
A lélek sorsa. 
(.(Mozó <'", ... Wrl"k/jll.) 

Csel . (. 9., 10 , II .• Mlkor ezekd llIondoltn volna, az ö hittokra felCllleltet.\k 
' ''' n fdM J ér.,,_! befogván. eI'zakl\.~zla útct $2 Ó nemeik .. 161. ~l. mikor v 
után" ,,~ Ő ~z(:llI e, k('t az ógbc függeadetlúk volu<I, ime két férfiak feMr 
rul!i,bllll IIlcgAII:" ... k mcll"lt!! k, kik lllo,,,lának: Gl!.lilcaheli fórfiak, mit :l.llolok 
né~vén menybe? E Jézus, II ki oda fclvit.t:ték ti tóiIllek menyorszagba, II.kóllen 

jó el, II mik épen láttátok ötel felmenlli mellyekbc •. 

Szenl könyv(lnk leirásaiból JCzus életének történeteit olvasva. 
többszür álltunk már cmlékezclben, avagy képzeletben az olajfak 
szép hegyén. Egyszer örömmel, má:>kor szemeinkben fájó könyekkel 
lekinteltünk végig e hegyröl Izraelnek még sok szép tájain és D.ivid 
városán, melyre elhangzott mar az ilélet: "kő kövön benned nem 
ml/rad". Most nyugodni tértünk meg az idvezitővel a lombos fak 
üde árnya alá, majd imádkozni a magánynak nesztelen csendjébe; 
egykor diadalmenetében őt lelkesedéssel követve jöttünk le a lejtő 
kanyargós utjain, majd veritékeztUnk, sírtunk vele a Getsemaneban. 
Jézus élettörténete miatt annyi édes és annyi szomoru emlék köt 
minket az olajfák hegyéhez, hogy ez valósággal megszentelIté lesz 
előtl1lnk . A Sion-hegye az ó-kor legszebb templomával ncm vonza 
ugy lelkünket, mint e hegy az em lékek által felébresztett édes-fájÓ 
érzelmekkel. Az alapigékböl hallott történet még egyszer és utóljára 
Jézussal ismét csak az olajfák hegyére vezet minket Itt őt felhő 
takarja el és fölemeltetik, mig övéi, bámulva a rejtélye~ , az é~ fel é 
talán megfejlésért merún nézve, hallják a szózatot: ~a mini felVItettk 
j h/ls ti tölelek menyofS2ágba, aképen jó el tihozzátoku .. J::s ezzel 
Jézus, mint személy, mini egyén, örökre eItUni az öVéI köréből, 
történele bevégződött. Ez időtől kezdve eSZllle lelt Ö, - egy eszmény 
a tanítványok s az emberiség előll és kezdetét vette ez eszmének, 
ez eszménynek története az emberifég előhaladásának váltotatos 
élettben. 
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Körülönünk a t.;rmcszcli világ, mcly a nagy bölcs uerllll az 
egyl-dUI valónak - a lelki világnak es.1k árnyéka; bcnnilk a lelki 
"', _ IételUnknek Istenhez és emberhez való viswnyunknak egyet_ 
.", k 'dk' '" Jen szabályozója. S előtl(lnk, mert gyarlók vagyun, mll1 . et VI g rej_ 
télylyel van tcle; csak alt Illdjuk, hogyha lelkUnk élet.enek áTl~yéka 
a természeti világ: megszUnik ez itt azonnal ránk. nezve, !lll helyi 

. életet 011 a lélek magára. Vágyainknál fogva uHnd atermészeli, 
~:ind a lelki vilagnak tilkail, rejtélyei! kuJaJjuk és tagadhatatlan, 
ho lelki világunk, lelkiInk sorsa érdekelminkel leginkább. Jhushoz 
fO~~llunk, s az ő életébő!. eszméiből, tetleiből és tanitásaiból sok 
titoknak, sok rejtélynek kerithetjük megfejtés! kulcsM kezUnkbc. De 
ha már lelkUnk világa annyira érdekel, akkor az a kérdés, hogy az 
alapigékben fclolvasolt történet nem vel*e valamire világosságot? .. 
De igen! E IOrlénet megfejti előttünk a lélek sorsát, utolsó története 
Jézusnak erre vet világosságot. lill'k sorsa.! Et legyen a mi elmél
kedésünk tárgya. A 1éIek sorsa: Islcnhez julni és ltallistíban miikjj.. 
dfstt e frildön fOI'tibb folyIlIIIIi. Lássuk c két pontot röviden alapigénk 
világánál külön-kUIOn. 

• • • 
A lelek sorso: Js/cnhez jufni. "Mikor ezeket !/londo/la vo/na, 

az CS Id"okra !e1cl/wltelék és a fe/hó JÜl/st brfogl'ulI, e/szakittí ó/et az 
CS sumrik e/ú/

8

• Igy szól alapigénk első része. Jézus tehat föJemel* 
leleII, föl oda, ama magasba, hol felhő Jakarja et öt a föllli szem 
e161, hová nem haJoJhatnak e földi napnak világitó sugarai; föl
emeltetell az Istennek dicsőségébe. Ez háj sorsa az emmri léleknek ! 
A m~ vele történt, velünk is a fog történni, mcrt egy a Jyánk van, I 
egy Igazságunk, egy hitünk és egy hizodalmunk. Nem az ész, a 
lélek mondja ezt nekUnk ; nem az ész, mely egyetlen igazságot is 
SOha fel nem fedezhet, csak bizonyithat. hanem aiéjek lnondp, 
~Iy kOzvetJen összeköltetésben áll Il lennel, s melynek ez igazság 
klJClenlelell. ~ kUlaiIOn hál az ész, hadd bizonyilgassa kor/árai 
kint azt, a mit Igazlágnak tekinl, avagy laKadja meg halo mra hozolI I 
okOlllOd'saival. érvtivel mindannak lélezésé t, a mit végességével 
fel nem érhet: mi nyillan hirdet jUk, hogy nem neki , hanem Iej. 
kUnknek vannak igazügai; lelkünknek, mely összekottetésben van 
a végetlenség birOdalmaval I amaz Orök I~nynycl, a Idtól ö map 
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a Iflek is stármazik és kihez a folyion tökélclesbíllő léleknek mcg 
kell térnie. 

Ugy van! Lelkilnknek Istenhez kell jutnia s c Y~bőJ tökéle
lesbOlni kell. Ha növekedik az cmher, s világi dolgaiban is mindig 
csak főlebb, cl6haladni törekszik: ugya lélektől sem szabad mcg
tagadnunk fokonkénti fejlődését. lia a bimbóból virág s a virágból 
gyümölcs lesz, melyet az ember, mint érU!kes, becses tárgyal ÓV, 
véd, elraktároz: ugy lelkünknek is addig kell fejlödnie, mig rneltó 
lesz arra, hogy olt lakozzék az Urral egyiltt, az Urnak dicsőségében. 
A fokonkénti tökéletesbiilésbcn meg kell tisztulnia a léleknek a 
nemtelen vágyak, érzelmek és gondolatoktól, meg mindama világi 
dolgoktól, melyek mint sar folt a pillangó szárnyán, ezt röptében: 
akadályozzák lelkünket magasra töré~ben. ~s fe l kell öltenie min
dent, a mi mozg.isát szabaddá és igazzá teszi. és megtisztulva, 
fOggetlen magasra szállását elősegíti. Szóval, az a lélek hivatása, 
hogy megszabadulva minden vétek- és bOnlől és megszerezve minden 
erényt és erkölcsöt, napról-napra fény lőbbé legyen, a mig betöltheti 
fény ével e földi világot és bátran szállhat, hOgy fényeskedjék a 
tökéletesség birodalmában, az lsten országában. 

De e tökéletesség felé haladás nem megy oly könnyen. Mint 
a vándornak, ki egy magas hegy tetejére akar felérni, ezer meg ezer 
akadálylyal kell megküzdenie, azokat legyőznie; ugy lell..unknek is 
a tökéletesedés utján sok keserü könyet kelt öntenie, sok fájdalmai 
és fáradságot éreznie. Példa rá Jézus, a mi mesterünk. Jőnek csa
lódás, kisérlés é5 rosz akarat, utunkat állják szörnyetegek, de nem 
szabad ezeknek minket visszatartaniok. Mint bájos tllndérek állnak 
előnkbe az élvezetek hatalom és földi kincsek szellemei, hogy törbe 
ejtsenek; a hízelkedés, dicséret és csábi tás gyermekei, hog~ pajzán 
jálékaikkal utunkról eltéritscnek; nem szabad magunkat )I~enk~r 
félrevezettetni. Ezenkivill erővel kell bírnunk, erővel elt.ürm, elv)
selni a kicsufolásl, kínzatást, a baráti, sót testvéri elárulast, végre 
pedíg kiuritení kell tudni az utolsó kescrU pOhár! - a keresztet, a 
G . d I k ct e az Ur akaratára olgothát. Ha mmdezekben győze e mes e v , 
hízzuk lelkIInket az ő karjára hajtjuk fejUnket, nem zugolódással, 

, . boc átá sal· akkor lelkünk hanem még ellenségeink iránt IS meg s s. h ába 
tökéletesedett és tökétetessé lesz, s mint ilyen a IOkéletességed:be~ 
Istenhez jut, az ő dicsőségébe. Es a már ide való emelk 
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lelkünket :I szc1lt:;cgn~k fell csc vc~zi kOrUI, melyen nem lát tu l földi 
szem, hane!!1 csak a csodálat, a bá lll ula t kistri meggyőződést Sle . 

rezni. hogy lelkünk Clélja az ég, sorsa az Istenhez jutni, a hová 
vezelö utja a tökéletesedés, belépő OltOnye il tökéletesség, össze
varYa a rncgprólJáUalások. kinok, szenvedések és mindezek felelli 
gyözelemnek szöveiéból. 

• • • 
/)(o 1/ lélck sorsa másfelól. lioKY Iwtdsdbllll IOL'ríDD folytassa 

miiki)(/(Jsét (! fo/dön. ~jézus, a ki mia fc/tJilclrk li WIr/ck mCllyorszdghtl, 
uk/pm jö cl. fl miképe'l /ril/ú/ok ófel j cfllll' l1l1i II/f'lI)'ckbe". Igy szól 
alapigénk másik résIe. Eljö hM Jew s al övéihez, azt mondja a 
SZÖZ<1!; eljö csak ugy csendesen, észrcvétrcniil, csak ugy felhőben , 

csodálalrarnéll6an, mint a miképen felemelleIcU. Az ő Icike, az ö 
szelleme tehát tovább fog mflködni az övéi k az emberiség éle
tétlen, lelke hatni fog lelkünkre, világossága világosítani fogja 
szemeinket, mig méltók leszünk arra, hogya ködből, a fellegb61 
elóllflnk kibontakozzék és te ljes fényében mutassa meg magát 
nekflnk a mi lelkünknek idvezítője. 

A lélek nemcsak Istenhez tér hát , hanem közölIlInk is tovább 
folytatja tökéletesítő munkáját. Most egy tömkeleg Jézus előtlilnk , 
melyben nem látha tjuk tisztán, ne lll vehet jOk ki világosan az egyes 

letkének fényét, szívének kincseit és gondolata inak 
eszméit. De a mini tovább és tovább nézzük, az alaku· 

aIlnál szebben, annál fellÜnőbbcn dOmborodnak ki , annál 
lObb tiz, a mi elragadni kezdí lelkünke t, annál nagyobb lesz a 
'IOftZtrö, mely leköti nézésílnket , elbüvöli szivünkel, átalakítja értel· 
manket • biztos irányt ad akaralunknak egy foldi magasztos életre, 

tIIkt'e1enta: utján való előhaladásra . 
Ugy van! lu moködik Jézus lelke ma is e vi lágban. Mínd· 

..,..unk eltltt ott 'II felhőbe burkolva és mi Ö reá nézünk. Most ,M..u .... 
... _W ,majd nemes lelke, szent érzelme tOnik szemünk elé; 
IIICIlt lDCII'qut: önfel' ldozását, s az il(azság melletti kitartásá!, majd 
tp adh" Q örOkké é1ö szeretetét; most gyöngédségél és réSZ· 
l mt. .... JeI klnjait, jótéteményeit, végre pedig egész dicsőségét, 
IM '1w" 'Plö IMlt ellene vagyunk. majd elragadtalva ig1l7dg'tóI. 
sil? 'm .. • ..... 1l11m t: It"; Wk"djOk öt kUzddmeiben, szenvedéseiben. 

, 



121 

jóság:lwn és dicsőségében. Igy bontakozik ki Jézus a felhők kOzlH, 
igy fogjuk öt ujra Játni, mini a mikép látták öl az övei - magunkkal, 
magunkban. A mily rejlclymcscn felemelIetett, oly rejlelymcsclI fog 
eljőni mihozánk s a mily csendescn körUlvételclt a szentség fcl
legével, oly csendesen fog lelkiIIlk előtt kibontakozni; csak ugy, 
csak ugy, a mint lelki SlemUnk mind erősebb cs erősebl> lcsl az 
fi szívének, értelmének és lelkének fényél elviselni. 

Es cz lesz sorsa nlindcn nemes léleknek, megmutatta nekUnk 
Jézus erre az igazságot. Nagy jaitokkal, szerelteilekkel szemhen eddig: 
is czl érezhettétek. Ez lesz a li Icikelek sora is, ha azt nagygyá, 
szcrclü\'c, igazságos5.á növelitek! 

Jézus fÖlcmclteték. Istenhez jul a lélek, ha tökéletesedik; de 
tovább milködik e földön is, ha Sleret és slerelletik. Jézus a ti 
me:;teretek! Az lesz lelketek sorsa, mi_l! a mi az ö lelkének. Öt 
kövessétek a tökéletesbUlés hiztos szárnyain, Istenhez <lZ égig és 
onnall mcgtérve, l11unkáljatok továhb e földön, mig látható lesz az 
egész világ elölt lelketeknek szép s fénylöbh öltönye és mig oda 
el11elhetlck mindeneket, a hol Jézus és ti vagytok. Ámen. 


