
Az örökélet eszméje valóság. 
~nQ.vt\u boR.o\Il.) 

J6a. Ii. r. 18. Vo ."1Ig ~ kev",", idő vagyon é>< f! vi lág n('1Il lál <'11gt' UH'1 
UIbW; U pedig meglillok f'ngt'm. ffll'rl"'n .'Ick , l i is ,;I\I-k •. 

E1borult az idvezitö kedélye. Az, a kinek szava ugy hatolt, 
mintha maga lsten szólott volna a kebelben, ki uj vallást alapi
toH, mely leginkább felfedé az lsten és ember közötti viszonyt, 
mely megtanila, miben á ll embernek, lsten gyermekének ICllni ; 
az, a ki összekötötte a vallási és erkölcsöt s életében annyira egye
silé a valól az eszményivel, mint meg senki scm: az az idvczitli a 
felo lvasot! igék mondása a lkalmával, cl borult lélekkel járt tanitványai 
társaságában. Közel volt már a vég, midőn halálával kelleti meg
pecsétel nie lanilásainak és telte inek igazságait. 

Elborul! az idvezilő kedélye. Nem, nem magáért, ki nek keh· 
Iében 011 élt a halhatatlan ság, az örökélet hite és cszméje, inkáhb 
övéiért s az igazságért, mely rc sze nte lte é letét. Magára nézve il már 
rég tisztá ban voll: meg kell hajolni az Atyának akarata elő tt ; rég 
tudta már : "én és atya egyek vagyunk" , Dc elborult kedélye övéiér\' 
az igazs.i.gérl s az emberiségért. ts ő, kinek a mi gondolahllIk cs 
érzésU nk szerin t magának lett volna szu ksége vigasztalásra , 6 vigasz· 
talja öveit , 11lcgszomorod ott szivu tanitvanyait. És áldott a SZ01l1oru· 
ság, á ldott a kehel fájdalmának érzele ! Szivet inkább érintő , lelkI!! 
mcghalóbb szavak, magasztosabb igazságok és feleme lő ])\) remé· 
nyek ahg hangzottak cl vala ha az id vc7.ltö ajkáról. mint m időn 
készitvén magát cs övéit az utolsó órára, tanilványai l viga:;ztalja, 
remény nyel táplálja. 

Mini mikor a terhes felhőkkel bevont éjszaka, mely oly reme· 
gessel tö lti cl a keblet, hogy az ember erőt már csa k az imah~1I1 
keres, nagy puszlitás helyett csakis a levegül tiszlilja IlLcg s Cí'up.-\n 
áldásos cst\pPCI ejt a földre: ilyen volt Jézusnak SZ01110flls.1g'gal 
eliel! IcIkU lcte. Ö maga készen vol l ll1:\r az utolsó Ór.íra. dc 1\\'1\(1 
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el kellett készitenie a mcgválásra. Ö közel van már, hogy elvégezze. 
a mit az atya e földön rea bizott, dc a tanitványok küzdelme még 
csak ezután kezdődik. Ö nem fél a haláltól, lullát a siron, de az 
övéi még ncm ismernek más életel. .I!n elmegyek az Atyához _ 
szóla Jézus - mert az Alya nagyobb én nalamnál-. de a tanItv.6.
nyok még öl sem ismerik, mert .ha engem ismel1litek - mondi
az én atyámat is ismernétek-. ~s az idvezitö készlti tanitvAnyalt az 
elválásra, a küzdelemre; ertil, reményl Igyekszik adni ulvOkbe. 561 
fObbel lesz, igéri, bogy veluk marad ezután ls, meri "még egy kevés 
idő - mond - és e vi lág nem lat engemet többé; de ti meg
láttok engem, mert én élek, ti is éltek". Azlán a gyásznap hamar 
elkövetkezett . . . De vajjon e nap valóban a gyásznak volt-e 
napja? vagy talán ekkor lelt be tényleg az irás: nmostan dicsőit
leteU meg az embernek fia és az ls ten is megdicsöittetett őbenne. 

A gyászt hamar követé a feltámadás öröm napja. Oly hamar, 
hogy alighogy megrezdül sziviInkben a gyözelmi örömérzet, azon
nal filleinkbe csendiIlnek a csak most hallott igék: "ti pedig meg
láttok engemet, mert en élek, ti is éltek". E szavakban elöre jelezve 
látjuk a husvéti öröm forrását és kifejezve Jézus által az örök élei 
csz/IIéjének l'alósagat. 

• • • 
Az ürökélel eszméje I'a/óság / EzI leszi bizonyossd előttünk 

Jéz/ls feltámadása. ,.Én élek rs ti is éltek". 19azak-e e szavak? 
Mert cz~k igazságában áll az örökélet eszméje valóságának bízo
nyítása. ,. Tí pedig megláttok engemet, mert én élek". Ha nem igazak 
e szavak: akkor még mind csak ama sejlelemnél állunk, melynel 
vallak a régiek, sőt talán vége ama sejtelem és reménynek is, melylyel 
az egyes vallások és bölcsészek felcll1clkedve tekintettek a jövő 
elé; akkor a lélck vágyódása ujra csak ábránd és áloJll, élctc 
bizonytalan; akkor a lélek mégis csak a porlesIhez van kötve s 
azzal egytltt fog elcnyés"?ni; akkor s írtutunk magunk és él.ewnk 
felelt ~ nem állhat meg a künyzápor a koporsó mcllett; akkor diadala 
volna mégis a halálnak és nem Is len, hanem ahalát eté kelt .oorul
nunk, hogy ki mélje meg éleUl nket, Urllmeinkel; akkor a IIlIllUen
halónak hitt lsten összes alkotá!;:! és IlIrvénye a halá! szellemének 
van alávetve. lia nelll igazak ama szavak : akkor Jézusnak élete, 
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& '71\:11 u S6I IIIV • kel IF' liA)' I f' ........ minden ei~"L4I slt6 tuli"pl," 5Ula CSUpa ~ ; LJA • val'" ts 
.... lIb CIII'" bekk lk bolondl", a sa:en:tel pedig tronbitorló ; 
akt« mi eJv"rildUlII: Jbn.ban • toktkt~ 1 péJdanyképet, mások 

' telt tpe.... elv ' "!eitek egy .1411 ge 
Dr bála • gondvisd&nek Jhulnak e szavai : ~én élek!

,.uk. O til feltámad~tt. látták ,01, a tanitványok és sok mások s 
h sd7ldok mulva, látjuk ől ml IS ma. Föltámadott! Oh mily 
kttked6Jeg, vagy legalább is ktrdölcg emelik fel sokan e sz6ra 
fejOket. Föltámadott, de hogyan ? Ama romlandó testben-e, mely
hez • Itlek kötve van e földi t leten, mcly eselben becse~bb a tcst 
. Iéleknél, avagy talán a SZQlIlo ru ta nitványok képzelete által alkotva, 
mini jelenség állt eIéjUk, hogy aztán mint a babonákban sze replő 

hazajáró lelkek, parancsot osztogasson, melyet a z fIó k a rémület 
hatása aJatl hajlanak végre, avagy végUl az az eszme, szellem, sze
retet ts igazság, melyeket ó képviselt, támadtak fel a tanitványok 
és h ivők lelkében s ez a feltámadás? . .. Qh ké telkedő i!s kérdező, 

ki gyakorlati , korlátolt, véges értelemmel azt akarod tudni, hogya 
feltámadás mikép értendő? és nem tud Ili, nem érezni akarod, hOgy 
Jézus csakugyan feltámadott: k i elégi tő fdeletet aligha fogsz találni. 
A fő dolog : hiszed-e, hogy Jézus fe ltámado!!, hogy él az i dvez ítő ? .. 
A tanitványok hitték. "5 ha csak annyi hitetek volna, mini egy mus
t<innag, hegyeket mozditanátok cl helyUkb61 " . Ha hiszesz, mini a tanit
ványok: akkor az akadályok hegyei elmozdulnak elüled, keresni fogod 
az idvezitőt itt és 011, mindenütt; elmeril lsz, magadba szállasz és érezn i, 
tudni, látni fogod ő t, beszélsz vele és ó beszél hozzád s tudni fogod, 
hogy iga7.ak e szavak: ~Ii pedig meg láttok engemet, meri én élek". 

Hiszed-e hogy feltámadott, hogy él az idvez í tő? . .. Én hiszem, 
érzem, látom őt s beszélek vele. Az lsten hirodaImában semm i cl 
nem veszhet s csalódik az, ki a létet, az életet csa k e földhez köti. 
Millió az Islen birodalma, s annyiféle a lét, a feladal. S Ila nem 
veszhet el itt egy porszem: miképen semmisulhetnc mcg a lélek, 
melynek e lőbb-utóbb Istennel kell egyesUInie? A lélek leveti itt 
pOT5átorát s egy szebb hazában továhh folytatja létezését. Hol és 
mikép '~ A földi lét fátyolán keresztul ezt meg nem látha tod. Dc 
hitem szerint az a lélek, rncly ilt gondOlkozott, tett. munkált, sze
retett : e földi IéI határain tul, egy szebb, egy dicsőbb hazában nem 
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szllnik meg gondolkozni, tenni, munkálni, szerelni. 561 otl, anta 
hazában, melyet mi a lelkek birodalmának nevezUnk, lalán még 
több a gond, több a munka és szeretet, mini e földön, hol mi csak 
magunkra, 011 és onnan pedig ők reánk is gondolnak. Ott van 
Jézus is, a mi lclkllllknck idvezítője, ott is munkál, onnan is sze
ret, ott és onnan is boldogságunkat eszközli, készítven az ulai a 
mi számunkra. En hiszem, érzem, tudom, hogy ö meglatogat, velem 
lIan, tanit, int .buzdit. fe lemel, eloszlatja bánatomat, letörl i kOllJcimeL 
Igen, az ő szelleme társalog a mi szellemOnkkel, lelke a mi lel
künkkel, szeretete szeretetünkkel. S mikor lelke beszél az én lelkem_ 
mel, szeretete az én szeretetemmel, szelleme az én szelk mcrnmel: 
akkor mindig érzem, mindig tudom, hogy ő él s igazak szavai: .ti 
ped ig meglánok engemet, mert éll élek !" 

És ti sohase láttátok az idvezitöt? Alig hiszem. Mikor ostro
moltak a kisértések és csábitások, mikor közel voltatok, hogy az 
erényt, a becsületet eldohjátok; mikor ellenálló erői kerestelek, hogy 
a nélkülözést, a lenézés! és kisehhitést elviselhessétek; mikor C53-

lód tatok a világban és barálaitokban s elárult, kit kebleteken nOveI
tetek ; nem eseti-c tekinteletek sokszor az idvezitöre, nem szóU-e 
fi a ti szivetekben, lelke a ti lelkelekhel, szeretete a ti szeretetetek
hez ? .. . Összetört szivvel álltok meg kedvcseitek sirja mellett, 
kiapadt már könyeitek forrása s kezeiteket tördelve, már csak ennyit 
mondhattok: én Istenem! és álmatlan éjszakákon keresztlll keresi
tek a sironluli lét megfejtését: nem Ifllt.'Itok, nelll hal1otlálok-c ilyen
kor nem egyszer az .dvezitöt hozzálok beszélni? beszélni csak lígy, 
a mint a lélek beszél a lélekhez, szellem a szellemhez, gOll/tolat 
a bondolalhoz, érzelem az érzelemhez? Nem hallottátok-c szavait: 
~ I sten nem a halottaknak, hanem az éh"\knek Jstene u

. Mikor d kel
lett hagynotok szil lOt, testvért cs harátot, mikor nehéz megpróhál
tatásokon mentetek keresztűl: ki adla ajkatokra a megnyugv~s ~ 
szavait: "Atyám, legyen meg a le akaratod ~. Az idvezitö, klt ti 
láltatok, kivel beszéltetek is, kire nézve hizonyságot teszlek, hogy 
igazak e szavak: ~ t i pedig megláttok engemet, mert én élek l" 

• • • 
Dc e sl.1\Iakhoz a·l l is hozzátetie az idvú7. i1fi: . ti is r /Id·' . 

Mennyi vigasz, mennyi remeny van e p .. "Ír ~lúhan ! A télek 5cjtdlllC, 
lJ· 



ilii.. ' IC 'sUt nem bWbaval6. E IM ruk 'rHh" Ihll .. k-. 
... T t • tletar'-. mctiiC az Atya etbivott. MveaRill: lIIIJd 
• lDIdI _CI, II Mfr klsdelem á mi felcmcllCtGnk oda, bová lel
IrInt IdwaIMje. A% Ipz ucnvedánek meg lesz Jutalma I egy Ilebb, 
boIdoIIbb h_bln tovább folytatjuk a munkát, a ueretetet I mi 
Ja, mint júul, egy ItuOnk az atyával. Ama kedveseink, kiknek 
mBy bÚIUaI mondánk IltenhozzAdot, ott, a földi lét határain Iul 
actvoaaIni fognak & a kiket itt ugy szerettünk s itt hagyunk, azok
lIOl cJ-eIjOYGnk. 6Iret tovább is szeretjük, beszélünk velük: csak 
ugy. mint IBd: a lélekhez, szeretet a szeretethez. szellem a szel
IcmhcL Oh mily felemel15k e szavak: .Ii pedig megláttok engemet, 
mert én élek, ti is éllek" . 

• Ti is éltek!" ~s lehetne-e ez máskép! Nem! lsten a mi 
Atyánk J ~s miben áll az atya kötelessége? Fenntartani, gondozni 
• szeretni, nevelni gyermekeit; - nevelni, mig csak a nevelés be 
nem végződik s lelkUnk sejtelme, lelkünk vagya, hitilnk mondja, 
hogy neveJésUnk e föld ön be nem végződhe tik. De honnan e sej
telem, vágy, e hit a kebelben? Onnan, a honnan tudjuk, hogy van 
lsten és 15 a mi Atyánk. Ha lsten llem jelentette volna ki és az 
Atya nem ismertette volna meg magát, nem tudnÓk, hogy van Islen, 
van Atyánk. Épen igy a jövő élet sejtelme, vágya, hite is lsten 
kije l entéséből , megismertetéséböl van. S ha nem kélelkedü nk Islen 
léte Iében, miért kétkednénk a jövő élet valóságában ? hiszen ugyis 
kételkedésUnk sem Istennek, sem a jövő életllek letezeset le nem 
rombolhatja. Istennek vagyunk gyermekei, nevelése által tehát hoz
zája kel1 hasonlóknak lennü nk! Isten tökéletes ; nekünk is tökélete
seknek kel! lenn Unk, ilyenekké pedig majd csa k egy szebb, egy 
tisztábh hazában telhetUnk, hol nem og bántani földi szenvedély. 
Majd csak akkor és 011 fogjuk érezni, hogya mi szeretetilIl k egy 
az Atya szeretetével, akaratun k az atya akaratával és gondolatunk 
az alya gondolatával. 

. ~n élek és li is éltek u • Feleme lő szavai ezek az idvezitőne k. 
Az örökélet eszméje valóság: ezt lani tják e szavőlk , errő l tesz bizony
ságot Jézus feltámadása. Ez adja meg sulyá1, becsét a kereszt~ny 
vallásnak, ez teszi Jézust valóban idvezitllvc. Hiszi!ek-e a felláma
tlásl, az örökéletet ? Ha igen , élvezni fogjátok akkor ennek mind IC u 
örömeit. E hi, rnegvalósulásdnak emlékére szenteljetek ma öröm-
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ünnepet. Emelkedjetek fel s halljátok Jézus szavait: "ti pedig meg
látlok engemet, mert én élek és ti is éltck~. E szavakban való hit 
adjon reményt ól jövörc. cröl a jelen kUzdclcm rc s törülje le könyeiic
kel a sirhantok mellett, hogy mini Istennek fiai, a tökéletesség 
országának elhívottai, lelki örömmel köszOnlhessétek az öröklét 
hajnalát. Ámen 


