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A szentlélek munkássága.' 
(J'ilnk~1 ~~yhh( b" .. M.) 

(,t.: KII~.,. ArpU Iclkt. .... 
<4t1. ll. 1~ 11. 

. Mikor II pOnköst napja eljöt1 volna. valának mindnyájan 
eGY ahral!.,1 eerm,", El vonulva ,1 vilaglól, II mindennap i 
~Iet gondjaitól, Jézus laniivAnyai is ünnepet ncn tclnck az 
Úrnak. A bizalnl;ls eg,Utllét, a magukbamél}'edb Z<lvartalan 
I'IIIal131a egy kOzOs szent egyre irj,nyltja gondolataikat Al 
lilIIICp tu\ajdonkélltni ti\rgy~, n sin.,; h ~gyen való törvény
iKIb emléke, Jézus tleltnck fi tct!cinck sokkal kedvesebb fi 

vonzóbb emlékei mellel! CIlMzcn elmosódik lelkükben. Gon· 
dolalba n ,',jra Atélik a IeiUnI boldog időket. Minlha csak 
"Jra kl'lzOIl Uk volna SlcrClell mesternk ; mintha csak s~illr{l1-
szinte lálnák s ismét hallanák $zlvhcl szóló tanllásait : 
vissuemlékczHllk oly éléuIc, oly hula, Kt'tl~, emlékeik 
klll~ nem vegyal egy busiló. fCY uttggesztő gondolat sem, 
Töbh~ már ncm a mcgfc~~i'c1t. de at (,j életre támadl 
K.i5!tus lllIIi be egész benső vil,igukat Többé mAr ne,,, az 
fll,agyat~s fAjö emléke borong szl.ök fetett, de a b,'ocSUIÓ 
Jhu$ vigasztaló hiltstásai estndlllnck meg fatcikben : ,Nem 
hagylak ArvAn tileket" ; "élI k~rem at AtyáI és mAs vic:asz
talót id, hogy veletek maradjon mindörökké'. Többé 'Il,b 
Mm tg)' hatalmas, a Ohid kor;!.ra emltkcz'C'ő fényt:5 földi 
[",odaIomról lihnodoznak, dc ISlen országlinak eljöveteléről, 

me~alap\tAdr61 goml ()llcO~nak , 

Es ime, amint eml~kClnck, gondolkoznak; amim em
ltk~ktt, gondolataikat kll~1ik el:ym~ssal; amlnl , W1l agyOk 
j6vő diadalliba veleIt hilllk erŐi meggyőződéss!! válik 
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Iclkflkbcn: .Nagy hirtclcnsfggel III" n ~g"'1 ., bcse . "", mm egy 
~ n z"gó néln;;:k lCndOltse, mdy elle~ .. egézz hbal 
ame lyben mnck vala, U tJtJnak kettős tllzes nyelvek I & 
Ille mIlIdenikre azok kllzlll. Megtelének pedig mindn~Alan 
uentlélelokel és kc(oJének swlni mas nyelveken, 3mi"t ~ 
uent1~lek ad vala nekik Kwlnlolo ', 

Ime, ker Itivek, a szentlélek ki tölto!~ne k, at eg)'uerO 
tanltv;\nyok aposlolokk~ való fclavalásának nagy~erfo tC rt~_ 
nCle, Megragadó esemény ez; méllÓ arra, hogy vele e IZent 
ünnepnapon komolyabban fogla lkouunk. u amidőn u 
el~ pOnkÖSI ez en\ltktle1es tOrt~~ltn magasztos gyOnyl'lfrtl 
tehk ciicIkClIk, !inkértt jő ajka inkra a kerdés : vajjon a 
5Zcutlcl ek ml1ködé~ c,",k egy mcghalárUIOl( időre terre k 
cJak bizonyos kivállio!lgolt személyekre szorl' kozoll-e ? 

A vil.tgli}rténelcm lényes lapjai, az egyestk o!s ~mutek 
életének Ollan ollan k imagaslő eseményei, az IInfeláldozó 
8zcrCIClnck, a közügyek irAn ti érdeklőd ésnek minden idő
szakban való len~Jles megnyilatkozásai arról ttwlek birony
wgol, Itogy a szentl~lck munkbdga loly1<)nos, egyetemes, 
mindenekre kiterjedő, mint amily egyetemes es Orö k maga 
az isten i gond vi selés. Nekem tehát az a meggylWld~scm, 
hogy a IltnUélek Iltmcsak az apostolokban voll munUs, 
!ranem munUs lehet bennün k ts .thalunk i" ""unHs.s.1ga 
nézelem sze rint ahba,) nyilvánul, !rogy: 

l. lelkesII i ulvllnket 
2. M.b nyel veke", m.t, szellemben szólaltalja meg 

aJka'ukat. 
3, Nemes leltekre buzditja akaratu nkat 
Jerttk, ker. )'ivek , $ az al311, mig a uen tlékk munkál

Ioág.iról mvem teljesKg~bOl s a lfgjo/lb aklranal igyekszem 
nól ni előttetek. aj-'ndékozza)ok mcg szives figyelme/ekkel. 

I. 

Ké'~gtelcnlll igu u, lIogy minden emnek, CSlmtnek 
VJgy gondolatnak mtg VJn a m'ga batJsa ~ tmnweti ls 
lelki világban_ De nem bcvésbbt igaz 3z II, hogy ugyan
annak az erJl"ck, c$lm~ nck vaSY gondolalllak ,"á~ t, más 



h~tása ~hd ~ klllllnbOziI viszonyok ét; emberek szefÍ01 , 
Áll ításom igazol,bára példi t horok lel. Ki ~ tapasztalta volna, 
hogy n Jldoll nap egyaránt szórja termtken yílO sugarait az 
egyes w!nlófOldekre, 105 mégis ntm azt Jit juk-e, hogy mig 
az egyík gazda földjén dIb kalászokat ringat a sz!!l, a má,i_ 
kén il u egényes termést is g l Om és dudva veri lel t Ki ne 
tapw<talta ,"Ol na, hogy egy kis viri.gnalr, mcly Rinpomp.ijánil 
és kelle mes illatá nál fogva elég alkalmas szemOnk, n ivll nk 
gyllnyOrködlcté5ére, mi ly kOIOnbözö becse él értéke van a 
kOlllnbOro t!!ÚSú embtrek elölt t Az egyik éure se veszi 
figyelemre: se méllalja, vagy gondatlanul eltapossa ; mig il 

mJsik örllmest lehajo l hozá, gyOngtden IeszakItja, oda!üzi 
a szll'e fOIébe, s hosszasan elgyOnyOrköd ik Istennek e kedvH 
alkolás.iban, A haza eszméje elD'ike azoknak az Hzmtkn ek, 
amelyek leginkább fOllelkCllthelik a nivet, s tettre buu:tlt
hatjilk az akaratot. S mégis, mikor e hon, t közöS !!des any~ 
&Zenl-ed i ilildozatOl kil" n : gyermekei kOzölt nincsen-e elég 
Ml' dallan szlvú t Miér! van ez? Azért, mert valamint az es6 
ft; napsug~r ttrrnékenyltő ereje csak a gondosan megmíi,'e\1 
talajon !eszi dusd il I'etesekel : úgy a legnentebb tszmt k
nek, gondolatoknak is csak a nemts és tiszta lelkekre l~hct 
odvös hat!sa. 

Igy vagyunk a szentlélekkel is, ker. hivek. Meg vagyunk 
gyözŐ(h'c arról, bogy a szentlélek, mint Istennek ereje, jórJ 
vnb16 segedelme, ma is éppen úgy lelkesítheti a nl~ekct , 

mint hajdan : meg vagyunk gyóződve, hogy a szentlélek ma 
is ugyanIl az istcni er6, melyről irva van : "kitöitOk n én 
lelkembOl minden testre, és próf&tnak a ti fiai tok és Idnyai
I0I0;' '; amely Jnusnak mérték felett adatott, , az apostolokat. 
~ma! ellŐ pOnkllst ünnepén szokatlan le!kesedésre, az 
tl'angtliumnak bátor és hBthatOS hirdeléstre ragad ta, t, 
mégis, nem kell-e "jdalommal laJW.utalnunk , hogy aranyJag 
mily kevtsen van nak napjainkban, akik igadn tudnak lel
• Mni? ,~'>\;kor az Úr kibocsátj. llZ Ó lelkét, megujulnak 
mi .. I : 1' k megrljltja a fOldnek uintt" : lombot hajt IZ 
erdő, lI'iriPa bonit a mezö, s ,.a gtrlicént k szava hallatik 
a mi ....... 'dröa". Ellenben u emberek kOlOtt, mini a terem-
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~és k.~fI)IIl .ii közl, nlnC$C:nek-e akj, hanyan. akik ISlen teil«;. 
nek lU ylOIIO$ t tinltsére IICm ébrednek ~i élelre1 Honnan 
van e~ ? Talán a mcgélhclhi V;UOny"lI, a h!lfenlarlb kOz
delmer nehezebbek, liulyos.abbak ma, mint r~n ? Mrgleh~. 
~ tn e~lu lapau laltam, hogy ll. kis kunyhóban lak6. 
mmdennap, kenyerét verejtékes mun ki."al kerc56 szegény 
SO.kszor nagy:!bb buzgóúgot tanusilO1\ ll. kOzOgyek j. tnt, 
mInt . sok vagyonnal bi,ó, ftnyes palotában tUI d Li$glldag. 
Honnan van Mt? Talán ll. lelkesedés lárgyai ke'; cscbbek 
kevkb~ vemlők napjainkban, mini ILIjdan ? Nem hiDf ltm' 
men ll. lilnénelek köo)"-tl olvasva ar,61 gyllz6dltm mt,: 
hogy sohasem voll kornak, mtty cmberba ráli inthmt nyek. 
ben, nagy ts nemes ct lokat szolgáló e.krolcsi fi Ursadl.lmi 
mozgalmakban, törehbekben oly gllldag leu volna mini 
éppen ll. mi karunk. ' 

TeMI ne iU, ne n ekben a k011Ő k(lrOlm~nyekben 
kernsOk a Itlkesedés hiinyólni k igazi okai\, hanem kmuOk 
ott, abol ~al6s!gg~1 vannak, saját magunkban. Valljuk meg 
ószinttn, hogy oly vágyakkal éli gondolatokkal I'agyunk el
telve, amcl~k kidrjn a szenlltlekntk uilllnkre l'al6 1tI
kesll(i hatásJ:t. Avagy lehet-e S~Ó igazi, n ~mes lelkesedtsr61 
011, hol a közérdek Icike helyctt az Ilnénlek szelleme foglalja 
el a ulveket ? Lehet-e szó igazi, 6szinle bUlg~róI, boi • 
hidegsfg, rés:.r:vttlensfg, közllnyt>sség nem engedi lólngralob
banni aszeni üjO'ek idnli énJülödés szikráját? Lchet ·e iz6 
igazi, magasztos fellólngoJ.tsról , hol ~ hiuság, fényOús, tHi; 
vágyak és énEki gyIlnYörOk tombolva OInek diadalmal az 
egyszerIl és szelid erkll1cSllk romjai feI eU? Avagy várhllljuk-e 
remény teljesen, hogy a szent itItk sulid galamb ké~ben 
reánk sulljon, amikor mi magunk durv~k és szll"Ielenek 
vagyunk emberl.usaink iránt ? VtrhBljuk-e bizalommal, hogy 
Istennek IeJ ke, rnint egy sebesen zugó minek zendOlist, 
átjilrja, fellrisslüt benIŐ vil!gunkal, ha mi magunk ~m 
törenhzllnk arra, hogy Ilj és ne mes szellemmel, uj és nemts 
erklllcsi lartalommal tOl!sllk meg IdkOnkct t Avagy magok 
az apostolok i$, ha amu eml~kezeleS pOnkO$t Ilnnepm 
\'ilági gondolatokkal vannak elreh'c ; ha az egyiket a 1Ja~

szal, a muikal a vám.s.zedés gondj~ fogLaI}a el: vajjott 



,·elk'nék Vl)/na~ 11 szentl~ lck ajándékát? BizOlnyára mom, ker. 
hi,·ck. 

A~rt, ha azt akarjuk , hogy mi is ré.Z('sll ljOnk a Sle"t · 
lélek ajAndéU ból : ha iUl akarjuk, hogy magasztos Ic lkes01I. 
stgct éreuOnk a nen! és igaz figyek iránt: mindenckcl őll 
tegyük tiutb-A kehiOn ket, tcgyUk .'kalmana .zrY~nkel az 
151en lelktlll: k bo:'logadásá.a. Hiszen P~cr apostOli is előbb 
IlIcgto!rélre. újjbzílletésre, régi Mncinek. vétk einek elhagyá
sára hivja fel hallgatÓit, s csak azután helyui kilátbba sd
mukra a szenIlélek ajándékának vt1eltt. Elismerem, hogy a 
Il\cgtéré s, az oljjAszOlelés nmnUja szerlillötl nehéz feladat, 
mert sok esetbo:'n mAr csaknem lumészeWn kké váll régi és 
rOiZ SlOlkAsoklól és hibáktól kell megsuhadulnunk: nem 
mOlndom, hOlgy ez egy pillanat milye volna csupan. IX hM a 
földmúvcsnek nem kcll-e slokozOlr évekig törődni, IMadni, 
vtrtifékelni, mig a t llvi~1 ts bogáncskóróval benOtt parla
got termőfölddé vattoztal hatja ? S m~8is llrömest végzi nehéz 
munkájAt a várható haszon reményében. 

A mi szlvtlnk tövisei, bogánukórói: az önzés, közö. 
nyösség, étdeklclen~g, a nemtelen vágya k és szenvedélyek. 
E gyomok kiirtAsának munkájához kezdjtl!lk hozza még ma, 
de aztán fOllytassuk is lankadatlan kitartással mindaddig, 
mig tcljesen lisztAv.i, a szemlélek méltó templomává tehetjük 
szjYllnket. É$ higyjétek el, ker. hivek, Mgy munkdsság\l!lk 
m p és boklogiló jutal ma cl nem marad : bttelllnk mi is 
s.zcntltlekke1. I!rezni fogunk fenséges mAmort, magasztos 
ihleletlwgel, mellyel a vll~gnak scmmiféle gyönyOr~rICte fö l 
nem tr; érezni a jó, nemes <':s igaz cnmtknek, a magasabb 
vigyaknak és szentebb törekvéseknek hevllő erejét lelkllnk. 
llen; szóval, érczni fogiu~ a szelltl~lek lel kesltő hatilS<lI 
u;viinkben , s kczdllnk szólani mis nyelveken, más szellem
ben, amint a szentltlek 'd nekank nólanunk. 

" BIofmtly m me vagy gondolal csak ugy vAlhatik az 
embe:';Hg kOzkinc~é, hogy egyctcmes h OrOk igazS<lgot 
foglat mipban. Az ilyen eszme vagy gondolat lelkIInk ilrök 
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lular"='n3ival rokon. * loZ;vllnk n'aga$Jbb v.\gy~ival, n C"Iebb 
Óh31~s;"val a Icgnebb I>snllan,dsban va" '"' 
h 'I . nil van 
ogy a t 'ren. go.nd..,I~I. mikor halljuk vagy olvassuk, alO": 

nal megragadp l,gyelmOnket. kOnnyen meg~njOk ;ul, s cu.k
ha,~r lelkOnk kincsévt vAIik, bármely l1~p keblében iZm,,_ 
tetl IS kUlönben. Innen van, hogy .1l ilyen cume nCIn marad 
egy. helység. egy ncmUI kiuróLagos lulajdoll3. nem SlOfh
koz,k egy oTmg határaira. In"en van, hogy al emberi$<! 
~,aI:Y pr6f~l~i. kOI IÓi. mO.és"ei, kik a~ örOk utp.,,! és Ol()~ 
.gazat sz6lal latf'k meg mlÍveikben, oly kilnnye" ~gtaláljik 
a uivekhe. vUel6 ,ilal. 

,\ Krisztus eva"g~li"m;\nak hitdvei, erkölcsi okt.ll.l.S:li 
szintén ily Ilagy és nemes, mindenki! egyaránt énlckl6egye
lemes és OrOk igautgoltat foglalnak magolIban E1I!rt van 
hogy ,1mikor Jéws ta'lflihait a magok hamisitallan lisltasá: 
gukban s igal lelkesedéssel hirdetjük, mindenkinek a tulaj_ 
don «les nydvén, a uiv és lélek nyelvtn szólunk amelyet 
·bjrkl is könnyen mq:tnhet. ' 

ÉI kérdem: e magasztos e'·at!géliumi i~ll~gok eliU 
hirdet~re és terjesztts.!re kik leheltek volna hivato1l3.bb;!k 
mint ~ppen Jézus közvellen követői, az apostolok? És Illi: 
kor JcheltcK volna alkalmasablJak, min! a pOnkösti ihletCII_ 
ség pillanataiban? Es mi módon hinle1heUék volna sike,e
sebb~n, mintha a rég, től eltérő más nyclwken, más és ,II 
slellemben prédikAj~k at új igauágokal? Me.t teljesen meg 
vagyok győllkh-e arról, hogyha Péter apostol a kalönbdző 
tartományokból ~SlCgyOJt nép:;okaS<lg ~lőlI a Mózcs lö ..... é_ 
nyét kezdi mngy.u,bni; ha .égi "yelven él régi szellembel' 
azt hlttlC'i, Ilogy I,tellnek egyedill a zsidó n4< kllJrm~ leN
veUje, t!$ minden ,nAs nemzel ki van zárva atyai jós.1gábóJ: 
ha alt hirdeti, ho/,'Y ","cresd honlitársa<lal. dc gyUlOld az 
i<lcgcnt: meg v'gyok győződvc MrOl. hogy bo:'ntde nem 
lelkesed~S1, de tppell IO'Ulöletel ft! ellenJum·et támasztOlI 
volna hallgatóiban. Neki mb nyelv. ke", más S(cl1cmbo:'n, 
egyetemes és IIrllk iRalsJgoJcat kellctt hirdetnie, bogy bits 
visszhangO! kdlhes~n 11 szi.·ekben. 

t!. im c, amint mcgszólal a liZell!1~kk közérth~h'l 



n~lvén : ~ l1I lnl II iga7~g mcgg)'iltő c.elével 11r~IIU IJ;1 
1~lcn nck ~gtcle" födg'I, mcly ki!e.jed u c ntberi~1I millióino 
r~ ,,~', Ilemze!- ~S va llisk O'On~g n~lk UI: aml nl ttirdCli 
a Jé,,1I1 K,isllusl, a ki tttcl('cszIIlClcll, (Ic lell.1ttw ,lolI : ak i 
at embc.isq:IOCk vczére, latl4CS11dója. IlÖI jó ba r.\l ja, 'Ilal 
tulv~re, mert evJl1g~lilltn~b.:In egyetemes IC5lvbilf~1 I~ n l 
1011 : amint hirdet; a sunllclkcl. mini tSlcnnck e' ejtl. .lt 

igazságnak Iclk~l .• mcly ~Jlv~1 li u Ut. é rleI met vilAgoslI ill 
k:lket nemeslI : ~ h~JJK,1I(.o IIOkadg Jl ca kigyul, lcl~e sunl 
mJ lIIOrral telik el, I m~ganlOf IclkuO IlSl!~cl le,zi Ici a 
ktnltsl: . Mil c.elek«iJn nk .Iy.tmtiai, ft.flak 1· S 1'~lc. 
nflOSlolnak IlIcglé,ésrc hivó ItAvai ulAn miniegy hMo mczrc lI 
mcgkereulelkcdnck . zonnal. 

IIlM! az 151cn lelkélől iliIeIt It JpoIloloknak m's nyelve_ 
ken" mb ~zellem illa l való nag)'SlcrO plinkő51 i dia<Ulla I 

E maga~~los csem~lIy e ,nl ékcllől alhatva. lorditsuk 
filyelmOnkct Cl:y kilSé önmagun kra. ker. Ilivek. Ké.denGk 
mtg ItlkiiSlDCfelDnl<el: vajjon I Z Úrnak ama lelke, amely 
mu 11~lyeken, m,h szellemben $z61~lIa lla meg aZ aposlolo
kal, mun~ás-e hl)nllüllk ~I ~ltahl!l~ is ? Oh hizJny. ha cSy 
lekinieitt velOnk korunk l;\rsadalmMa: ha kuMJuk azokal 
n nzm~kel, d ,gyaut b tOrtkv&ltket, amel~k ~rttlem - k 
gondolalVilágunkat IránylljJk ; ha vlzs~~ljuk al cfótymbul 
valO ériO lkcz~ kifcjez~sm6dJál, hangjál, nyelvét : szomOri/ali 
ktll I.paszlalnunk, bogy az cmberek nagy tÖIllC~C mtg ma 
is szivnebben hódol a vil'g , mint u lsten lelk~n~k . 

llisten a köz~let Int~lÓ kOrclbcn. a lanács- « gyOl~s
ternl ckben. ma 18 az a~ áhtatlan hallt( Já rja. ami régen ; al 
t'Uekbarcoknak t. ~rllulAkllak ma l. ugyallaz a szenve
oUlye lobog I vlla lkoúklkbln, ami II előző kOl'lu~okban : 
v'iY pedig - ko.unk Izellemtnek mtl;:fele lOtn - • kttui
nU~g ,ima, behlzclgő, alkalmaáodó IlyclY~1I Izól/llluk sokan, 
nem IOr6d ve I nt Y óuint"'gévcl. I lélek val6t11 ig3:l.aival. 

Hiszen I h i~let te.tn ma i. vannak k~prnut alólt, akik 
benn I \lemplomban I Z {mbltl"'g, at elbluokooWtlug d i.;tekvO 
han.1io igy InlWkoznak : .IJtént hálAkat atl"k neked, hogy 
nem vapok ulyln, mint . ma mjllk fcI~ kczCI hivei ' , • 

• 

• .. 

emellctt klJnn 11. tklllC.1 a v.111.bl YIlIru\GA" ,k Aldanan m.tI 
ulljjk • mb hitet vall(.olc klllőll . 

I!t vaJjOlI, ,1mlko, mi ~ '~cnl hajlékban I'IIn <:gyUlve 
1 Il\A(I~\)z~'TI k l!lCMIIJ Il~ kCloli" ket. a 11IIdlt'l v' l(yak ~ Kvn
dQI~tlllc Ilcm u varJ.k-t meg Itcnl foglalkou . unbt 'f VaifOn 
lelk ünkből f.hd-t ' m~ nk " ul(.oba,n ali ~n:;· t . dvUnk , 
amit ajkun k ehehtg? Me. t ha nem, akkor im'dúgunk Il.va 
nem eJ:y~b. mini : . t cngr, t rc él pCDGlI Clmhalom·; ~kko. 
n~m .1~ lckbcn ~I IGntsáGha n" imidJuk a~ I. ,cnt. 

Avagy I ú..u datml tl~1 ü Mlkw6 helyein u irigy~ 
~ rágalo.n nyt lve nem l/)Jekst1k·e bcst etlnye.ni I ~gtlll 
lább Jc llemCI, ' békt. u omszálok. jó bI.Atok klllt ntm 
Mmanl ·~ IOIcsto, uakatljgl, me"haIlOOI~SI , ellenRge_ vit ronyt1 

j'ed ig luútok, ker. hivek, mennyi.'t l . zebb 9 meg
nyllgl .1 lóbb képel mu .. tna a " raadalom, h. t mtguokon, 
kOzllnKgtll uólilsm6doklól eh~ről~g , minden egyes ember 
1111iS nyelveken, lIIál Ilcllembtn, aziZ aliSlI. s llv 9 Olltel · 
len lélek mlndtntke1 mtgnye.lI, mindtnekct tgynllll & 
mindeneket kihék ltO hmngián IlÓlan~ 1 MIly boldog knnt a 
családi tlel. ha a hlba. 'ár1ak a perp1tvar. a vinálykod~$ 

hamgol é, GyO!őlctel , tUO hall/da hel)'\'tI a gyOnGbI "e.e
telnek. az ooaadó biU lomn. k luliden tengő nyel.tn ulll· 
ninak egym.bhoz ! 

Mily u~p ti l)olUogiló Icnne a l~iIYtrek . a rokonllk 
közölti vinony, ha !z outályp<:fCk ~ OrOkM!gi "e~nsktk 
által kltlc.ltclt cllelll~lckCI 31 tll:~tfr l& ~Idol! Icl_~ aimltan' ell 

Mily "dol! lellIIt • hlt~let. ti' /I k DlOrIbO~ vl lltslcle
ktltttk ~l lő nyilalkOlatok helyell H kOI{a/lfl/lt liuteltl' k 
n~r~ICl llck bizalm,11 i!bren tolllyelvfll é.in lkelll éJl ck cgym:liul ' 

~I Mllfrl lit lehetne Cl II{)' kOl!l:lIlnk ke. hlvn ? 
II lJzen U i. ten ntm ~l Dnm nck. h3J~ftak k bot. u~11.t5-
n~k, de ~t l"a".i~n" lt . eTŐnek, U(. t ICltlck & j6unt lml nck 
Iclk~ 1 aUla IItkOnk l" IIIcly nlvOJlk énésclt meglliZl' lja, • 
pjhillkat nemu u tllemlJen n óll llatJa ",eg. Cw k 'f/' Ic_ 
J.:YOnk klvll6 lii:)'clcmmd. hogy U Úrnl k eme IclUI any~i 
t.dek~i"kkd, (ln~ő IOrckvo!lei"kKd ~ r;de~ Wmll! ... ;nkk.1 
lIIa"UII~b, " IIIC" lIé ()1t~" k. ,eJ ne h(mllllylllllsuk, hilIem 



.. 
(lrl~zak mcg eredeli fényében ~S liutas.igáb~n. hogy igali 
pOnkÖili sullem lengjen AI. hassa át, teremtse: ujjá egész 
kiki ~ lelankel. 

Al~f1 , kC". hj."cim, aki eddig talán a hl1ugs.ig, az 
'mUá5 nyelvén rásledtcd. meg~saltad cmbenársaidat, gon. 
dold tIlcg. hogy az [slcn sú,-edbe lát, s végre az emberek ill 
r1jönnek hamisságodr., s ~ltalánOl megvelés Icsz oszlályr~. 
!>led; hidd el , hogy II igazság k 6uin lsq: útja sokkal 
IOvidcbb ut s h~mafabb elvezet a szerető s,lvekhez. mint H 
furfangosság tckerv~nyc$ ösvényei I 

Es IC, aki talán a .ágalom, az cmbcrsl(llas mérgezett 
nyilaival ncm cgy sebet moUét I beaOIttes lelkeken, ne 
feledd , hogy minden jogtalanul 01<01011 sérelem, minden 
;lrlatlanuJ kiontott könnycsepp az ~grc kiált boszuert I 

Ha ti, hO és igal keresztények, akik a szentléle" üd
,-ös lllltJ.$ának engedve eddig is fenkCllen gondolkoztatok, 
n~mtstn éreztetek és szóltatok, őrizzétek meg jellemetek 
tisztasJg~1 továbbra is, hogy ~Italalok terjedjen az igau.ig, 
szeretel ~s béke olsdga e földön. en hisum, ha mindnyájan 
igy énünk, gondolllozunk : ha mindnyájan ily ucllcmbcn ~S 
nyelveken $lOlunk: a szentlélek nemes leUekre buzditja 
akaratunht 

lll. 

A nO. a beszéd. a Iclkc6ed~5 bár szép ts becses 
tulajdonai ;u emIlerock, de mégsem cI~gst'gesek & .. a, hogy 
belötnk bárkinek i, a valódi htékét meghat'rozllassuk. 
"~linden la az II lulajdon gyümölcséről ;smcrlelik meg", 
mondja Jé!us. Es ez l·alOban úgy is van. .\lert egy első 
viragIA"j fAnak has~nAt, heesét ki ~lIalllthatná meg, amig 
gyürn~~l nem látja? Hiszen a7. időjjrasnak egy ,.eszttyes 
forduLati, egy éjSlakai fagy még I'intgj.iban semmivé teheli 
a d,halO termést. 

A s'ő, a beszéd, a lelkeSi:dés a mi lelki életunk fájá
na'" vir.lga\ ; e .zép virágokban gy()nyörUstgOnkeltalalhatjuk, 
de mindaddig, amig gyQmöleobkké nem érnek, amig tel
tel<ke nem válnak, biltos követke.tetésl ntm vonhatunk 
belőlOk ernbert!Jsaink jellemére. Mcrt ki ludja, vaLilmely 

, 

" -

I 

, 

" 
vimllan körUlméuy folyt~n holll~p ncm csctcks,el·c éppen 
cllenkezőt azzal, amit ma szép nOban k bentdben meg
igtru? !os ki tudja, a sors 1·;1.110,0 Reltnek egy hOvGs 
trinll'sére a követkulI pillanattMn nem lobtMn-e ki lelkese
llése(l I~rlgja, mely most kebledet heviti ? Mint a fát ~yo . 

mökscir61, ~gy az emller ulódi hléktt telleiből ismerhetjük 
meg. A lOS! tettek gonosz szlv.e, a nemes tellek ,",mes 
jellemre vallanak. 

De h~t mely cselekedetek azok, amelyeket nemes 
telteknek mondhatunk ? Nézetem SIc.int aIok. amelyek 
tiszta öntetlen lélekből származva, szent ~s üdvöl célok 
szolgála!!ra irAnyuln~k. Mert ne feledjük, ker. hivek, hO!:y 
nem m:nden tett, amit a vilag szépnek ts jónak nevel, 
egyszersmind nemes telt i$. 

Az eionoll kint~et hillba teszed le akár a templom 
oltás.ira is, gonosz lelted nem válik eult.1 ne:!:eu~: a c~l 
nem szentesiti az eszközöket. A dúsgazdlll; fm~er, aki 
mbok romlUA.n emelkedett fd, akar tm~et aidonhat vala
mtly szent agy javira : lálszOlagos jO cselekedete nagyon is 
közönséges lett marad; lIert sokkal több embe.t dÖlltOl! 
nyomortM, s jul1atotl koldusbotra, mint amennyit áldozatá· 
val a közjó emeléstn lendltheL Vannak emberek, akik Izérl 
tennek, azért 'Idoznak, hogy nevök minél szélesebb kllrben 
visszhangouék. Az ilyeneket puszlán a hiu5ág, a diclvigy, 
a világ tclke illd!tja cseICkv"sfe. .Bizony mondom nektek, 
hogy elvelltk jutalmukat". Vannak ism~1 mások, akik .apró. 
kc~ésbe kertllll szive~el tesznek ugyan emberttrsa,kkal, 
dc csak Izért, hogy olcső jOtéuményOk u!.in 5l'lSZQf.~ 
kamatot nyerjenek. Az ilyenek tOlekv~él az önérdek $"gallll· 
tettük nem nemes tet!. ValOjib<1n tehát cuk azl a cse
kkedetel mondhatjuk nemesnek, amely tekinte! nélkül jó 
tMr.ltra vagy cllcnségr<:, ntlura vagy nem'll'lr.Sl'gre, . önlCt
lenUl hauon fi Jutalom reménye nélkat mmdenk rt egy. 
ar"nt r~S<Clllcn; óhajt a maga áldhaiban. . 

III önként merül fel 1~lkUn k lxn a kérdés: hot éli mrkor 
gyak'lrolhatjuk nemes tetteinket? E kérdésre a . feleletei 
megadja n'lga at élet. MCII amig ~ f(iJo;ItIn lesz k ... nny és 



fájdalom, nyomor ét; inség, utn l ét; igu Ilgy, ad,Hg nem 
fog hiányozni a It. és atblom se a jó leltek Y~gllelVjlel~re 
En nCm tgy ily alkalmat Utok lelki ucmCimmel, s lláta 
leg)'~n a Gond~iselésnek, habAr nem nalO' summal, de 
l.tlom al 151('0 lelkttól ihletClt nemes SliivO ~mberbar.t

tokat is ... 
Amoll egy Urli, akinek egész ~v; tC1"mbtt ti)nkretcHe 

a jége~ és yiuradal: ligy maradt, mint a meguedcU uO
lövelsz6, ~ ktl~gbccs"e néz a bizonytalan jövO elé. ot 
ime, megdobbannak, fOIéreznek a nemcs szivek, megindul a 
kOnyOrllletesség mentö munkája: s a fölsegllell család min
den tagja hálaimá' rebeg a gondvisel~$ áldoll I slcn~nck.. E 
jók«!vü adakOlókb3n a nentlélek, minI a könyörUlctc$$(!g 
lelke munUlkodol1. Itt jOn et y kis árva : sdvét M töUi el, 
kllnnyei ,·tgig per~nek arcAn, hisz' egyedül, elhagyatva 
ill a vil!gb'In, De ime, egy b.tes anya kIIzdlt fel~je, karjaira 
"es~, kGllnyeit letOrti, s ny.ijasan 5261 a ki, '"aIlanboz: 
.ne sirj gyermekem, jer velem, anyAd helyeit anya leszek- , 
Bizony mondom nektek, hogy e nemes 52ivO nőben at 
Islen lelke, mint a gyOn~ szeT~t lelke megnyilatkozoU. 
Amou II útS1~len fekszik egy v~,esre ~rt, mindcn~ből ki
fontott (,las; rokonai, ismerősei közül többen l.itják, dc 
Ug)'el Iie vetve rA, szivlelenUI lovább mennek : alon ban jő 

egy a lObbi kOzOtt, aki nem ,okon, ncm barát, ncm is 
magyar, hanem idegen nemletbeli ; odamcgy az elcsclIhcz, 
fOIemeli, sebeil gondosan bekOtözi, szállásul ~S gy6gyszer
rel ellátja, , mig leljesen fOl nem ~pül , nem bocdtja el 
hiZiiból, Ime II igazi felebarát, kiben U irgalom lel ke j6t~ 
konyan IuIt ts mGkOdik, Amott a neveltsllgy uAmára egy 
iskolát ~pitenek kÖUldakozásból; a vagyonosabb ~, Ichet~ 

liebb embe~k adnak a $Okból soItat; azonban jOn egy nc
gmy Ozvtg)' uszony, akinek IIsszes vagyona csak egy 
nminy liII~r, de azl kész nivvel adja • kOzOgy Jav" I , 
Bi",ny mondom nektek, hogy e SIeg~ny auzony 'Ido.&tl 
valamenny~ kOzOU a kgnemesebb tett, me.1 6 mindent! 
adta, Ime u !&ten lelktnek munkAssAga ez AldoUlkhz nc
mes Itlekbcn, 

• • 

'. 

• 

Ime egy pár alkalom, k\'f, hi~k, a nemes IC1tek.e 111_ 
mut~tásul. TObbnek feli!oroljúval ntm .. ftr'nlom ~ives 
figyelmetek~t Akinck fate vin a h.;:llU:a, sume • l.ias •• 
ts nlve IZ ~rzésfe, megtal.ilj;! il lIn~nt kin.ilkow l~rI ts 
alkalmat }6 cselekedeteinek gyakorLtYila, Cpk al a f/5dolog, 
hogy ~bI!r figyelemmel ts jóindulattal kiHlj!lk a magAn- ts 
kOl~lel Jelenségeit 1O~ miko< egy jó alkalom kinAIkozik, ne 
IOnödj!lnk, ne fontolgassuk hosszasan; mell amint egy nagy 
k OII~ mondj;!: "A letl haiAla az okOlkodh", Sohase enged. 
JUk ál magunkat a kisllltUs~gnek, a cIUggelcKHgnek: meri 
aki magill elhagyja, n a szentlélcktOl is huzlalan várja a 
ltgcdelmcl. De masfel61 az is igaz, hogy ahol Onmrehk, 
ptugő élet ts elevenség mutatkozik, Olt jelen Viln az Úrnak 
lelke, mely mindtn szent IIgyel diadair, itgit Ne csOggen
IZen el ti teket, kel, hi"ek, az a tudat, hogy 'lCg~nyHgetek 
miaU nem tehettek annyil, amennyit OhajUmitolr. Gondol
j~Iok meg, hogy valamint egy virjgtsoJcor btclie IqinUbb 
attól flIgg, hogy kitől n milyen fu:4!sekt61 kisé"e kapluk 
ut: ugya nemes tett érléktl ls nem annyi~ ann,k nagy
uga, mint inkább szivIInk tisztadga, lelkank IIn.etlensq:e 
hal~roua meg, Jusson eszelekbe, hogy IZ el$Ó keresztények 
~m vollak gazgadok, de aztrt _f"glalalosok val.tuk javaik
nak egymAssal valő kllzlésében, a ktnyémck nltgszegésé
\len és a kOnyOrgésck\lcn-, 

lmádkozzunk és áldonunk mi il: tegyUn k ts mu n
kAlkodjunk csllndben, rajt~lanlll, de csOSgcdetl enO!, tud.,'an 
ut, hogy nemes tetteinkben II Is!cn IClk~ J('Glt: bl;,a 
ab!l:ln, hogy .a mi A!yánk, aki néz reánk lI1Ieon, megfIzet 
nekOnk nyildn', , 

Úgy van aE, ker, hh'tk I _A mi mtnn)'tl Al)'ink meg' 
fint nekIInk nyilván- , MegapndHol minkC1" 6 lztnllel· 
ktvel. Vajha e drága apn~koI mtgny.f\'(, ig" ~tttkt $u"

rin! mts tlldnók ~atni; vajha $/lha n!tg ne oIl.1~~ ma
gunkblln, hogy mtltJ:e """dillln! fel i~lvOnk.!, .... fC 'hlet~ 
n\eg ajkainkat, hali sa nyilv!llulna lellelllkbtn, AloJ!u I.I.tl.1 
nO meg egén tle tilnkGfl! Ámtn, 

__________________________________ t ____________ __ 
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