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Egy .végpillan tás a közel s távoli helyekre az olajfák hC("'Yéról, 
annyi t jelent az idvczilőrc nézve, mini elvonultat"i önlelkc elolt 
életének összes eseményeit, mcgüjitani mind a multaknak édes és 
szomoru emlékeit, kUzdelrneit és szenvedéseit. Végig pillantani utol. 
jára e hegyről s látva a remények omladékail, mi kélségbeesnénk' 
dc az idvezítő mosl is remél s reménye erősebb, mint valaha é~ 
közelebb látja most annak megvalósulását, mint amikor otl járhatott 
az cmbcrlömkelegbcll. Ö maga leszámolt már a földdel, az emberrel, 
de itt hagyja örökUl eszméit, elveit, melyek nemsokára átataki
tandók lesznek az cb'Ycni cs társadalmi, ti politíkai, a vallásos és 
erkölcsi világot. Alatta a föld es ember annyi szépségévet és ne
mcsségcvel, durvaságával cs sötétségével; fölötte, előtte az ég meg
nyi latkozott fényességével, hallható angyali hangjával és Istennek 
hivó szózatával. Itt cit és innen távozik; oda megy és 011 élni log 
öri\kké. A nagy mester végbucsut venni készU1 tanítványaitól. Még 
egy pillantás e földi világra, egy szózal, egy meghagyás s aztán 
a Whbi már az eszmének sorsa. Távoli hegyek kéklö orma, aJaHnk 
a GenezaretI! csendes, avagy háborgó lava, küzdelmeinek egyik szin
terc; nem messze találl onnan az édes sz(llöi hajlék, melynek cl
hagyásával hányt-vetett lcll élete sajkája. Közelben a szent vilros 
a Sion és Moria hegyek palotáival, amott a Gecsemáné a k/Jnyc.k 
cmICkcvel, a Golgotha fájdalmaival, si.itétségével. S e vitág elátkoza, 
halálra kinoM öl, mig lsten dicsöségei adott neki a fcll .. in1adá5~",n. 
Mindezeknek elgondolása, egy pillantás c fi)Jdi világra, egy lekultet 
a"l égre, csak nehány szó az övéihez s aztán fölemeltetett ... 

, , " k ogyUlt Jeruzs.:llemhen, Nehany szó az övéIhez, hogy marat jana L • ". I k 
mig etkUlLli ncklk a vigasztató és hálQrit6 ~zcllttclket. MUl() érzelti e , 
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u ar' pIg!1:t en felolvasott suval, ugy ot ml6&: egyszer e fOId6n NiIIY 
~ m~Jy Ontn:et, ef'ÖS bluJom és hit tOl~ eL • Vl uitck G' 

and lildnrk ~jil, ls lesztek ntktm tanuIm f trúzsdlLmbtn, tgm 
ludtdbtm, So.marldban ls t flJldnd mind wgs6 hatdrdlg. - Mintha 
mondaná u idvezitö : lesztek nekem tanuim mindarra, a mit szóltam, 
lettem és szenvedtem, a mit hittem és reméltem ; tanuim, de csak 
akkor, mikor erőssé tesz majd erre a szent lélek ereje, mely győ. 
!CImei veu e toldi vil4gon; lesztek nekem tanuim, itt Jeruzsálemben, 
e szent városban, a farizeusok föfesz kében, az elárulds és meg
feszités szinhelyen, egesz Judeában, hol engem ll1döztek; Samariában, 
hol idegenoek tekinlettek; lesztek nekem ta nuim továbh .. . tovább .. · 
a föld végső határáig. Es a pünköst napja elküzelitett, a szent lélek 
kitöltetett, ereje lIlüködni kezdett s Jézus szavainak igazsága betel
kscdett. Közel és távol ba n, akkor és most , /I szelItlélek ereje 1111111-
bizonyságot tett és tesz Jézus l11e llell, hogy 

I. eszméi és elvei igazak és 
II . kllzdelcm árán bár, de győzelemre hivatottak. 

• • • 
A szel1llélck ereje bizollySligot tesz amil, IIogy jéZIIS esznuH 

ó r1vei igllzllk, Eszmék s zülik az elveket és elvek irányit ják a gya
korlat i életel. Igaz ez mindenkire és igaz volt Jézusra nézve is. Az 
eszmék és elvek igazságának bizonyitásáná l nem .l rideg, nem a 
s:t.'ullitó észre kell hivatkuZIlunk, mely rmnden mellett és nlÍnden 
ellen egyenlőképen tud érvekcl felhumi, ha nem a szivre, az érte
lemre, a téle kre, melyherr az egyedCrli a bsolut lénynek _ Isten nek 
szava nyilatkozik meg II rnely nem keres i, hane m lá tja, ne m kuta tja, 
hanem érzi, ismeri a~ igazságo t. Ismeri az eszmékbe n és ismeri az 
elvckben. S ha Jézus esz rlléibcn és elvciherr az igazs.1g:ot lIIcglfltni 
akarjuk, azt mi is csak 11 s~enilé lek erejével tehctjii k. Ezt kcll hát 
Isterr löl kérnUnk, hO'Jy aztá n te ljes vi lágosságllr.1 rr hatadh.1SStrrrk d Mc, 
hOMY biz tos iránytilnk tegycu itételUnkben. 

Összhang. egység 11Iárl törekszik az clrr llc r rnirrd..:r lhen, Ussz
hang után, mciy nyugodttá, l)Otd' lggll teszi ÉVt:aedl:ken kercsltU! 
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keresve ker.:::;.e az ember, hogy (isslhango! leremlheucli keb~lH:n 
3Z I stenről, önmagáról es a vilégról. az erkölC11i, vallhos és tAna
dalmi rend· és életTől alkotott én:<:Imci és eszméi között. Nagy 
elmék, kiváló tehetségek hunytak el, örökül hagyvan eumtikel. 
elveiket az emberiségnek; de mindezek nem tudták a snvet. a lelket 
kielégíteni, nem tudták az összhangot Ictrehozni. Jézus eljött. hirdetni 
kezde CS1.lnéit, követni és Illcgval6silalli elveit s uj fordulat allt be a világ_ 
sorsában. Mit nem ért el az ész világossága, elérte azt a lélek szem
sugára; egy Hlkör lett a lélek, 1l1clybcIl meglátszott az lsten hU 
képmása, visszatükrözödött a világ ezélja, az ember hivatása és 
ezeknek egymáshoz való viszonya, melyeknek biztos feJismeréséböl 
származik az egységet mcgtcrclIItö vallási-, erkölcsi- és társadalrni
rend rnegujhodása. 

Eszméi- és elveinek megfelelöcn imádta Jézus az Istent, ez örök 
lelket és szeretetet lélekben és igazságban; szotgálta embertársait, 
mint testvéreit alázatosc.ágban; résztvett a szenvedésekben, dorgált 
.:ll. erkölcslelenségben, sirt a veszteségekben és türte, viselte a ki
sclJhitést, a kigunyolást; nem magMrt, hanem testvéreiért, nenl az 
egyesekért, hanem a világnak vallási, erkölcsi rendjeért. Gyönyör
ködö1l a természet pompájában, flrvendezett annak gazdagságában, 
dc ott látta mindenütt mindenben az lsten bölcs munkásságát, min
denható erejét és jóságát. A szenvedésekben és kinzatásokban nem 
egy, az Istennel ellenkező gonosz szellem munkáját fedezte fel, 
hanem javunkra irányuló eszközeit az égi Atyának. 

Igazak vollak-e Jézusnak ez eszméi és elvei? . . Korlársai 
nem ismerték el. Nem, mert a lélek ereje nem jöt! voll CI még ö 
hozzájuk; ök még magukkal, maguk kt\zt látták JéZUSI, crdekfl'lIiknl'k, 
velélylársnak lekiniellék s előítéletektöl menten öt és eszméit. elveit 
111(:" nem ítélhették süt még tanitványai is nem egyszer öl kélke· 

, , " kód "" "é' , gy ill is tléssel nézték. Mint mindell nagy Igaz»<Ig eru esc" , 
cl kellett a külső embernek, Jézusnak JUnnie, hogy a bel~ v~lóság, 
a fénylii igazság teljessé legyen. És még eltűnése után IS tlZ I~ar 
kellett , a lIIig lIlég csak az övéi is megnyerhették a I~IC~ e~J~t, 
IHelynél fogva látni érezni megismcrni, hirdetni kezdelkk az {j 

. . ' . ' . " " I adál1 ezeknek eszllu!lI\ek, e lvclllek Igazságát. Dc a lIIl!gJsllwrcs II al , , 
, k ' k voltak kCllycllllct, 

1J,(~Z.",w.1érl s ez i"~zsá"nak küveléscért "'"le .. 1 . . .. ,," .... . ság leTJcut, 
lokkI cthagynl, vagyont és élclet relaldú1.lIl. cs az Igaz 
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mcly közel kétezer oev alatt oly Mgy hóditt$l: tett, annyi lélekbe 
bozoll Osszhangot : annak az eszmének és elvnek igaznak kell 
lennie. A &ok humánus intézmeny Jezusnak eszmi:i és eivel alapján 
épült fel. Kik tudják ezt, megnyerték azok már a szentlélek erejét 
s bizonyságai Jézusnak e föld vég5Ö határáig: kik nem ismerik ezt 
el, vajha betelnének azok ma a lélek erejével, hogy világosság gyulna 
b1clmOkben és OS:.zhang támadna lelkükben! 

• • • 
Jjrus eszmti t s elvei küzdelem árán bár, de gy/he/emre hil'lIlottllk, 

erről lesz másfelől tanubizonyságot a szentlélek ereje, Ha igazak 
Jézus eszméi és elvei, aminthogy kétez'~r évnek tüzpróbája teszen 
bi7.onys;\got azok mellett, s ha a történelem, az emberi élet és ta
pasztalat s az iSIeni vezérletben vetett erős hitünk, meggyőződésünk 
szerint minden igaz ügynek előbb-utóbb oly győzelemre kell juenia, 
hogy még az ellenségek is tévedésUket elismerve hajo lnak Illeg 
elötte: ugy Jézus eszméinek és elveinek is teljes győzelemre kell 
jutniok idők folyamán a világ és cmberiség életében és átalakitaniok, 
Illegujitaniok kell a vallás-erkülcsi életet, a társadalmi rende\' t:s a 
teljes gy\izelem felé már eddig is sok haladás türtén\' Hiszen nem 
volt tUbb, csak tizenke ttő, kiIC: a lélek ereje által az első pünköstkor 
bizonyságot tellek az igazságról, kik istcni ihletes, szent Ilevüleltel, 
széttéjlve a csüggedés, a bátortalans.'g békóit, szólni kezdtek a lélek 
nyelvén a lelkekhez és életre hivtiik a keresztény anyaszentegyll.:\za\' 
Ncm VOlL több, csak tizenkettő, kik hinteni kezdték az igaz ismeretek 
magvait, kik 1l1egkondították a halálhlHangot a zsarnoki hawlol1l 
kldt és ilnérzctet varázsollak az utolsó elnyoll1ott rallswlg{1I1a is; 
nem volt töhb, csak tizenkettő, kik kovászai voltak nagy részben 
az elfajult erkölcsű római hirodalom hukásának és uj állami, uj 
t;hsadalrni és vallás-erkötcsi élet alakulásának s hol áll ma a kl'resz
ecnység? ., Győzekmröl gyüzelemre lép előre, világossági suga rat 
kUldve a legtávolabbi helyekre is, igazOlv.1 Jézus s:l..1vail: ~1'C$Zitek 
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a szentlélek erejet és lesztek nekem talluim (' fólclnek w>gso Iwtúrdig, ~ 
igazolva, hogy Jéz us eszméi és elvei győzelemre vannak hivatva. 

De az eddig kivivott győzelem nem volt küzdelem nelkUIi és 
az ezutániakéri is nagy árl kell fizetni Felgyult Róma, lobogott a 
máglya, megnyilt a keresztények. széllépésérc kiéheztetell vad álla. 
tokkal telt aréna, meglelt a börtön, készl1lt a kereszt, sujtott a kard, 
dc Jézus eszméi- és elveinek igazságát a halálnak semmi borzalma 
uljáoan fcl nem tarlóztalhatta, el nem fojthatla. Es jöttek még idők, 
gonosz szellemek idői, de az igazság lováhb fo lytatta hódítását. 
valahol csak a lélek ereje bizonyságot lett Jézusról, Igy fog lenni 
az ezután is; megy a rombolás, megy a puszlitás az egyéni és 
társadalmi életben; de napról-napra uj lelk i sugár jó, hogy bevilá
gilsa a nagymindenséget és épitsen a romok felelt uj egyéni, uj 
társadalmi és vallás-erkölcsi életet. S mi nél nagyobb, minél erösebb 
mértékben jelenik meg a lélek ereje az emberiségben, annal nagyobb 
annál szebb és áldásnsabh lesz Jézus eszméi és elvei igazsaganak 
gyözedelme s annál fokozottabb mértékben telik be rajtunk: "L'esz;
fek a szenfléleknek erejét es lesztek nekem tanuim e földnek végs6 
hafdrdig. M 

,.Vetteiek-e szent lelket?" Ezt kérdezem én is az aposlollal li 
tőletek. Ha még nelh vettelek volna: legyen akkor e pilnköst a ti 
szentlélekkel való betöltésteknek nagy napja. S e lélek erejénél fogva 
érezve, látva, megismerve Jézus eszméinek é~ elveinck igazságát: 
kllzdelmck árán bár, dc vezessétek azt diadalra, bizonyságot tevén 
ib'Y Jézusról a jöltl végs6 Iwtdrdig. Ámen. 


