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'. -
46. A szent lélek. 

• 

• 

Az emberiség előhaladása érdekében lsten egyes 
embereknek sokkal nagyobb lelki erőt adott, mint 
másoknak, mely erő értelmüket megvilágította, érzel
meiket nemesítette, akaratukat pedig nemes elhatá
rozásokra késztette, ezt az erőt szent léleknek ne
vezzük. A szent lélek vezérelte a prójétákat es apos
tolokat, legjőképpen pedig jézust, aki teljes volt ezzel 

- az isteni erővel. . 

I 

-Az apostolok cselekedeteiről irott könyv szerint 
a szent lélek az első pUnköst alkalmával adatott az 

_ apostoloknak, minek kqvetkeztében nagy erővel és 
bátorsággal hirdetté.k a Jézus tanításait. A sz~nt lélek 
munkálkodott a prófétákon és apostolokon kivul az 

_ - emberiség nagyjaiban, mint Luther Mártonban, Servét 
Mihályban és Dávid ferencben s más nagy embe
rekben. A szent lelket kiváló_nagy hátása és mun
kássága folytán sok felekezet Istennek tartja, de ez 
tévedés. A szent lélek csak Istennek ereje, közre
müködő eszköze s nem maga az lsten. 

Jézus sokszor .beszélt a szentlélekről s tanítvá-
_ nyai midőn nem értették meg a nagy gondolatokat, 

azt mondotta: Sok dolgok vannak, melyeket meg 
kellene mondani, de most el nem hordozhatjátok. 
Majd eljön az igazságnak szent lelke és elvezérel a 
teljes igazsághoz. (jn. 16, 12, 13). 
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. 47. A szent lélek munkássága . 
• 

A szent lélek munkássága abban nyilvánúl, 
hogy a szép, jó és igaz iránt való lelkesedés.! föl
ébreszti bennunk s erőt és kitartást ad szent esz
ményeknek diadalra ;uttatására.. azonkívűl az élet 
megpróbáltatásai és szenvedései között megnyugtat 
és megvígasztal. " 

- ' Az ember ngm láthatja gyarlóságainál f9gva a 
jövőt és sokszor kétségben van az iránt, hogy me
lyik a jó és helyes cselekedet. Ilyenkor a szent lé
lek megvilágítja a sötét jövőt , máskor pedig az 
ember nem mer szembeszállani az akadályokkal, 
ilyenkor erősít, a bánatban, szenvedésben és meg
próbáltatásban pedig megvígasztal, új életre ébreszt. 

A szent lélektől áthatott embert lelkes ember
nek nevezzük. A szó megmagyarázza az értelmét: 
lsten lelke lakozik benne. A lélek a világ lelkével 
egyesül, midőn nemesebb vágyak és a megszentelt 
akarat csak Istennel akar lenni és vele egyesülni. 
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48. A szent lélek hatása. 
. 

A szent lélek Istennek megszentelő ereje lévén, 
annak , hatása szerint kell é/nünk , gondolkoznunk és 
cselekedn.~nk. S zeressük a jót, szépet és igazat s 
letkesedJunk az emberi lélek iaaz i javaiért · a jó 
dtada~ában_ vetett hitünket semmi körülmények' között 
se adluk jol, mert az élet küzdelmeiben a diadalt 
csak a nemesen 'küzdők, a törhetetlen hitüeli lJív
hatják ki. 
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