Nem csak karácsonykor kopogtat az Atya, Fiú és Szentlélek Úristen!
Az ószövetségi próféták jövendölései beigazolódtak, amikor 2000 évvel ezelőtt a megígért
Messiás megszületett Betlehemben. Maga a Szentháromság egy igaz Isten – a második
személy Jézus Krisztus által – belépett e világunkba - történelmébe. Jézus Krisztus születése
soha nem volt (lehetett) csak egy család, a szent család magánügye. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, minthogy messze földről jöttek Jézus Krisztus köszöntői, hálaadói, akik aranyat,
mirhát és tömjént hoztak ajándékba. A három királyok ott, akkor az egész földrész
emberiségét képviselték. Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyetlen fiát, Jézus Krisztust
adta váltságul, hogy kereszthalálával megváltson mindannyiunkat e világban.. Isten irántunk
való szeretete nyilvánul meg isteni tervében akkor, amikor a Megváltó Jézus Krisztus által
megvalósul(t) a megváltásunknak műve, ténye.
Mi van az én lelkemben? Kinek van helye az én lelkemben? Bennem: az én lelkemben is
megszületett a kis Jézus? Életünk nagy – a legnagyobb – kérdésére mi a válaszom, válaszunk?
Vajon meghalljuk és a tudatunkig eljut (a mindennapjaink gondjaiban, bajaiban), hogy a
hatalmas, fenséges Isten kopogtat a szívünk ajtaján?
Vagy manapság az a modern módi – sokakat, akiket meg tudnak téveszteni az ezoterikus,
okkultizmusra, spiritizmusra – vevők az ördög bibliájára. Megátalkodottak lettünk –
kőszívünk megkérgesedett. Ne hagyd, hogy az érdektelenség, a nemtörődömség valamint a
közömbösség kerítse hatalmába a szívedet, lelkedet. Ma még itt vagy e világban, de holnap
már nem – és ekkor számon kéri tőled Isten a tetteidet - cselekedeteidet. Amíg élsz, még nem
késő, de a haláloddal és utána már nem tehetsz semmit! Csak az marad számodra vigaszul,
reményként, hogy az isteni irgalmasság könyörületes lesz hozzád!
Modernnek nevezett korunk agresszív ateizmusának, materializmusának, nihilizmusának
ellentmond, és ékes bizonyítékul szolgálnak a világ minden idők legnagyobb
természettudósai, fizikus géniuszai, akik istenhívők voltak mindannyian. Most ezeket a
géniuszokat, a világ természettudósainak halhatatlan óriásait nevezném meg, és mutatnám be
önöknek, akik istenhívők voltak egytől egyig. Következnek ők a középkortól kezdve: N.
Kopernikusz, M. Galilei, J. Kepler, I. Newton, G. W. Leibnitz, A. G. Volta, A. M. Ampère,
M. Faraday, Jedlik Ányos, G. J. Mendel, J. G. Maxwell, M. Planck, A. Einstein, N. Bohr, E.
Schrödinger, W. Heisenberg stb. Ezekhez a nevekhez bővebb kommentárt fűzni fölösleges.
Azok mondják azt, hogy az istenhit, a vallás idejét múlta korunkban, akiknek hiányos és
nagyon hézagos a tudományuk ebben a kérdésben. Sokszor primitív tudatlanságból mondanak
az emberek nagy butaságot - ostobaságot. Vannak olyanok, akik a mai tudományos világban
végbemenő változásokkal érvelnek, de mindig marad olyan megmagyarázhatatlan dolog,
amire a tudomány sem ad egyértelmű, kielégítő választ a mai napig sem. Pl. a világmindenség
végét a mai napig sem sikerült behatárolni – a legmodernebb kompjuterrel sem. Vagy a
fizikusok a világegyetemet felépítő anyag és energia 5 %-át képesek leírni. A maradék 95 %ról semmit sem tudunk. Stb.
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