
Részletek Z.W. Leene 1937. évi karácsonyi beszédéből 

 

Nem is szükséges Önöknek mondanom, mekkora megpróbáltatás számomra az, 
hogy betegség miatt minden tekintetben kímélnem kell magamat. Ezért nagy 
köszönetet érzek azért, hogy az egyik legmodernebb technikai eszköz 
segítségével összekapcsolódhatok Önökkel az Ige révén, és ezen az estén 
beszélhetek arról a csodáról, amely ma mindannyiunkat annyira lenyűgöz, mint 
egy világosság, amely lelkünk minden sötét sarkát megvilágítja. És aki még 
nem tudja, annak tudatja, hogy a dicsérő kiáltás – „Krisztus megszületett” – 
annak fogadalma, hogy a világosság itt marad, amíg az utolsó lélek is felismeri 
és megérti. 

Mint tudják, gyakran mondhattuk egymásnak: „Istenből születve a természet 
szerint, Krisztus által fogunk újjászületni a Szellem szerint.” Ezért Ő a kezdet, a 
folytatás és a vég. 

Barátaink, nem merész vállalkozás-e most a gúny és az elkeseredettség idején 
még kereszténységről beszélni, miközben a világ ezer sebből vérzik? Az 
mondom Önöknek: nem és ezerszer nem! Krisztus nevét és tanait a kor 
sötétségén át kihordani nem merész vállalkozás. Mert mi, a rózsakereszt tanulói 
Krisztust nem szentimentalizmusnak ismerjük, melyről átszellemülve meditálni 
lehet, hanem szükségességnek ismerjük Őt a világmindenség folyásában, 
tudományos és isteni szükségességnek. 

Ezért szerencsét kívánok Önöknek, a rózsakereszt tanulóinak, hogy ezt tudják, 
miután ezt a fejlődést elérve az Ő filozófiáját tanulmányozzák. Tudják-e 
valóban, hogy mennyi előnyben részesülnek a tömeg emberével szemben? A 
tömeg embere találgatja azt, amit Önök az értelmükkel kikutathatnak és 
bizonyíthatnak. 

Ez közvetlenül korunk filozófiai gondolkodásának csúcsára helyezi Önöket, és 
nem boldogság-e tudni, hogy mögöttünk a Szerzet áll még nagyobb 
bölcsességgel Krisztusról és küldetéséről? 

Így egyre mélyebbről merítünk és egyre gazdagabbak leszünk. Azonban 
Barátaink, értsék meg jól, a szellemben gazdagság azt a kötelességet vonja 
maga után, hogy ebből a gazdagságból le is kell adni. Jaj azoknak, akik ugyan 
készek meríteni, de nem képesek osztozni. Őket az isteni törvény ítéli el. Aki 
sokat birtokol, annak nagy a felelőssége is. Aki nagyon szeret, annak sokat kell 
szenvednie. Aki sokat szenved, az megtisztíttatik, hogy ő is támogassa a 
Krisztus-megszületést. Szenvedés által erős lesz, hogy segítsen Krisztus 
Világosságának kihordásánál a végig, gúnyolódás és ütlegelések ellenére, az élet 
pusztaságán keresztül, az értetlen világban. 



Azonban nekünk, emberek számára eme feladat vállalásánál fennáll annak a 
veszélye, hogy megállunk e csodálatos szavak szemlélésénél, és csak egy 
pompás eseményt látunk benne. A veszély abban rejlik, hogy a Világosság 
elhalad mellettünk, mint egy árnyék, és mi magunk meg a világ is, mély 
sötétségben maradunk, holott a Világosságért születtünk. 

Az a veszély, hogy a Világosságot személyesen akarjuk birtokolni, szemlélgetni, 
megragadni, és a személyiség megnyilatkozásaként akarjuk ápolgatni. Ekkor 
leszünk a jászolban lévő szegény gyermek imádói, és azonnal hozzákezdünk a 
keresztre feszítéshez, amint a gyermek, mint már férfi elindul a kereszthalál 
felé. 

Azonban, kedves Barátaink, ez az örvendetes esemény csak a természet 
szemszögéből tragikus cselekmény, hiszen megszabadulunk a természet 
hajtóerőitől, ha valóban megüljük Vele a születés ünnepét. Ekkor nemcsak 
sugárzik ránk a Világosság, hanem megtámad, és megváltoztat minket. A 
természetes emberből átváltozunk a szellemibe. A nagy háromszög, jóság, 
igazság és igazságosság csak akkor tud minket ebben az értelemben 
megváltoztatni, ha a Világosságot beoltjuk lényünk természetébe. Ekkor leszünk 
jók, olyan jók, hogy a többi ember észleli jóságunkat, és a hidegtől 
megdermedtek nálunk felmelegedhetnek. Akkor boldogságot találnak 
jóságunkban, ahogyan mi is a boldogságunkat keressük Krisztus jóságában. 

Barátaink, ismerik-e azonban ennek az árát? Ez többe kerül minden pénzüknél. 
A világosság saját lényüket igényli! Feláldoztak már valamit önmagukból? 
Akkor tudják a karácsonyt ünnepelni. Akkor leszünk igazak, olyan igazak, hogy 
mások is felismerik valódiságunkat, olyan valósan, hogy az igaztalanság által 
megcsalt ember megint az igazságban érzi magát. 

Íme, a sötét átkozott eloson és barlangjába bújik, mint a kígyó. A sziszegő kígyó 
a tekervényeibe roskad, ha Krisztus igazsága alakot ölt az emberben. 

De ismerik már az árát? Ez az ár több minden pénzüknél. A világosság azt kéri, 
hogy szabadítsa meg önmagát a saját természetösztöne hazugságaitól, és váltsa 
fel Krisztus igazságára. 

Ön akkor ünnepli valóban a karácsonyt, ha ezen az ösvényen harcolt. Ekkor az 
igazságosság megérint minket, mégpedig úgy, hogy mindaz, ami nagy 
igazságtalanságban történt, megpróbál ránk akaszkodni. Ragaszkodik, mert 
tudja, hogy most az igazságosság utat fog törni magának, és ekkor minden 
magára gondol. Ezért olyan mértékben leszünk igazságosak, amennyire 
igazságosak vagyunk, olyan mértékben, amennyire a Világosság behatolt a 
lényünkbe. 

De ismerik már az árát? Az ára több, mint minden pénzük. A Világosság igényli 
a segítségüket és teljes felelősségüket minden számára, ami szenved az 
igaztalanságtól. 



Ha ezt ismerik, akkor megértik a Világosságot és a Világosság filozófiáját. 
Ekkor tudnak igazán karácsonyt ünnepelni. Akkor a betlehemi öröm-esemény 
nem csak imádatot ér, hanem ez az új lényiség imádata: arany, tömjén és mirha; 
a Szellem aranya, a lélek tömjénje és a szenvedés-kelyhének a mirhája. 

Istenből születve, Krisztusban újjászületve és a Szent Szellemben növekedve, 
esedezem Önökért, hogy a rózsák kiviruljanak a keresztjükön. 

 


