II . PETER. 1,21; Nem ember aka.
ratjaból szarmnzolt TI!gen a pr61~I:lknak prólélálások, hanem a
szentlélek től inditlal\'a szólot·
lak lslenm::k szen t emberei.

"

Mely fö lséges dolog, melyről az apostol
igéi szólanak. A szentlélektő l indíttatni, meg·
mozdúlni Istennek sze nt lelkétől, lényilnkben
Illegmozdíttatni, mely fölséges dolog! A szentlélektől indíttatni és ez indítással a lelkeket.
a világot magával ragadni, mely magas járása
a léleknek ez. A sze ntirás lapjai lelve van·
nak csodásnál csodásabb leirásokka l, melyek
mind erről szólanak. A szentlélek indításaiban kettős Inzes nyelvek sokszínű gyújtó
szikrái láttatnak, lángok csa pkod nak és a
hang mint egy sebescn zúgó szél zendül az
égből. Szokatlan dolgok történnek ott, várat·
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" .=
lan e'\Cményck. melyek előtl az emberek
ámulattal ~Jlal1ak meg, melyeket kifejezni
képekben is alig bir a legkö1tőibb képzelet.
Az apostól érezte a léleknek Ct indIttatását,
érezte, hogy lelkében valami rendkivlili megy
lé!):be, érezle, hogy mintegy csodás érintésre
megindul, egész lényében megmozdúl CS hogy
II mit tesz és beszél, a népek sokasága
~llllélkodik rajta, érezte ezt a fölséges, magas
jJrá>llt a szellemnek, hisz a legszlnescbb fes·
tés a slentirolsban U ő inditIalásárói jelent
Illeg, és,azt a vallomást teszi, nem ember
akaratjAból származik ez; a szentlélektöl indit·
taha szólanak Istennek szenl emberei. Isten
szent lelkétől indíttatva szólanak.
I !iába kisérteném meg annak a magya!izaUt, hogy nuképp történik ez indittatás.
EITől csak annyit mondhatok nektek, hogy
Cl az lsten titka. Az CI van rejt~e fs felfed ni
ember; elme nem birja.
Dc ez indíttaUsnak II jeleit sze mlélhet jUk.

Tegyük azt és vi1.sgáljuk: mik II szentlélek.
től ~aló ;l1dlUatásl1ak a jelei.

I.

,

•

EI56 sorban az ihleU beszéd. Hogyha
nem tudjuk megmondani a sZ(~ntlétektől l"aló
indittat~snak a htkát, hOJ:Yha u el ,·an eh')..
lllnk rejll'e illkább, mint II tenger mély ..
sége, halljuk II mi abból elöjön; halljátok e
beszédeket, rnelyeket \"iszs.zata rta Ili ncm lehet,
melyek a mikor rllcgindirlnak, elten:ll1hatat..
lal1 erövel folynak, mini II titkos mélységből
előtörő, cmelkedő lenger~r; halljátok e beszé·
deket, melyeknek al cmberek ellenállni nem
tudnak, melyeknek lendllletén maguk is magasra szállnak, I'agy ha ellenségCllCk a~ IIgy
ir:!nl, aloknak hatása alatt ellenségcskedé·
Silk eltIlnik, leloll·ad; h3l1i~lok e beszédeket.
melyek nCU1C'lillk hangulaUól eurelkedeUek,

"
ncmCS,1k szal'akban t'kcsck, hanem melyek.

ben hangula! és ékes sza vak csak az állal

es azért, hogy az isteni igazsj~ igéit II népek
szil'éig, kebelébe vi!O'ék ; e beszédeket, mct yek
uj közÖSSégeket támasztanak, Lij intézLlL~nye
ket szülnek, szabadságot ~S m~ltóságot hirdet nek, melyekre a világ ábrázatja átalakul.
áMtltozi k, d icsőbbre alakúl, változik At; halljálOk e beszédeket ... ~S láttok prófétákat é..
láttok apostolokat, férfiakat ~tszet1emOh·e, hallotok ihleti be~zédct. ];\Ijátok jetél a szen tt~ ·
lektől indi Ualisnak.
Ah, nem ember akarat jából származik a
pr6f~táknak prófétálása, az apostolok elragadó
bcsléde, nem ember akaralj~ból cz ellenáll ·
halatlall halalommal nyilatkozó erő, nem em·
ber aka rat jából cz ihlett beszéd, hane m a
szcllUélcklöl indittatva szólallak Istennek S7.ent
emberei.

Ihlett beszéd, mely ugy jw, mint mü.
n !ullck II sugallat; ihlell bes1:éd, mennyei
fomls folyama, mely az embcl l.tg fold Jét
ItIcglermckcnyilcd; lángnyelv, mel)' II lold

híln c;t fölpcrzselcd; tiszti tó tih, lllcl)' égebz,

Iclgylllt roszszal

It1 cgcmé~ztcSl; c!cvcnltő lehe-

ICI, mel), haloltság:!ból életre kelled fcl az

emhert; lIIcglijiló hatalom. mely ismét és
ismét lijj hz ülOd az emberiséget; ihlell beszéd.
halad~s fénye. mel)' lil:!j.!"OI gyujtaSl: sejtelmti érzés. sej telmes gondolat. mely a jlh'óbe
pil1:lIl1a:.t: ihJen beszéd, sU'nllélck indlIba. bennc szemléljük II jclt. II :;.zeni iélek klloltcu:·

sénck , II ~zcn lldektöl \'aló ind ina t;!snak II jeiét.

Oh t1yiS~:ltok meg keblelekC!. hogy ~zel
lemelek érintkezzék az btcni ~lcllcnLmel, h~y
an nak ~ze nt IIIzél61 eri1111C a ti ajkatokra I~
jöjjön .hlel! beszéd. hogy magatok Icgyetek
arra példa, l ag}' lIyi~tok IIIcg kcblctd.tl

-"

-

a1 Ihlett l)("IolCdllclc. h~' iJ:Y I~thl ~ k IIICjZ
'oIJ1.tok il jcl. a 'I.lc nUélcklulllldiUa l ~S Il :l k Jelt'.

elle né ben I~. melylyel ICII)'CIZClhehk. ti~ycl .
lI1t'dt',~ k alfa. a 1111 k(jtcl('~>I! It, ~ nn ' (cIII ;

u .hlen tx-'lM I

c billul tetteke!, Il1clyck

~ ~c n v cdélyrs. lllgő

IÖlllcl/: kOtcpébc ~ pm.' k, h~ IlI Iét I, 1IIt'1(
ltyőzőM'lérl hclyl:llljuuilk. hu l1IinuJ~rl kő
l~ pOI IIIalI vúzik is CI III éleI : hltlw lj.110k

II.

t!

Izuldn

m~glllolldalll

ft

bAtor tett. I-Ia ncm is tudju k

II ~~clltlclcktől I1Idiualá_nak iii·

Ut. MUlOt)lIk allunk máSik jcl~ 1 is, lI1ely
I bJtO!' tett ; IAlhllljálok

c

b~10rs.1~01.

1I11'ly

wim lllcg 111,'111 lelICII. a 1I1e1ynek creJe cs..lk
n6. lokol o..hk a vözflybcn ; c bálOTS~gul.

l' billOI Icuekel, melyeknek ,H!ldilj:1 clItkel
I:IIt!!d Illeg. e halol I('Uch-t, IIlclyck al riJ
kötüss.!gck. al lij intélllu! u)'ek ulj.tl k(l~c·
lik, VCtI:wllk vé rével OlilOllk; Iiltl131ti tOk,

látjátok l' bátor teneke! ...
és apostolokat. és 'ittok

é~

lállok prólélJik:rt

követőket.

tamh't ·
dblcllclllnllcn CSC' -

mcly m.'11I Ic~bc rcJHbn', halle11l nyilt legyH' IIe1 kllnhc mcru' eIOIC; e b:llors:llo:ot. I1Idy

nyok:ll. férlmk:1l és nőket
Iclct'd\c t . •• l:itj~lok II bMor ...1lo(ol. u bMo!
IcUcl. il m:lsik jcl~11I ~tcnllt'lek tlll VillU indit·

~ulllhc .. zMI

t ilt ll~llU k.

il VII~lo:lo:ill , flllvCHi a haicwi, ~

melynek cI'1:1nt Ili110 1I, holZY lI:y07, vagy
fclAltlo7lu magA!, kUzdvc clesik 0 11 " , oly
h'mlllal. oly C!>oda: IfllhllljAlok c M tur lelic'
ket, mcl)'ck I km'lyok 1101Ilii.: lehIIcIIllek,

hoa,y

c

lényu paloük lakÓl\ I '6111;1»11105

Ah. nCIIl cmber IIklll ll tJ~lIől SdlllllWl:lk il
prőf~tflkn:lk és Ilpostoloknllk c b~tor tCII~I.
111,'111 Clllbcr :lk llratJ~ ból 3 híJ kO, rluk nck t i
Onlel:lldotÓ b:l{Oll;ágll, ncm cnlber Ilk.lat·
J6ból u ily I»lor lelt, banem ~ 5ltlltl~ ·

•

-

•

csodálatos bMo!S~g, - benne szemltljllk a
:>lcntlélek kitöltetésének. a ..zcntli!!ek\öl indit·
latA~nuk másik jeiét.

indiuaha cselekesznek Islennek uent
emberei.
lektől

BMor IcU, mcly Ílgy jösz, mint gyors
\"iIl3I1al, meJyN útjMKm nem tartóllullw',nak

feJ M'mmilélc hatalmak; bátor tett,

Qh nyissátok meg kebleteket, hogy al
lsten lelke ~rintkezzck a ti lelketekkel, hogy
karjaitokban, valótokban crenétek azt a csodás eröt, melyet 3 batorltó szentlélek adhat
belctek, hogy magatok legyetek péld:ijJ ~
hösiesst'gnek, vag}' nyissj,tok meg kebleteket

fensőbb

erő

ereje, mel)' minden m;\s bálorsjgot lel al ·
habd:>l. mel)' a gyönge emberben diCSÓtted
meg magad; hatalmas erő, mel), megállSl,
melynek hatalmán minI sziklán \i~ZSZalörik II
\Iharhull:lm; parallcsió tekintet, mel)' eJött
felzúdult ár szélv:ll; félelmetes kard. me!)'ntk csapásai elöl II jó ellensége futva Inene·
kal; bálor let!, mcl)' a mikor minden ellene
támad, eg)'maga ~ népek nemes harcz.it
\Í\ ja; CSOdáS hósiC!SSég, melynek hulló I'ér·
csepjeiből uj lIósök szIlletnek, hogy aztán
egym.bulán lonliljallak fel, <1 btitor tenből
..zOIt1H', a népek l>ZaOOl.b:igtiért, szellemi elő·
blildásiién, a győzelmes >ergek; btitor tett,

abAtor teU hat:isának, hogy igy I~tta~k
meg rajtatok a jel, a szelltlélekt61 \'aló indi na·
t~ sn ak

másik jele, a biltor tet1!

lll.

•

b

végül a nemes szeretet. I la nem 15
tudjuk megmondaIli a szellllt'lekt61 indlt~,
asnak tilktil, I'thatjuk annak UI a jeIéI is,

•

mely a nemes szeretet; láthatpl0k e sure.
leU't. mely mindeneke l ~to'llel. mely előMItiti.
~~Ia~zfalilkat nem i~mcr. nem \($Z kUlÖnb.
~get ,Ir és swll;(iI, gilzdag" és s1.tgény kÖlt,
bi borol> tlőkclöség és egyslerii ru házat közölt ;
e sze retetet, mel)' a kenye ret közösen IllegHegi s \':Lg-yonál !Cndagon O~ltj:L a sZlikOIködlIknek, mely n Oldözöltek előU !Ijló·
ját megnyitja s a \lÖrtOnök dr!lill keresztili szabadlló keze t nyujt; eszeretelet, mcly tlj
l:1rsadalrnat alkot, hol fejlődIk lii élewbzolly,
esz ményi életállapot, hol egymásnak boldogl táSó'lra élnek ilZ embe rek. min i ugyanalOlI
egy t~tnek tag"jai ~hlek, lij láTS:ldalmat, hol

élve ... IMj:110k a nemes szeretetet, eu 3
jeli!t i~ a s~ent1élek kilölteté"it'1lck. il ~~ellt·
\o.Ilck t ől va ló indrt talásnak.
Ali, 111'111 cmber 3kamlj~bó\ sdrmal,ik nl
npostolokn:lk, lanJlv~nyokn:lk és hivükllck e
slt'rCtete, ncm el1lber akarntjnbóJ :l ~ymeke·
zcll'knCk c ~l,cre l cttöl ~lhalott ~Ictc. nCIIl Cit!
her aknr:1\j~\.Jól c nemcs ~~erctel, hancm ;I
lOlClltlékktöl indltlah:1 sZl'rl'lnl'k l'~ élm·k "ten·
nek Sll'lIt {·mbcrei.

I

3 kik Otlalartozll3k, azoknak .szive és lelke
egy·, lij IlIr.;ada lnml, I11 clyd il kölcsönös jól.
tevés és kÖl1yörülel erényeiért hátmllnak mi II '
denek, h313h1l3) cs:Isz:lrok és fejedelmek; 1:11haljAtok, l~tjMok. c neU1c.~ ~zerctetet ... és
1:l.IIok a\)4hlolokal, IA ltok fértiakat és nöket, I ~ I
tok gylllekezetekel maga~2 to~üll ~zcrelelben

,

Nemes slerelel.l1Itly tilU· jo"óz ... !:.)~~eTTc,
II lil1\ -:~i ulánMk. mint éghol ~z:\1I1 ~do·
Illdny : lIeme~ ~~Nelcl. hő csePI)le il ~zlv
felelt a melm)'cinek: I hlt~ ~uI{M, a melyen
nillcs h01l1~ly; ij:t32 crzeli.'1I1, Illcl)' u k4:'p"IU'
1:lllh k4:'te,cll C!>i1Iogó ruh~ltlb~ nCIII il1tö~1I1
soh:l; nemeS s.zerelet, önkt'nte', kt'le~l:tlcn
nyilalkoz:\';"1 3Z emberi s.zi\"1ll'k: uetllt"l ~('.
l\"l~ t , ,útck'lU)" ...1l!. kŰII)"ilrilld, ;\11101/,1> kl~l·.

•

i

"
mindannak. mit ihlet és bátorság teremtenek, c kozOSSégek. c gynlckczelek ~Ictfcn
tartója; nemes szerelel, II boldogitésI13k lelni·

lIlLilhatatlan müvészelc, -

bennc szemléijUk

az ihlett beszéd és bétor lelt mellett jeiét II

slcnUélck kitOltctéséllCk, a szentlélektől való
indíllat:hnak.

Qh nyissátok meg kebletekel, hogy az
bten szent lelke érintsc a li lelketeket, hogy
az bennetek has..<:Qn, hogy :Iltalatok III1Htk:\ljon, hog)' magatok legyetek példája ama
nemes, le11kOIl, amaz áldásos szeretetnek,
vagy nyis:.átok meg keble teket eszerelet
hat:lsának, hogy Igy lállaS$ék Illeg rajtatok u
jel, a ~lelltléleklül indillatásnak jele, a nemes
szeretet!

Nyi~lok

meg kebleteket, hogy 3 szent.
lélektől indiitalásnak lá~k ma is csodáit al
crnlx:lck. $cultui scm emelheti lelketeket oly
l1Iagasra, szcl1cmetcknck oly magasztos szilr-

nyalást semmi nem kölcsönözhet, bátoTSa·
g"Ot,

nemes sze retetet,

hősiességet

és jóságos

Crzcltnct !Így semmi nem adhat, szellemi élctel, nagy alkotásokat, intézményeket scnuni
uJ!Y fenn ncm briha!, mini a szentlélek ereje.
Nyissalok meg kebJetekcl, hogy lássanak az
cmherck Illa is I!lzes nyelveket, hOilY 2('11-

dúljön meg az ég, hadd h3~njon :1 szózat az emberi ajkon, ~á lljOll miudellfelé s
lI);ndellllll húdlt:><.II!, h:ldd mutasson hatorSfol:(út mindenik s nemes szelcletlluncpcljcn
fényes ünnepet. Nybsoltok lucg kebtclekel,
hogy ICl!:yenek lij tátomáuyok, (lj tlltvány a
világllak ... lIyiss:ltok meg kcblcl\'kcl, ne
:Illjatok clleut a sLentléleknek I ... Ha meg·
nyitoll:'tlok, ha meb'11yiljálok, - bizollynral
érelIIi fogjátok az blen szent lelkIinek ihlet-

•
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adó, bátorító, nemes szeretetre buzdító erejét s láttatni fognak bennetek, rajtatok és
körülöttetek a fényes jelek, a szentlélek
indításának jelei, s látványa lesztek a világnak, új bizonysága a szentlélek erejének, a
sze ntlélektől indíttatásnak ... Legyetek az,
az legyetek!
•
Amen.

