 

Az Istenben való hit új erőt ad, fájdalmat vigasztal, kísér-
téseket győz, bűnöket megbocsát, büszkeséget lohaszt, gyűlöl-
séget töröl, hibákat elfedez, fölébreszti a jót, győzelemre segiti 
az igazságot. A hit egész lényünket áthatja, vágyódunk a jó 
után, küzdünk az igazságért. Ert jük a kis patak csevegését, 
olvasni tudjuk a felhők ormainak fényi rása i t . . . Isten kegyelme, 
Isten jósága mindenütt, természetben, és az emberi életben 

Iy sok nyereségért ki ne igyekeznék szivének vallásos 
hitét ápolni, növelni? Csak a hitetlen. 0 idegen világban él. 
Mások a fogalmai az életről, mások erkölcsei, reményei, vágyai. 
Büszkén hirdeti, hogy ő legyőzte az előítéleteket s álmüveltse-
gének tudatában közönynyel és megvetéssel néz le a tömegre . . . 
Szállj magadba embertársam! Gondolj a végre. Lásd be, hogy 
az elbizakodott értelem a tudomány nagy kérdéseiben belevesz 
a töprengésbe és bizonytalanságba. Azért nincs, miért kevély-
kedj. Hisz talán már holnap indulnod kell a nagy útra s ha 
lelked békéjét földúlta a tagadás szelleme, ha elvesztetted szi-
ved harmóniáját, boldogan hunyhatod le szemeid ama nagy 
álomra? Térj Istenhez, higyj ő benne, mert ugy jó, ugy meg-
nyugtató. Hadd vezessen minket a hitnek birodalmában a 
Krisztus. Az ő vallásos jelleme hassa át szivünket. Keressük 
lelkünk világában amaz egyéni vonásokat, melyek a halhatatlan 
eszmék igazságának élő tanúbizonyságai mibennünk. A Krisz-
tus hívogat. Kövessük őt a bethlemi jászoltól a Golgotha kereszt-
jéig. Fordítsuk tekintetünket az ő magasztos hitére, mely az 
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örömben ugy, m i n t a fájdalomban az Isten akaratján való meg-
nyugvás érzelmével olvadt egybe. 

De kövessük a Jézust erkölcseinkben is. 

II. 

Életünk czelja a tökéletesedés. Hogy pedig e magasztos 
czélt némileg megközelíthessük, érzésünk és akaratunk egy-
öntetű működésére van szükségünk. Ez az összhang emberi 
lelkünknek alaptörvényei szerint létesülhet. Lelkünk igy szól: 
élni akarok. Sa já t egyénisége szerint akar fejlődni, haladni. 
Központon érezi magát s a magasabb rendű fogalmak alkotásá-
ból saját énjére is levonva a következtetéseket. Erez, tapasz-
tal, gondolkozik, i tél ; fél és bátor, szeret és gyűlöl, örvend és 
búsul saját egyénisége szerint. így jelenik meg Isten előtt az 
öntudatos, erkölcsi ember. Érzelmciről és tetteiről számot ad a 
benne levő isteni elvnek, az erkölcsi öntudatnak. Ha félre lép 
az igazság útjáról, saját benső birója támad ellene. Ha rosszat 
gondol, ha igaztalant óhajt, ha meggondolatlanul fut kába 
álmok után, ha emberi botorsággal elfordul Istenétől, saját 
erkölcsi lénye támad ellene. Kinos gyötrelem szállja meg egész 
valóját. Hiába mentegeti magát, hasztalan keres áltató érvet, 
ok nélkül ölti arczára az egykedvűség álczát, — hallja a tiltó 
szózatot, mely a nyugtalanság pusztájába űzi egész lényét. 
Nincsen boldogsága, öröme hiányzik, vidámsága elmúlt. Nyug-
talan lesz. Erkölcsi tudata a lelkiismeret szavával Ítéletet mond 
tettei fölött. 

Jézus tudományának az ő személyes élete adott erkölcsi 
tartalmat, midőn szavai és tettei, gondolatai és életének őszes 
mozzanatai az erkölcsi fenség összhangjában egyesültek. 

így történt aztán, hogy a keresztény vallás is, mint tör-
ténelmi valóság kiváló erkölcsi tartalmával indult hóditó útjára. 
Mert látták az ő nyomdokain a közös szeretet, az alázatosság, 
a szivtisztaság, a jellemszilárdság, a külső üres szertartásoktól 
föloldozott erényes élet elhintett magvait terebélyes fává emel-
kedni. 

Sokan vannak — k. h! , kik a keresztény vallásnak a 
történelembe való belépésénél a Jézus személyének kiváló hatá-
sát háttérbe szorítják. Azt mondják, hogy a keresztény vallás 
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igazságai mellett a Jézus személye egy véletlen történeti tény, 
mert hiszen azok az eszmék bárki más által is meghódolásra 
birták volna az ember iséget . . . Lehetséges. De a kik a szó és 
a tett, a gondolt eszme és annak megvalósitása között belátják 
az emberek világában a nagy távolságot, lehetetlen, hogy ne 
kételkedjenek, a puszta ige ily mérhetetlen hatalmában. 

Távol legyen tőlünk, hogy egy másik túlzásba tévedve a 
történeti igazságot a mi vallástudományi gondolt igazságunkkal 
akarjuk helyettesiteni, inert akkor a keleti képzelet szines 
képeit, avagy ama kor bölcseleti eszméit akarnók ráerőszakolni 
a Jézus életének történetére. Mi fölvilágosult keresztények a 
Jézus életiróival nem jár juk be a képzelet ama régióit, melyek 
a csodás születésről és a neki tulajdonított csodákról regélnek. 
Mi megelégszünk azzal, ha erkölcsi alanyiságunk tudatában 
követni tudjuk az ő példáját, az ő személyes életét, melyek 
meggyőznek minket arról, hogy ő az emberiség megváltója, 
tanítómestere, lelki vezére amaz ország felé, mely nem e világ-
ból való. 

Föl a szívvel, föl az erkölcsi akarattal k. h . ! Ápoljátok 
szivetekben a hitnek fenkölt érzelmeit, igyekezzetek éltetekben 
megvalósítani a Jézusban fölismert erkölcsi eszményképet. 
Akkor fogunk hozzá méltóan ünnepelni s akkor lesz : ..dicső-
ség a magasságos mennyekben Istennek, e földön békesség s 
az emberekhez jóakarat." Ámen. 

A D Á M O S Y G Á B O R . 



G y ö n g y m o n d a t o k . 
(Újkori íróktól.) 

I r i g y s é g . 

Nincs szánandóbb az irigységnél; mert minden más bűnöknél 
fcltételeztetik valami jó, ha csalfa is, — az irigységnek kirekesztőleg 
rossz eledele a gyötrelem, s neki jut a rossz, a mit másoknak 
óhajt. Petrárka. 

Az irigység sárga ördög, moly a mások jólétét epével és bús-
komorsággal zavarja s keseríti. Lafontaine. 

í r ó . I r o d a 1 o m. 

A ..talán" a legigazabb szó sok Írásban. (így jó hézagpótló 
fogantyú a „gyakran".) Voltaire. 

A mely iró saját műveit jól rendezett kiadási összegbon maga 
előtt feküdni látja, olyan mint a sok gyermekű apa, a ki még életé-
ben minden gyermekeit illendően elhelyezetteknek és kiházasitottak-
nak tudja. Baldamus. 

Négy elemből merit minden szellem : magából, a természetből, 
Istenből, és a jövőből. Schiller. 

A pártütőket meg kell büntetni; de azért, hogy az irodalom-
mal visszaélhetnek az emberek, meg kell-e tiltani annak használatát ? 
Voltaire. 

Nyelvészet nélkül a legistonibb szerző is — bármit tegyen — 
csak egy rossz iró. Boileau. 

Boldogok, és ismét boldogok, kik a szép irodalmat békében 
és szabadságban mivolik. Voltaire. 

Egy irodalmi ember élete örökös csatározás, és kezében 
fegyverrel hal meg. Voltaire. 

Az irodalmárok között most hallgatag, majd zajos harcz foly, 
mint a királyok között i s ; de amazoknak egy előnyük van, melyet 


