
A mennyei er6. 
(POnIlW b 777 'I ) 

l..uk. H. r. 48. v . .Ime én eJlIOJdom ti ""lok .. én atyimn ak ig6ntél, ti pedig 
maNdJatok JerasdJem viroeéNlP, mlgnem feloltostellek mennyei e~ •• 

Az elsli pOnkOst történetével uj fordulat állt be az emberiség 
életében. Az az élei, eszme, törekvés és ezél, mely Jézusé és az ö 
környezetéé vala, az első pünkös! óta az emberiségé, vagy legalAbb 
is ennek jobbjaié lelt. Az egyén beolvad most az egyetemesbe, a 
történet szinlerc kitagui ; az eszme, törekvés és ezél ezer meg ezer 
lélekből kezd visszasugározni. Uj tér nyilt mcg a tanitványok e l őtt, 

egy fér, melynek határa beláthatatlan, hol erösebb. kitarlóbb és 
fokozottabb munka vár az eddiginél; uj tér, melyen szántani kell 
a szivek kemény barázdáit, elszenvedni az emberi természet mos
lohaságail és daczolni a föltámadt clcmekkel is. Az első pUnköst a 
tanitványok próbaköve vala. A munka, melyre vállalkoztak, az em· 
beriségnck Udvösségéért volt. A már letetl alapon megkezdeni egy 
örökkétartó épUletnek épitését: sokat szükségelt, sok erőt kivánt. 
Az idvezitő a jövőbe látolt s jól tudta ezt, készitette is tanitványait 
a munkára és küzdelemrc, a szenvedésre és üldöztetésre. 

Az események a Golgotha kinszenvedései után gyorsan gör· 
dül nek s mind közelebb közelebb vonul az idő, midőn a tcljcs 
fele lősség s az összes munkakör a tanitványok vállaira IlchczUJ. 
Tudta Olt az idvezitő . Mennyi oktatás, tanács, intés, buzditás és 
irányitás hangzott cl ajkai ról, killönösen mikor a Golgothára készIlIt. 
A feltámadás után még erősiti 40 nap alalt tanitványait, aztán szent 
könyvünk szerin! felemeltetik oda ... hol helyet készit a Illi szá· 
munk ra. A tér és munka, mely a tanitvállyokra várt, mint a jövö 
képe állt előtte, számot vetett azok nagyságával s övéinek gyenge· 
scgcvel; tudta, hogy a feladat tcljesitésére ncm elég a közöllséges, 
gyenge emberi erő, ahoz isteni, mennyei erő szukscges. Ezért, 
m ielőtt felhő vonna körUI és a magasba emcltetnék, mintha eddigi 
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tanitásai, buzditásai ~em lennének elég5égesek. egy utolsó meg_ 
hagy~ va~ még: ~,me én elk~/dom tirrotok az én alydmnok Ig~ 
rettl; " pedig maradjotok jcruzsalem I'drosdban, migntm ftllJUDlltlttk 
menl/yei eróvel". Aztán a tanitványOknak marad a töprengé5, a gond, 
a latolgatás és fontolgatás, avagy ha ugy tetszik az éhrenálmodá5; 
álmodás oly dolgok felől, melyeknek csakis azok valósága a nagy_ 
SlcrtJbb. 

Közelg a zsidók nagy ünnepe. Megélénkül jeruzsálem, annak 
környéke. Elvonultan, szomoru a tanilványoknak helyzete. Ök nem 
feledlék még eJ a történteket, a tömeghez pedig nem jutott el még 
azoknak a hire. Ünnepre készül a zsidóság ... Zöld galyak diszitik a 
templom bejáratát s ki mondaná meg: kié lesz ma a nagy Unnep? 
Izraelé-e, avagy az eszmének diadalM? zöld galyak ala tt vajjon a 
zsidóság vonul-e be a fötemplomba, avagy a sziv nemes érzelmei
vel felvirágozott diszkapu alatt az eszme tartja ma győzelmi bevo
nulását a keblekbe ? ... 

A tanitványok hivek maradtak a mester meghagyásához és az 
idvezitö megtartá igéretét. Hadd legyen hát ma ünnep, minó nem 
volt még soha zsidóország életében. És lett ünnep, mert kitöltetett 
a mennyei erő a tanitványokra. Az első pnnköst történetét jól tud
játok; a tanitványok szentlelke! vevének s megalapittatott a keresz
tény anyaszentegyház. A megnyert mennyi erőnek volt ez II munkája. 
Jőjjünk hát tisztába o mennyei er6 fel61 . 

• • • 
Mil értsünk a mCllllyei eró alatt ? A mennyeí erő az, a mit 

általánosan szentléleknek nevezünk. A mennyei erő IsiellIlek élete, 
lelke, ereje, világossága, szeretete és szépsége mibennünk; egy nem 
teremtett forrása az mindannak, a mi szép, jó és nemes. Elet az, 
mely elevenségre szólitja a tétlen tagokat, fel ébreszti a szunnya~d~ 
szivet, magasztos érzelemnek árját bocsátja At a kebleken, szétt~PJ 
a szomoruság és fájdalom, a tompa közöny és ZS3nlokság 1l.I .egőI6 
lánczolii. Istennek lelke, ereje az, mely einzi II kétség és kételkcd~s lJC:SZt(i 
fd h\\i t, bátorságot ad 11 szivbe, önfc1ál tlozásnak érzetet a ke\.lelhe, 
clélt, eszmé nyképet állit az emberiség eMbe. ViliÍgOSSiÍg az az utvcszlö 
rel1geleg:bc:n. világossága a hi tnek, reménynek es szeretetnek, vezér
szOI'élnek!' a tudománynak, fé nylő csillaga a munkának. Egy nem 



, emlett, elJ toIIIld nt.,?' .... 
• tolta, • lullYf", ebbOl iIJU n .. gpt,.n~.~:=. ~~,: 
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meg a vall8snak vetemi nya kel ljell un .,... t A mennyei 
Il lennek élete, lelke, ereje viL6g0nip ; • szent, igaz eszmel!. Q 
tettek forrása mibennünk. Ragadjátok meg e hitet s megvAltorlk 
előttetek az élei b; vilag ábrázata, kezetekbe ker1l1 a titkok á rej
lélyeknek kulcsa. Az a tudat, hogy az élet bennetek Istennek élete, 
$ a Jélek, az efÓ, szerelet 5 vi lágOSdg mind mind Istennek lelke • 
ereje, szeretete es vIlágosséga, megtanít becsülni önmagatokat és 
embertársaitokat, a szegényt és gazdagot, a tudós! é5 tudatJant, 
mert tudni fogjátok, hogy mindenkiben ott él az lsten, minl libennelek. 

Igen ! OU él az lsten, ott él a z II lelkc, viJágossága minden 
emberben. Egyiknél oly kebelben, mcJy palotája lehelne az igazstig
nak, a másiknál oly kebelben, mely rongált kunyhója a gondallan
$ágnak és bünOs érzeleknek. Egyikben fényesen ragyog mint a nap, 
a másikban ha lvá nyan p islog, mint a IOnő csillag. Nincs elet, nincs 
igaz gondolat, nemeS érzés, vágy és te ll , melynek ne Isfen volna 
a forrása s nem az ö ereje, a me nnyei e rő volna a teremtője 

Mikor megismeritek az igazságot és szeretetet s ezek isme
retének boldogsága tö lti be kebleteket, mikor eldobjátok magatok
tól a bünt, vétkes életet s eddig nem is meri bizalommal köszöntitek 
egy uj élet hajnalá t ; mikor e rősek vagyto k levetközni a töprengést 
és aggodalma kat s készek vagytok felá ldozni magatokat az igaz
ságért, a hazáért, hitert és emberiségért ; mikor kőnyeite kel a 
koponiónál letörl i tek és látjátok az ör()kélet örömét és világosságát ; 
mikor a terméslet szépsége, a bájló po mpa és e lragadó hangok 
eddig nem ismert é rzéssel töltik oc kebJeteket : minda nnyiszor az 
Istennek lelke, a mennyei erő jelenik Illeg oennetek. 

De ti a lét kérdéseit kutat játok. Kibocsát játok és csüggedten 
tér vissza fárad t lelketek. Csak egy sötét !{I kröl láttok magatok 
e lőtt s abban kizárólag önmaga tokat , 3zontul holmi $Ölét rnozgá-
sokat, avagy é pen se11lm it. A sötét tilkrű t az élet IÜkrének tekin titek, 
l1lely haláloto kkal OsszcomIik s aztán mi nden elenyészik. Nem él 
még ekkor bennetek a mennyei e rő, .1 7. Isttl1 l1 ck Ici ke. Dl.' mikor 
érclIl i fogjátok, hO.L:Y az é let sötét tu krc vi lágosod ik, li allb.1 11 11(; 111 -

csak ö nmagatokat , hanem mimlen mozg:'bt, minden alakot jól 1<11-



lok, jól értetek; mikor megvilágosodík a mult, jeleD ls}DYO eIaIaeII: 
s a lét kérdéseire nézve a sötét fátyol tOnedez SZemeteII elOI, MP » 
önkénytelenOI tör elő ajkatokon a szózat: .Kijöttem az Al:yü6l .. 
elhagyom e világot és megtérek az Atyához - az b1 AtYinaIaOa, 
hogy örökre egy legyek vele, vele az élettel, a világos:ságpl, mel, 
megvilágositott, mikor e világra jotlem~: akkor megérkezett mar 
hozzátok a mennyei erö, mely az Istennek lelke, az Istennek élete 
tibennetek. 

• • • 
De hdl, hogy leheto mennyei erJI megnyerni s mikepenmliküdik ? 

ezt kérditek. Nem nyerhetjük ezt meg csak ugy vaktában, vagy 
történet('5Cn és emberek álial scm, S még kevésbé emberektöl. Nem 
nyerhet jUk meg a keresztség által, S még keveshé lelki megkeresz
telkedCs nélkUl. Nem nyerhetjük azt ugy meg, hogy lássuk és 
kezU nkkel megfoghassuk, mert a mennyei erő lélek, élet, szeretet 
és világosság vagyis [stennek ereje, szépsége levén az emberhen, 
lálhatatlan. Istennek adománya, ajándéka az, azl egyedül ő adja és 
adja nlinden gyermekének. A mennyei e rőt kérni kell; kérni önzet
Ienn[, nemesen és le[ki emelkedettséggel. Az eszme, a cze[, nlelynek 
szolgálatára állunk, a meglisztulás, mely felé törekszünk, a knzde
[em, melyben elesni is készek vagy link, a szenvedés, melynek elébe 
n~zUnk, összhangzó kell hogy legyen lsten akaratával; azoknak nem
csak magunkért, hanem Istennek nlinden gyermekéért kell förténniök. 
Milli kérte ezt az idvezih1, mikor magányba vonul! imádkozni! 
Eszméje, elelja, törekvése oly eJ!yhehang1.ó voll lsten akaratával, 
hogy ő hálran elmondhatta: "én és az alya egy vagyunk- s rJaJ!yobh 
mértékben, mint bárki valaha, nyert is li mennyei eröl. Az ő példája 
nyilván mutatja, minö feltétel ek szukségeiek a kebelben a mennyei 
e rő megnyerésére; e tekintethen is ö a mi egyedU[i mesterUnk, ö 
az ut, melyet kÖ·vethelUnk. E:s a ki ez eröt megnyerte: érezni, tudni 
fogja, hogy ".1 hot van az urnak Icike, 011 van az igazság és 
Hahadsflg". 

Iga7.ság- és szabadság! Nincsenek ezek sehol. hol clilitélctck 
hathiedellnek és ferde nézetck uratkodnak, hol nem váltoUa fc[ az 
nnszere tetel a mások szeretete az önerdekel az önzellenség, hol • 
csak a jelennek s nem egyszenmind a jövönek is "JUnk. Hová 



behatOlt. III E ]!"cl 
eleimet: olt k'l t • wR'sLII'," 
• ferde n6ze'rt, az eMiUII' ? , ott \i • : 
A mennyei uo, mint az Urnak ?dke. bUg ... ad;ti,,'M.l6u 
ember onmapval. a c:z6la?, azmivel , el pk eredmálytvel 'Wa 
rendilhetellenOI halad a szenl & nemes ~Iet utj6n. melyt6l el nem 
lériti a vést és vihar komor tekintete, a kedves csibitha, a barátok 
unszolása, a hatalom és tekintély befolyása. 

A mennyei eró, az Urnak lelke nem kivállsag, nem egy nemzet 
vagy egyház kizárólagos tulajdona. Olt mUködöl! az a vizek feleli, 
hogy lélrehozZ3 e szép mindenséget; 011 munkált a zsid6n~p 

proféláiban, dalnokaiban ; mint vágy, sovárgás, gondolat ~It a fog
&ágban Ott volt az ó-kor pogány nl! pei jobbjainak sz iv~bcn , s a 
távol Kelel vallásos hitében. Mikor elbukol! a zsarnok s feltámadt 
az önerzet az egyesben ; mikor hangzott a szabadság harczi riadója ; 
szal>adulás, egyenlőség, igazság után s6haitott az elbukott rabszolga: 
a menyei erő, mely élet, szeretet és világosság, végezte még a hal
doklóban is munkáját. Mikor az iró tollat ragad, s megzendUl a 
dal a költő alkán, mikor elbUvöl egy kép s a szépségnek e1.cr 
érzelmel kelti a szivben, mikor vágyak, sovárgások támadnak a 
kebelben a tökéletesség fel é ; mikor feledi iik a bllt, az aggodal
makat s emberi méltóságunk es kötelességeink érzetével munkára 
kelilnk, egy gyorsabb és dicsőbb mun kára, mint eddig; mikor kira
gadjuk magunkat a régi kötelékek köréböl, mint Pál apostol: 
mindannyiszor a mennyei e rő, mint Istennek le lke végezi UdvOS 
munkáját mi bennünk. 

Ott munkált a mennyei erő Jé zu ~ban, e teite öt a világnak 
idvezilöjévé. Ez szallt az apostolok keblébe 6; hozta el a keresz
tcny világ elsó pünköstjét. Ez vezet titeket is egy ul keresztcléshez, 
a lélek megkeresztelkedéséhez ; s mikor mennyei !fizzel, égi lánggal 
telik meg szivetek, lelketek, ez uj keresztelkedés, cz lesz majd a 
ti tegnagyobh ptlnköstötök. 

Nézzelek, nézzetek addig bizalomma l az egek felé, és ~ isér· 
jétek figye lemmel il világ iolyás.1t is. hogy mi kor teljes fényével 
jclcnik meg bennetek il mennyei erO: akkor készen legyelek .1 

cselekvésre. Amcl!. 


