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Előszó

Pünkösdhétfő a pünkösdi ünnep érzésvilágának erősítése és alapvetésben azt akarja hangoztatni,
hogy milyen belső átalakuláson kell átmennie az embernek, hogy Isten fiává lehessen. Azt is lehetne
mondani, hogy a Szentlélek eljövetelének átalakító erejéről van szó. – Tételszerűen a következő gon-
dolatokat veti fel az ünnepi liturgia. Először erőteljesen meghirdeti, hogy a hit az emberi megújhodás
lendülete, majd az Isten ajándékának hirdeti a Szentlélek eljövetelét, folytatólag a Lélek-vétel eredmé-
nyének tanítja a keresztség szentségét, végül pedig a Szentlélek erejének kiható eredménye: Isten igé-
jének kötelező meghirdetése és tanítása. – Ez a gondolatcsoport tehát arra hangolja a szónokot, hogy a
Szentlélek eljövetelének belső előkészülete és vétele nyomán jelentkező kötelességek meghirdetésére
fordítsa a figyelmet. Sőt azt is mondhatnók, hogy így fogalmazza igehirdető feladatát: eljött a Szentlé-
lek! Ez a Pünkösdvasárnap ünnepi dala. Hogyan vegyük a Szentlelket? – ez a Pünkösdhétfő oktató be-
szédjének tárgya. De még az is idekapcsolható: az apostolok példájára mutassa, hogy és miképpen te-
vékenykedjék a Lélek szolgálatában a hivatott és szeretetből dolgozó lelkipásztor. – Ezeken a gondo-
latokon elmélkedve kezdje meg munkáját a szónok. – Segítőkezet nyújtandó, az ünnep beszédvázlatait
a megszokott beosztásban közöljük: A/ alatt az ünnep jellegét érintő beszédvázlatok jönnek, majd B/
alatt az „írott liturgia” szövegei kapnak értelmezést. Ez az utóbbi rész beszédvázlataiban B/ – a/ alatt a
„kis liturgia”, B/ – b/ alatt a napi Evangélium és B/ – c/ alatt a Szentlecke szövege kap értelmezést. –
Lássuk most ezeket egyenként.

* * *

A/ rész: az ünnep jellegét érintő beszédek

Miről lehetne itt szólni? A lényeg: Pünkösd körében, tehát a Szentlélek bennünk való érvényesülé-
sének gondolatkörében maradjunk! Itt azután szólhatnánk a Szentlélek várás és keresés tételéről, majd
a bennem dolgozó Lélek működéséről beszélhetnénk, azután megosztott elgondolásban kérdezhetnők,
hogy mit tesz bennünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és végül színezhető volna, hogy milyen lendüle-
tet ad a Szentlélek. – Nagyon természetes, hogy ez a keret nem meríti ki az ünnep jellegéből levonható
beszédtételeket, de a felsoroltak elégséges megindulást adhatnak esetleges új területnek felvetésére is.

a) alcsoport: A vágyakozás és várakozás területéről szóló tételek

1. beszéd: A lélek ősi igénye
(Történelmi jellegű beszéd: Mit vár az ember lelke?)

Bev.: A Szentlelket váró apostolok együttesének és a Szent Szűz lelkének várakozó hangulatát
kellene most a lelkekbe varázsolni. Hallani kellene most azt az igét, amelyet a Mester mondott: „Én
pedig elküldöm Atyám ajándékát” (Lk 24,49). Mintha azt csendítené ez az ige: lehetetlen a Szentlélek
fuvallata nélkül irányítani ezt az életet. – Véletlenül éppen ma került kezembe az Isten kezét nehezen
érző lélek,  akinek  származása  miatt  megölték  fiát,  leányát  és  két  unokáját.  És  ez  a  ködben  borongó
ember azt kérdezi: hol áldozzak az Istennek, mikor megölték őket azok, akikhez jött és elszakították
azoktól, akikkel egy törzsben sarjadt a Mester? Ennek a szegény embernek sötét a lelke, a bosszú lel-
két lihegő azokra, akik gyilkosok voltak. Csak az a hiánya, hogy még nem gyulladt fel a lelkében a
Szentlélek tüze, amelynek fénye rávilágít az áldozat szükségszerűségére és a megbocsátó szeretet iste-
ni erejére. Gondja, hol mondogassa imáját, hol mutassa áldozatát, ha megölték fiait, akikhez jött és
ahová maga is költözött? Ha meg is ragadja szenvedő lelkét az isteni kegyelem és kiöli a bosszú lelkét,
azért még nem az övé az Isten Egyházához fűződés csodája. Ez a szegény szenvedő lélek ködösen jár-
ja az élet útjait… – Azt akarjuk ma megvilágítani: kell az embernek az Isten Lelke, hogy felhőket
bontson, fényt lobbantson a lelkekben. Kell Isten fénye, hogy isteni tetteket robbantson ki az embe-
rekből.

1. Isten Lelke nélkül sötétség honol az ember lelkében.
Krisztus gondolata: a Vigasztaló nélkül nem élhettek. A próféta így imádkozik: „Ha leheleted reá-

juk bocsátod, ismét életre kelnek, és megújítod a föld színét” (Zsolt. 103,30). Zsoltáros éneke: „Küldd
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el világosságodat és igazságodat, hadd vezessenek és vigyenek engem szent hegyedre s hajlékaidba”
(Zsolt. 42,3). Az Írásban olvassuk: „A szél ott fúj, ahol akar” (Jn 3,8). A Mester pedig ezt mondja:
„Vegyétek a Szentlelket” (Jn 20,22).

a) Az ember az élet kicsiségeiben is sok dolgot ködben lát. A játékszínt zárt kárpit fedi, és a szerte-
omló kárpit után jelennek meg a szereplők a színpadon. Életigazságok, törvények fátyol alatt jelennek
meg és tudósok kutató munkája után lesznek az élet vezetői. Írók, művészek törekvése, hogy az élet
köznapi vonalán is tudjon kimagaslót alkotni.

b) A Mester mondja: A Vigasztaló eljövetele nélkül sötétségbe, feledésbe borul, amit mondottam.
Ez arra vonatkozik, hogy a nagy dolgokban is ködoszlatásra van szükség. – A Lélek jövetele fuvallat,
tűz. Elsodró hatalma annak, ami múlt és megragadó, fénybevonó erő, ahol a jövő születik. – Sault da-
maszkuszi útján a Lélek sodra elragadja. Aki üldözője volt a keresztényeknek, apostola lett Krisztus-
nak. Augustinust a Lélek sodró fuvallata elragadta, és az Arianus Krisztusért dolgozó apiscopussá ne-
mesedett… Vagy modernebb területen nagy írókra gondolok, Papinire, Pellico Silviora, Paul
Claudelre… akiknek lelkét betöltötte csodás fénnyel a Lélek tüze. A sodró fuvallat ereje úgy ragadta,
hogy eltemette bennük azt, ami múlt és fénybe borította életükben a szebb jövőt. Claudel gyönyörű
szép mondása: miután Krisztushoz tértem, fejem fölött mindig kék az ég. – Akinek lelkét betöltötte a
Szentlélek, annak élete az örök Nap fényében csillan.

c) De ne csak alázkodva imádkozzatok, hogy életetekben ezt a tüzet el ne oltsátok. Gondolok a ki-
csi mécsek tüzére. A lelkek szent tüzére. Egy kis leányka mondta egyszer nekem: a könnyem csordul,
mikor az oltár utolsó gyertyáját eloltják… Nem a gyertyát sajnálta, hanem a tüzek kialudtak… Áll ez
átvitt értelemben is. Jaj annak, aki gyermek lelkében egy lángoló mécsest kiolt. Az Írás is azt mondja:
„Jobb volna, ha malomkövet kötnének a nyakára s a tengerbe dobnák, mint hogy egyet is bűnre csábít-
son a kicsinyek közül” (Lk 17,2). Ez vonatkozik arra, aki egyetlen gyermek lelkében a Szentlélek tü-
zét kioltja. Mégpedig azért, mert a gyermek élő láng Isten oltára körül.

2. Ahol fény lobban, felhők tűnnek el, ott az ember lelke tényleg isteni tevékenységbe robban.
Nincs olyan tevékenység, amelyet lendülettel végezhetnénk éjszakák sötétje mellett. Fényt gyúj-

tunk, ha tenni akarunk… De minden földi fénynél fontosabb, hogy a lélek fénye az örök Fénybe ol-
vadjon bele. Más a cselekvés, ha a fények világában történik.

a) Mesék világa is azt hirdeti, hogy a gonosz lelkek a sötétség lakói. A fény ereje a rémeket zavar-
ja, a látás határát messze eső horizontra tolja. Erdők sötétségében járót milyen öröm tölti el, ha a tá-
volban fény lobban… A fény a mi barátunk. Mi Istent is szeretet Tüzének mondjuk. A pogányok a tü-
zet imádták, mert úgy hitték, hogy ez az a szent követ, aki az embernek legjobb barátja és igazi ura…

b) Így van a lélek csodás birodalmában is. Amikor nehéz időket él az ember, akkor úgy gondolja,
hogy bizonytalan a jövő, nincs világító fényesség. Aki csak a jövőbe néz, az könnyen rémeket lát, bi-
zonytalan sötétséget rajzol maga elé. Ne felejtsük azonban, nem a jövő rajzolására küldte Isten az em-
bert, hanem a jelen átnemesítő tevékenységét várja tőle. A jövő az Istené, a jelen az Istennel való
együttdolgozással az emberé. Könyörögd a Szentlélek fuvallatát, hogy sodorja ami múlt és segítse ami
jelen. A Szentlélek kegyelme szeretet tűz gyújtás, Isten felé vezető utat világító tűz fellobbantása. –
Akinek életét szenvedések sújtják és akikre reánehezedik az élet nyomorúsága, azok olyanok, mint a
szegény asszony kiüresedett olajos korsója… Az ilyen ember a száreptai asszonyra gondoljon. Az Is-
ten telít és olyanná alakít, hogy örökosztó legyen az olajos korsó és soha ki ne üresedjék a
lisztestartály. Akinek kevés ez, az Krisztusra gondoljon, aki az öt kenyeret megszaporította… Nem ve-
szitek-e észre, ha nehezebben is élünk, de mindig terítjük az asztalt! A kis fizetésből előre beosztva le-
hetetlennek látszik a megélhetés, és mégis jut a hónap végéig a legszükségesebbre. Ez az Úrnak cso-
dás kenyérszaporítása. Minden lehetetlenség ellenére velem az Isten, terítenek az Úr angyalai, és él az
ember. Szenvedő lélek nyomása alatt állva, nem tudsz hinni a krisztusi szóban: a vigasztaló Lélek lesz
veletek, fénybe borítja élteteket, elhomályosítja ami földi érdeklődés és fénybe borítja ami Isten után
való áhítozás. – Szt. Ignác azért imádkozott, nehogy kiszabadítsák barátai a börtönből… Szt. István
vértanú így tudott imádkozni: „Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt!” (Ap.Csel. 7,60). – Ez a fény: hit és
annak a tudatnak a  hirdetése:  velem az Isten.  Akinek a lelkét  ez a  gondolat  megfogja,  annak a lelke
csodás hordozó. A földi élet jelentőségét kevésre becsüli, a kereszt súlyát megkönnyíti, néma ajkát
énekre csendíti, és így az örök Isten fénye viszi az örök élet felé. Tűz, világító erő, amely az embert Is-
ten felé vezeti. Ez pedig a Szentlélek!

Bef.: Az „Étude”-ben megjelent egy közlemény Franz Werfelről. A nagy írót öt éven át megtörte a
szenvedés, de végül is lelkén átverődött Krisztus arca. Eredetének terhe a „francia pokolba”
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kényszerítette. Elgyöngült a teste. Vértársai vigasztalták: „Ne félj, tégedet, „irodalmi nagyot” kimen-
tenek barátaid…” Ő így felelt: én jól vagyok, velem az Isten! – Ábrahám és Jákob Istenére gondolsz?
– kérdezték. Én Jákob törzséből sarjadó Jessze törzsének virágjára, Krisztusra gondolok. – Mikor te-
mették, kezébe adták rózsafüzérét, mert gondolták, hogy a Názáretinek szent emléke. Eltemették a Lé-
lek csodás erejét vevő írót, akit megtagadtak törzsének népei, és magához ölelt törzsének isteni virága,
a Mester. – Akit így ragadott a Lélek, ezzel fejezheti be életét: egyet köszönök neked Uram, hogy a
mártíriumot adtad nekem. Amen.

2. beszéd: A várandó Lélek csodaerejének hite

Bev.: Egy hindu legenda szerint sok vággyal, nyomorúsággal terhelt ember azért imádkozott, hogy
adják meg az istenek azt a titkos követ, amelynek fényével úgy tudjon rávilágítani a földi dolgokra,
hogy látni tudja azok igazi értelmét. – Ennek a gondolatnak művészi formát ad Maeterlinck, aki a
„Kék madár”-ban megírta, hol és hogyan található a boldogság. Mesteri tollforgatók mellett az Evan-
gélium is szól erről a kérdésről: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön: mennyire szeretném, ha
már föllobbanna!” (Lk 12,49). – Szavát úgy értelmezi az Egyház, hogy így kiált az egek felé imádkozó
lélekkel fordulva Istenhez: Tüzet bocsáss hozzánk, Uram, a Lélek tüzét, mely világosságot vessen,
hogy az ember úgy tudjon járni, hogy vágyai beteljesüljenek. Tegye látóbbá, hogy kőbe ne üsse lábát,
végül országod csodás világát elérje. Ez az imánk, fohászunk nem földi kívánságok beteljesülését vár-
ja és áhítozza. Krisztus tanítása szerint olyan belső újjászületésért eseng, amely meggyőz minket arról:
„Az én országom nem e világból való” (Jn 18,33). Ez azután megvalósítja, hogy az élet emberei közül
azok értik és élik a teljes életet, akik önmagukban lesznek a Szentlélek templomai. Kivetődik rajtuk a
Lélek fénye, és úgy hatnak, ahogy a mindenható Isten gondolta.

1. Lélek tüze belsőnkben lobbant fényt és a lélek szemének fényözönét.
Vannak fények, amelyeknek az a hivatásuk, hogy ködöt, felhőt, borongást űzzenek. De vannak

szent tüzek, amelyek nem idegen tárgyból születnek, ezek egekből szállnak, lélekben tűzhelyet talál-
nak, és így fénylobbanásukkal a csodás látás kegyelmével áldanak.

a) Longfellow, a híres angol író egyik gyönyörű versében Prágáról szól. A vers címe: „Megszállott
város”. Azt írja, hogy eljöttek ellenségei, hajnalhasadás előtt megjelennek a beláthatatlan tömegek so-
rai. Megrémül a nép és rémülve kiáltja: megszállták a várost! Sereget gyűjtenek, de mikor felhasad a
hajnal, a toronyból nézők ködnek látják a megszállók seregét, zászlóit… mert mindez csak a köd
okozta látomás volt. A félelemmel telített ember a ködben is ellenséget sejt, de az első napsugár ké-
vécskéjének fénye, az előtörő napsugár szétveri a ködképeket… Fény kell tehát, hogy eloszoljon a
ködkép réme. Isten szent tüzét kell vennetek, azután annak fényét kell kivetítenetek, és ez eltávoztatja
a ködöt, majd a lélekből áradó kegyelem sugárai sugároznak a környezetedre is. – Nézzük csak Krisz-
tus Keresztjét… Lehet nézni a köréje sereglő tömegek szemével, akik gyalázkodó szóval illetik. Lehet
látni a jobb lator tekintetével, a Szent Szűz szemével, a százados szemével, aki így szólt: „Ez valóban
az Isten Fia volt” (Mt 27,54). A Szent Szűz lelkében csodák életre élednek. Megelevenedik benne Si-
meon szava: „…s a te lelkedet is tőr járja át” (Lk 2,35). – A nép, a gyalázkodó nem látta. Benne nem
gyulladt föl a kegyelem tüze és nem érezte, hogy a Keresztről csorduló Vér – lelket tisztító erő. Ne
törjünk pálcát  a  nép szörnyű felelősségtelensége felett.  Különösen nem mi,  akik ismerjük az Írást  és
mégsem csatlakozunk az újjászületettek csapatához.

b) A „lélekben átalakult” ember azután figyelheti ezt a ténysorozatot. Emberi szenvedést lehet vi-
selni Szt. Teréz lelkével, aki így imádkozott: szenvedést adj Uram! – Lehet viselni a görnyedő szegény
ember lelkével, aki azt kéri: ments meg Uram a szenvedéstől!… Nehéz kérdés ez! De az tagadhatatlan,
hogy ha valaki lélekben újjászületik, lelkét Isten kegyelme átjárta, annak lelke előtt átváltozik a világ.
A Tábor hegyén, ha veled az Úr, csodát látsz… A Mester egyszerű keleti ruhában jött a hegyre és ott
olyanná változott, mint a hó és ragyogott, mint a nap. Az apostolok lelkéből kicsordul a szó: „…jó,
hogy itt vagyunk!” (Mk 9,4). – Aki befelé tekint a lélekszentélybe, annak élete nem összeomlás, két-
ségbeesés. Ködökben nem lát üldöző ellenséget, mert az élet Napsugara diadalba von mindent. És ha
mégis szenved? Az égre tekint, hogy lássa: miképpen lehet magaslatra emelkedni. – E templomban két
mécses őrzi drága emberek emlékeit. Ez van rávésve: akiknek életmécse kialudt – per crucem ad
lucem! Megérezték az utódok, hogy a szenvedés égető tüze az örök Tűzhöz juttatta őket. E mécsesek
nem naponta égnek. Csak nagypénteken lobbannak, akkor, amikor a Szentséget őrzi az oltár. És ekkor
azt hirdetik: az örök Tűzhöz csak az élet szenvedéseinek útjárásával lehet elérkezni…
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2. De ne felejtsük el – és ez legyen a második gondolat –: akiben ég a lélek tüze, az ne csak lás-
son Isten világában, hanem gyújtson Isten szent Lelkével.

Minden templomban nagyszombat hajnalán kövekből tüzet csiholnak, hogy a fellobbanó tűzzel
gyertyaszálat gyújtsanak. Az Isten szolgája, a diakónus ezt a tüzet viszi a templomba e szavakkal: lu-
men Christi! Háromszor énekli ezt, majd fölgyújtják vele az örökmécsest és az oltár gyertyáit. Ennek
lényege az, hogy amint a hideg kősír mélyén pihenő halott Mester föltámadt, így az örök élet fénye on-
nan kilobbant, úgy a kőből csiholt szikra lobbantja a tüzet, amely Isten oltára körül világít. Figyelmez-
tet az Őstűz fellobbanására, hogy Belőle lobban a többi láng.

a) Ember tüzek, miért küldettetek? Embertüzek, akikben föllobbant Isten kegyelmi tüze, miért jár-
tok? Hogy fölgyújtsátok más lelkében is a szent tüzet. Nem veszitek-e észre, hogy apró kis bogarak,
lepkék a gyertya köré örvénylenek? A lélekben égő tűz miatt körülsereglik az embertüzeket. Ahová a
gyermek odasereglik, ott jó ember van. Akiben a szeretet tüze ég, azt gyűrűzik körül, akit lelkedhez
tartozónak tudsz. Nevelők, lelkipásztorok olyanok, mint a Mester, aki így intette tanítványait: „Hagy-
játok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek” (Mk 10,14).

b) Az örök Tűzhöz vonzódik lángért a lángember, lelkéből kicsillan Isten Lelke, kétségeskedő em-
berek közt prófétál, hárfát ragad és Isten gyönyörűségéről muzsikál. Ki ez? A fény embere! Lélekben
fölgyújtja a hit mécsesének lángját az erősebben lobbanó fény, amely Isten kegyelméből adódik, az
életet átformálja. Azt mindnyájan tudjátok, hogy az áradat pusztító hatalom. De azt már ritkán veszitek
észre, hogy utána virágfakasztó erővé változik. Mikor pusztító erők tombolnak, lehetnek Wesselényik,
akik rámerészkednek arra, hogy megmentsenek embereket, de munkájuk végül is akkor lészen erőt fa-
kasztó, amikor a tomboló áradat a későbbi életet már nem veszélyezteti. Nem vagyunk sajkás nemze-
dék, de világítunk a tespedt életbe és új életet lehelünk. Tűzgyújtók legyünk, hogy mások is ilyen éle-
tet vágyjanak, szebbet, jobbat, nemesebbet. – Vannak más tüzek is, ösztöntüzek, szenvedélylángok;
ezek égetnek, kormosítanak mindent, mi szent és nemes. Lélektűz és test tüze nem lobban együtt –a
lélekszentélyben. Lélektűz embere csodát teremt a lelkekben. Maga örök távlatokba lát és másokat is
ilyen távlatokra segíti. – Ki ez – kérdezhetném –, aki ilyen vakmerő dolgokat beszél? A felelet ez:
Krisztus diakónusa, aki a lumen Christi-vel az emberek közt jár, aki lélektüzet akar lobbantani. Ezt a
feladatot nézzétek, ennek szolgálatára alázkodjatok.

Bef.: Mondd, testvér, így lobban-e benned ez a csodálatos tűz? Egek világára gondolj, ahonnan a
földi életre küldettünk. A keresztre gondolj, ahol Vérének csordulásáról hallasz. A Mesterre gondolj,
aki azt mondta: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen
engem” (Mt 16,24). – „Aki nem születik vízből és (Szent)lélekből, nem mehet be Isten országába”
Mert: „Ha valaki újra nem születik, nem látja meg Isten országát” (Jn 3,5 és 3). – „Akinek megbocsát-
játok bűneit, bocsánatot nyert, akinek pedig megtartjátok, az bűnben marad” (Jn 20,23). – „Aki e ke-
nyérből eszik, örökké él. A kenyér, melyet adni fogok, az én testem a világ életéért (Jn 6,51). – A tétel-
sorok összefüggnek. Az élet boltozata szivárványt húz, és belőle kivillan, hogyan veheted a Szentlélek
kegyelmét. Valóban olyan csodáról van itt szó, amely a félelmet, a gyengeséget isteni erővé változtat-
ja. – Lélektisztulás útját járom. A Vér csordulását akarom venni. A Szentlélek temploma leszek. Ezt is
tudom, hogy akit a Szentlélek megragad, azé lesz a bölcsesség, az értelem, az erő, az istenesség, az Úr
félelme, minden tudomány Lelke. – Ezt az örök Tüzet várjátok. Így azután kivettek minden füstös tü-
zet és lélekkel fogadjátok az örök Fény lobbanó erejét. Leszáll a Szentlélek, betölt örök égi Fénnyel,
látók lesztek, kiemelkedtek a sötét nemzedékből, a Fénynek, a Tűznek nemzedékeivé váltok, akik má-
sokban is a szeretet tüzét lobbantjátok.

3. beszéd: Mit hoz minden léleknek a Szentlélek?
(Erkölcsi beszéd: A Szentlélek életünk igazi ajándéka)

Bev.: Keresztelőről temetésre mentem ma. A keresztségről azt tanítja az Egyház, hogy a lélek újjá-
születésének csodája. „Bizony, bizony mondom neked: Ha valaki újra nem születik, nem látja meg Is-
ten országát” (Jn 3,5). – A temetésen áldott lelkű édesanya feküdt a koporsóban, és kísérték élemedett
felnőttek, rokonok, kicsi unokák. Az Egyház gondolata: ez az idő, amikor az emberélet külső vonatko-
zásban befejezi igazi küldetését és Szt. Mihály kezét fogva átlépi az örök élet határát. Kezdet és vég,
mely között helyet talál az ember küzdelmes élete. – De mikor talál szerepet bennem a Szentlélek ere-
je? A felelet ez: az élet hármas nagy lendületében. Az első hely az élet kezdete, amikor megkeresztel-
tetünk, a második az élet történése, amikor megkeressük a Szentlélek jelenlétét, a harmadik pedig az
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élet befejezése, amikor találkozunk a harmadik isteni Személlyel. Azért tehát azt is mondhatnám, a
Szentlélek tevékenységének sodrában élünk. A kezdet, sodró életnek folyása, és a befejezés a hazaté-
rés idején.

1. Kezdet.
Emberi tekintet újszülöttet lát, akinek élete vegetációs élet, amelyből alakul a bizonytalan jövő.

Kérdőjeleket lehetne rajzolni elé, mert a beköszöntöttnek jövője nagy kérdőjel az ember számára.
a) Minden újszülött magában hordozza a jövőt, de úgy köszönt be Isten adta talentumaival, hogy a

bizonytalanság nehéz köde nehezedik rá. Lelkét betölti a hit, aki a keresztségben újjászületett, meg-
szabadult az eredendő bűntől és ha van neki – a személyes bűntől. Krisztus kegyelmében születik újjá,
lelkét betölti a Szentlélek, és megnyílik előtte az örök világok kapuja. Nem a föld nyomorultja többé,
hanem a megváltott nemzedék jövőt váró gyermeke. Benne azután megindul a belső sodródás, alakul,
fejlődik, nemcsak testben, mint a biológus méri hosszban és súlyban, hanem lélekben, az istenivé ala-
kulás csodás fejlődésében. Az Isten nemzedéke észreveszi, hogy a lélekben olyan megindulás történik,
amely kiemeli a küzdő táborból és beállítja a földön járó angyalok szent kórusába. A gyermek olyan
zarándoka a földnek, akinek ösztönös odahajlása megismeri a jó embert. Lélekszimbóluma a fehér
köntös, és így nagy belső jótakarással az Isten útjait járja. – Híres festőművészünkre, Nagy Sándorra
gondolok, aki a „Pintyőke világa” című festményében drága kis gyermeke lelki világát ábrázolja. Úgy
rajzolja, amint egyik kezével simogatja a tigrist, a másik az oroszlán fején pihen, szemét pedig egy
mérges kígyóra függeszti. Ez azt jelenti: mindent szentnek látó isteni kegyelemmel dolgozó a gyer-
mek.

b) Életükben nincs összetörést kikényszerítő szenvedés. Az igaz, hogy rájuk nehezednek a szenve-
dések, de ezeket enyhíti a Krisztus kegyelmének áldása. A templom, az oltár felé tipegő kicsinyeket
Krisztus látja. Tipegő gyermek-lépéseikben azokat, akik vágyva várják és esdik a Szentlélek vigaszt,
örömöt nyújtó csodáját. Ne gondoljátok, hogy ez gyermekfantázia. Lássátok benne az újjászületett
(gyermeklelkű felnőttnek is) Isten keresését és Isten találását. – A bűnbánat szentségében is a kereszt
előtt több ártatlan könnyezik, mint tört élemedett. Hatalmas jegenyék sokszor tönkként hevernek az
úton, míg a meghajló gyermeklélekben a Szentlélek csodálatosan munkálkodik és új élethajtást fa-
kaszt.

2. Felnőttek sodródó élete.
A gyermekkor határát megszabni igen nehéz. A serdülő korba lépés jelzi a felnőtt kor hajnalát, va-

gyis azt a kibontakozást, amikor az ifjú élet a nagy kibontakozások tudatára ébred. Szomorú időpont
akkor, ha kivetné lelkéből a kegyelem erőit és tudatos súlyos bűnnel szállna szembe Urával.

a) Akiknek ifjú lelkét ugyanis a Szentlélek fényének elhivatottságot nyújtó szent kegyelme bevilá-
gítja, azoknak fény a lelkük, tűz hevíti őket, szent az út, amelyen járnak. Virágba szökken minden kö-
rülöttük, mert lelkük hordozója, kincse az Isten. – Élet ébredését szörnyűséges csodavilág beköszönté-
se, a „tudás fájának” tilalmára ébredés ténye adja. Ez a „tudás” igen gyakran azt eredményezi, hogy a
csábító föld és ösztön kicsinnyé teszi az Istent, kívánatossá teszi a bűnt és ezen a címen eladja az első-
szülöttségi jogát. Az ilyen lélekben az újjászületés joga meghalt. Az újjászületés lényege az, hogy Is-
tenatyánk égi természete tölti be a lelkünket. Az Istentől szakítás tényét pedig az mutatja, hogy rab-
szolgája leszek a földnek, minden javát magamnak igénylem és az Isten kegyelmét kivetem a lelkem-
ből. Tékozló fiú leszek az Isten asztalánál. Bűnös a tiszta világban, elesett apostol az Úr világában, Jú-
dás az árulásban, aki örök értéket ad el pénzért s végül lator lesz az ajkain hangzó káromlásban. Olyan
lélekfordulások, amelyek Isten Lelkével szembemennek. Itt kihal az Isten ereje. Néma az Isten, nem
indul meg a lelki élet, köd és fagy nehezedik a fejlődő életre. Ezek alakulnak Tannhäuser-ekké; csábít-
ja őket Venus és a föld öröme; de kérdés, vajon visszahívja-e őket a mennyek öröme?!

b) A történelemben az írók életében sokszor látjuk, hogy fiatalkori műveikben megtagadnak min-
dent, ami szent és eszményeiket is lesüllyesztik a föld posványába. Ösztön hullámaiba merítik a tollat,
hogy az élet összetörtjeivé silányítsanak másokat. Fölöttük ködösödik az ég, gőz, füst, korom eltakar
minden fényt. Templom csendje nem kedves nekik: tanításában saját életük elítélését látják. Azért tá-
vol maradnak és önigazolás céljából másokat is távol tartani igyekeznek. – Ezektől távol marad a Lé-
lek? Nem egészen! Bennük is csendesen dolgozik, és legtöbbször kissé később a diadalt nyert ember
meg is nyerheti azt. Kezd világosodni: nem kisebb-e a földi látás, mint a lélekszemek örök távlatokba
tekintése? Az Írás szerint: „Ezért, ha jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki és vesd el magadtól. In-
kább egy tagod vesszen oda, semhogy egész tested gehennára kerüljön” (Mt 5,29). A szegény küzdő,
bajokat viselő ember a sebző szenvedés nyomán a bűnös bűnbánatát tartja, temeti a múltat s az újjá-
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születés kegyét veszi.
3. És a befejező halál.
Eszembe jut Ottokár püspök egy mondása: az élet olyan, mint a Rákóczi út. Eleje színház, a köze-

pén kórház és a végén temető… Akárhogy is kezdje valaki az életet, a befejezés mindig a temetőkapu,
a sírgödör. Mindnyájan meghalunk, meghalok én is. Reádöbben az ember: születtél a földön, feladatot
nyertél és a halál percében felelősséggel számot adni tartozol. Végül is ezekben kell megtalálni a
Szentlélek sodrító erejét. – A múlt háborúban sok haldoklónak ajkához tartottuk a keresztet, de egyet-
len meg nem halt, aki a kereszt csókját ne kérte volna. A halál percében az ember a csodás látásnak azt
a kegyelmét kapja, hogy a vágyódó szempár belát a Végtelenbe. Ajkán az ima kél: ami múltam, te-
messe az Isten, ami jövő élet, adja meg az Uram! – Egy román katona is került elém. Nem tudtam vele
beszélni, de kerestem, hogy katolikus-e és a Szent Testet adjam-e neki. Mikor meglátta a Szent Ke-
nyeret, félreismerhetetlenül kiült szemébe a vágy az Úr Jézus után. Világosan igazolta azt a tételt: aki
az örök élet kapujánál áll, egyet igényel: a mi Urunk Jézus Krisztust! A Lélek indít és ez a Lélek cso-
dája. Olyan kicsi minden a halál percében, hogy csak egy szent vágy él a haldoklóban, ez pedig az
örök élet. Ezért hajlandó megtenni mindent! Ne féljetek gyenge hitűek! Sőt bizakodjatok, hogy az ér-
tetek halált halt Krisztus elküldi a nagy percben a Szentlelket, Aki azután rávilágít arra az útra, amely
az Atyákhoz vezet.

Bef.: Egy gyenge hívővel találkoztam egy temetésen, aki azt mondta, hogy ennél a szertartásnál
nem hullnak a könnyei, sőt örvend. Majd így folytatta: ha látszólag mosolyog a keresztelőnél, mégis
hullnak a könnyei. – Miért? – kérdeztem én. – A keresztelőnél nem tudom, mi fog történni a megke-
resztelttel, azért inkább sírnék. Én erre azt feleltem: derűre hangolt a lelkem a keresztelőnél, mert az
újszülöttben Lelkének leáradását látom. Temetésnél szomorúan nézek a halottra, mert nem tudom, mit
visz az örök életre, az élet zarándoka hogy tért haza… Az élet szakaszait úgy nézd: a keresztséggel
kezdődik. Itt kezdődik a Lélek kiáradása. A többi szentségből árad a Szentlélek kegyelme, és a hazaté-
rés előtt világít meg a Szentlélek fénye. – Imátok ez legyen: A Lélek munkálkodását kapjam és ennek
erejével önéletemet alakítsam és a mások életét istenivé emeljem! Amen.

4. beszéd: Emelkedést áhítozunk
(Erkölcsi beszéd: Életértékelésünk)

Bev.: Mikor az Úr küldötte Szentlélek érkezéséről olvasunk, önként merül fel bennünk a kérdés,
kicsoda az ember, hogy ilyen kapcsolatban él vele az Isten?

1. A föld lakója vagyok.
Ez az első feleletünk, ez a tapasztalati adatunk. Ennek gyökérzete mélyebb igazságra utal.
a) Ide küldött a Teremtő. Nem a véletlen sodra, hanem a Teremtő küldöttei vagyunk. „Megalkotta

tehát az Úr Isten az embert a föld agyagából, arcára lehelte az élet leheletét és élőlénnyé lett az ember”
(1Móz. 2,7).

b) Itt állított munkába a Gondviselés. Sőt feladat is vár reánk. „Boldog az az ember, kit Isten meg-
fenyít! Meg ne vesd tehát az Úr feddését! (Jób 5,17). A közös és külső munka a feladata. És a lélek ki-
dolgozása az üdvözítése. „…félve- remegve munkáljátok üdvösségeteket” (Fil. 2,12).

2. De az egek világába vágyakozom.
Azt is tapasztalatból tudjuk, hogy közös otthonunk földanyánk. De ez a végső otthonunk? A való-

ság mást mutat.
a) Lépcsőt építek a földön. Ez a valóság. A földi értékeket isteni kincsekké tudom változtatni. Így

az élet törtetését ég felé tudom lendíteni.
b) Égbe török a földről. Minden mozdulatom ez. Ide vonz a Mester: „Én pedig, ha fölmagasztalnak

a földről, mindeneket magamhoz vonzok (Jn 12,32). Ide tör a lelkem. „Aki szeret engem, megtartja
tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23).

Bef.: De ennek alaperejét az égi Lélektől várom.

5. beszéd: Fénykereső vagyok
(Erkölcsi beszéd: Életcélunk és életutunk)

Bev.: A látás kegye a föld felületét és a nagyvilág szépségét tárja elénk. De a lélek-látás kegye az
örök tájak szépségét tárná elénk. – Hogyan élünk ezzel a lélekkel?
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1. Életköd a környezetünk.
Mit jelent ez?
a) Örök kérdés: ki vagy és merre jársz?
b) Örök kérdés: miért dolgozol és hová fejlődsz? Ősi és emberiség történelmén át zörgető kérdéssor

ez.
2. Életfény az ősi igényünk.
És mi a felelet?
a) Emberek eltérő véleménye csak villanó fényeket mutat. Tudósok, művészek, életbölcselők…
b) A Szentlélek ereje, fénye azonban végleges megvilágítást közöl. Reávilágít arra, hogy mindent

igaznak érzünk, amit a Mester mondott. „A Vigasztaló pedig, akit az Atya nevemben küld, megtanít
majd mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek” (Jn 14,26).

Bef.: De a Fény az égből várható! Ez a Fény jön, és igaz lesz reám vonatkozólag is: „Ti vagytok a
világ világossága (Mt 5,14).

6. beszéd: A Fényt kereső népek
(Erkölcsi beszéd: A népek vágya)

Bev.: Magam az én életem értelmét keresem, de az emberek egyeteme is fényt kereső. – Honnan
látom?

1. A paradicsomon kívül élők.
Isten fényét keresi minden ember.
a) A zsidók. Ezek az Úr választottai, de állandó küzdéssel Istent keresnek.
b) A pogányok. Ezek is az üdvözítendő népek, de az emberi életterhek mellett saját gyarló erőikkel

küzdenek. Mit keresnek? Az örök Fény lobogását.
2. Isten fényét keresik a paradicsom felé fordulók.
Kik ezek?
a) Keresztséget várók. Az élet „katekumenei”. A Lélek erejét esdők. Az Isten ígérte Szentlelket

várók és Érte imádkozók.
b) Apostolok együttese az első csoport. „Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt vol-

tak ugyanazon a helyen… Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük és leereszkedtek
mindegyikükre” (Ap.Csel. 2,1 és 3). – Az Istenhez térők a másik csoport. „Mikor a Jeruzsálemben tar-
tózkodó apostolok hallották, hogy Szamaria befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Já-
nost. Ezek odaérkeztük után imádkoztak értük, hogy rájuk szálljon a Szentlélek” (Ap.Csel. 8,14-17).
„Rájuk tették tehát kezüket, s azok megkapták a Szentlelket” (Ap.Csel. 8,17).

Bef.: Mi tehát az emberiség legnagyobb ajándéka? A Szentlélek Fényének birtoklása.

7. beszéd: A Vigasztaló fuvallatai
(Erkölcsi beszéd: A Szentlélek jelentkezése)

Bev.: Az embernek reá kell döbbennie erre az igazságra: „A szél ott fúj, ahol akar. Hallod zúgását,
de nem tudod, honnan jön és hová megy” (Jn 3,8). – De aztán reá kell arra is gondolni, miben érezhető
ennek a „lélekfuvallatnak” az ereje?

1. A záró ködfüggönyt oszlatja.
Az élet ködös és nehezen érthető kérdései valóságban rejtélyként állnak az ember elé.
a) Lehet ez – az emberi élet általános és elméleti rejtélye.
b) De lehet ez – engem érintő és egyéni életem hivatását záró. És ennek a ködnek eloszlatása – a

Szentlélek első fuvallatának hatása.
2. Az élet távlatait feltárja.
De a ködfüggöny felszállása –a távlatok kitárása.
a) Látható lesz – az emberi élet végnélküli kiteljesülési területe. Lényege: időben születünk és

végnélküliek vagyunk.
b) Ismerhető lesz az Isten, a Végtelen, Akihez elemi lendülettel sodródik a lélek. Még a pogányban

is. Azért olvassuk: „Ami ugyanis Istenről megismerhető, az világos előttük, mert Isten nyilvánvalóvá
tette számukra. Hiszen, ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, a világ teremtése óta művei
alapján értelemmel fölismerhető (Róm. 1,29-21).
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Bef.: A Mester ígérete szerint bennünk él a Szentlélek. Figyeljünk tehát ihlető fuvallatára!

8. beszéd: Az örök Fény birtokában
(Erkölcsi beszéd: Isten ajándékainak hatása)

Bev.: A Mester szavai szerint: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön: mennyire szeretném,
ha már föllobbanna!” (Lk 12,49). Lehet ez a tanított ige, de mindenekfelett – az Isten harmadik Sze-
mélye, a Szentlélek. – Milyen hatást vált ki belőlünk ennek az égi Tűznek a leereszkedése?

1. Láthatunk az Isten szemével.
A látást szemünk végzi, de a fénybevonás biztosítja.
a) Az isteni kegyelem a lélek Fényét adja. Ennek lobbanása mellett kitisztul előttünk az életrejtély

üdvössége. Ez a látás kegye.
b) De ez az isteni kegyelem – az élet tiszta élését biztosítja. Felgyullad az ember lelke és istenivé

igényeskedik. Ez a Szentlélek műve.
2. Látókká teszek másokat – Isten Tüzével.
Ámde a tűz tovasurranó és minden közelébe kerülőt fellobbantó erő. Vajon a lélektűz hasonló-e

ehhez?
a) Gyújtani – a más emberek lelkét! Ez a tüzet gyújtó lélek törtetése.
b) Mert a szeretet tüze egyetemesen lobbantja az emberek életét. Ez az isteni szeretetre hangolás és

isteni élet teremtése.
Bef.: Mit ér tehát bennünk a Szentlélek Tüze? Fellobbantja a szeretet tüzét, hogy fellobbantsuk ve-

le az emberek lelkét!

9. beszéd: Az örök Tett ígéretében
(Erkölcsi beszéd: A Tett és a tevékeny ember)

Bev.: Az égi Atyáról és ennek folytán Önmagáról így nyilatkozik a Mester: „Atyám szüntelenül
munkálkodik, ezért én is munkálkodom” (Jn 5,17). – Ez az isteni ige arra is vonatkozik, hogy a Szent-
lélek vétele után mi is hasonlóképpen cselekedjünk. – Hogyan kell ezt értelmeznünk?

1. Purus actus az Isten.
Egyházunk tanítása szerint Isten az örök tevékenykedő.
a) Belső élete – a szeretet tevékeny áradása.
b) Kifelé ható munkája – a teremtés, fenntartás, gondviselés.
2. Purus agens legyen az ember.
Ámde mindig lélekszem előtt kell tartani, hogy az ember az Isten képe. Ez a teremtés ajándéka.

„Megalkotta tehát az Úr Isten az embert a föld agyagából, arcára lehelte az élet leheletét és élőlénnyé
lett az ember” (1Móz. 2,7). – De azt is tudni kell, hogy a kegyelemmel telített lélek – isteni élet hordo-
zója: „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal. 2,20). – Mit kell tehát tennie az em-
bernek?

a) Tökéletesítenie kell az Isten képét. Ez – tárgyi cél.
b) És állandó törtetéssel kell szorgalmaznia az isteni életet. Ez az – alanyi cél.
Bef.: Isten – a Tett, az ember legyen – örökké tevékeny.

10. beszéd: Az örök Szeretet áramkörében
(Dogmatikus beszéd: A Szeretet kifelé ható jellege)

Bev.: Az Isten belső életét a Szentháromság tanítja és azt a gondolatot, hogy az Atya, Fiú és Szent-
lélek hármas Személyben ad egy élő egységet. De ez a belső szeretetáramlás kifelé is fordul és így mu-
tatja önmagát. – Hogyan is áll ez?

1. Az égi Szeretet kifelé áramló erő.
Az Isten nem lezárt életkör, hanem kiáradó hatalom.
a) Teremtésben jelentkezik jóságot sugárzó hatalma. „És látá az Isten, hogy mindaz, amit alkotott,

felette jó volt” (1Móz. 1,31).
b) Előretörést segítő munkában észlelhető fejlesztő szeretete. Minden jobb és tökéletesebb alakra

tör!
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2. A személyes Szeretet – a személyes embert is áramlásba fogó.
Az ember azonban több a nagyvilág minden tárgyánál. Személyes tudattal él, ezért az Isten képé-

nek hordozója. Így azután:
a) Veszi az istenit. Mégpedig tudatosan. De most egyenesen a kegyelmi, a természetfeletti vételre

kell gondolni. „Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott ajándékba, amennyit Krisztus adott” (Ef. 4,7).
b) Adja az istenit. A vett kincs – életfakasztó önmagunkban. Legyen életünk eszerint alakuló. „A

remény pedig nem csal meg, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által”
(Róm.  5,5).  –  De  az  életünk  azután  másokban  is  az  isteni  életet  fakassza!  Ez  annyira  elemi  törtetés,
hogy nem is bírja magában őrizni a jóságot. „Bonum est diffusivum sui”.

Bef.: És mindez azért van így, mert a Szeretet bűvkörében él az ember.

* *

b) alcsoport: A háromszemélyű egy Isten működése

(A beszédek számozását folyamatosan folytatjuk az előzőkével)

11. beszéd: Hogyan dolgozik bennem az Isten?
(Dogmatikus beszéd: Isten működése)

Bev.: A Mindenható tevékenysége az egész csodás világ létesítése. – De ez érdekel inkább: mi
bennem az Isten tevékenysége?

1. Képére teremtve – a földre küld.
Ez az első megállapítás kettőt jelent:
a) Istentől jöttem.
b) Isten képét viselem. Ez az isteni életjegy észlelése.
2. Szeretetéből – Egyszülöttjét küldi.
Ez a tétel ismét kettőt jelent:
a) Személyesen szeret az Isten.
b) Egyszülöttje Személyével hív az Isten. Ez az Isten szeretetének felismerése.
3. Hazaváró szeretete – a Szeretet Lelkét indítja.
Ez a tétel is kettőt jelent:
a) A szeretet tüzét lobbantja bennem a Szentlélek Isten.
b) Hogy az örök Tűzhöz segítsen az isteni kegyelem.
Bef.: Így dolgozik énbennem az Isten; mert mindez az égi Atya szeretetének műve.

12. beszéd: Mit tesz bennem a Fiú?
(Dogmatikus beszéd: A Fiúisten munkája)

Bev.: Itt is arról lesz szó, miképpen tevékenykedik bennem a Fiúisten? Nem baj és nem önzés, ha
alanyi életem lesz a vizsgálat tárgya. Végül is arról van szó, látni akarom a Fiúisten tevékenységét,
hogy lássam saját feladatom nagyszerűségét.

1. Megment a bűn terhétől.
Alaptételül ezt fogadjam: „Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem

hogy üdvözüljön általa a világ” (Jn 3,17). Így azután világos lesz:
a) Áldozati Bárányunk a Mester.
b) Megváltó Istenünk a Mester. „Hiszen tudjátok, hogy nem múlandó dolog, ezüst vagy arany vál-

tott meg öröklött, értéktelen életmódotokból, hanem a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak
drága vére” (1Pét. 1,18-19).

2. És „Isten fiává” nemesít.
Alaptételnek ezt a két szöveget fogadjuk: „Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott,

hogy Isten fiává legyen (Jn 1,12). „Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet” (1Jn.
4,8). – Ebből azután kettős feladat áll elénk:

a) Teljes lelkülettel fogadjuk be az isteni igéket.
b) Továbbá a szeretet életével nemesítsük Istenhez hasonuló életünket.
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Bef.: Mindez végül is a Fiúisten hozzám való leereszkedése. Mégpedig azért, hogy e kegyekkel
áldva Hozzá emelkedjék isteni hivatású lelkem.

13. beszéd: Mit tesz bennem a Szentlélek?
(Dogmatikus beszéd: A Szentlélek munkája)

Bev.: Most egész külön kiemeléssel, szinte „tulajdonítással” gondolok a Szentlélekre. A kérdésem
így is feltehető: milyen működést tulajdonítok a Szentléleknek?

1. A látás kegyét adva – lélektüzet lobbant.
Az első tehát: a megvilágosítás műve.
a) Megvilágítja előttem életünk értékét.
b) És megvilágítja előttem jövő életem tartalmát. Ez az isteni látás kegye.
2. Az élet kegyét hozva – a szeretet tüzét lobbantja.
Ebben hármas irány észlelhető.
a) Szeretni tanulom magamat – isteni értékkel.
b) Szeretni tanulom embertestvéreimet – isteni testvériségben.
c) És szeretni tanulom Istent – mindenekfeletti szeretettel.
Bef.: Ennek a működésnek megindítását tulajdonítom a Szentléleknek.

* *

c) alcsoport: A Szentlélek lendítő ereje

14. beszéd: Együttműködés a Szentlélekkel
(Erkölcsi beszéd: A Szentlélek és én)

Bev.: Vajon a Szentlélek eljövetele az emberi életnek kiteljesedését adja-e? A felelet akkor lesz
helyes, ha ezt a következő kettős vonalat rajzoljuk meg…

1. A Szentlélek az istenivé alakulás kegyelmét adja.
a) A természetfeletti élet alapja az isteni kegyelem.
b) A természetfeletti élet végleges kibontakozása – isteni kegyelem. Ez az Isten leereszkedése.
2. Az ember pedig az istenivé alakulás munkáját végzi.
De az ember nem tárggyá ragadott lény, hanem személyesen bontakozó alany. Tudatos befogadó.
a) Isten is Személy. Tehát leereszkedik hozzám. – Személyes a kinyilatkoztatás.
b) Az ember is személyes élettel törtet Felé… Személyes az életnemesedés. Ez az ember szemé-

lyes felemelkedése.
Bef.: Mi tehát az élet? Isten és ember szeretetkapcsolata. Tárgyilag: kegyelemadás és kegyelem-

élés.

15. beszéd: Meddig juthat az ember?
(Dogmatikus beszéd: Az élet teljessége)

Bev.: Fejlődő életünkben állandó a kérdés: meddig emelkedhet az ember? De itt lényegbeli élet-
célelérésről van szó. Mivé lehet tehát az ember?

1. Isteni emberré a földön.
a) A „föld embere” csak földi tökéletességre törne. De csak ez-e az ember? – Vágyai eget súrol-

nak.
b) Isten adományai – istenivé nemesítenek.
2. Végnélküli Isten-fiává – az égben.
a) Ez az istenivé nemesedés azután – az egek világába juttat. Így a kiteljesült élet –érezhetően iste-

ni. „Ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről-színre. Most töredékes a tudásom,
akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok” (1Kor. 13,12).

b) Itt a kiteljesülő élet –megszakított boldogság bírásával – végnélküli. „Aki szeret engem, tanítá-
somat megtartja. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23).

Bef.: Lényegileg tehát az az igazság, hogy istenivé teljesül ki az Isten fia, az ember.
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16. beszéd: Mi a lélek fénye?

Bev.: Mi a legnagyobb kincsünk? A föld és anyagiak csak rész lehetnek, a lelkiek (tudomány, mű-
vészet) is csak rész. – Mi tehát az egész?

1. A Szentlélek Isten leereszkedése. Az Isten az egyetlen – Aki – Egész.
a) Őt várjuk. Értelemmel keressük, vággyal igényeljük. „Ezt mondja az Úr: a kegyelem idején

meghallgatlak téged, és a szabadulás napján segítségedre leszek; megőrizlek s a népnek szövetségévé
teszlek, hogy helyreállítsd az országot” (Iz. 49,8).

b) Őt vesszük. Értelmünk Hozzá jut, de Ő hozzánk ereszkedik.
2. Az isteni élet kidolgozása.
De ez az isteni Fény nem marad világító erő. Életerővé lesz. – Mégpedig hogyan?
a) Égi ereje a Szeretet. Tehát kifakasztja a szeretet erényét. „A Lélek gyümölcsei viszont: szeretet,

öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, (szerénység), önmegtartóztatás, (tiszta-
ság)” (Gal. 5,22-23).

b) Égi célja a Szeretethez vivés. Tehát kifakasztja a szeretet cselekedeteit. – Így lesz igaz: „Nem
mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába. Csak… aki mennyei
Atyám akaratát teljesíti (jut be a mennyek országába)” (Mt 7,21).

Bef.: Végül is mindez fény. Égi ajándék az első és földi példát látás a második. Aki így lát és él, az
az Isten fia! „Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen (Jn 1,12).

17. beszéd: Mi a mi birtokállományunk?
(Erkölcsi beszéd: Lélekértékeink eredete)

Bev.: Mit hordozunk magunkban és honnét szereztük kicsengéseit? Teremtőnk adta – a létbeállí-
tással és a megszenteléssel! – Hogyan állunk tehát kincseinkkel?

1. Sine tuo numine.
Az Egyház himnusza ezt a szent szöveget énekli. És hogyan állunk ezzel?
a) A teremtés kegye után – az Isten leheletét, a lelket vesszük.
b) A megváltás után – magát a Szentlelket vesszük. – Ezek az Isten tárgyi adományai.
2. Nihil est in homine. De ezen kívül mi van az emberben? Csak az alanyi lendület, amellyel

dolgozunk; de ez is isteni indításnak az eredője.
a) Az Isten állandóan előre lendíti az embert.
b) A Szentlélek pedig örök szeretetáramlásban tartja a lelket.
Bef.: Mi tehát az „enyém”? Csak a jóakarat, amellyel Isten adományaival dolgozom. Jól jegyezd

meg: vettél mindent és sáfárkodnod kell mindennel!

18. beszéd: Az igazi életre segítő Lélek
(Erkölcsi beszéd: Az életút fénye)

Bev.: Kicsoda lehet a mi életünk igazi Fénye? Alapvetésben ez a felelet: az ég Fénye. – De ho-
gyan?

1. A felénk áradó szeretet az Isten.
Az Isten lényegét így határozza meg az apostol: „Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert az Isten

szeretet” (1Jn. 4,8). – Hogyan sugároz ez reánk?
a) Az isteni képmás közlésében. „Megalkotta tehát az Úr Isten az embert a föld agyagából, arcára

lehelte az élet leheletét és élőlénnyé lett az ember” (1Móz. 2,7).
b) Az isteni természet vételében. „Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy

ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek” (2Pét. 1,4).
2. Az állandóan áramló szeretet ömlésében.
Ámde az ember nem statikus lény, hanem dinamikusan kibontakozó. Mégpedig lényének teljével

tör a lényét megemelő Szeretet felé.
a) Állandó az Isten kegyelmi áradása. Még bennünk is lakik a Szentlélek.
b) Állandó az ember Istenhez törése. A lényeg: ad altiora natus sum!
Bef.: Mi tehát a mi legnagyobb értékünk? Az égi Szeretet, Aki szeretetet fakaszt belőlünk!
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19. beszéd: Az örök Fény – velem
(Dogmatikus beszéd: Fény és életem…)

Bev.: Vajon átfutó vagy állandó áramlás a Szeretet? Minden attól függ, milyen jellegű az élet. Itt
végnélküli életről van szó, tehát örökké velem az Isten. – De hogyan?

1. Veszem az újjászületés percében.
a) Ezt a Mester előre jelzi. „Bizony, bizony mondom neked, ha valaki újra nem születik vízből és

(Szent)lélekből, nem mehet be Isten országába” (Jn 3,5).
b) Ezt a Mester így rendeli: „Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet és kereszteljé-

tek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében” (Mt 28,19). Ez az isteni szeretet kegye.
2. És velem marad az Őt akarás percéig.
Mit jelent ez?
a) Megtagadhatom bűneimet.
b) Magamban hordozom erényeimet. – Mindezek lehetnek: az emberi személyes eltávolodás té-

nye, de egyúttal a személyes misztikus együttélés öröme: „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él
bennem” (Gal. 2,20).

Bef.: Végül így áll az igazság: amíg akarom, velem van a Szentlélek.

20. beszéd: A Szentlélek élő szentélyei

Bev.: Gyermeknépe – drága házanépe az Úr Jézusnak. Kérdezzétek csak magatoktól és tőlünk
élemedett öregektől: miért mondja felénk fordulva a Mester: „Bizony mondom nektek: aki az Isten or-
szágát nem úgy fogadja, mint a gyermek, nem megy be oda” (Mk 10,15). – A felelet: mert titeket a
Szentlélek szentélyének tart az édes Üdvözítő.

1. Ilyenek vagytok ti, az ártatlan kisdedek. A keresztség a lélek ártatlanságának teljességét adja.
Még az elesett természet rendjéből is felemel – az isteni életrendbe. Ez a megszentelő kegyelem isteni
életrendje. Így: ti az Isten legdrágábbjai és így a mennyország örökösei vagytok. Méltán mondja tehát
a Mester: ha nem lesztek olyanok, mint a kisdedek, nem mentek be Isten országába. – Mert ti Isten vi-
rágai vagytok, ezért támad a gonosz lélek csiga nyálkával erényeket ölni akaró durvasággal… De vi-
gyázat: Isten segítő keze megvéd a lélek pusztulásától!

2. Ilyenek vagytok ti, a törtető serdülő nemzedék. A Szentlélek indító kegyelme legerősebb a
serdülő ifjúban. – Hol észlelhető? A legnemesebb előretörésekben! Figyeljük életünket! Ez az időszak
a legnagyobb jóratörés ideje. Ez a Szentlélek indítása. Ezért támad titeket – a jó élet reményét hordo-
zókat – a gonosz lélek a belső serdülési zavar fokozott izzításával. – Figyelem! A Lélek ereje biztos
védelmet biztosít a támadással szemben!

3. És ilyenek vagytok ti, a felifjodott ifjúság.
Az ifjú életet túlzott öntudattal és gőgös önfejűséggel alakítókat és élőket ezért támadja a gonosz

lélek további ösztönös élethullámmal. – Figyelem! Győz a lélek – a jövő érdekében!
Bef.: Íme, a Mester tanítása szerint padokba ülünk és hallgatjuk az élő életszentélyek példájának

szavát, és így igaz lesz a Mester szava: olyanok leszünk élemedettek is, mint a gyermek és bejutunk a
mennyek országába.

21. beszéd: Én az örök Fénynél
(Dogmatikus beszéd: Az örök együttes)

Bev.: Hová tör az élet? Oda, ahonnét jött, Istenatyánkhoz. És milyen leszen ez az élet az embert
tekintve?

1. Az örök Fény reámsugárzásában látó.
Mit lát?
a) Önmagának célbafutását. „A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartot-

tam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bí-
ró, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik örömmel várják eljövetelét” (2Tim. 4,7-8).

b) Istenatyánk fenséges jelenlétét. „Ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről-
színre. Most töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok” (1Kor. 13,12).
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2. És az örök Fény szeretetáramlásában – boldogságban élő.
Ez is a „célbafutásból” ered, de valóságban ez is kettő.
a) Isten dicsőségének tárgyi magasztalása.
b) És az ember alanyi boldogságának birtoklása.
Bef.: Hazatérek és Vele boldogan élek. Ez a lényeg.

* * *

B/ rész – a/ csoportja: a „kis liturgia” szövegéhez írt beszédek

A „kis liturgia” szövegeit is úgy kell értékesíteni, hogy a Pünkösd gondolatát itt is át kellene csil-
lantani. Mégpedig azért, hogy közvetlen kapcsolatot találhassunk az ünnep lelkét érző hívekkel.

1. (Introitus) beszéd: Az Úr kínálta élettáplálék
(Dogmatikus beszéd: Táplálékunk)

„Táplálná őket a búza zsírjával, és jóllakatná mézzel a kősziklából” (Zsolt. 80,17).

Bev.: A fejlődés vonalára állított a Teremtő, és így a kialakulást szolgáló eledelről is gondoskodott
az égi Atya. A lényeg ez: felszívjuk az életerőket, hogy életté alakítsuk rejtett erőinket. – De mivel
táplál az égi Atya?

1. Kenyeret ad a föld talajából.
Azért adja ezt először, mert testi életet is élünk.
a) Az Írás így jellemzi ezt a kegyet: „Táplálná őket a búza zsírjával, és jóllakatná mézzel a kőszik-

lából” (Zsolt. 80,17).
b) De erre így feleljen az ember: „Örvendjetek az Istennek, a mi segítőnknek, ujjongjatok Jákob Is-

tenének” (Zsolt. 80,2). Az Úr segítő kegyét munkával köszöni meg az ember.
2. De égi kegyelmet ad az egek világából.
Ez az eledel már a lélek eledele.
a) Ennek befogadására és értékelésére úgy kell születnünk. Ezért mondja a fejlődés kiteljesüléséről

a Mester: „Bizony, bizony mondom neked: Aki nem születik vízből és (Szent)lélekből, nem mehet be
Isten országába” (Jn 3,5).

b) Ennek az életnek megindulására kell az égi hit. „Aki hisz a Fiúban, az örökké él” (Jn 3,36). –
Hangzik az isteni ige, és hallgatja a föld embere.

c) És ennek kitermeléséhez szükséges az „égi fényben” átélt élet. Ezért mondja az Írás: „De aki az
igazságot teszi, az világosságra megy, hogy nyilvánosságra jusson: tetteit Istenben művelte” (Jn 3,21).

Bef.: Fejlődő ember! Figyelj arra, hogy testi-lelki életed kialakulására eledelt kínál az Isten.

2. (Introitus) beszéd: Mi fakadjon az ember lélektalajából?
(Erkölcsi beszéd: A hálás ember)

Bev.: Ha kenyér és égi táplálék lesz életasztalunk isteni adománya, akkor milyen legyen a „terített
asztal” népének viselkedése? Vajon elég-e a Zsoltáros örömdala: „Örvendjetek az Istennek, a mi segí-
tőnknek, ujjongjatok Jákob Istenének” (Zsolt. 80,2)? – Próbáljuk részletezni, mit kell tennie az Úr ven-
dégének?

1. Hálát kell zengenie a vett jókért.
És a hála ténye?
a) Köszönő ima. Ez az ajkon át csendülő köszönet.
b) És életté teremtett hála. Ez pedig az életben mutatkozó átnemesedés. Jól jegyezd meg: a Szentlé-

lek kegyelmét veszed, tehát a léleknemesedés munkáját is szolgálod.
2. Szeretetet kell sugároznia a végtelen Szeretetért.
A hálás vétel és az egyéni felhasználás nem volna kielégítő eredmény. Magunk fejlődése mellett

mindig szorgosan követelődzik a mások felé kiáradó szeretet hálája.
a) Teremteni kell Isten kegyelméből – az „isteni embereket”.
b) Áldozatos szeretettel kell arra hangolni embertestvéreinket.
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Bef.: Az így értékesített „isteni eledel” olyan „életforrássá” alakít, amelyből előrobban a másokat
éltető „életvizek” bőséges csordulása. „A víz, melyet én adok, örök életre szökő vízforrás lesz benne”
(Jn 4,14).

*

1. (Oratio) beszéd: Add a hit kegyelmét!
(Erkölcsi beszéd: A lélek kincseinek leesdése)

Bev.: Mivel a könyörgés szövegéhez fűződünk, érthető tehát, hogy kérés lesz szavunk. Kérve is
csatlakozunk ma az Egyház imájához, és könyörögve száll imánk az ég Urához. – De mit kérjünk mi
is – az Egyház imájával?

1. Hitet kérjünk.
Ez az első és legnagyobb kincsünk.
a) Ez tárja elénk – igazi hivatásunkat és értékeinket.
b) És ez nevel minket Isten fiaivá. „Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten

fiává legyen, annak, aki hisz őbenne” (Jn 1,12).
2. Békét várunk.
Ez már a hitnek a földi életben is érezhető eredője,
a) A béke gyökere a szeretet. Egymást szeretni annyi, mint békét birtokolni. Ennek alapja pedig az

Istenre támaszkodó hit.
b) A hitből élő ember azután az élet békéjét várja. Földön. Égben. Azért olvassuk ezt a szép szöve-

get: „A Lélek gyümölcsei viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelíd-
ség, (szerénység), önmegtartóztatás, (tisztaság)…” (Gal. 5,22-23).

Bef.: Kérjük tehát a Szentlélektől kegyelmeként a hit erejét, és elérjük az életben a lélek békéjét.

*

1. (Szentlecke utáni ének) beszéd: A nyelvek adományát vevő apostolok

„Valamennyien elteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy amint a Szent-
lélek szólásra indította őket” (Ap.Csel.2,4).

Bev.: A Szentlecke után ezt az éneket énekli az Egyház (amit a cím után írtunk). A dal lendületét a
Szentlélek adta, és belső ereje a lelkek emelését szorgalmazta. – Mit árul el az apostolok első nagy be-
széde?

1. Az Írás szerint idegen volt a hallgatók előtt a nyelvük.
a) Idegen volt – nyelvészetileg.
b) De még idegenebb volt tartalmilag. Földiek csodáit és áldásait hirdették; azokat az áldásokat,

amelyeket várni sem mert volna a föld embere.
2. De hallják, és érti a lelkük.
Ez áll az apostolokra és áll a hallgatókra.
a) Az apostolok lelkében felelevenedett a Szentlélek érkezése folytán! – a múlt isteni kinyilatkoz-

tatás: „A Vigasztaló pedig, akit az Atya nevemben küld, megtanít majd mindenre és eszetekbe juttat
mindent, amit mondtam nektek” (Jn 14,26).

b) A hallgatók előtt pedig felvillant az igazság fénye és reávilágítva a helyes útra – az Isten orszá-
gába vezette az Isten népét. Ezért olvassuk: „Elrendelte tehát, hogy kereszteljék meg őket Jézus Krisz-
tus nevében. Tőle pedig azt kérték, hogy maradjon náluk néhány napig” (Ap.Csel. 10,48).

Bef.: Az Isten adománya akkor érvényesül életünkben, ha az égi hangok értelmet találnak bennünk
és rajtunk keresztül másokban is.

2. (Sequentia) beszéd: Mikor kérjük a Szentlelket?
(Erkölcsi beszéd: A Szentlélek kegyelmének leesdése) „Veni Sancte Spiritus”

Bev.: Az apostolok életének az a pillanata vette a Szentlelket, amikor indulni akartak a nagy élet-
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útjukra. Várták, hogy erőivel töltekezzenek. „A Vigasztaló pedig, akit az Atya nevemben küld, megta-
nít majd mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek” (Jn 14,26). – És mi mikor kér-
jük érkezését?

1. Kérd – minden kikezdésben.
Alaphang ez legyen: a nagy kérdésekben.
a) A lélek újjáalakítása előkészületében (gyónás előtt).
b) Munkáink megindulásakor (napi munka, tanulás stb.).
2. De különösen kérd életfordulókon.
Ámde tagadhatatlan, hogy az emberi életben nagy fordulatok is vannak.
a) Első – a világnézeti és életvonal teremtési fordulat… (Isten felé fordulás, életszolgálat irányvé-

tel stb.).
b) A második a földi életben való fordulás (pályaválasztás, házasság, papi élet stb.).
Bef.: Mindezekhez fény és látás kell. De kitől kaphatjuk ezt? Az égi Tűz, a Szentlélek erejétől.

*

1. (Offertorium) beszéd: Az Úr szava

„Dörgött az Úr az égből, hallatta hangját a Fölséges… Feltárultak a földkerekség alapjai korholó
szavadtól, Uram, haragod leheletének fúvásától” (Zsolt. 17,14 és 16).

Bev.: Szavának csengését mutatja a pünkösdi Lélek elérkezését jelző leírás: „Mikor elérkezett
pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész
közeledett volna, zaj támadt az égből és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek” (Ap.Csel. 2,1-
2). Ez a külső jel kísérte a Lélek megjelenését. De kérdés: milyen belső átalakulást mutat az égi hang-
nak felcsendülése?

1. Teremtő erejét mutatja.
Ez az erő – az apostolokat és a híveket – átalakítja.
a) Gyengékből erőseket teremt.
b) A földiesekből lelkieket alakít.
2. És a Szeretet csengését árasztja. Miért?
a) Magából áradó Jósággal teremt. Ezért hangzik ez a mondás: „És látá az Isten, hogy mindaz,

amit alkotott, felette jó volt” (1Móz. 1,32). – De az apostolok lelkét is istenivé teremti.
b) És Magához vonzó szeretettel gondoz. Igaz ez a tétel: „Benne élünk, mozgunk és vagyunk”

(Ap.Csel. 17,28). És valóság ez is: „Én pedig, ha fölmagasztalnak a földről, mindent magamhoz von-
zok (Jn 12,32).

Bef.: Az „Úr szava” bennünk is szól. Belső átalakulásunk, istenivé nemesedésünk ennek a hang-
nak az eredője.

2. (Offertorium) beszéd: Az Úr szavának kísérete és eredménye
(Erkölcsi beszéd: Az Úr szavának észlelése)

Bev.: Felajánlási imánk így szól: „Dörgött az Úr az égből, hallatta hangját a Fölséges. És hullott a
jégeső és az izzó parázs… Láthatóvá lettek a vizek forrásai, feltárultak a földkerekség alapjai korholó
szavadtól, Uram, haragod leheletének fúvásától” (Zsolt. 17,14 és 16). – Szinte figyelmeztet, hogy Isten
szava erőteljesen zeng, de mindig életerőt fakasztó erő. – Hogyan szól a mi életünkben?

1. Sokszor lélekvihar az előzménye.
Különösen ott erős, ahol nagy változásra van szükség.
a) A viharos élet támadásai. Itt az anyagi bajokra kell gondolni (Jób példája).
b) A lelkiismereti zavarok. Itt belső konfliktusokra gondolhatunk (élettragédiák, elméleti ingások,

erkölcsi elesettségek stb,).
2. De mindig lelkiélet-fakadás az eredménye.
Kérdés marad: vajon csak öncél a zavar? A felelet ez: mindig a jó diadala. „Ne ítéljetek tehát idő

előtt, míg el nem jön az Úr, aki bevilágít a sötétség titkaiba, s a szívek szándékait is földeríti. Akkor
majd mindenki elismerésben részesül Istentől” (1Kor. 4,5).
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a) Ezt hozta az apostoloknak. Látták és éltek a Lélek vétele után. „Ők pedig örvendezve távoztak a
főtanács elől, mivel méltóknak bizonyultak, hogy Jézusért gyalázatot szenvedtek. Továbbra is min-
dennap tanítottak és hirdették a templomban és magánházakban Jézust, a Messiást” (Ap.Csel. 5,41-
42).

b) Ezt hozza mindnyájunknak! Ne felejtsd! Az anyagi, vagy szellemi veszteség új és új magasabb
rendű igényt szül.

Bef.: Azért öröm fogadja az Úr hangját!

*

1. (Secreta) beszéd: Ajándék – égi ajándék
(Erkölcsi beszéd: Az ajándékot váró ember)

Bev.: Az embernek tudnia kell ezt a helyes életértéklést adó tételt: „Ki tesz téged másnál különb-
bé? Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig megkaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna?”
(1Kor. 4,7). Természetesen ez így értelmezendő: Istentől mindenünk. – Hogyan kell ezt látnunk és
hasznosítanunk?

1. Földieket hozunk.
Az Isten gazdagon indít.
a) Mindent veszünk. Lényegünk ez: „Megalkotta tehát az Úr Isten az embert a föld agyagából, ar-

cára lehelte az élet leheletét és élőlénnyé lett az ember” (1Móz. 2,7).
b) Mindent Istennek kínálunk. Ezt a szent szöveget értelmezd szélesen: „Mutassuk be általa Isten-

nek szüntelen a dicséret áldozatát: nevének ajkunkon fakadó magasztalását” (Zsid. 13,15).
2. Égieket kérünk.
De ez az ajándék megtetézetten várható.
a) Isteni természet a kincsünk. „Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiá-

vá legyen (Jn 1,12).
b) Istenivé alakulás az értékünk. Ennek földi kifejlődése: „A remény pedig nem csal meg, mert Is-

ten szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által” (Róm. 5,5). Ennek égi diadala: „Aki
szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lak-
ni” (Jn 14,23).

Bef.: Mi tehát az ember? Isten életképe, ki az Úr csodás ajándékával jár a földön és – mindent Is-
tennek kínálva – végnélküli életet él az égben.

*

1. (Communio) beszéd: A Szentlélek tanítása
(Erkölcsi beszéd: A Szentlélek indító ereje)

„Én pedig kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek: az igazság Lelkét, aki mindörökké
veletek marad” (Jn 14,16).

Bev.: A Szentlélek vétele nem statikus erőhalmozás, hanem dinamikus erőérvényesítés. – De mi
ebben az észlelhető folyamat?

1. Az Isten igéjének közlése az indítás.
A megindulás az ige útján történik.
a) Fons vitae. Istentől jön, az apostoli ajak hirdeti és a Szentlélek erősíti. „Én vagyok az élet ke-

nyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé, és aki bennem hisz, nem szomjazik soha” (Jn 6,35).
b) Vita evangélista – a gyümölcs. Ez lehet saját életünket szolgáló és lehet más életét emelő.

„Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen (Jn 1,12).
2. Az Isten szeretetének vétele és erősítése – a folytatás.
Az ige – előkészítő hang. Erre felfigyel és befogadja és lélektelevénybe veti a jóakaratú ember. De

a valósággá fejlődés ütemét a szeretet adja.
a) Ezt a kegyelmet is a Lélek hozza.
b) Ezért az ajándékát is a Lélek alakítja életté. „A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit.

Hozzátok intézett szavaim lélek és élet, de vannak köztetek, akik nem hisznek” (Jn 6,63).
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Bef.: A Szentlélek igazi életnevelő. Tanítva oktató, szeretettel célba juttató. „A tanúság pedig arról
szól, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet Fiában van” (1Jn. 5,11).

2. (Communio) beszéd: A Szentlélek szerepe
(Erkölcsi beszéd: Miképpen működik énbennem a Szentlélek?)

Bev.: Magam életére gondolok és az áldozás imájában azt kérdezem: hogyan dolgozik bennem a
Szentlélek? Az Írás szavait szem előtt tartva részletezem.

1. Megvilágítja az értelmet.
Ez az első.
a) Adománya tehát a természetfeletti látás. Ezt mutatja az apostolok példája.
b) Megvilágító fénye – az életút tiszta látása. Ezt tanítja az Írás: „Az igazi világosság, mely minden

embert megvilágosít” (Jn 1,9).
2. Hogy jól ismerd az isteni kegyelmet.
De mire segít a látás kegyelme?
a) Az életnek látása – a külső beállításnak az észlelése. Ez is kegyelem. Mert aki a helyes útra lép,

azt az Isten indítja reá. A Mester szavát értékelni kegyelem: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.
Senki sem jut az Atyához, csak énáltalam” /Jn 14,6/.

b) De a belső lélekértéklés az isteni úton való járásnak a segítése.
Magunknak így kell látnunk: „…nem rabszolga többé, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten által

örökös is” (Gal. 4,7).
c) És az isteni kegyelem felhasználása az élet tökéletes kibontakozásának, megszentelésének szol-

gálata. Ezért is magasztalja az apostol: „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal.
2,20).

Bef.: Mi tehát bennem a Szentlélek ajándéka? Az isteni út és isteni kegyelem helyes értékelése.

*

1. (Postcommunio) beszéd: Égi áldozat – földi védelem
(Erkölcsi beszéd: Az Úr áldásai)

Bev.: Ma azért imádkoztunk a szentmisében, hogy isteni Áldozatunk ajándékaként hálás legyen a
lelkünk az égiek vételéért és leesdjük a földiek védelmét. – Hogyan értelmezze ezt az ember?

1. Megáldottak égiekkel.
Ez az első megállapítás.
a) Ez a földi és égi kincsek vételéért járó köszönet (test, lélek, kegyelem, Szentlélek).
b) Ez pedig az örök remény és bizakodó lélekadomány. – „Aki szeret engem, megtartja tanításo-

mat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23).
2. Védelmezettek – földiekben.
Azt azonban jól tudjuk, hogy életünkben támadások érhetnek. Olyanok vagyunk, mint a Jerikó felé

haladó utas... Védelmet kérünk a támadás ellen.
a) Lehetnek ezek – földi kincseink ellen indulók. Kívülről jövők, igaz támadások. De lehetnek be-

lülről jövők: lazaság, ösztönösség...
b) De lehetnek ezek lelki kincseink ellen irányulók (ezért imádkozzuk: ne vígy minket kísértésbe...

Mert ezek a támadások gonosz lélek támadásai vagy emberek romboló tanítása...).
Bef.: Mit kell tehát tennünk? Hálás lélekkel kell értékelnünk kincseinket és alázatos szívvel kell

leesdeni égi védelmünket!

* * *

B/ rész – b/ csoportja: az Evangéliumra épített beszédek

A mai Evangélium szövege így szól: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda,
hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Isten nem azért küldte Fiát a világba,
hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, azt nem ítéli el, de aki
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nem hisz, azt már elítélte, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában. Az ítélet ez: A világosság a világba
jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert gonoszak voltak tetteik.
Mindaz, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy nyilvánosságra ne
jussanak tettei. De aki az igazságot teszi, a világosságra megy, hogy nyilvánosságra jusson: tetteit Is-
tenben művelte” (Jn 3,16-21).

A szöveg alapján az Isten kiáradó szeretetét tanítja (Messiás küldés!), de egyúttal az ítélet kérdését
is érinti. De az egész szöveg a világosság és sötétség, a jó és gonosz emberek életének eltéréséről szól
és dicsőíti azokat, akikről elmondható: „De aki az igazságot teszi, a világosságra megy, hogy nyilvá-
nosságra jusson: tetteit Istenben művelte” (Jn 3,21). – Először különálló beszédvázlatokban az evangé-
liumi szöveg egy-egy tételéről szólunk. Majd a felvetett gondolatokat emelve ki, az Istennek az em-
berhez ereszkedését és az embernek a hit útján való felemelkedésének kérdéseit fogjuk érinteni. Ter-
mészetesen foglalkozunk a Szentlélek erejének szerepével. Zárókőként több beszédláncot közlünk,
hogy a szónoknak módja legyen arra is, hogy egybefogó rendszerben tudja kifejteni a napi Evangéli-
umra építkező gondolatait. – Lássuk ezeket egyenként.

Különálló beszédek

a) alcsoport: A világ kormányzása és az ember keresése

1. beszéd: Kormányozza-e a világot a Szentlélek?
(Dogmatikus beszéd: A világ kormányzása)

Bev.: A Mester a Szentlélek eljövetelét ígéri, hogy annak ereje vezesse és éltesse az ittmaradt
„házanépét”. – Kérdezzük ma: hogyan működik a Szentlélek a népek életében?

1. Kormányoz – a lelkek pásztorai útján.
Az Egyház tagjait a tanító és tanuló Egyházra szokták osztani. Az alap: az egyik veszi a Mestert, a

másik hallgatja a tanítókat.
a). A Szentlélek választja. Az első választás története ez: „Erre kijelöltek kettőt: Józsefet, akit

Barzabásnak, más néven Jusztusznak is hívtak, és Mátyást. Azután így imádkoztak: „Urunk, ki min-
denkinek szívét ismered, mutasd meg, e kettő közül melyikre esett választásod...” (Ap.Csel. 1,23-24).
– Később a választás eredete: a pápa döntő szava.

b) A tanításokat a Szentlélek sugallja.
2. Kormányoz – az egyetemes Egyház irányító befolyásával.
Az egyetemes Egyház az üdvösség igéinek hirdetője.
a) Hordozza és hirdeti az isteni kinyilatkoztatást. Működési alapja: „Menjetek tehát, tegyetek ta-

nítványommá minden népet és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében” (Mt
28,19).

b) És a Szentlélek óvja és sugallja a hirdetendő igazság valóságát. Fontos igazság: Péter az Egyház
feje, de egyúttal az igazság hordozója. „Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint
a búzát. Én azonban imádkoztam érted, hogy meg ne fogyatkozzék a hited, hogy te egykor megtérve
megerősítsd testvéreidet” (Lk 22,31).

Bef.: Végül is a Szentlélek az indító! Az Ő eljövetele az igazság alapja és biztosító életpecsétje. Er-
re hivatkozik a Mester is mondván: „A Vigasztaló pedig, akit az Atya nevemben küld, megtanít majd
mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek” (Jn 14,26).

2. beszéd: Mikor örömteljes a mai ember élete?
(Erkölcsi beszéd: A mai ember élete)

Bev.: Az isteni erőt váró apostolok lelkét szomorúság töltötte be. De kérdezhetnők: vajon öröm-e a
mai ember élete? A felelet ez lehetne: küzdelem és harc a mai ember élete, de örömre törés a mi életcé-
lunk. – De kik mondhatók boldogoknak?

1. Boldogok azok, akik az örök világot várják.
a) A mulandókat várók vagy birtoklók – elgyengülnek vagy elöregednek. Ezért halljuk: „Mindaz,

aki e vízből iszik, megszomjazik ismét. De aki abból a vízből iszik, melyet én adok, nem szomjazik
soha többé” (Jn 4,13).
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b)Az örök életet várók mindig fiatalok maradnak, azért – mert ifjúvá teszi őket a hit. „Én vagyok a
föltámadás és az élet: aki bennem hisz, mégha meg is halt, élni fog” (Jn 11,25).

2. És örömmel telítettek azok, akik az örök kincseket halmozzák.
Az élet alapvonala a gyűjtés. De csak melyik gyűjtés boldogító és örömre hangoló?
a) Az örök kincsek adják a lélek igazi tartalmát. „Gyűjtsetek kincseket a mennyben, ahol se moly,

se rozsda nem emészt, tolvajok nem törnek be és nem lopnak. Ahol a kincsed, ott a szíved is” (Mt
6,20-21).

b) És ugyancsak ez teszi az embert boldoggá és kielégültté. Olvasd csak: „Senki két úrnak nem
szolgálhat: vagy gyűlöli az egyiket s szereti a másikat, vagy egyikhez ragaszkodik s a másikat megve-
ti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak” (Mt 6,24). „Azt mondom tehát nektek: Ne aggódja-
tok megélhetésetek miatt, hogy mit egyetek vagy mit igyatok, sem testetek miatt, hogy mibe öltözze-
tek. Nem több-e az élet az eledelnél, s a test nem több-e a ruhánál?” (Mt 6,25). És egészítsd ki ezzel a
szöveggel: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van és én föltámasztom az
utolsó napon” (Jn 6,54).

Bef.: A telt „tarisznyások” az élet boldog zarándokai. Ezért van az, hogy csak akkor lesz boldog az
ember, ha egekre feszülve vár és égieket nyer. Ez a várás hozta az apostoloknak is – az isteni erőt.
„Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak
heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből… Valamennyien beteltek Szentlélekkel és külön-
féle nyelveken kezdtek beszélni, úgy amint a Szentlélek szólásra indította őket” (Ap.Csel. 2,1 és 4).

3. beszéd: A boldog ember sorsa
(Erkölcsi beszéd: A boldogság tartalma)

Bev.: Az emberiség egekre feszülő és állandóan boldogságra vágyó. Vagy elszerényedve a földből
vesz, vagy teljes igénnyel az égből vár. – De kérdezzük csak: ki lép a boldogság útjára?

1. Akit Magához emel és természetével gazdagít az Isten.
Van ebben ősi emberi megdicsőülés, de már ennek alapja is az Isten.
a) Az eget váró és örök értéket kereső. Jelszavát ez az ige adja: „Ti keressétek elsősorban Isten or-

szágát s annak igazságát, és ezeket is mind megkapjátok” (Mt 6,33).
b) Az égből gazdagodó örök kincsekkel gazdagodik. Valósággá válik így: „Élek ugyan, de nem én,

hanem Krisztus él bennem” (Gal. 2,20).
2. Akit végül is sajátjává tesz az Isten,
De hogyan megy ez végbe:
a) Ez a kisajátítás már a földön kezdődik. Újjászüli az Úr kegyelme. „Bizony, bizony mondom ne-

ked: Aki nem születik vízből és (Szent)lélekből, nem mehet be Isten országába” (Jn 3,5). És istenivé,
krisztusivá teszi az életét. „A remény pedig nem csal meg, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a
ránk árasztott Szentlélek által” (Róm.5,5).

b) És ez a kisajátítás a szeretet erejével örök egybefonódás lészen. „Most megmarad a hit, remény,
szeretet, ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet” (1Kor. 13,13).

Bef.: De észlelhető-e ennek a tartalmas életnek a földön is jelentkező boldogsága? Igen! Mégpedig
úgy, hogy derű, lendület, felfelé törés érvényesül az élet egész útján. Így tehát a lélektrubadurok az Is-
ten kisajátított nemzedéke.

4. beszéd: Az élet napsugarában
(Erkölcsi beszéd: Az öröm jelentősége)

Bev.: Hol érzi jól magát az ember? Mindenesetre ez a válasz: ahol a boldogság serlegéből hörpint-
het… Hisz ezért igényünk a töltött serleg, a tánc, a zene… De hol van a valóságos boldogság ligete?

1. Talán a föld örömeinek derűjében?
a) Természetünk hajlamos volna erre az igenlő feleletre. Boldogságra vágyunk, és kígyóhangok

örömöt kínálnak…
b) Sőt szívesen alátámasztaná az Írás szavaival is: „Ültette pedig az Úr Isten kezdettől fogva a

Gyönyörűség paradicsomát: ebbe helyezé az embert, akit alkotott” (1Móz. 2,8).
2. A helyes felelet ez: lelki örömök csöndes otthonában.
Az ember valóban boldogságra teremtett lény. Természete: erre hangolja. Isteni célja: erre segíti.
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De ez a boldogság tartalmilag nem a földiekben, hanem a lelkiekben keresendő. Ennek lényege:
a) Uralom a földön. „És megáldá őket az Isten és mondá: Szaporodjatok, sokasodjatok, s töltsétek

be a földet s hajtsátok uralmatok alá és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain s minden állaton,
amely mozog a földön” (1Móz. 2,28).

b) Tökéletesedés a lélekben. „Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben él-
jetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét kaptátok, melyben azt kiáltjuk: „Abba, Atya!” (Róm. 8,15).

c) És az istenivé nemesedés kegyelmét. Ennek gyökere: „Így váltotta be nekünk legszebb és leg-
nagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek” (2Pét. 1,4). Ennek ered-
ménye: „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal. 2,20).

Bef.: Jegyezd meg: „Maga a Lélek tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk. Ha pedig
fiai, akkor örökösei is Istennek, Krisztusnak pedig társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele
együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk” /Róm.8,16-17/.

5. beszéd: Az élet súlypontja
(1945. V. 21.)

Bev.: Valahová tör a világmindenség. A fa… a virág… a méhecske… és az ember? Benne is ket-
tős a törtetés!

1 A boldog élet földön való kiteljesülésére.
2 És ennek örök otthonban való kivirágzására.
Bef.: A boldogságkeresés tehát az élet lendítője, és az Isten találás a lélek lendületének súlypontja.

Ez az élet örök odahajlása az Úrhoz. Ennek szolgálatát lendíti a pünkösdi Lélek.

6. beszéd: Az igazság fényét kereső lélekvakok
(Erkölcsi beszéd: A fényt kereső ember)

Bev.: Diogenész embert, Pilátus igazságot keres. – Egyik az igazi életet, a másik az élet gyökerét
keresi. – Mi jellemzi a kereső embert?

1. A kereső mindig jóakaratú.
Életének hangja: „Harmatozzatok, egek, onnan fölülről, és csepegjék a felhők az igazat” (Iz. 45,8).

Életének dala: „Ami odafönn van, arra irányuljon figyelmetek, ne a földiekre” (Kol. 3,2).
a) Az „útszélen” is – a Mesterhez kiált. „Amikor Jerikóhoz közeledett, egy vak koldus ült az útfé-

len… Mikor (Jézus) odaért, megkérdezte: „Mit akarsz tőlem?” „Uram, kérte, hogy lássak”… (Lk
18,41).

b) A tanító Mestert hallgatásában is. „Nagy népsereg követte Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsá-
lemből, Júdeából és a Jordánon túlról” /Mt 4,25/.

2. A kereső végül is – Istent találó.
De miért?
a) Mert az emberi természetet Isten ilyenné teremtette. „Hiszen tudjátok, hogy nem múlandó do-

log, ezüst vagy arany váltott meg öröklött, értéktelen életmódotokból, hanem a hibátlan és szeplőtelen
Báránynak, Krisztusnak drága vére” (1Pét. 1,18-19).

b) Mert a Mester megígérte. „Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót
nyitnak” /Mt 7,7/.

Bef.: Az élet „pilátusai” a kétkedők, és az élet „Diogenészei” az életet keresők. A Szentlélek le-
ereszkedésével, a Lélek „tüzes nyelvének” vételével „isteni látókká” nemesednek.

*

a) változat: Az életfényt keresők „Diogenészei”
(Erkölcsi beszéd: A tökéletes élet keresése)

1. „Embert” még csak találhatnánk a földön…
2. De „isteni embert” csak a Lélek-járás nyomán…
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b) változat: Fényt keresek
(Liturgikus beszéd: A mécses beszéde)

1. A kioltott oltártüzek…
2. A szentelt tűztől lobbantott új fények.

*

7. beszéd: Elhagyott az Úr?…
(1945.V.21.)

Bev.: Az árvák jaja, a kétségeskedők szomorú életdallama… Az igazság ez:
1. Elhagyott a történelmi idő sodrában.
„…hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek” (Jn 14,2).
2. De velünk marad egész életünk folyamán.
A tényét így ígérte: „Íme, én veletek maradok mindennap, a világ végéig” (Mt 28,20).
Bef.: Velünk és bennünk az Úr! –Ez a pünkösdi Lélek megszállásnak valóságos csodája.

* *

b) alcsoport: Az Isten leereszkedő szeretete és az emberi hit felemelkedő ereje

1. beszéd: Földi otthonunk – Isten Atyánk háza
(Dogmatikus beszéd: Isten háza)

Bev.: Földünk nagysága elkápráztatja az embert, de a csillagvilág mérhetetlensége mellett parány-
nak látjuk a földet. De mindez Végtelennek mutatja a Teremtőt, aki mindennek Alkotója. – De kivé
emeli az embert, akinek boldogítására adja mindezt az Isten?

1. A Teremtő Atya világa – a „nagyvilág”.
a) Istenről azt mondja az Írás: Ő minden! „Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami

lett” (Jn 1,3). És ezt is mondja: „Emeljétek fel szemeteket a magasba, és nézzétek: Ki teremtette eze-
ket? Ő az, aki megszámláltan kivezeti seregüket, és nevén szólítja valamennyiüket” (Iz. 40,26). Ő te-
hát az egész világ Ura.

b) De ez a hatalom olyan kiáradás, amely a szépséget és a jóságot is kivillantja. Az egész világ te-
hát csodás vetület, amely a Végtelen dicsőségének néma hirdetője. Valami csodás nagy orgona a vi-
lágmindenség, amelynek búgó regiszterei ezt a csodás dallamot játsszák: „Szent, szent, szent az Úr, a
mindenható Isten, aki volt és aki van és aki eljövendő!” (Jel. 4,8).

2. De kiemelt érték – a „kisvilág”.
Valójában ő is része ennek a nagy mindenségnek, de az Atya jósága folytán az örök világnak is

várományosa. Fejlődő, alakuló, ahol dolgozik és ahonnét átfutó élet után az örök hazába tér. Milyen ez
az átfutó otthon?

a) Minden jóval áldott és minden szépséggel díszített. Jól mondja az Írás: „És látá Isten, hogy
mindaz, amit alkotott, felette jó volt” (1Móz. 1,31). Nem csoda! Ahol az Isten teremtő ereje jár, ott vi-
rágba szökken a mező. Csak az a baj, hogy ahol az ember lépked, ott sokszor virágot tapos a szöges
cipőtalp.

b) De lehet itt az ember is teremtő? Lehet és legyen is! Ez a földi hivatása! Szebbé kell tenni a föl-
det! Ezért hangzik az Úr szava: „…töltsétek be a földet és hajtsátok uralmatok alá…” (1Móz. 1,28).

Bef.: „Nagy” – „kicsi” – emberi fogalmak. Nagy az ember, mert lélek, és Minden az Isten, mert
Végtelen. Ezek az igazi méretek!

2. beszéd: Isten szeretetének leereszkedése
(Dogmatikus beszéd: A Szentlélek szerinti ember)

Bev.: A személyes Isten teremtő művének eredője a világ és az ember. De ez a létrehozás nem zárja
le az Isten működését a mindenség felé. A nagy világ és a kis világ csak fenntartott. Erőt is igényel ez
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a fennmaradás. – Közvetlenebbül érdekes kérdés: mi az ember élete?
1. A Szeretet Lelkének sugárzása az eleven ütembe lendítője.
Mit jelent ez?
a) Munkát. Fontos gondolat, mert az elpihenéssel szemben állandó tevékenységet hirdet.
b) Nemcsak testi és külső technikai szolgálatot, hanem lelkit is. Ez pedig így oszlik meg: van eb-

ben meglátás és nekilendülés. Látja az ember az élet igazi eredetét, értékét és célját. Ezért azután en-
nek kiteljesülésére tör.

c) Honnét ez? Íme, a Szentlélek sugárkévéjének fényvetésére kell utalnom. A Szentlélek az indító,
és a meglendített lélek – a tevékenykedő. „A szél ott fúj, ahol akar. Hallod zúgását, de nem tudod,
honnan jön és hová megy. Ez áll mindarra, aki lélekből született” (Jn 3,8). Nem elég ugyanis csak lát-
ni, hanem szolgálni is kell a célbafutást. Honnét ez az erő? Ismét a Szentlélek sugárzó ereje pezsdíti az
ember lelkét. Mindig a tevékenységre és erre az eredményre: „Ami testből születik, az test, de ami lé-
lekből születik, az lélek” (Jn 3,6).

2. A Szentlélek megszentelő kegyelme az ember istenivé nemesítője.
Ez az emberi élet legfelsőbb átalakulása. Eddig a földi és jórészt a természethez tartozó kiváltsá-

gok birtokosa volt az ember. Most már az isteni természet részese. Ez a megváltás kincse.
a) Honnét tudod? Olvasd az Írást: „Bizony, bizony mondom neked: Aki nem születik vízből és

(Szent)lélekből, nem mehet be Isten országába” (Jn 3,5). Ez már nem a természet velejárója, hanem a
Krisztus szerezte égi kegy csodás kiáradása.

b) Mit kérjen tehát az ember? Isteni látást és isteni erőfeszítést. Lendületet, amely az egek Urához
juttat. Röviden: az isteni természetben való részesedést. „Így váltotta be nekünk legszebb és legna-
gyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek” (2Pét. 1,4).

Bef.: Íme ilyen az Isten törődése az emberrel. Mindez tehát nem számkivetettség, hanem van itt az
Atya szeretetéből fakadó istenivé nemesedés. „Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott,
hogy Isten fiává legyen” (Jn 1,12).

3. beszéd: Emberi erő nem emelhet Isten lényegéhez
(Dogmatikus beszéd: Az ész és az Isten)

Bev.: Az Isten adta egyik legnagyobb kiválóságunk az értelem. Tűz és fénycsóva az értelmünk,
amely fénybevonja az élet értékeit. De mi a legnagyobb érték? Vajon a nagy mindenség? A látható vi-
lág? A láthatatlan erők? Az ember? – A legnagyobb érték az Isten! Mit tud meríteni a Végtelenből a
véges emberi elme?

1. Csak a létéhez vezet az ész.
Ez tehát az első tétel.
a) De ezt azután kemény, szinte követelő következetességgel végzi. Sőt egyenesen kényszer is ez

az útjárás. Addig nyugtalan, amíg meg nem pihen az Istenben (Szt. Ágoston).
b) És a hitetlenek?... Azok foglalkoznak a legtöbbet a kérdéssel, hogy nincs Isten... Pedig kérdez-

hetnők: minek ekkora erőfeszítés, ha semmiért, nem létezőért?
c) Hát a rossz életet élők? Ezek boldogan szabadulnának az Isten igazságosságától. De elaltatható-

e az Isten létének kutatása? Nem! Nem! Állandóan követelődző a keresés.
2. De a megszentelő kegyelem – az Isten lényegéhez fűz.
Az ész a léthez jut. De a lényeg megismerése nem az ész feladata.
a) Mi az Isten lényege, az nem az ész megoldása. – Mit tud elérni azután az isteni kegyelem? Az

Egyház tanítása szerint az Isten természetében való részesedést: „Így váltotta be nekünk legszebb és
legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek” (2Pét. 1,4). Itt van azu-
tán a fontos és lényeges pont.

b) Az ész csak az Isten fényvető ajándéka. A kegyelem pedig az isteni természetben való gazdago-
dás.

c) Az ész közelítő eszköz, amely a létezőhöz vezet, a kegyelem a természet azonossága, amely a
természet ismeretében segít. Azért van az, hogy az Istenben elmerülni csak a megszentelő kegyelem-
ben élők tudnak (misztikusok világa!).

Bef.: Az ember feltétlen lendülettel tör az Isten felé. El is éri Őt – az ésszel, és belső életét értékeli
– a kegyelemmel.
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4. beszéd: A Szentlélek járt...
(A Lélek útja)

Bev.: Ottokár püspök gyönyörűen talált reá arra az igazságra: mi történik ott, ahol a Szentlélek
járt?... „Ahol a Lélek fuvallata végigsuhant, ott virágba öltözködött az emberi lélek televénye”. – A
természetből vett kép teljesen igaz a tavaszi hasadást hozó lágy szellő simogatását illetőleg, és ugyan-
így igaz a lélekkert fakadását is számontartó életben. – Keressük ma: mit hoz számunkra valóságban a
Szentlélek „látogatása”?

1. Meghozza a természetfeletti kegyelemmel való gazdagodást.
Az ember örök kapcsolatban van az Istennel. Eredet, fenntartás és célbafutás általában kegyelem-

árasztással. Ez a kapcsolat a teljes függésben és a tökéletes isteniesülésre való segítésben jelentkezik.
Részletesen így áll ez elénk:

a) Alapvetésben a teremtés –  a  függésünk  alapja.  Ne  felejtsd:  „Megalkotta  tehát  az  Úr  Isten  az
embert a föld agyagából, arcára lehelte az élet leheletét és élőlénnyé lett az ember” (1Móz. 2,7). – Ez-
zel tehát indul az ember, hogy ezután a fenntartás és a gondviselés útján vezesse és szeresse az Istent.
Jól jegyezd meg: „Fenntartasz, Uram, embert és állatot, Istenem, mily gazdag a te irgalmasságod!”
(Zsolt. 35,7-8).

b) De a létben tartás a végnélküli vonalra is kiterjeszkedik. Ezért mondja az apostol: „Ha Jézus,
mint ahogy hisszük, meghalt és föltámadt, akkor Isten azokat is, akik Jézusban hunytak el, vele együtt
föltámasztja” (1Tessz. 4,13). Elalszik a földi ember életének mécsese, de fellobban az Isten adta örök
élet dicsősége.

c) Ennek belső tartalma az istenfiúság kegye. Erről szól az isteni ígéret szava: „Mindannak azon-
ban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen” (Jn 1,12). Az apostoli tanítás pedig ezt
hirdeti: „Maga a Lélek tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk. Ha pedig fiai, akkor örökö-
sei is: örökösei Istennek, Krisztusnak pedig társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt,
hogy vele együtt meg is dicsőüljünk” (Róm. 8,16-17). A Mester pedig ezt tanítja: „Aki szeret engem,
megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23). –
És végül mi ez? Csak ez a felelet adja a teljes igazságot: a Szentlélek kegyelmének kiáradása.

2. És kiömleszti reánk szeretetének hét ajándékát.
De a Szentlélek további kincsét így jellemezhetjük: a kegyelem átnemesítő hatása, amely röviden

ennyit jelent: „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal. 2,20). Ámde ezt az általános
kegyelmet még más ajándékok és életkészségek teszik tevékennyé.

a) Az Ószövetség prófétája így jelzi: „És rajta leszen majd az Úr lelke: a bölcsesség és az értelem
lelke, a tanács és az erősség Lelke, a tudás és jámborság lelke, és eltölti őt az Úr félelmének lelke” (Iz.
11,2-3).

b) A Mester pedig az értelem Lelkét így ígéri: „A Vigasztaló pedig, akit az Atya nevemben küld,
megtanít majd mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek” (Jn 14,26). – Majd az éle-
tet emelő lelkierőt, nemesedést, jámborságot pedig abból a leírásból látjuk, amely az apostoli élet te-
remtését így jellemzi: „Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus
egészen mennybevétele napjáig... Szenvedése után a sok csalhatatlan jellel bizonyította be ezeknek,
hogy él: negyven napon át megjelent előttük s az Isten országáról beszélt nekik... Mindezek az asszo-
nyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt egy szívvel-lélekkel, állhatatosan imádkoz-
tak” (Ap.Csel. 1,1; 3 és 14). – Íme, az isteni ajándékok életté változtató csodaereje!

Bef.: A hívő tudósok – köztük Pasteur, Linné és társaik– mindig hirdették, hogy a természetben
észlelhető a Teremtő nyoma. Ahol Isten járt, ott törölhetetlen a Teremtő erejének fensége. – De ha ez
így van, akkor még gyönyörűbb és örömre hangolóbb az a tudat: ahol a Szentlélek jár, ott az isteni ke-
gyelem kincsét és életvirágzását hagyja hátra a megszentelő Szeretet. Mégpedig azért, hogy örök sze-
retetbe bontakozzék az ember élete. – Legyünk boldogak, hogy mindnyájunkat meglátogat a Vigaszta-
ló, az Éltető, mert eljövetelét Krisztus Urunk ígérte, „kinek igéi el nem múlnak”... Ha pedig igéi örök
erejűek, akkor életünk örök virágzásba szökken az isteni természet birtoklásával és a Szentlélek hét
ajándékával.

5. beszéd: Az isteni Fény fellobban
(Dogmatikus beszéd: A Szentlélek jelentkezése)
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Bev.: Pünkösd ünnepét a tűz jelképe teszi jellegzetessé. Az a tűz, amely az apostolok feje fölött
villant nyelv alakjában. Az első Pünkösd tüze látható lobbanás volt. Várva várták és csodálkozással el-
töltve erősítést véve hordozták. – De kérdés marad számunkra: vajon jelentkezik-e a Szentlélek a mi
életünkben is? A felelet kettős lészen.

1. A vágyakozó emberben...
a) Az ember otthona föld, és életének horizontja az ég kárpitja. Legalábbis a föld emberéé.
b) De az ember nem él valójában a földön. Az Isten nem teremtett földi embert, hanem teremtett

lélekembert. Ennek pedig olyan szárnyai vannak, amelyek átlendítik a föld keretein és beleröppentik a
természeten túli világba. – Ennek útja az értelem segítségével az igazságok világa. És ennek útja: az
Isten kegyei folytán – a vallás világa.

c) De honnan veszi a lendítő erőt az ember? Lám! Itt a Szentlélek, Aki ezeket a magaslatokat meg-
villantja és gyökerezésére az embert vágyakkal telíti. – Így jelentkezik először a Lélek.

2. A lélek indító erejét mutató feszülésben.
Ez a második jelentkezése. Miben áll?
a) Az egész természet megtagadja a nyugalmi állapotot. Csak látszat a pihenés. Atomok mozog-

nak. Sejtek fejlődnek. Minden parány nagyobb egység szolgálatára tör. Az ember is ilyen!
b) De a természet szava és sürgető parancsa mellett a természetfeletti életre lendülés ereje is feszül

bennünk. Ez nem lehet természeti adomány, mert magasabb rendű kincs.
c) Honnét? Ki ennek ős megindítója? Íme a Szentlélek égi kegyelme, amely a földre határoltnak

gondolt embert az ég tartozékának hirdeti és ennek elfogadására segíti. Sőt ennek átélésére támogatja:
„Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal. 2,20). De nem szóval, hanem belső feszü-
léssel. Sőt nemcsak vágyakozó feszüléssel, hanem odalendítő isteni erővel.

Bef.: Ilyen tűz, izzító, lendítő, átváltó hatalom bennünk ma is a Szentlélek!

6. beszéd: A tüzes nyelv
(Szimbolikus beszéd: Az éltető tűz)

Bev.: Mindnyájan Pünkösdöt átélő lelkek vagyunk. Az örök mécs tüze figyelmeztető jel arra, hogy
itt az Isten.

1. Az olajmécs tüze villanóan mutatja – itt az Úr!
Ezért letérdelünk. Ezért imádjuk.
2. A lélek tüzének villanása lux – terrae; itt az Úr.
Ezért lendülünk a jóra! Ezért látunk jókat!
Bef.: Így a tüzes fény a Szentlélek pünkösdi ajándékára figyelmeztet és arra int, hogy ennek szent

ajándékai vételéért odaadóan imádkozzunk.

7. beszéd: A tűzgyújtók és tűzápolók
(Erkölcsi beszéd: A Lélek munkásai)

Bev.: Amikor a sötétség reáborul a határra, akkor elcsendesedik az élet. Állat, ember pihenésre tér,
és az éjszaka némasága pihen a természeten. – De ez is csak látszat. A természet nem pihen, az élet
dolgozik, csak a fáradt ember keres menedéket a sötét éjszaka elől. A messzejáró és félő emberek az
éji rémektől is remegnek. Várva várják a fénylobbanást és az árnyak elvonulását... Az a kérdés ma: va-
jon az emberi élet nagy, sokszor sötét területén kik a fénygyújtók és a tűzápolók?

1. Az emberi élet tűzgyújtói lélektüzet lobbantanak.
Nem keresendők tehát a földön „tűzemberek” között. Ezek csak a kazánok és tűzhelyek lobbantói.

Valójában ezek: önéletükkel világítók, tanításukkal tüzet lobbantók. – Az Isten Lelkének tüze fel-
lángol az egyes ember életében. Ők maguk az „életnapok”. Ezért világítanak az emberi életösvénye-
ken. – De tanítva tanulnak is. Akár az Egyháznak Lélek fényét vetítik, akár a hivatásos igehirdetők út-
ját járják, akár a szülő kötelességteljesítésében jeleskednek. „Életnapok” ők, kik életüknek lélektüzét
lobbantják.

2. Az emberi lélek tűzápoló, a fellobbanó tüzeket fokozó. Van ebben – védelem a szelek, lélek-
viharok ellen. Ez a küzdés – a bűnök csábításai ellen. Van ebben – táplálás a kialvás veszedelme el-
len. Az életolaj, a kegyelem megfogyatkozhat, kell tehát gondoskodni új és új feltöltésről (Lásd: a 10
szűz példabeszédét). Végül van itt lelki átnemzés. Ez a kegyelem áramlása nyomán történik. A földies
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érzéstüzek lelki szeretet és áldozatos élettüzekké nemesednek. – Ezekben segíteni a lélek tűzápolói-
nak feladata. Szülő, tanító, pap egyaránt ezt végzi.

Bef.: A sötétség hatalmával szemben küzd a fényesség. A poklok ura: a sötétség fejedelme, a fé-
nyek Ura: a Mindenható .

8. beszéd: Az örök Fény országában
(Dogmatikus beszéd: A hit és a szeretet viszonya)

Bev.: Az élet vándorát, az embert úgy jellemzi az egyik író, hogy vándorútján a sötétség a küzdés
után a fény birodalmába kerül. A mese szerint ez az ő életének minden öröme és boldogsága. Ilyen
mese hallgatása után a felnőtt ember előtt így mered fel a kérdés: vajon a föld zarándokának életében
van-e ilyen fényforrás?

1. A zarándok fénye – a hit.
Emberi életünk földi fényforrása az égen úszó és tündöklően sugárzó nap. Tüze és éltető ereje

fénybe és pezsdülésbe vonja az egész éledő földet. Ez a fény – a földi élet feltétele és nélkülözhetetlen
kelléke. Ez a fenséges égi adomány csak az anyagi életet szolgálja. Kérdés marad: van-e olyan fény-
központ is, amely a lélek zarándokútjára veti fénycsóváját? Ez a csodás tűz – a hit. Mit jelent? Tárgyi-
lag Isten kinyilatkoztatott igazságainak egyikét és alanyilag azok elfogadását és értékesítését. Látni
kell és élni kell vele! – Közlője az Egyház, az evangéliumi Mester jegyese. Befogadója az ember, az
élet hivatott zarándoka.

2. A célbajutott ember fénye – a Szeretet.
Szt. Pál szerint a célbafutás után megszűnik a hit, és megmarad a szeretet: „A szeretet soha el nem

múlik” (1Kor. 13,8). Mintha azt mondanók: lehullik a földi élet állócsillaga, és fellobban, teljesen lát-
hatóan ragyog az örök élet Sarkcsillaga. – Mi a belső tartalma ennek az igazságnak? Már a földön is
érvényt talál a szeretet, de csak az örök életben nyeri teljes lendületét... „Színről-színre...” (1Kor.
13,12). – Van ebben isteni látás, van ebben isteni odahajlás, és érvényt talál itt a letörhetetlen isteni
gravitáció. Oka: a megszentelő kegyelem folytán közössé emelt természet elemi erővel tör az ősi, az
igazi isteni Valósághoz. Ez marad a fények Fénye. Ez minden, mert ez maga az Isten.

Bef.: Ha reggel a napba nézünk, akkor egész napon át az örök Napba vágyakozzunk!

*

– Változat: Az örök Tűznél
(Liturgikus beszéd: Tűz – örök Tűz)

1. Mécsesek és gyertyák fénye.
2. Az örök Tűz szent jelképe.

*

9. beszéd: Fény után az örök Fényhez
(Dogmatikus beszéd: Az ember célja)

Bev.: Vándorember éjszakájának legjobb barátja a fény. Ha erdők mélyén vagy zord tájak elhagya-
tottságában barangolunk, akkor a tűz, az emberek gyújtotta fény utat mutat a vándorlónak. – Ezek földi
és emberi tüzek! – De kérdés: van-e olyan égi fény, amely az élet zarándokának útjára világít?

1. Isten gyújtotta az életutat mutató tüzet.
a) Az emberek földi tűzhelye: pislákoló parazsak vagy lobbanó máglyalángok. Hatásuk elég mesz-

sze nyúlik, és az út fénybevonására eltűnik a sötétség. Sőt ilyen beszédjük is van: ahol fényt gyújta-
nak, ott emberek tanyáznak. – Az ember pedig azért él nagy családokban a földön, hogy egyik a má-
siknak segítséget tudjon nyújtani. Íme, az ember gyújtotta tüzek szerepe.

b) Hát milyen a földön az Isten lobbantotta tűz szerepe? Mi ez lényegében? Első tűz: az értelem
tüze. A második tűz: a szeretet tüze. A harmadik tűz: a kegyelem tüze. – Mit világítanak meg? Az
életutat!... Ne felejtsd: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6). – Mire segítenek? Az élet-
úton járásra és célbajutásra!
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2. És az ember járja az örök célbafutó életutat.
Az életutat Isten szabta és égi tüze vonta fényárba. „Én vagyok a föltámadás és az élet: aki bennem

hisz, mégha meg is halt, élni fog” (Jn 11,25). – Mindenkinek? Igen! Igen! Csakhogy sajnos nem min-
denki látja.

a) Vannak vakok. Hogy lehetséges? Magukat vakítják meg a földi méltóságok túlzott fényözönei-
vel.

b) Vannak sánták. Hogyan? Maguk törik össze lábukat és így nem járják az élet útját.
c) Vannak halottak. Hogyan? Kiölik lelkük erejét és így halottként feküsznek az élet országútján. –

Mi a teendő? A Lélek gyógyító ereje esendő. És akkor a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak fel-
támadnak...

Bef.: Íme, az égi Fénynek földre szóródása és a föld emberének égbe irányítása!

10. beszéd: Csak a hit kegyelmén keresztül
(Dogmatikus beszéd: A hit mint első kegyelem)

Bev.: Emberi életünk értékeit vizsgálva eszembe jut egy régi mese. A bűnös ember az élvezetek-
ben, a lelki ember a jóságos Istenben kereste és találta a legnagyobb értéket. – És mi miben keressük?

1. A kegyelemben, melynek elseje a hit.
Az egész így értelmezhető:
a) A Teremtő bőkezűen szórja felénk jóságának kincseit. Az Ő kincstárából a föld, a ház, az ott-

hon, a ringó kalász, a csobogó patak, az értelem tüze, az akarat lendülete. De ezek vagy egyszerűen
földi dolgok, vagy az éghez emelő szent emeltyűk. De csak természetes jellegűek.

b) Ezzel szemben az égiek tartalmi megközelítése és belső felértékelése a hit erényének kivirágzá-
sa. Ez sem tőlünk, hanem égi Atyánktól. Az Egyház ezt tanítja: az első kegyelem a hit. Ég küldi, em-
ber vegye és virágoztassa.

2. A hitben, amely Istenhez indít.
a) Isten részéről jön a hit. A hit kegyelmét úgy lehet értelmezni, hogy olyan égi ajándék, amely lel-

ki kapcsolatot akar teremteni Isten és ember között. Az értelem maga is Istenhez vezet, de a hit ke-
gyelme, az Istenben való bizakodás az Istennel való együttélést, a hódolatos tiszteletnek elemi formá-
ját indítja meg az emberben. – De ez a hit nem magával ragadó. A szabad ember készségét feltételező.

b) Mi kell tehát az ember részéről? Felfigyelő befogadás és odaadó készséges követés. – Vajon
csak kivételesek kegye ez? „Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott ajándékba, amennyit Krisztus
adott” (Ef. 4,7). Tehát mindenki veszi, mert bőséges az Úr jóságos tarisznyája.

11. beszéd: A Szentlélek értéklő erőt ad – a látó embernek
(Dogmatikus beszéd: Az értelemnek értéklés-ajándékai)

Bev.: Miért vetődik az emberi értelem fénye a világ adataira? Nemcsak azért, hogy lássa a felület
és mélység igazságait, hanem azért is, hogy felértékelje a világnak Istenre vonatkozó kapcsolatait. Az
értelem csak felületet lát és oknyomozással a gyökérzetig törtet, de az isteni kegyelem a dolgok kap-
csolatait, a Végtelenhez fűződésnek láncait, majd az emberélet szolgálatának viszonylatait vonja fény-
be. Röviden azt mondhatnám: a Szentlélek által megvilágított ember a helyesen értéklés égi ajándéka-
inak hordozója. – Hogyan valósítható ez a nagy kegyelem, és mit tudunk megvalósítani erőinek véte-
lével?

1. Megértjük a véges dolgok kapcsolatait.
A világ felé forduló tekintet a fenség és szépség képét tárja elénk. De csak ezt kell-e látnunk? A

kegyelem fénye alapján a tökéletesebb ismeretre is jutunk!
a) Teremtmény a világ. Ezt ugyan az értelem is diktálja, de a kegyelmi erők alapján világosabban

látja.
b) Véges függvény a mindenség. Ezt pedig azért látjuk, mert vesszük az isteni látás kegyét és így

tudunk gondolkodni. A tudatos élet szolgája a világ. Olvasd csak: „És megáldá őket az Isten, és
mondá: Szaporodjatok, sokasodjatok s töltsétek be a földet és hajtsátok uralmatok alá” (1Móz. 1,28).

2. De megértjük a tudatos ember életének fenségét.
a) Tárgyban: Isten képét alkotjuk. „Megalkotta tehát az Úr Isten az embert a föld agyagából, arcára

lehelte az élet leheletét és élőlénnyé lett az ember” (1Móz. 2,7).
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b) Alanyilag: az Isten képét tökéletesítjük. „Ti olyan tökéletesek legyetek tehát, mint mennyei
Atyátok” (Mt 5,48).

c) És égi adományként – Isten fiává alakítjuk életünket. „A remény pedig nem csal meg, mert Isten
szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által” (Róm. 5,5). „Így váltotta be nekünk leg-
szebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet részeseivé váljatok” (Ef. 1,4).

Bef.: Ezt a látást nem éri el az ember – természetes erőkkel. Ide a Szentlélek kegyelme kell, hogy
egekbe emeltessék az ember. Így azután igaz lesz ez a fohász: „Szorongatásom napján az Istent kere-
sem, kezemet éjjel is hozzá emelem, és azok nem lankadnak el, nem akar megvigasztalódni a lelkem”
(Zsolt. 76,3).

12. beszéd: Látók és cselekvők
(Erkölcsi beszéd: Az élet szolgálatosai)

Bev.: Isten országának látása, polgárként dolgozó munkálása közös szent feladatunk. De az emberi
szem kevés erre, az emberi elhatározás gyenge erre. Egek fénye, a Lélek tüze kell arra, hogy fényt
vessen az életösvényekre és erőt leheljen a gyenge elhatározású emberbe.

1. Akik látják Isten útját, azok a megvilágítottak.
Az Isten napot von az „égboltra”, hogy fényt szórjon a sötét világra. Még az éjszakát is csillagra-

gyogással kíséri. Csak a zivataros, ködös időkben bocsátja ránk a homályt, a sötétséget. De ezek ha-
talma is átfutó és múlandó azért, mert a világot a világosság világának gondolta el a Teremtő. Ámde,
ha ez a nagy világ isteni terve, vajon kisebb lehet-e a „kisvilág”, az ember életének elgondolása? Őt is
a „fény emberének” gondolta az Isten. – Mi az igazság? A lélek teremtése, akinek kincse az értelem
fénye. A kinyilatkoztatás ténye, amelynek hivatása az isteni cél megvilágosítása. – Végül a kegyelem
ténye, amelynek hivatása az élet igazi fénybevonása. Így reá lehet találni az isteni útra.

2. Akik járják ezt az ösvényt, azok választottak.
Az utat találó azonban csak akkor vett értékes ajándékot, ha reá is lép a felfedezett útra. – Vajon

ez teljesen emberi munka-e? Ez a kérdés is belehajlik az isteni előregondolkodás kérdésébe. – Azért,
mert a feltételek megadása – isteni munka. A feltételektől pedig sok függ: család, öröklés, környezet
stb... De ezt sem szabad úgy nézni, hogy ebből kiesik az ember szabadsága. Itt olyan titkos együttmű-
ködésről van szó, amely az előrelátó Isten tervében együttes működésben talál helyet. Isten bősége-
sen ad, a jóakaratú ember készségesen dolgozik, és ezt látja előre az így választó Úr!

Bef.: Isten országának munkásai, büszkék legyetek erre a szent hivatástokra!

13. beszéd: Életutat vágók
(Erkölcsi beszéd: A kikezdők ereje)

1. Vadon sűrűje az élet.
2. Csapásokat vágó karral keresem az örök ösvényeket.

14. beszéd: Pedig húz – a föld is
(Erkölcsi beszéd: A lélek ősi vágyakozásai)

1. Gravitatio – terrae...
2. Gravitatio – coeli...

15. beszéd: Emelkedést áhítozók
(Erkölcsi beszéd: A környezet hatása)

Bev.: Az emberi élet olyan szent bontakozás, amelynek elmerülésében vagy felemelkedésében
igen nagy szerepe van a környezetnek. Nem vagyunk különállók a minket övező világtól. Jó és rossz
egyaránt hat reánk. – Érdemes ezt a kérdést kissé részletezni.

1. A lapályok lapossá silányítanak.
A folyók hordalékot hordva, zuhatagozva taszítják a vizeket a mélységek felé. De csak addig,

amíg lejtőjük a magasságokból esést mutatnak. A megállás – láposodást hoz. Addig, amíg tisztán, zu-
hatagozva csillant, addig pisztrángok és bárányok itala volt. Később békák és kígyók tanyájává süly-
lyedt. – Az ember lelkét is az eleven erő ragadja magához. A környező lelki láp bacilusokat tenyészt
és terjeszt. Van a társadalomban is lelki „mocsárláz”, malária. Mi ez? Mások pusztult, roncsolt életé-
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nek fertőző kisugárzása. Jó szülők! Figyelve figyeljetek arra, hogy gyermekeiteket el ne fogja ez a
nyavalya. A rossz környezettől ments meg Uram minket!

2. A magasságok emelkedést sürgetnek.
De a lápokkal szemben állnak a faóriások, az erdőrengetegek, a sziklaormok... egeket verő

hókoszorús csúcsok... Ezekre meredő ember kicsiségének érzete mellett naggyá törésének akarását
észleli.

Bef.: Mintha zengene az erdő, a hegycsúcs és ezt a melódiát muzsikálnák: ad astra!

16. beszéd: Pünkösd várás
(Erkölcsi beszéd: A Lélek várása)

Bev.: Az igazi Pünkösd várás valójában az: hogyan lehetünk mi a Szentlélek erejével Krisztus or-
szágának terjesztői? – Nagyon természetes, hogy van ebben pünkösdi egyéni élet és van ebben pün-
kösdi lélekszolgálat.

1. Az egyéni életet tekintve kettős a mi szolgálatunk.
a) A zúgolódás elnyomása az első. – Hogyan nézi ezt a sok gonoszságot? Földről, ahonnan ítél-

kezve teszi? – Mit adott az Isten, és mit tett az ember? Az Isten jóságot szórt, az ember gonoszsággal
fizetett. Ez a gyökérzete a sok bajnak.

b) Világító lélekkel fényvetés – a második. Itt arra kell gondolni, hogy egyéni életünket olyan mó-
don kell istenivé tennünk, hogy az megvilágítsa az élet-eseményeket. Mégpedig úgy, ahogyan Isten
látja és felénk tárni akarja. Itt is az a lényeg: látni kell a háborús és egyéb eseményeket az Isten áldotta
szemmel. Ez pedig mindenben ezt a fényt világítja meg: ami szép és örvendetes, azt az Isten bősége-
sen adta és adja, ami pedig nyomor, gyűlölet és hazugság, az az emberek műve. – Ha ilyenné alakul a
lelkünk, akkor vettük a Pünkösd Lelkét. Ha pedig ezért imádkozunk, akkor várakozva várjuk a Pün-
kösd Lelkének elérkezését.

2. A pünkösdi Lélek-szolgálat – a második hivatásunk.
A Pünkösd Lelkét, a szeretet Lelkét ugyanis mások is, sőt minden ember várja. Az ember valójá-

ban Pünkösd váró. De lehet-e a mi lelkünk egyszerűen tudomásulvevő? Nem kell-e nekünk hozzájá-
rulnunk, hogy embertestvéreink lelkét betöltse a Szentlélek? – Miben áll ez a segítés? Elsősorban el
kell távolítanunk lelkünkből a Lélek akadályait, a súlyos bűnöket. Azután a templom csendes magá-
nyában kell őket a Lélek várására hangolni. Végül észre kell velük vetetnünk, mikor érkezett a lélekbe
a Szentlélek. És ez észlelhető? Igen! Igen! A nagy belső megindulások percében! És akkor, mikor a
jócselekedetek vágya hatja át a lelkünket.

Bef.: De ezt a várást azután teljesítés kövesse! Ha vettük a Lelket és hallgattunk szavára, akkor
istenivé válik az élet.

17. beszéd: Együttműködés a Szentlélekkel
(Erkölcsi beszéd: Együttdolgozás)

Bev.: Örömmel birtokolni, vagy áldozatosan dolgozni? Ez az élettartalmunk kérdése. A felelet ket-
tős formában hangzik.

1. Együtt dolgozni az életmécs kialakulásában.
Az emberi lélek szent mécsessé teremtetett, amelyben a hit fénye lobban Isten felé.
a) De a mécsbe először olajra van szükség. „Én azonban olyan vagyok, mint a termékeny olajfa az

Isten házában” (Zsolt. 51,10). Honnét szerezhető? A jócselekedetek prése alól csordítandó.
b) Majd lobbanó tűz kell ide. Honnét hozandó? Az Isten szeretetoltáráról vagy a kegyelem forrása-

iból.
c) Végül a mécs tisztító gondozást igényel. Ez pedig azt jelenti, hogy nap nap után gondosan tisz-

títgatom lelkem mécsét, hogy csillogó ragyogással szórhassa a láng fényét.
2. Együtt dolgozni mások lelkében.
Ez is emberi feladat. Azért, mert az emberi élet nincs leszűkítve saját életére, hanem a társas kö-

zösség szentségével egymás támogatására teremtetett. A támogatás, a szeretet segítsége pedig akkor
igazán pünkösdi, ha testi és lelki élet egész területén keresi érvényesülését. Azért van az, hogy a fény-
vetés és a kétirányú adás vonalán dolgozik az igazi pünkösdi lélek a Szentlélekkel.

a) Fényt szórni – mások lelkében. „Ti vagytok a világ világossága. ...ha világosságot gyújtanak,
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nem teszik véka alá, hanem a tartóra, hogy világítson a ház minden lakójának” (Mt 5,14-15).
b) Testi javakat adni. „Kenyeredet az éhezőkkel és a szűkölködőkkel együtt egyed, ruháddal pedig

fedd be a mezíteleneket” (Tób. 4,17).
c) Lelki kincseket szórni. Ez a legtöbb és legértékesebb. Területe széles. Tanítás, nevelés, erkölcsi

életre segítés, Istenhez emelés. Mind-mind lélekszolgálat.
Bef.: Az ég lobbantotta tiszta fényszóró az, akit a Szentlélekkel együtt dolgozó embernek monda-

nék.

18. beszéd: Kik keresik az Urat?
(Erkölcsi beszéd: Az Úr házanépe)

1. Akiket hívott az isteni elhivatás történelmében.
2. Akiket hívott az egyéni elhívás kegyelmével.

19. beszéd: A Lélekkel telítettek diadalhimnusza
(Erkölcsi beszéd: A hála)

1. Kicsordul a hála a lélekből.
2. És dicsérő himnuszba csattan a hálás isteni nemzedék.

* *

Beszédláncok

Ezeknek tárgya csoportokba foglalható: mit várhatunk és hogyan készülünk az isteni kegyelem-
nek pünkösdi kiáradására? Majd tovább kérdezve: mit kapunk a Szentlélek kiáradásában? Azután: ho-
gyan közeledünk és tevékenységgel hogyan értékesítjük a lélek kegyelmét? – Lássuk most ezeket az
alcsoportokat.

a) alcsoport: A váró és felkészülő lélek

Ennek az alcsoportnak alapgondolata lehet: a szeretet jóságát várjuk az égből, és ennek a befoga-
dására készül az ember lelke.

I. beszédlánc címe: Az Isten szeretetének csodái

Itt tárgyi alakban fogjuk feltárni az Isten szeretetét. Mintha azt kérdeznők: mit várhat az ember az
Istentől?

1. beszéd: A Hozzáfűződés kegyét

Bev.: Az ember Istent keres. „Szomjazza lelkem az erős, élő Istent: mikor jutok oda, hogy az Isten
színe előtt megjelenjem?” (Zsolt. 41,3). – És ez miben áll?

1. Az Isten adta ég képmásában.
„Megalkotta tehát az Úr Isten az embert a föld agyagából, arcára lehelte az élet leheletét és élő-

lénnyé lett az ember” (1Móz. 2,7). „Sóhajtozom, ha az Istenről elmélkedem, eleped a lelkem, ha reá-
gondolok” (Zsolt. 4).

2. Az Isten örök kegyelmében.
Ez a természetfeletti élet kegye. „Bizony, bizony mondom neked: Aki nem születik vízből és

(Szent)lélekből, nem mehet be Isten országába” (Jn 3,5). Ezt zengi a Zsoltáros: „Tengereken vitt át
utad, nagy vizeken vezetett át ösvényed, és nem voltak láthatók nyomdokaid. Mint juhnyájat vezetted
népedet Mózes és Áron kezével” (Zsolt. 76,20-21).

Bef.: Istenhez fűződünk a földön és Hozzá kapcsolódunk az égben. „Ma még csak tükörben, ho-
mályosan látunk, akkor majd színről-színre” (1Kor. 13,12). „Aki szeret engem, megtartja tanításomat.
Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23).
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2. beszéd: Az újjászületés ajándékát

Bev.: Földre szül az édesanya, égre szül az Isten kegyelme.
1. Újjászül az Isten kegyelme.
a) Ez a természetfeletti kegyelem vétele. „A remény pedig nem csal meg, mert Isten szeretete ki-

áradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által” (Róm. 5,5).
b) Ez az Isten örök bírása. „Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok és Isten Lelke lakik ben-

netek?”(1Kor. 3,16).
c) Ez a statikai beállás.
2. Istenivé nemesedik a föld embere.
a) Jelképe ez: „Mert a tél már elmúlt, az eső elállt, elvonult; földünkön előbújnak a virágok, eljött

a szőlőmetszés ideje, s a gerle szava hallatszik földünkön” (Én. 2,11-12).
b) Valósága ez: „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal. 2,20). Ez a dinamikai

önkidolgozás.
Bef.: És milyen lészen az ember? Felel ez a szövegkidolgozás: „Hallgassatok reám, istenes fiaim,

és virultok, mint a patak mellé ültetett rózsa, édes lészen illatotok, mint a Libanoné, virágoztok, mint a
liliom, illatot ontotok, és levéldíszbe öltöztök! Zengjetek dalt és áldjátok az Urat műveiért!” (Sir.
39,17-19).

3. beszéd: Az én lelkem átnemesítése

Bev.: De ha istenivé nemesül az ember lelke, akkor hogyan érvényesül ez a kegyelem az én lel-
kemben?

1. Urává leszek a földnek.
Ennek állomásai:
a) Letöröm a reám akaszkodó bűnös bilincseket.
b) Szolgálatomra rendelem a földi értékeket.
2. És alázatos gyermekévé az Istennek.
a) Elfogadom és életté teszem ezt a szent igazságot: „Aki tehát kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek,

az a legnagyobb a mennyek országában” (Mt 18,4).
b) Megvalósítom ezt az áhítozott életképet: „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem”

(Gal. 2,20). Ezt értékeli önmagában az Istenanya is: „Magasztalja lelkem az Urat, és ujjongjon szívem
üdvözítő Istenemben. Hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát: Lám, ezentúl boldognak
hirdet minden nemzedék” (Lk 1,46-48).

Bef.: Vizsgáljam csak magamat, él-e ez bennem?... És ennek bizonyítéka a szeretet tüzének való-
ságos lobogása.

4. beszéd: Az én lelkem isteniesítése

Bev.: Az előző erősebben hangoztatta az egek felé nemesedés tényét. A mostani beszéd értékesítse
az égiekből való életem értékét. Milyen ez?

1. A földön is – az Isten természetét hordozó.
a) Természetfeletti az életem. „A remény pedig nem csal meg, mert Isten szeretete kiáradt szí-

vünkbe a ránk árasztott Szentlélek által” (Róm. 5,5).
b) Isteni az életem. „Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az

isteni természet részeseivé legyetek” (2Pét. 1,4).
2. Egekben pedig az örök Atyával egybefonódó.
a) Hozzá  juttat  a  Mester.  „Aki  szeret  engem,  megtartja  tanításomat.  Atyám  is  szeretni  fogja  őt,

hozzá megyünk és benne fogunk lakni” /Jn 14,23/.
b) Atyjával él az ember. „Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről-színre.

Most csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok” (1Kor. 13,12).
Bef.: És ennek mi az alapja? A Szentlélek kegyelmében való részesedés.

*
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II. beszédlánc címe: Hogyan készülhetünk a Szentlélek fogadására?

Ez a beszédlánc alanyi megvilágításra tör. Azt akarná elérni, hogy tudatossá tegyük magunkban a
Szentlélek elérkezésének ajándékát és hangoljuk fel a lelkünket az égiek fogadására. Ezt a tételt a kö-
vetkezőkben bontjuk részleteire.

1. beszéd: Feltörjük a lélek ugarát

Bev.: Az ég ajándékai nem zsendülnek a „lélekugar” bozótjai között. Kell tehát a televénykészítés.
1. Porhanyósítjuk lélektalajunkat – a bánat könnyeivel.
a) Jól mondja az Írás: „Akik könnyek között vetnek, aratáskor örvendeznek” (Zsolt. 125,5).
b) Ezért mondja az apostol önmagáról: „Az úrnak mély alázatossággal, könnyek között és zaklatá-

sok közt szolgáltam” (Ap.Csel. 20,19).
c) Ezért hirdeti az apostol: „Tartsatok bűnbánatot és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus

Krisztus nevében bűneitek bocsánatára” (Ap.Csel. 2,38).
2. Kivetjük lelkünkből a bűnök bozótját és bojtorjánját.
A lélektisztulás után ez az eredmény: „Hiszen te nem gyönyörködöl a mi pusztulásunkban, ezért a

vihar nyomában szélcsendet teremtel, a könny és zokogás után pedig vígságot adsz” (Tób. 3,22).
Bef.: Ilyen lélekben azután otthont és növekedést talál a kegyelem!

2. beszéd: Bevetjük a lélek televényét

Bev.: A feltört szántó áhítozva várja a termést ígérő magot. És a lélek?
1. Várja az Isten igéjét.
a) Erre buzdít az Írás: „Hallgassátok az intést, legyetek bölcsek és el ne vessétek azt magatoktól!”

(Péld. 8,33).
b) Ezt dicséri az Úr: „Ki reám hallgat, meg nem szégyenül, kik értem fáradnak, nem esnek bűnbe”

(Sir. 24,30). Ez a vetés!
2. És várja a Szentlélek harmatját!
a) Izaiás fohászban jelzi: „Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és csepegjék a felhők az igazat”

(Iz. 45,8).
b) Izaiás eredményben hirdeti: „És rajta leszen majd az Úr lelke: a bölcsesség és az értelem lelke, a

tanács és az erősség lelke” (Iz. 11,2-3).
Bef.: Így zöldellő lesz az életvetés!

3. beszéd: Gondozzuk a lélek veteményét

Bev.: De befejeződik-e a gazda munkája a fenti két munkával?
1. Feladat marad – az Ég áldásának további kérése.
Erre buzdít a Mester: „Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyit-

nak” (Mt 7,7). Ennek eredője az égi áldás.
2. Feladat marad: az isteni vetés gondozása.
a) Van ebben gyomlálás.
b) Van ebben ápolás. Ez a földi munka. Erre mondja a Mester: „Boldog az a szolga, ha visszatérő

ura ebben a tevékenységben találja” (Lk 12,43).
Bef.: Így termést ígér a gabona föld...

4. beszéd: Isten magtárába gyűjtjük a lélek termését

Bev.: És az „élő gabona” sorsa? Mivel ez a termés az emberi lélek, azért az égi Atya csűrébe gyűj-
tendő. – Hogyan?

1. Isten házanépe leszünk a földön.
a) Itt dolgozva Istenéi leszünk. „Maga a Lélek tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk.

Ha pedig fiai, akkor örökösei is: örökösei Istennek, Krisztusnak pedig társörökösei” (Róm. 8,16-17).
b) Ennek eredményét így élvezzük: „Mert így szól az Úr: íme én reá bocsátom a békét mint folya-
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mot, és mint megáradt patakot a nemzetek dicsőségét, hogy azt szopjátok; keblen hordoznak majd és
térden becéznek titeket” (Iz. 66,12).

2. Isten házanépe leszünk majd az égben.
a) Ott célbafutva Istennel élünk. „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja

őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23).
b) És jelképesen így töltekezünk: „Hogy szophassatok és jóllakhassatok, vigasztalásának emlőjé-

ből; hogy szürcsölhessetek és gyönyörűséggel teljetek el bőséges dicsőségéből” (Iz. 66,11).
Bef.: Így hazatér az élő gabona az égi Atya csűrébe!

*

III. beszédlánc címe: Az Isten szeretetének kisugárzása

Ebben a részben alanyi megvilágításban tárjuk fel az Isten Szeretetét. – Talán úgy vethetnők fel a
kérdést: hogyan jelentkezik az isteni Szeretet az egyes emberek lelkében?

1. beszéd: A „tiszta látás” fényét adja

Bev.: Szemünk az élet jelenségeit látja, lélekszemünk az Isten kegyelmeit kutatja. – És mit látunk
áldott szemmel?

1. Az örök távlatokat.
Azt a célt, amelyet így jellemez a Mester: „Bizony mondom nektek: Senki sem hagyja el otthonát,

feleségét, testvéreit, nővéreit, anyját, atyját, gyermekeit vagy földjét értem és az evangéliumért hogy
százannyit ne kapna: már most ezen a világon – bár üldözések közt – otthont, testvért, nővért, anyát,
gyermeket és földet, a másvilágon pedig az örök életet” (Mk 10,29-30).

2. És az elérhető örök világot.
Ezt pedig így ígéri a Mester: „Én vagyok a föltámadás és az élet: aki bennem hisz, mégha meg is

halt, élni fog” (Jn 11,25).
Bef.: Ezt a helyes látást és az erre való törtetést a Szentlélek adja.

2. beszéd: Az emelkedési vágyat fokozza

Bev.: De a látás után mit ad a Lélek?
1. Vágyakat ébreszt az örök tájak felé.
a) A vágyak vágya ragadja a lelket. „Amint kívánkozik a szarvas a forrás vizéhez, úgy kívánkozik

lelkem tehozzád, Istenem” (Zsolt. 41,2).
b) Az evangéliumi ifjú hangját csendíti az ajak: „Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök

életre?” (Mt 19,16).
2. Törtetést izzít az örök haza felé.
Ezt fejezi ki az apostol eljárása: „Ők mindjárt ott is hagyták a hálót és csatlakoztak hozzá” (Mt

4,20).
Bef.: Így a látó törtetővé lészen.

3. beszéd: A szeretet tüzét lobbantja

Bev.:  De  az  Isten  a  Szeretet.  „Aki  nem  szeret,  nem  ismeri  az  Istent,  mert  az  Isten  szeretet”
(1Jn.4,8). – Mi következik ebből?

1. Magát adja az Isten.
a) Azt így is ígéri: „Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, melyet adni fogok, az én testem a

világ életéért” (Jn 6,51).
b) Ezt így is cselekszi: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem, melyet értetek adok. Ezt tegyétek az

én emlékezetemre” (1 Kor. 11,24).
2. Tehát a szeretet tüzét lobbantja az Isten.
a) Ezért mondja az Úr: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön: mennyire szeretném, ha már

föllobbanna!” (Lk 12,49).
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b) Sőt ezért hirdeti a világítás kötelességét. „Senki sem gyújt világot azért, hogy elrejtse, hogy vé-
ka alá tegye, hanem a tartóra, hogy aki csak belép, lássa fényét” (Lk 11,33).

c) Ezért írja elő a Mester: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek
titeket, úgy szeressétek egymást ti is” (Jn 13,34).

Bef.: Olvasd csak: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön: mennyire szeretném, ha föllobban-
na!” (Lk 12,49).

4. beszéd: A lelket az örök Szeretethez ragadja

Bev.: Az Isten felé ősi erővel gravitál az ember. „Amint kívánkozik a szarvas a forrás vizéhez, úgy
kívánkozik lelkem tehozzád, Istenem” (Zsolt. 41,2). – És a kegyelem tűzlobbantása után?

1. Izzóvá lészen a lélek.
Ezt hirdeti az apostol: „Krisztus szeretete sürget minket” (2Kor. 5,14).
a) Emberek felé akarja kiárasztani szeretetét.
b) De mindenekfelett Istenhez irányítja a szeretet. Ez a: gravitatio – ad Deum.
2. Istenhez hasonul a lélek.
a) Természetünk lesz isteni. „A remény pedig nem csal meg, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe

a ránk árasztott Szentlélek által” /Róm. 5,5/.
b) Életünk lesz krisztusi. „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal. 2,20).
Bef.: Ez jelenti azt: isteni lészen az ember! „Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígére-

teit, hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek” (2Pét. 1,4).

*

IV. beszédlánc címe: Isten és az ember...

1. beszéd: Nikodémus és a Mester
(Erkölcsi beszéd: Az Úrhoz való közeledésünk)

Bev.: Kik keresik a Mestert? A felelet ez: végül is minden ember, mert igaz ez a mondás: „Én va-
gyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, Atyám a szőlőműves...” (Jn 15,5 és 1). És valóság ez is: „Én pedig,
ha fölmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok” (Jn 12,32). – De milyen ez a közeledés?

1. Különleges hívás nyomán indulók.
a) Az apostolok.
b) A kiválasztottak.
2. Keresve keresők és Felé fordulók.
a) A nemes lelkek.
b) A megtérő bűnösök.
3. A titkosan Hozzá sietők.
a) Nikodémus.
b) Az „élet Nikodémusai”.
Bef.: Végül is ez az igazság: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához,

csak énáltalam” (Jn 14,6).

2. beszéd: Az isteni Szeretet túlcsordulása
(Dogmatikus beszéd: Az Isten szeretete)

Bev.: A minden tökéletességet hordozó az Úr, és ennek személyes jellegű összfoglalata a Szeretet.
– De miben tárja elénk túláradó végtelenségét?

1. Teremtésben – az embert szerette.
a) Tervében… (Ebben benne van a megszentelődés ténye is).
b) Szerető gondviselésben.
2. Szeretetéből kifolyólag Egyszülöttjét küldötte.
a) Az Ige kinyilatkoztató küldetésével. „Lumen…”
b) Az Ige megváltó születésével.
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Bef.: Az isteni Szeretet kicsordulása – az ember számára a boldogság feltárása.

3. beszéd: De hittel kell az Úr felé fordulnunk
(Erkölcsi beszéd: Az ember első feladata)

Bev.: A világ ősi ereje a mozgás, az ember ősi isteni életterve: az önkifejlesztő életmozgás. – De
merre és hová juthat ez a belső ősi lendület?

1. Ennek tárgyi tartalmát adja az isteni Ige.
a) Szól az Úr…
b) Hogy hallja a föld embere.
2. Ennek belső elfogadásának nyomán alakul az isteni élet.
a) De éljen az isteni szó szerint az ember.
b) És így istenivé nemesedik a föld zarándoka. Földön és égben egyaránt.
Bef.: Ez a lendület és mozgás az életfejlesztés ténye. – És gyökere? Az isteni kegyelem.

4. beszéd: A hit jövő ítélet alapja
(Dogmatikus beszéd: Az üdvösség és a hit)

Bev.: A Mester szavai közül ki kell emelni ezt a szöveget: „Aki hisz benne, azt nem ítéli el, de aki
nem hisz, azt már elítélte, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában” (Jn 3,18). – Milyen kinyilatkoztatott
igazság következik tehát ebből?

1. A hit az üdvösség alapja.
És ez mi?
a) Égből eredő kegyelem.
b) És az ember felfogta isteni kincs.
2. A tevékeny hit az üdvözítés valósítása.
a) Elméleti elfogadás.
b) Lélekkel való Istenhez tapadás.
Bef.: Földet járunk, de eget várunk. Ezt várva a hitnek kegyét kapjuk. A hit kegyét véve isteni éle-

tet élünk. Így ítéletünk: örök üdvösség. „Jöjjetek Atyám áldottai! Vegyétek birtokba a világ kezdetétől
nektek készített országot” (Mt 25,34).

5. beszéd: Az Isten Egyszülöttjének higgyetek
(Dogmatikus beszéd: Az Úr Egyszülöttje)

Bev.: Mi lehet és mi kell, hogy legyen a mi hitünk gyökere? Legyen ez a tétel: „Mindaz, aki hiszi,
hogy Jézus a Messiás, Istentől született” (1Jn. 5,1).

1. Ezt tanítja az isteni Ige.
2. Ezt értelmezi az Egyház élő tanítása.
3. Ezt értelmezi és hódolattal veszi az ember értelme.
a) Belátja a hit kegyelmével az igazság lehetőségét.
b) Elfogadja – az isteni kinyilatkoztatás tartalmát.
Bef.: Mi marad tehát feladatul: Higgyétek az Úr Egyszülöttjének hozzátok való leereszkedését.

6. beszéd: Isten terve – az ember üdvözítése
(Dogmatikus beszéd: Mit akar az Isten?)

Bev.: Belelátni az Isten tervébe – áthatja az ember erejét. De visszakövetkeztetni a tények (tapasz-
talat és kinyilatkoztatás) alapján az isteni tervekre – a lélek szárnycsapásainak mutatja. – Milyenek
ezek a tervek?

1. Fényt akar küldeni a földre.
a) Ezek a természet törvényei. Az emberi erők útján felismerhetők.
b) Ezek az Isten személyes követeinek földi jelentkezései. „Miután többféleképpen és különböző

módon szólt hajdan Isten a próféták útján az atyákhoz, e végső korszakban Fia által szólt” (Zsid. 1,1-
2).
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2. Embert akar vezetni az égbe.
A cél az üdvözítés. Ezért olvassuk: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda,

hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16). – De hogyan valósítja az
Isten?

a) Utat mutatva.
b) Útra állítva.
c) Úton vezetve. Lám! Itt már az emberi élettapasztalat is segítségre siet és segíti ennek az igaz-

ságnak átértését.
Bef.: Isten tervei – valósuló életjelenségek. Ezekből visszakövetkeztetve láthatjuk a Szeretet élet-

tervét.

7. beszéd: A sötétség uralma
(Erkölcsi beszéd: A gonosz valósága és értelme)

Bev.: Napfény és éjszaka –  a nap történetének változata. De áll-e ez a változás az emberi élet vi-
lágában is? Sőt tovább menve ezt is lehetne kérdezni: a fényé, vagy a sötétségé az Uralom? Sokan fél-
ve felelnek: a sötétségé a diadal. – De miért?

1. Elénk tárja az élettapasztalat.
A pesszimisták helyesen értelmezik? Vezető gondolat: a jóság diadala biztos! Alapvetésben min-

den jó. „És látá az Isten, hogy mindaz, amit alkotott, felette jó volt” (1Móz. 1,31). Végkifejlődésben
minden jóra tör. „Azért mondtam ezeket nektek, hogy békességetek legyen bennem. A világban üldö-
zést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot” (Jn 16,33).

2. Elénk tárja az Egyház élő tanítása.
Amit a tapasztalat mond, azt látszólag állítja a kinyilatkoztatás.
a) Feltárja – a gonosz uralmának lényegét. – A gonosz uralomra törése – tény. De ez a végső ered-

ménye is? Nem! Nem!
b) Megmutatja ezért az Egyház tanítása a jó diadalmas voltának lehetőségét is. Mégpedig elvi ala-

pon. Majd gyakorlati módokon. Végül igazolható – a rossz a jó fokozásának eszköze.
Bef.: A sötétség uralma –látszólagos és átfutó, az igazság diadala végleges és boldogító!

8. beszéd: A jó és rossz emberek vágyai
(Erkölcsi beszéd: Lélektörtetések)

Bev.: Milyen törtetést mutatnak az emberek?
1. Egek felé sudároznak – az isteniek.
a) Őserőnk – az égbe emelkedés vágya.
b) Isten kegyelmének ereje – az égbeemelkedés ténye. „Én vagyok a föltámadás és az élet; aki

bennem hisz, még ha meg is halt, élni fog” (Jn 11,25).
c) És végül: Benne boldogan élnek. „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni

fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23).
2. A föld felé nehezednek –az anyagiak.
a) Csak belőle élnek…
b) Csak feléje húznak (bűnök)…
c) Csak beléje temetkeznek (sírhantok)…
Bef.: De végső-e ez a kettős megosztódás? Nem! Az ég leereszkedése magához húz. „Én pedig,

ha fölmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok” (Jn 12,32). Az ember pedig felemelkedve
Istenhez siet. „Atyám, vétkeztem ellened és az ég ellen. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak ne-
vezz…” (Lk 15,21).

9. beszéd: Az emberek életútja
1. Ködben áll – a sötétség meginduló útja.
a) Ködös, mert csak az értelem világítja.
b) Kárhozatos, mert a bűnös ember tapossa. Erre mondja a Mester: „Az ítélet ez: A világosság a

világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert gonoszak voltak
tetteik” (Jn 3,19).



41

2. Örök fényben fényeskedik – az isteni nemzedék útja.

10. beszéd: Az emberi élet örök Fénye
(Dogmatikus beszéd: Az örök életcél)

Bev.: ……….
1. Erre tér az értelmesen kereső ember.
Az életcél keresése – az értelem útján.
2. Erre adja isteni pecsétjét – az Istenember.
Az életcél érés és értelmezés – az isteni kinyilatkoztatás alapján.

*

V. beszédlánc címe: Hogyan értékesíthető a Szentlélek kegyelme?

A tétel lényege: miképpen éljen a Szentlélekkel áldott emberi lélek? Itt az alapgondolat ez: leszáll
az ég, és tevékenységre induljon a föld!

1. beszéd: Betelének Szentlélekkel

Bev.: Vajon csak statikai adomány-e a kegyelem?
1. Az élő Isten személyes ajándéka.
a) Az első jelentkezésnél ezt olvassuk: „Valamennyien elteltek Szentlélekkel és különféle nyelve-

ken kezdtek beszélni, úgy amint a Szentlélek szólásra indította őket” (Ap.Csel. 2,4).
b) Az ember életében ezt tudjuk: „Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok és Isten Lelke lakik

bennetek?” (1Kor. 3,16).
2. De a személyes ajándéka a léleknek munkát igénylő tartozéka.
a. Ezt mondja a Mester: „Előhívta tíz szolgáját és átadott nekik tíz minát:
Kereskedjetek vele, amíg visszatérek” (Lk 19,13).
b) Ezt parancsolja az apostol: „Meg akarsz győződni, te oktalan ember, hogy tettek nélkül meddő a

hit?” (Jak. 2.20).
Bef.: Vitális erő a kegyelem!

2. beszéd: Megszólalának isteni csengéssel

Bev.: Olvasd csak ezt a szent szöveget: „Péter erre a többi tizenegytől körülvéve előlépett és emelt
hangon ezt a beszédet intézte hozzájuk: „Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek tudo-
másul és figyelemmel hallgassátok szavamat! Nem részegek ezek, ahogy ti azt gyanítjátok…”
(Ap.Csel. 2,14-15). – Mi tehát a Szentlélek érkezése?

1. Hangcsendítő erő.
Bátran így szólnak Krisztusról: „Ezt a Jézust támasztotta föl Isten: ennek mi mindannyian tanúi va-

gyunk. Miután tehát fölszállt az Isten jobbjára, elnyerte az Atyától, majd pedig kiárasztotta a Szentlel-
ket. Ez az, amit ti láttok és hallotok” (Ap.Csel. 2,32-33).

2. Életet mozgató erő.
Hősiesen éltek – az örök szeretetben. „A hívek mind összetartottak és mindenük közös volt. Birto-

kaikat eladták és az árát szétosztották kinek-kinek szükségéhez mérten. Egy szívvel-lélekkel minden-
nap állhatatosan megjelentek a templomban. A kenyértörést házankint végezték, és örvendezve, tiszta
szívvel fogyasztották el eledelüket. Magasztalták az Istent és az egész nép szeretetében álltak. Az Úr
pedig napról-napra növelte az üdvösségre rendeltek számát” (Ap.Csel. 2,44-47).

Bef.: Vade! Fac similiter!

3. beszéd: Megerősödtek isteni erőkkel!

Bev.: A föld is erőforrás és a földi élet értékelésére segít! Ez a kegyelem!
1. Egekből jő!
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Ezt olvassuk: „Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből és egé-
szen betöltötte a házat, ahol összegyűltek” (Ap.Csel. 2,2).

2. Egek felé vezet.
Ezért hívó az Úr szava: „Az ígéret ugyanis nektek és gyermekeiteknek szól, valamint azoknak,

akik távol vannak ugyan, de akiket meghív magához Urunk Istenünk” (Ap.Csel. 2,39).
3. És utunkban erősít.
Ezért írja az első hívekről az evangélista: „Ezek állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és

közösségében, a kenyértörésben és az imádságban” (Ap.Csel. 2,42).
Bef.: Így az embert Istenhez emeli!

*

VI. beszédlánc címe: Hangos és néma hangok…
(1945. V. 24.)

1. beszéd: Az érthetetlen hangok

Bev.: Az Isten nem lehet teljesen néma. Szavának csengenie kell! – Beszél minden, de Bábel sza-
vával hallgatja a Szentlélekkel nem áldott ember.

1. Beszél – a virág…
Szépségéről… És hívja élvezésre az embert. Belső életéről… És hívja kutatásra az embert. Hasz-

nos értékeiről… És hívja szolgálatának igénybevételére az embert.
2. Beszél a világ…
Rejtélyeiről… És hívja magyarázatra az embert. Belső életéről… És hívja magyarázatra az embert.
3. Beszél – az élet…
Bef.: Bábelszerű a hangzavar, de értelmetlen vele szemben az ember… Ha vetted az Isten Lelkét,

akkor hallod és érted az Isten szavát!

2. beszéd: A hangoskodó emberi hangok

Bev.: Az ember gőgje a szónak is túlzott felemelkedése. De elég-e ez?
1. Az emberi hangoskodás előtt titokba húzódik a világ.
2. Az emberi szerénység és alázkodás előtt feltárul a dolgok értelme.
Bef.: Az emberi hangot elnyomja a lélek alázkodása, amely a Szentlélek áldásának isteni ajándéka.

3. beszéd: A némaságban rejtezkedő csendes erők

Bev.: Az erők csendesen halmozódó együttest alkotnak. A belső halmozódás olyan összefogás és
elraktározás, amely később életté varázslódik.

1. A gyűjtés az ember munkája.
2. A felébresztő meglendülés a Szentlélek műve.
Bef.: A Szentlélek juttat eszünkbe mindent… A Mester ígérete szerint!

4. beszéd: A föld hatalmasai és a Lélek harsonázói

Bev.: Dobok, harsonák, zúgó trombiták: figyelemfelhívás eszközei. Az ember is igen gyakran él
azzal az eszközzel, hogy hangjának erejével akar hatást gyakorolni másokra. De igen gyakori az is,
amidőn feltörekvő gőgjének hangoskodásával akar érvényt szerezni. A Szentírás is beszél erről – Bá-
bel esetében. – És mi az eredmény?

1. Bábel – nyelvet zavar.
Az ember maga akar emelkedni és gőgösen uralkodni. Pedig: az uralom az Istené! Mit tesz tehát

Isten? Megzavarja a nyelvüket és egyik sem érti a másikat. Van-e ilyen zűrzavar az emberek túl embe-
ri próbálkozásai esetén? Igen! Igen! Mindenki másképpen képzeli és akarja a dolgokat irányítani.
Mintha ki akarnák venni Isten kezéből a világ kormányzását. Mi az eredmény? Az emberek nem értik
meg egymást és háborús szörnyűségekre vetemednek. – Az embernek az volna a hivatása, hogy Isten
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megvilágító fénye után áhítozva, imádkozva várva-várja a Lélek elérkezésének csodáját. Ilyen vétel
után csodás változás következik…

2. A tanításra induló apostolt – mindenki érti.
Ezt a Szentírás rója le. Mintha ezt hirdetné: ahol csendesen váró, áhítatosan imádkozó és szerény

áldozatossággal munkába lépő az ember, ott betöltődik a lélek Szentlélekkel, és megérti ezt a hangot
minden lélek.

a) Lásd: az első tanító apostolt.
b) Lásd: a szeretet gyakorlásának néma szavát. – Ezt megértik az emberek.
c) Lásd: a szeretetre hangoló, simogató, mosolygó vagy tűzbe boruló arcot. Ezt megértik az em-

bertestvérek.
d) Végül lásd: az áldozatos szerénység szavát. Ezt is értik az emberek. – De honnét mindez? A

Szentlélek kiáradásából, amely az Istennek pünkösdi lélekajándéka.
Bef.: Az emberi gőgöt megalázza a nyelvzavar, az isteni igazságot hirdetni akarót megsegíti a

megértés. Bábelben zavar támadt, a lélek pünkösdjén értés árad.

*

VII. beszédlánc címe: A „halló fülek”

Ez a beszédlánc más képhez fűzve és összefogva akarja adni rövid beszédláncban az eddigieket.
Lényege: hallgass az isteni szóra és kövesd az égi igét!

1. beszéd: Csak a föld dalai szólnak?

Bev.: Ég is szól!… De hol?…
1. Természetünk vágyaiban.
Ezért szeretjük az igazat, a szépet és a jót. Ezek Isten adta vágyak.
2. Isten kegyelmének áldásában.
Ezért áhítozzuk a szeretetet. – Ez végül is Maga az Isten. „A remény pedig nem csal meg, mert Is-

ten szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által” (Róm. 5,5).
Bef.: Mindez indít (példa: Orfeusz!)!

2. beszéd: És az Isten szava?

Bev.: Mi a lényege ennek?
1. Egek felé indítanak.
Alaphangjuk ez: „Ha tehát Krisztussal föltámadtatok, keressétek ami odafönn van, arra irányuljon

figyelmetek, ne a földiekre” (Kol. 3,1-2).
2. És az egekbe juttatnak.
Eredményük ez: „…először a Krisztusban elhunytak támadnak fel. Azután mi élők, akik megma-

radtunk, a felhőkön velük együtt elragadtatunk a magasba Krisztus elé, és így mindenkor az Úrral le-
szünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezzel a tanítással” (1Tessz. 4,16-17).

Bef.: Ez a szférák zenéje.

3. beszéd: Hangold magad ennek rezonátorává!

Bev.: Merre feszüljön fülünk?
1. Egek felé forduljon.
a) Ezért mondja az Úr: „Figyelj, népem, tanításomra, hajtsd füledet szájam igéire. Bölcs mondásra

nyitom meg szájamat, elmondok régi bölcs dolgokat” (Zsolt. 77,1-2).
b) Ezért int az Írás: „Ma, ha szavát meghalljátok, meg ne keményítsétek szíveteket” (Zsolt. 94,8).
2. Az Ég követeire figyeljen.
a) Prófétáin át szól: „…többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a próféták útján…”

(Zsid. 1,1).
b) A Messiáson át szól: „e végső korszakban Fia által szólt hozzánk. Őt rendelte a mindenség örö-
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kösévé, hiszen általa teremtette a világot” (Zsid. 1,2).
Bef.: Éberek legyetek, hogy az égieket hallhassátok. Biztosak lehettek, hogy mindenki meghallja az

égi zenét.

4. beszéd: Alakítsd magadat isteni követté!

Bev.: Az égi dal isteni életre indít. – Mit tegyek?
1. Fogadjam be az isteni kegyelmet.
Azért kemény az ellenálló ítélet. „Ti keménynyakúak, ti körülmetéletlen szívűek és fülűek! Min-

dig ellenálltatok a Szentléleknek, ti is, akárcsak atyáitok!” (Ap.Csel. 7,51-52).
2. És alakítsam ki az isteni életet.
Ezért isteni a befogadó élete. „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal. 2,20).
Bef.: Így leszesz égből vevő és égbe térő. Az ítélet ez: „Boldog az a szolga, ha visszatérő ura eb-

ben a tevékenységben találja. Igazán mondom neked: minden vagyona fölé rendeli őt” (Lk 12,43-44).

*

VIII. beszédlánc címe: Micsoda az ember lelkében lakó szeretet?

1. beszéd: A szeretet az Isten által belénk öntött természetfeletti kegyelem
(Dogmatikus beszéd: A szeretet kegyelem)

Bev.: Most nem a természetes szeretetre gondolunk, hanem a természetfeletti élet alapvetésre adott
kegyelmére. – Mi ez?

1. Isten a megszentelődéskor adja.
a) Mindenkit erre hív az Úr.
b) Mindenkinek ilyen kegyelmet ad az Úr. „Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott ajándékba,

amennyit Krisztus adott” (Ef. 4,7).
2. Az ember egész életén át tetteinek gyökérzeteként használja.
a) Mindaddig bennünk van, míg halálos bűn ki nem öli.
b) Mindaddig gyarapszik, míg Isten látásában még erősebb lendülettel gazdagodik.
Bef.: A lényeg ez: Isten adja, ember kamatoztatja, és Isten az örök szeretettel jutalmazza.

2. beszéd: A szeretet minden erény királynője
(Erkölcsi beszéd: Regina virtutum)

Bev.: A szeretetről fenséges himnuszt énekel Szt. Pál és ezt is mondja: „Most megmarad a hit, re-
mény és szeretet, ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet” (1Kor. 13,13). (Lásd: Szentlecke
szövegét!) Imént olvastuk nektek és ebből vonjuk le a gyakorlati következtetéseket – a többi erényt il-
letően. – Mi tehát a szeretet?

1. Az erények királynője.
„…Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, legyen

akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek…” (1Kor. 13,2). –
Röviden ezt mondhatnók:

a) Minden erényben helyet talál.
b) És minden erényt dirigál.
2. Sőt minden erény anyja.
„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik,

nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonosz-
ságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel”
(1Kor. 13,4-7). – Ennek jelentősége pedig ez:

a) Belőle fakad a tökéletes erény.
b) Mert hisz alapjában ő az isteni gyökér.
Bef.: De nincs-e ez ellentétben ezzel a tanítással: a bölcsesség az erények királynője?… Nincs! Ez

a tétel csak a gyakorlati alkalmazást jelenti, az első pedig a gyökérzeti megalapozást jelenti.
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3. beszéd: A szeretet nélkül nincs tökéletes erény
(Erkölcsi beszéd: Az erények tökéletessége)

Bev.: ……….
1. A szeretet mindig a jóra és a jobbra vezet.
„Ennek a rendelkezésnek célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből fakadó szeretet”

(1Tim. 1,5). „A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. A törvény tökéletes teljesítése tehát a szeretet”
(Róm. 13,10).

4. beszéd: A szeretet növekedő és fogyatkozva elveszthető erény
(Erkölcsi beszéd: A szeretet változása)

Bev.: Isteni kegy a szeretet; de élettevékenységünk alatt gyarapodhat vagy életomlásunkban el is
veszhet. Növekedő és esetleg fogyatkozó vonalát nem extenzitása, hanem intenzitása jellemzi. – Ho-
gyan hullámzik tehát és hogyan tűnhet el tökéletesen?

1. Növekedhet!…
A kezdeti intenzitás – nagyobbodhat. Az isteni adomány tárgyilag is gyarapodhat. Ezekről szól az

Írás: „Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a derengő fény, mely mindinkább erősbödik, míg a nappal
teljes leszen” (Péld. 4,18). „Inkább igazságban fogunk élni és szeretetben teljesen egybe fogunk nőni a
fővel: Krisztussal. Ő az, aki az egész testet egybekapcsolja és összetartja, a különböző ízek segítségével
és minden tag arányos együttműködésével. Így növekszik a test és építi föl önmagát a szeretetben”
(Ef. 4,15-16). A csúcspont pedig ebben jelenhet meg: „Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat
adott, hogy Isten fiává legyen (Jn 1,12).

2. Fogyatkozva el is veszthető.
a) Belső intenzitása csökken.
b) Az Istentől elfordult lélekből elvész.
Bef.: Tanulság vonandó le mondván: örök kincsként őrizd a szeretetet és Isten szeretetéből jó cse-

lekedeteiddel gyarapítsd az isteni kegyelmet!

5. beszéd: A szeretet „hazasegítő” és maradandóan kísérő égi kegyelem
(Erkölcsi beszéd: Mi a mi örök segítőnk?)

Bev.: Istenatyánk indít az örök úton; ember járja a nagy utat. De kérdés: van-e olyan égi ajándé-
kunk, amely biztosan támogat az életúton?

1. Utunkban erőnk – a szeretet.
a) Ősi vágyódásunk – az Isten felé.
b) A szeretet erényének dinamikus ereje.
2. Célbafutásnál boldogságunk.
a) Megmaradó kincsünk. „Most megmarad a hit, remény, szeretet, ez a három, de köztük a legna-

gyobb a szeretet” (1Kor. 13,13).
b) Boldogító ajándékunk.
Bef.: Így ez az igazság: az Isten adta szeretet a földi ember örök segítő társa és az örök életben –

boldogságának alapja.

6. beszéd: A szeretet a végnélküli életben boldoggá tevő kegyelem
(Dogmatikus beszéd: A szeretet végnélküli kegyelem)

Bev.: Az ember élete mindenben isteni kegyelem. Az örök élet pedig az isteni Szeretet tökéletes
kegye. Hogyan boldogítja az élet célbafutásával a megigazult lelket az égi Szeretet?

1. Az örök Szeretetet látja az ember.
Ennek a tételnek az a belső értéke, hogy az anyagi élet függönye fellebben, és a szerető emberlélek

előtt – megjelenik az Isten. Ennek a látásnak lényege:
a) Az igazság látása.
b) A szépség tündöklése.
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c) A jóság csodája.
2. Az örök Szeretetben boldog a szerető ember.
És ennek a megjelenésnek mi a boldogító ereje?
a) Nem egyszerű kimerítő birtokbavétel… Azért, mert Isten kimeríthetetlen.
b) Hanem állandó birtokbavétel. Azért, mert az Isten végtelen. Így tehát mi a boldogság?… Az ál-

landó és fokozódó birtoklása a soha ki nem merülő és soha lefelé nem ívelő Isten igazságának, szépsé-
gének és jóságának.

Bef.: Íme! Így árasztja felénk Önmagát – a végtelen Szeretet! Mindig ad és mindig boldogít!

* *

b) alcsoport: Miben áll a Szentlélek kegyelme?

Itt tárgyi értelmezést igényelne az Egyház élő tanításának kegyelemtana. De ez a kérdéscsoport más
helyen részletezendő, azért az általános kegyelemtan helyett – Szentlélek ajándékainak ismertetésével
foglalkozunk. – Lássuk most ezt egy hosszabb beszédláncban.

Beszédlánc címe: A Szentlélek ajándékai

1. beszéd: A bölcsesség Lelke

Bev.: A helyes középút erénye ez. – Mire nevel?
1. A rossztól való visszahúzódásra.
2. Az élvezetekben való mérsékletre.
Bef.: Jelszó: Ne quid nimis!

2. beszéd: Az értelem Lelke

Bev.: Itt az igazi értéklés az erő.
1. A felületen is észlelni kell a jót.
2. A mélységekben pedig látni kell az örök jót.
Bef.: Itt – az égi Fény a Szentlélek ajándéka.

3. beszéd: A jámborság Lelke

Bev.: A kegyeletesség az égi ajándék. Részei:
1. Hódolatos kegyelet az Istennel szemben.
2. Áldozatos szeretet mindennel szemben.
Bef.: Végső eredmény: hódolat a fenségesnek, áldozatos szeretet a Fenségesnek.

4. beszéd: Az erő Lelke

Bev.: Rövid a jelszó: a kitartás erejét adja a Lélek! – De hol?
1. Könnyű – a boldogság útján.
2. De nehéz – a Golgota szikláján.
Bef.: Erre ad erőt a Szentlélek.

5. beszéd: A tudás Lelke

Bev.: Röviden: világban élek és egekbe térek… – Mi vezet?
1. Égi Fény segít – a föld rejtélyei között.
2. Égi Fény segít – az örök élet küzdelmei között.
Bef.: Fénnyel a Fényhez!
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6. beszéd: Az okosság Lelke

Bev.: Az „öt okos szűz” példája. – Mit tesz az okos?
1. Gondosan előrelátó a bőség idején (pl. az egyiptomi József).
2. Beosztottan élvező a szükség idején.
Bef.: Az Egyiptomba kerülő Jákob fiainak ellátása.

7. beszéd: Az Úr félelmének Lelke

Bev.: Hogyan jut az ember az Istenhez?
1. Initium sapientiae.
2. Timor Domini!
Bef.: Féld az Istent, és birtokba vezet az isteni bölcsesség. Ez pedig Istenhez vezet!…

* *

c) alcsoport: A Szentlélek ihlette ember élete

Ez a csoport az előző szövegek más alakú rendszere, de tárgyilag azoknak közlése. – Lássuk eze-
ket.

I. beszédlánc címe: Az istenivé nemesedő ember

Ez a beszédlánc határozza meg az ember kialakulásának isteni parancsát és érvényesülő alakját.

1. beszéd: Az isteni hivatás felébredettje

Bev.: Kicsoda az ember? Ha önértékének igazi tudatára ébred, akkor:
1. Dolgozó isteni követ.
2. Isten fiává alakuló égi gyermek.
Bef.: Ezt fejezi ki az apostol: „Maga a Lélek tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk.

Ha pedig fiai, akkor örökösei is: örökösei Istennek, Krisztusnak pedig társörökösei” (Róm. 8,16-17).
Homo ad Deum tendens!

2. beszéd: A bűnök sírhantolója

Bev.: A földi élet sok salakot is fölvet. – És az ember?
1. Felveheti a gonosz lélekkel.
Szabad lény az ember. „És parancsolá néki, mondván: A paradicsom minden fájáról ehetel, de a jó

és a gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon arról eszel, halált kell halnod” /1Móz. 2,16-
17/.

2. De eltemetheti isteni kegyelemmel.
„Ha bűneitek olyanok is, mint a skárlát, fehérek lesznek, mint a hó; és ha olyan vörösek is, mint a

bíbor, fehérek lesznek, mint a gyapjú” (Iz. 1,18).
Bef.: Itt is a Szeretet Lelke a döntő. „Homo regenerans”.

3. beszéd: Az egek igényese

Bev.: Anyánkként szerethetjük a földet!
1. Belőle, benne és rajta élünk!
Ezért olvassuk: „Íme, nektek adtam minden füvet, mely magot hoz, a földön, s minden fát, mely-

nek benn a gyümölcsében van fajának megfelelő magva, hogy eledeletekre legyen” (1Móz. 1,29).
2. De Atyánkat vágyva vágyjuk az égben.
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fo-

gunk lakni” (Jn 14,23).
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Bef.: Ez: „homo divinans”.

4. beszéd: Az égi kegyelmek értékesítője

Bev.: Ajándékból él az ember. Igaz az Írás: „Fölülről, a világosság Atyjától csak jó adomány, csak
tökéletes ajándék származik” (Jak.1,17).

1. Isteni ajándékokat veszünk.
„Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott ajándékba, amennyit Krisztus adott” (Ef. 4,7).
2. Emberi munkával fáradozunk.
„Boldog az a szolga, ha visszatérő ura ebben a tevékenységben találja” (Lk 12.43).
Bef.: És így az isteni élet kidolgozója. „Homo divinus!”

*

II. beszédlánc címe: Az istenivé nemesítő ember

Ez a beszédlánc arra akar reámutatni, hogy az isteni Lélekkel telített ember másokat is istenivé
akar és tud teremteni… Persze a Szentlélek kegyelmével.

1. beszéd: Isten hangszórója

Bev.: Az ember Isten hangjának közvetítője.
1. Az otthon körében (család!).
2. Az élet széles rétegében (környezet).
Bef.: Harsona lehet az ember hangja.

2. beszéd: Az Isten szamaritánusa

Bev.: De a szó mellett a jó tett az emberlelkek igazi megragadója.
1. Hálás a vett jókért.
Köszöni az Úr küldöttje szamaritánus szeretetét.
2. Követő – a vett javak nyomán.
Akinek életét isteninek látja és érzi, azok életét például veszi. Bef.: A tett teremtő erő.

3. beszéd: A lélek felébresztője

Bev.: A lélekébredés az élet igazi kincse. Ezt eredményezi a Lélek sugárzó ereje.
1. Tudatra hozza, hogy a lélek – kincs.
2. Tudatra hozza, hogy – még a bajban is Isten az erő.
Bef.: Atyád az Isten! Ébredj erre ember!

4. beszéd: A lélek üdvösségre vezetője
Bev.: De az igazi Ráfael az, aki Istenhez vezet másokat.
1. Kézenfogva segíti.
2. Végül az örök életre viszi.
Bef.: Így a Lélek telítette ember az Úr segítségével az örök hazába ér!

* * *

B/ rész – c/ csoportja: a Szentlélek szövegéhez írt beszédek

A napi Szentlecke szövege így szól: „Ekkor Péter így kezdett beszélni: Valóban el kell ismernem,
hogy Isten nem személyválogató… Ő megparancsolta nekünk: hirdessük a népnek és bizonyítsuk,
hogy ő az, akit Isten elevenek és holtak bírájául rendelt. Valamennyi próféta tanúságot tesz róla, hogy
mindaz, aki hisz benne, általa elnyeri bűnei bocsánatát.” Péter még ki sem mondta ezeket a szavakat,
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mikor a Szentlélek leszállt mindazokra, akik a beszédet hallgatták. A zsidó-keresztények, akik Péterrel
együtt érkeztek oda, csodálkoztak, hogy a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiárad. Hallották
ugyanis, hogy nyelveken beszélnek és magasztalják az Istent. „Meg lehet tagadni azoktól a keresztvi-
zet, szólalt meg ekkor Péter, akik éppen úgy elnyerték a Szentlelket, mint mi?” Elrendelte tehát, hogy
kereszteljék meg őket Jézus Krisztus nevében. Tőle pedig azt kérték, hogy maradjon náluk néhány na-
pig” (Ap.Csel. 10,34 és 42-47).

A Szentlecke tárgyi szempontból a Szentlélek megvilágította Péter apostol tanítását közli. A taní-
tás tartalma: Jézus Messiás voltának hirdetése és a Szentlélek vételének kegyelme. A nyelvek adomá-
nya is szerepet talál és végül a keresztség vételével zárul. Ezek alapján természetesen tétel lesz az
apostoli hitvallás és a tanúskodás lényege. Igen szép beszédláncok alkothatók azután a Krisztust előző
prófétákról, mivel Krisztus tanúi, majd az apostoli tanúskodásról. Végül a Szentlélek kegyelme is tételt
kínál. Sőt esetleg a keresztség kérdése is…

Különálló beszédek

1. beszéd: Az apostoli hivatás
(Dogmatikus beszéd: Mi az apostoli hivatás?)

Bev.: A Mester nyilvános működésének az egyik első ténye: az apostolválasztás, és a zárómondat-
ok kiemeltje – az apostol küldés. – Miért választott és miért küldött?

1. Választott, hogy lássanak és tanuljanak.
a) A Megváltó működését – ez a tárgyi valóság – az isteni szeretetnek két nagy sodrása jellemzi:

tanítani és szeretetet szórva Istenhez emelni az Úr házanépét. Ő valósította meg: „Éhínséggel sanyar-
gatott téged és eledelül mannát adott néked, melyet nem ismertél sem te, sem atyáid, hogy megmutas-
sa néked, hogy nemcsak kenyérből él az ember, hanem minden igéből, mely az Isten szájából jő”
(5Móz. 8,3). „Jézus bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban…” (Mt 4,23). Róla áll: „Táplálná
őket a búza zsírjával, és jóllakatná mézzel a kősziklából” (Zsolt. 80,17). – Megváltó halállal kiengesz-
teli az egek Urát. Azért írja az apostol: „Testvéreim, Krisztus vérének erejében megvan tehát a remé-
nyünk arra, hogy beléphetünk a Szentek Szentjébe. Ez az új életút, melyet a függönyön, vagyis tulaj-
don testén keresztül nyitott nekünk” (Zsid. 10,19-20).

b) A megváltói működését – emberi és alanyi vonalon– a tanítványok tanítása, lélekgazdagítása
hatotta át. Tanított, igéit hallgatták. „Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában,
hasonlít a családatyához, aki kincseiből újat és régit szed elő” (Mt 13.52). – Bizonyító csodáit látták.
„Mikor a nép látta, hogy a némák beszélnek, a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok lát-
nak, elámult és magasztalta Izrael Istenét” (Mt 15,31). – Isteni életét mintázhatták. „Vegyétek maga-
tokra igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatosszívű, – és nyugalmat találtok lelke-
teknek” (Mt 11,29). – Mindez azt magyarázza, hogy ennek a működésnek élő tanúivá, majd élő hang-
szóróivá alakította a „tizenkettőt”.

2. Küldött, hogy tanítsanak és megszenteljenek.
Az apostolválasztás – nevelés is volt, hogy a küldendők másokat is neveljenek.
a) Küldötte őket a Mester. „Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek

meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében” (Mt 28,19). – De a küldetést ilyen keretűnek tartja a
Mester: „Úgy küldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók és
ártatlanok, mint a galambok. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben…” (Mt 10,16 és 17). Ámde
azt a csodát kell várni, hogy báránnyá változzék minden földre küldött ember, és így valóra váljék az
ige: „Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is ide kell vezetnem. Hall-
gatni fognak szavamra: egy akol lesz és egy pásztor” (Jn 10,16).

b) Hogy megszenteltessék minden ember. Mindezek alapját így fejezi ki az apostol: „Ekkor Péter
így kezdett beszélni: Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Ellenkezőleg, bár-
mely nemzethez tartozó ember kedves előtte, ha eltölti az ő félelme és igaz tetteket visz végbe. Ő Izra-
el fia előtt hallatta szavát, amikor békét hirdetett Jézus Krisztus által, aki a mindenség Ura” (Ap.Csel.
10,34-36). – Első mozzanatát így parancsolja a Mester: „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki
nem hisz, elkárhozik” (Mk 16,16). – Majd az „Úr házanépe” veszi a Szentlelket. „Péter még ki sem
mondta ezeket a szavakat, mikor a Szentlélek leszállt mindazokra, akik a beszédet hallgatták”
(Ap.Csel. 10,44).
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Bef.: Miért választott? Azért, hogy tanúságtevőket állítson elénk. Miért küldött? Azért, hogy üd-
vösségünk szolgáit adja mellénk.

*

Az igehirdetés parancsa
(Dogmatikus beszéd)

1. Urunk az igehirdetést parancsolja.
2. Urunk az élő hitterjesztést írja elő.

*

Az igehirdetés csodás ereje
(Erkölcsi beszéd)

1. Halljuk a szó csengését… (ez a külső felfogás).
2. És értjük a Lélek értelmét… (ez a lényeg vétele).

*

2. beszéd: Tanúságtételünk lényege
(Dogmatikus beszéd: Az Urunk igazi értéke)

Bev.: A népekhez szóló tanítvány beszéde így kezdődik: „Valóban el kell ismernem, hogy Isten
nem személyválogató” (Ap.Csel. 10,34). Küldötte őket a Mester, hogy hirdessék ezt a szent igét. Fe-
szítsük meg füleinket, hogy mi is hallgathassuk az isteni igéket. – Mit hirdet ez a szent ige?

1. Krisztus az élőknek szent Ura.
A Mester küldetése –Isten-szeretet. Ezért mondja az apostol szövege: „Úgy szerette Isten a világot,

hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn
3,16). – De kicsoda a Küldött –az emberek életét tekintve?

a) Mindnyájunk Ura, – a megváltás útján. „Hiszen tudjátok, hogy nem mulandó dolog, ezüst vagy
arany váltott meg öröklött, értéktelen életmódotokból, hanem a hibátlan és szeplőtelen Báránynak,
Krisztusnak drága vére” (1Pét. 1,18-19). Ez annyit jelent: birtokállományai lettünk az isteni Megvál-
tónak. A birtokos az Úr, a „birtokállomány” a hódolatos ember.

b) Mindnyájunk Testvére – az „istenfiúság” kegyelme útján. Máté szerint: „Boldogok a békessége-
sek: ők Isten fiai” (Mt 5,9). – Lukács szerint: „Anyám és testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják
és teljesítik” (Lk 8,21). – Ennek gyökérzete: „Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit,
hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek” (2Pét. 1,4).

c) Mindnyájunk Boldogítója az igaz Testvér uralma útján van. Ezért mondja Szt. Pál: „Ha ugyanis
egynek bűnbeesése miatt oly sokan meghaltak, Isten kegyelme s az egy embernek, Jézus Krisztusnak
kegyelmi ajándéka még bővebben kiárad sokakra” (Róm. 5,15). – Így lesz azután igaz reánk vonatkoz-
tatva is: „Miután tehát a hit által megigazultunk, éljünk békében az Istennel Urunk Jézus Krisztus ál-
tal. Általa, a hit segítségével, utunk nyílt a kegyelemhez, amelyben élünk és dicsekszünk is Isten (fiai)
dicsőségének reménységével” (Róm. 5,1-2).

2. Krisztus a halottak reménysége.
Hát még a halottak is „Krisztus nemzedéke?” Hát még azoknak is van reményük?
a) A halott testvér – Krisztus hazatért élője. Az apostol ezt hirdeti: „Ha Jézus, mint ahogy hisszük,

meghalt és föltámadt, akkor Isten azokat is, akik Jézusban hunytak el, vele együtt föltámasztja”
(1Tessz. 4,13). – Majd élő képben ezt tanítja Péter apostol: „Ő megparancsolta nekünk: hirdessük a
népnek és bizonyítsuk, hogy ő az, akit Isten elevenek és holtak bírájául rendelt” (Ap.Csel. 10,42).

b) A hazatért élő reménye a Megváltó szeretete és igazságos ítélete. Már a földön is segíti. „Vala-
mennyi próféta tanúságot tesz róla, hogy mindaz, aki hisz benne, általa elnyeri bűnei bocsánatát”
(Ap.Csel. 10,43). És örök kapuk felé irányítja. „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak
örök élete van és én feltámasztom az utolsó napon” (Jn 6,54).

c) Végül az örök országban színe látásával jutalmazza. „Jöjjetek Atyám áldottai! Vegyétek birtok-
ba a világ kezdete óta nektek készített országot” (Mt 25,4). És ennek tartalmát így jellemzi az apostol:
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„Ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről-színre. Most csak töredékes a tudá-
som, akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok” (1Kor. 13,12).

Bef.: Mit hirdet tehát az isteni ige? Röviden ezt: Jézus Krisztus Urunk a földön és boldogító Bí-
rónk az örök kapuknál!

3. beszéd: Krisztus lelkünk várományosa
(Dogmatikus beszéd: A jövendő Messiás)

Bev.: Izaiás próféta előre jelzi, hogy kit vár az emberiség lelke. Szavai így hirdetik előre az Eljö-
vendőt: „Gyermek születik ugyanis nekünk, és Fiú adatik nekünk, s a fejedelemség az ő vállára kerül,
és leszen az ő neve: Csodálatos, Tanácsadó, Isten, Hős, az örökkévalóság Atyja, a béke Fejedelme”
(Iz. 9,6). – Kicsoda tehát a Mesterünk?

1. Vágyva vágyott Megváltónk!
a) Szólott Róla az Írás (Iz. 9,6).
b) Jövendölt Róla Simeon: „Bocsásd el most szolgádat, uram, szavaid szerint békességben, hiszen

már látták szemeim az üdvösséget, melyet minden nép számára rendeltél: világosságul a pogányok
megvilágítására és dicsőségére népednek, Izraelnek” (Lk 2,29-32).

2. Vágyva vágyott Üdvözítőnk.
a) Megtisztított a bűntől. „Ha ugyanis a bakok és bikák vére meg az üsző hamva a tisztátalanokra

hintve megszenteli őket, úgyhogy külsőleg megtisztulnak, mennyivel inkább tisztítja meg lelkiismere-
tünket a holt cselekedetektől Krisztus vére, – aki az örök Lélek által önmagát ajánlotta föl szeplőtelen
áldozatul Istennek – hogy az élő Istennek szolgáljunk!” (Zsid. 9,13-14).

b) Isten fiaivá nemesített – kegyelemből. „Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit,
hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek” (2Pét. 1,4).

Bef.: Az Ószövetség szemével néztünk előre és az Újszövetség szemével látjuk a jelenben.

4. beszéd: Krisztus alakja – az apostolok tanítása alapján
(Dogmatikus beszéd: A tanúságot tevő apostolok)

Bev.: Milyen életképet akarnak belénk vésni a tapasztalataik alapján álló, de a kinyilatkoztatás ke-
gyelmét hordó apostolok? Itt nemcsak történelmi szemléletről, hanem isteni kinyilatkoztatásról is essék
szó. – Milyen életarcot vetít elénk az apostoli tanítás?

1. Krisztust, az igazi Embert.
a) Máté így fejezi ki: „Jákob fia pedig József, Mária férje. Mária a Krisztusnak nevezett Jézus szü-

lőanyja...” (Mt 1,16).
b) Az apostol így írja le: „Amint Jézus, az ecetet megízlelte, így szólt: „Beteljesedett!” Aztán le-

hajtotta fejét és kilehelte lelkét” (Jn 19,30).
2. Krisztust, a megváltó Istenembert.
a) János így jellemzi a Mestert saját szavai alapján: „Amíg velük voltam, én tartottam meg őket ne-

vedben, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Megőriztem őket; senki sem veszett el
közülük más, mint a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás” (Jn 17,12).

b) Péter így fejezi ki: „Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az
isteni természet részeseivé legyetek” (2Pét. 1,4).

3. Krisztust, az embert boldogító Isten Egyszülöttjét.
Az Úr így nyilatkozik: „Akkor a mennyből szózat hangzott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben ked-

vem telik” (Mt 3,17).
Bef.: Így áll elénk az apostolok hirdette isteni Mester életarca.

5. beszéd: Krisztus – az élők és holtak Bírája
(Dogmatikus beszéd: Az ítélő Mester)

Bev.: A Megváltó küldése az ember részére is feladatot adott. Mintha azt mondaná: úgy élj, hogy
bátran hallhassad Mestered állandó ítéletét. – Hogyan áll mellettünk az állandóan ítélkező Mester?

1. Látja lelkünk belső rezdüléseit.
„Nos hát, seregek Ura, te igazságos bíró, ki a veséket és a szíveket vizsgálod, hadd látnom, miként
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állasz bosszút rajtuk! – Mert előtted tártam fel ügyemet” (Jer. 11,20).
2. Ítéli a szándék nemességét.
„Jött egy szegény özvegyasszony is és két fillért dobott be, ami egy krajcárt ér. Odahívta tanítvá-

nyait és így szólt: „Bizony mondom nektek: Ez a szegény özvegy többet dobott be a perselybe, mint a
többiek. Azok ugyanis mindnyájan fölöslegükből adtak, ez azonban azt a keveset is odaadta, amire
szüksége volt: egész megélhetését” (Mk 12,42-44).

3. A végzett munka arányában vesszük jutalmunkat az ítélő Bírótól.
„...Jól van, te derék szolga, mondta neki, mivel a kevésben hű voltál, tíz város kormányzását bí-

zom rád” (Lk 19,17).
Bef.: Mindig velünk segítve, mindig velünk ítélve vár az égi Mester!

6. beszéd: A földön Ő – a bűnbocsátó
(Dogmatikus beszéd: A bűnbocsátás)

Bev.: A szabad ember szabadon követi, vagy tagadja meg az Istent. De esetleges bűneinek terhét
kiengesztelheti ki a földön?

1. A megváltás adja az engesztelődés lehetőségét.
A Megváltó – Isten előtti Áldozat. „Krisztus azonban mint a jövendő javak főpapja jelent meg s

belépett abba a nagyobb és tökéletesebb sátorba, amelyet nem ember keze alkotott, vagyis nem e vi-
lágból való. Nem is bakok vagy borjak vérével, hanem tulajdon vérével lépett be egyszer s mindenkor-
ra a Szentek Szentjébe, s örök megváltást szerzett” (Zsid. 9,11-12).

2. A bűnbocsánatban osztja égi kegyelmét.
De ezt a bocsánatot már a földön is osztja és osztatja a Mester.
a) Osztja: „Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bocsánatot nyertek bűneid” (Lk 7,48).... „Bízzál fiam!

Bocsánatot nyertek bűneid” (Mt 9,2).
b) Osztatja: „Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyert” (Jn 20,23).
Bef.: Miért Bárány Ő az ószövetségi próféta szemében? „Íme odakünn jajveszékelnek a látók, a

béke követei keservesen sírnak” (Iz. 33,7). Mert az Újszövetségben így jelenik meg: „Nézzétek, az Is-
ten Báránya! Ő veszi el a világ bűnét” (Jn 1,29 és 36).

7. beszéd: Égben Ő a jutalmazó
(Dogmatikus beszéd: Az örök Jutalmazó)

Bev.: Isten Fiának emberré levése az Isten élettervének diadalmas befejezése. – Hogyan világít ez
a tétel az emberiség életére?

1. Megszentelődik az Úr házanépe.
De igaz-e ez?
a) Sok a „gonosz” (?) „Szárba szökött a vetés és kalászt hányt, de fölütötte fejét a konkoly is. Erre

a szolgák elmentek a gazdához és megkérdezték: Uram, ugye jó magot vetettél szántóföldedbe? Hon-
nét került bele a konkoly? Mire ő azt felelte: Ellenséges ember műve az.” (Mt 13,26-28).

b) De még több a lélekben nemes. „Hagyjátok, hadd nőjön föl mindkettő az aratásig. Aratáskor
majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt szedjék össze és kössék kévébe, hogy tűzre kerül-
jön, a búzát pedig gyűjtsék csűrömbe” (Mt 13,30). Ez utóbbit igazolja: „bízzatok, én legyőztem a vilá-
got” (Jn 16,33). – Miért jött? „...hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem e világot, hanem hogy meg-
mentsem a világot” (Jn 12,47).

2. Örök jutalmat nyer az Úr házanépe.
a) Az isteni élet telje – az örök dicsőség birtoklása. „Ti is, most ugyan szomorkodtok, de majd vi-

szontlátlak titeket; akkor örülni fogtok és örömötöket senki sem veszi el többé tőletek” (Jn 16,22).
b) De a legkisebb jó is lehet az Isten szeretetének felénkfordulása. „Jézus, emlékezzél meg rólam,

amikor eljössz uralmaddal.” Erre ő így felelt: „Bizony, mondom neked: ma velem leszel a paradi-
csomban” (Lk 23,43).

Bef.: Diadal a megváltás, bizakodó lehet a megszentelődés!

*
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Az élők Bírája
(Dogmatikus beszéd: Krisztus ereje)

1. Élőket megváltva irányítja.
2. Halottakat feltámasztva megítéli.

*

8. beszéd: A Szentlélek vétele
(Dogmatikus beszéd: Az Isten kegyelmének vétele)

Bev.: Az isteni hatalommal áldott apostolok emberi módon közelednek az emberekhez. Harsonázó
a hangjuk, és életet átalakító a szavukat kísérő isteni kegyelem.

1. Csendül az Isten igéje.
a) Ezt hallja az ember. „Ma, ha szavát meghalljátok, meg ne keményítsétek szíveteket” (Zsolt.

94,8).
b) Ezt befogadja az ember. „Mint az ő munkatársai, figyelmeztetünk titeket, hogy Isten kegyelmét

ne vegyétek hiába” (2Kor. 6,1).
2. Lélekbe száll a Lélek ereje.
a) Egek csordítják. „Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és csepegjék a felhők az igazat” (Iz.

45,8). „Ami odafönn van, arra irányuljon figyelmetek, ne a földiekre” (Kol. 3,2).
b. És az emberi élet élő virágát. Isteniek vagytok eredetben. Isteniek legyetek kegyelemben.

„Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen” (Jn 1,12).
Bef.: Röviden mi ez? A Szentlélek vétele, amelynek csodáját előkészíti az ember csendítette ige.

*

A Szentlélek csodás jelentkezése
(Dogmatikus beszéd)

1. Galamb és tűz képében – Krisztus és az apostolok életében.
2. A lélek elragadtatásának erejében – a hallgatók életében.

*

9. beszéd: És a pogányok is?
(Dogmatikus beszéd: A megváltás egyetemes)

Bev.: Van-e különbség ember és ember között? Tárgyilag nincs, de a küldetés szemszögéből van.
– Mire küldetik a zsidó és a pogány?

1. Az isteni Messiást készíti elő az egyik.
„...többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a próféták útján az atyákhoz” (Zsid.

1,1). „Mi előnye van tehát a zsidónak? S mi haszna a körülmetélésnek? Minden tekintetben sok. Elő-
ször is az, hogy Isten rájuk bízta kinyilatkoztatását” (Róm. 3,1-2).

2. De az isteni Messiást fogadja az első és a második.
a) Szent Szűz és a pásztorok. „Méhedben fogansz és fiat szülsz. Jézusnak fogod hívni” (Lk 1,31).

„Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták egymást: „Menjünk át Betle-
hembe! Hadd lássuk a történteket, amiket az Úr hírül adott nekünk” (Lk 2,15).

b) A napkeleti bölcsek és a pogányok. „Amikor Jézus a júdeai Betlehemben megszületett, Heródes
király napjaiban bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és érdeklődtek: „Hol van a zsidók újszülött
királya? Láttuk csillagát napkeleten és eljöttünk, hogy hódoljunk neki” (Mt 2,1-2). – „Péter még ki
sem mondta ezeket a szavakat, mikor a Szentlélek leszállt mindazokra, akik a beszédet hallgatták. A
zsidó-keresztények, akik Péterrel együtt érkeztek oda, csodálkoztak, hogy a Szentlélek ajándéka a po-
gányokra is kiáradt” (Ap.Csel. 10,44-45).

Bef.: Lehet és van tehát különbség a küldetésben, de egységesen egységes az isteni kegyelem ki-
áradása.
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*

A pogányok és a zsidók?
(Dogmatikus beszéd)

1. A választottak várták...
2. A pogányok is vették.

*

A Szentlélek vételének hatása
(Erkölcsi beszéd)

1. Az emberben kiváltotta az Istennek közelségét.
2. Az apostolokból kiváltotta a teremtés parancsának végrehajtását.

*

10. beszéd: Emberek „áldott” nyelve
(Erkölcsi beszéd: Isten kegyelmével áldott embereknek nyelve)

Bev.: És a különös kiváltsággal „áldott” nyelvek? Melyek ezek? A talentumokkal áldott emberek,
akik ezeknek birtokában szólnak. Mi ennek a gyökere? Az Isten kegyelme. Ki ennek „áldott”-ja? A
kegyelmet őrző tisztaszívű embernemzedék. – Izaiás ajka, Isten igehirdetésére kegyelmi tűzzel ihletet-
tek ajka angyalivá nemesedik. „Erre az egyik szeráf odarepült hozzám, kezében izzó kőszén volt, me-
lyet csípővassal az oltárról hozott, és megérintette szájamat, és így szólt: Íme, azzal, hogy ez megérin-
tette ajkadat, eltűnt a te gonoszságod, és bocsánatot nyert bűnöd” (Iz. 6,6-7). Emberek együttese an-
gyalok karává szélesedett. – Milyen lesz tehát az Isten „áldása” nyomán az ember?

1. Angyali lesz a lelkünk.
Ember marad mindig, de lelke angyalivá, sőt istenivé nemesedhet. Ez az evangéliumi hír! „Az

igaznak ajka azt tudja, ami kedves, a gonosz szája pedig azt, ami romlott” (Péld. 10,32).
a) A bölcsesség eszközévé lesz először is az angyali nyelv: „Mert a beszédről ismerszik meg a

bölcsesség,  s  az  okosság,  a  belátás  és  a  tudomány  az  okosnak  szaváról”  (Sir.  4,29).  –  A  nem áldott
nyelv sokszor csalóka. De az angyali nyelv mindig igaz és Istent magasztaló. Az angyal lelke tovább
lát, mint az ember. Ítélete bölcsebb tehát. De angyali lelkünk akkor jelentkezik, ha ítéleteinket a tiszta
lelkek bölcsessége jellemzi.

b) A bölcsesség azután új beszédek eszközévé alakítja az ember nyelvét. Nem egyszerű gondolat-
közlő, hanem az isteni ige harsonázójává lészen. „A hívőket ezek a jelek fogják kísérni: Az én nevem-
ben ördögöket űznek, új nyelveken beszélnek...” (Mk 16,17). Angyalnép természetéből átveszik a jó-
ság muzsikáját, az isteni üzenet továbbítását. Van-e ilyen a mi birtokunkban? De még mennyi! Sok a
kinyilatkoztatott ige, nagy a „depositum fidei” tárháza. Van tehát hirdetni való szent anyagunk. Van
aztán cselekvést előző Decalogus!... Ez is isteni ige!

c) De ha nem vagyunk papok?... Ám ha nem is vagy egyenesen Isten szolgája, mégis családod aty-
ja... anyja... tagja vagy. Hát nem tudod, hogy rajtad keresztül is zeng az Isten igéje? A nevelés – ige-
hirdetés. Sőt több! Igevalósítás! Minél több Isten tervezte életet tudsz istenivé teremteni – az ég ke-
gyelmével, annál gazdagabb életed tartalmában. Nem a szavak, – az életek a döntők. Gábriel lettél!...
Isten lélekszületését hirdeted... Így: angyal is lettél!... Életzarándokot „hazasegítetted”... Ha igaz az a
kegyeletes tan, hogy halódóinkat Mihály arkangyal kíséri az Úr színe elé, akkor te már a földi élet
hosszú szakaszán helyettesíted az ég angyalát...

2. Isteni lesz az énekük.
Dalolhat-e állandó gyászéneket Isten szent emberpacsirtája? Figyeld angyalmintájának életét!
a) Zakariás jelenése alkalmával örömhír csendül az angyal ajkán, és szinte vigasság remegtető

öröme támad a lélekben. „Ne félj Zakariás! Könyörgésed meghallgatásra talált: Feleséged, Erzsébet
fiat szül: Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigasságod lesz ő és sokan örülnek majd születésének” (Lk
1,13-14). Nagy az Isten! Ez az angyal dala. Bár igaz lenne ez a dal! – ez a bizakodásban túlzástól re-
megő pap felelete.

b) De a lélek muzsikával, dallal telt, mert ember születéséről szól az angyal. – Angyalok Krisztus
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születésénél szintén dalba kezdenek: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóaka-
ratú embereknek” (Lk 2,14). Pásztorok csodálkoznak, de angyalok dalára vígan Betlehem felé indul-
nak. Mit énekeltek? –nem tudom. De azt tudom, hogy a mi áldott népünk angyali, pásztori lelkületé-
vel, egyszerűségével a szebbnél szebb dalokat zengi és adja az igazi pásztorok ajkára... „Pásztorok,
keljünk fel!...” stb. – És ha a mi lelkünket tölti be áldással az Úr? És ha mi változunk angyali lélekké?
Nemde repesne és dalolna a lelkünk?

c) „Valamennyien elteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy amint a
Szentlélek szólásra indította őket” (Ap.Csel. 2,4). Sok nyelven szólnak – írta továbbá az Írás... De
most már azokról az emberekről szól, akik Isten angyalnépének „áldott nyelv” ajándékát vették. – Ne
csodálkozzatok! – Az öröm, a boldogság diadala is nyelv! Csakhogy „angyal nyelv”. Ezt mindenki
érti! – Nézz csak a mosolygó, lelkes, tüzes emberi szempárba... Érted az örök nyelvét és vele örvende-
zel nagy vigasságban.

Bef.: Áhítattal fordulok az ég felé mondván: bár kapnám és venném az égnek ajándékai közül a
„nyelvek áldásának” életkincsét! A talentumok és karizmák különfélék. Isten válogatja. – Én alázattal
veszem az enyémet, de hódolattal kérem az áldott emberek csoportjához való sorolásomat. Azért,
hogy angyali legyen a természetem és Istent dicsérő az életdalom.

11. beszéd: Mire szolgál tehát az ember nyelve?

Bev.: Felfejlődő értékű sorba állíthatnánk a nyelv értékelését.
1. Első rendeltetése – a belső gondolatok közlése.
a) Amit gondolok, azt hirdetem.
b) Amit közölni akarok, azt vele közvetítem. De ennél többet érő kincs a nyelv. – Mi tehát?
2. De valóban Isten követének adott égi ajándék.
Nem magának és csak önhasználatra adta Isten a nyelvet. Beszédünk és szavunk, dalunk és éne-

künk a társas együttélés feltétele és kincse. Arra kell gondolni: társaslény a sok emberszemély, aki
egymás közt kapcsolatot talál a nyelv tárgyi eszközén keresztül. – Egybehangoltak legyenek tehát és
egybecsendülők az akkordok. Jelszó legyen a lélek mélyén: ember ember felé fordul... Ember embert
emel... Ember embert boldogít... Legyen tehát a szó, a dal, a harmónia isteni ajándék, melyet egyik
ember Istentől kapva a másik emberhez visz szent élettartalommal... Isten így küldi üzenetét – em-
berajkon át. Isten így küldi a lélek boldogságát. – Távol maradjanak a diszharmonikus életakkordok.
Wagner használja ugyan a diszharmóniát, de harmóniába csendíti a művészi kibontakozás. „Van, aki-
nek fecsegése olyan, mint a kardszúrás” (Péld. 12,18). Azért mondja az Írás: „Tégy Uram lakatot szá-
jamra, reteszt ajkam ajtajára” (Zsolt. 140,3). – Sohasem megszólást hozó gyalázat eszköze, hanem
boldogságot teremtő szent melódia. „Szép szó sok jóbarátot szerez, és megengeszteli az ellenséget;
nyájas beszéd jó embernél bőven adódik” (Sir. 6,5). – „Minden hiábavaló szóról, melyet szólnak az
emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Mert szavaidból fognak igaznak ítélni, szavaid alapján
fognak elmarasztalni” (Mt 12,36-37).

3. Végül Isten dicséretének szent eszköze.
Az élet alapja ez az igazság: Istentől és Istenhez minden. Ezt hirdeti a mindenség. De ezt így is fo-

galmazhatjuk: az örök Személy minden, és így Felé forduljon minden rezdülésben a földi személy, az
ember! „Nemzedék nemzedéknek dicséri alkotásaidat, és hirdeti hatalmadat. Elmondják szentséged
fölséges dicsőségét, elbeszélik csodáidat” (Zsolt. 144,4-5). „Nyelvem akkor majd hirdeti igazságodat,
és dicsér téged egész nap” (Zsolt. 34,28). Ezt zengi a Zsoltáros.

a) Istent dicsérje minden nyelv! Ezt követeli a népek apostola: „Az örökkévalóság királyának, a
halhatatlan és láthatatlan, egyedülvaló Istennek legyen tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké”
(1Tim.  1,17).  Azt  követeli  ez:  az  igaz  Istent  dicsérje  az  igaz  ember.  Itt  tehát  szent  tevékeny  erő a
nyelv!

b) De aztán szimbolikusan is értelmezhető az Istent dicsérő emberi nyelv. Arany, ezüst hárfa. „Az
igaz nyelv ezüst a javából” (Péld. 10,20). Pendíti és zendíti az ember, mert teljesíti az Írás szavát:
„...Dicsérjétek őt húrokkal és fuvolákkal, dicsérjétek őt zengő cintányérral” (Zsolt. 150,4-5). A szere-
tetnek jele – szent lélekdal, életmuzsika, lant és citera pengetés... De hol itt az emberi nyelv, mikor hú-
rok pengenek és harsonák zúgnak, orgonák búgnak? Az ember, az Istent dicsérni akaró ember kitárja
magát... Kevés neki a hangszálak rezgése... Kicsi neki a tüdő lehelete... Állatzsigereket húrrá finomít-
ja, acélfonalakat zengő ládára feszíti, levegő tömböket fújtat széles orgonasípokká, és így erősíti saját
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életpianóját a hangszerek nagy orkeszterré szélesedett fortisszimója. Így lesz a sok hangszer – emberi
hang? Nem! Nem! Istent dicsérő emberi lélek!

Bef.: Így leszünk Isten népe, kik küldetéssel járunk, körülötte élünk és dicsőségét harsonázzuk! –
Dalos népe az égnek, boldog lakója a földnek-égnek egyaránt!

12. beszéd: Az „angyalok nyelve”
(Erkölcsi beszéd: Az angyalok Isten dicsérete)

Bev.: Raffaello az angyalarcok festése idején mindig hárfát, hegedűt ad az angyal kezébe és dalos
ajkat vetít a vászonra. Az ének hangszere és a dalos ajkak ezt akarják tükrözni: „Isten áldotta angyal-
nyelv” a dalnok, az éneknek szent harsonázója. – De miért csendül a dal az angyalajkakon?

1. Az angyal – az Isten dicsérője.
Istent az örök boldogság jellemzi. – Házanépe az örömöt sugározza.
a) Földi megjelenésében éneket zeng az angyal. „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a

földön a jóakaratú embereknek” (Lk 2,14). Karácsony estéjének szent dala... Itt hírnök az angyalok se-
rege. A pásztorok több énekakkordot hallottak, de a jellegzeteset jegyzi meg áhítatos lelkük. Dal a lel-
ke az angyalnépnek, és Isten dicséret az örök otthonuk. Ne mondd, hogy ez emberi elgondolás. A for-
ma lehet, de az öröm kifejezése mégiscsak harmónia.

b) De a kísértés idején erő az angyal. „Akkor otthagyta őt az ördög, angyalok jöttek és szolgáltak
neki” (Mt 4,11). – A kísértés végül is az életharmónia zavara. Ezt a diszharmóniát segíti harmóniába
az Isten dicsőítőinek serege. Lám! Itt már nem az emberi dal alakjában látom az angyal Isten dicsére-
tét, hanem abban a tettben, hogy egybecsendülésre segíti Istent és embert – az angyali szeretet. Reám
nézve – segítő, Istent tekintve – dicsérő!

c) Végül az örök életben is Istent dicsérő az angyali sereg. „Isten dicsőségét beszélik az egek, és
keze művét hirdeti az égbolt” (Zsolt. 18,2). Isten országában dicsőítő az angyalok kara. Lehet ez a leg-
tökéletesebb tárgyi élet dicsérete, de lehet a dalnak és a harmóniának akkorddal való szolgálata (Lásd:
pogányok gondolatát is – a szférák zenéjét...). – És mi? Nem kellene-e ebből az „angyali nyelv” mun-
kájából birtokolnunk?... Lélekben való Isten-születést kellene dicsőítenem!... Magunkban vagy má-
sokban!... Gyermekeinkben, vagy híveinkben... Kísértések idején erőt vennem... Bátrak vagyunk-e a
kérésben? Bizakodók a diadalban?... Adunk-e segítséget másoknak ilyen esetben? Örök életben zen-
gő-csengő otthonává lenni?... Ez csak vágyunk, de teljesíthető óhajunk. Azért élünk, hogy oda jus-
sunk! Azért hangolódunk, hogy ott muzsikáljunk!

2. Az angyal ember életében jó hírek hírnöke.
a) Az angyal Isten hírnöke. Jó hírnöke. – Mit mond, mit hoz Zakariás papnak? „Ne félj, Zakari-

ás! Könyörgésed meghallgatásra talált: Feleséged, Erzsébet fiat szül: Jánosnak fogod hívni, örömöd és
vigasságod lesz ő és sokan örülnek majd születésének” (Lk 1,13-14). – Józsefnek: „József, Dávid fia,
ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, hiszen a Szentlélektől van áldott állapotban. Fiút fog szülni,
akit te Jézusnak nevezel, mert ő szabadítja meg népét bűneitől” (Mt 1,20-21). Majd az apostolfejede-
lem börtönében mi történik? „...Péter két katona között aludt kettős lánccal megbilincselve, az őrök
meg a kapu előtt tartották szemmel a börtönt. Ekkor hirtelen az Úr angyala jelent meg mellette, a he-
lyiséget pedig fény árasztotta el. Megütötte Péter oldalát és ezekkel a szavakkal ébresztette föl: „Kelj
föl gyorsan!” Erre a bilincsek lehullottak kezéről...” (Ap.Csel. 12,6-8).

b) De csak Isten választottainak hoz üzenetet az Isten angyala? És velünk nincs közölni valója az
égnek?... Nem érezzük-e, hogy jön az Isten angyala és nem kell-e küldöttnek lennünk, mint az Isten
angyalainak? Az első léleksugallatokban, Isten angyalának és az Egyháznak alakjában érkezik, a má-
sik pedig örök feladattal reánk nehezedik. –Emberek bajaikban!... Segítse a jelszó: S.O.S-sel indul az
ember. – Emberek útmutatásban!.... Ráfael legyen minden ember! Nevelő és vezető! – Emberek szaba-
dításában!... Bajban, szenvedésben – az irgalmas szamaritánus lelkével ott lenni, ahol szabadítani kell
és lehet! Mesterünk mit szól erről? Azért küld a földre, hogy a szeretet gyakorlásán át másodlagos
végrehajtói legyünk az Atya szeretetének. „Most pedig arra kérlek Úrnő: Szeressük egymást! Ezzel
nem új parancsot írok nektek, hanem azt, amit már kezdetben kaptunk. A szeretet abban áll, hogy pa-
rancsai szerint cselekedjünk” (2Jn. 5-6). – Ne feledd! Közösségbe teremt az Isten, hogy egymást tá-
mogassátok; Isten fiai vagytok, hogy Atyátok erejével szorgoskodó szeretettel szórjatok. „Tehát nem
rabszolga többé, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten által örökös is” (Gal. 4,7). Nem veszed észre,
hogy így az Isten angyalává lettél?!
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Bef.: Bár Raffaello ecsetjének olyan használói lennénk, hogy önéletünk arcára festenénk a dalos
ajkat és kezünkbe fognánk a hárfát és a lantot. Így: Isten dalos népe lennénk!

13. beszéd: Az „Isten nyelve”
(Erkölcsi beszéd: Az Isten szava)

Bev.: Szól-e az Isten? – kérdezik sokan Illéssel. „Ekkor másodszor is eljöve az Úr angyala s
megérinté és mondá neki: Kelj fel, egyél, mert nagy út vár reád. Ő felkele, evék és ivék s ennek az
ételnek az erejével negyven nap és negyven éjjel méne, egészen az Isten hegyéig, a Hórebig” (3Kir.
19,7-8). De kevesen felelik teljes ismerettel. Könnyű felelet volna. Szól a próféta ajkán át, de az igazi
tárgyi valóság az: szól az egész mindenség létezésének búgó orgonáján. – Mégpedig miért így?

1. Azért, mert elsősorban Isten nyelve a tett.
Isten meghatározását így diktálja a hittudomány: Isten a tiszta tevékenység. Belső élete is ilyen te-

vékenység.
a) Az egész világ elrendezése és értékessé alakítása: a tett. „Nagyon jó az Úr minden műve! Sza-

vára megállt a víz, mint a töltés” (Sir. 39,21).
b) A „kisvilág”, az ember pedig egyenesen képmásának alkotása. „Meg is teremté az Isten az em-

bert: a maga képére, az Isten képére teremtette, férfiúnak és asszonynak teremtette. (1Móz. 1,27). Tar-
talma munka és szolgálat. „Nagy vesződség jutott minden embernek, és súlyos iga Ádám fiainak!”
(Sir. 40,1). Így telítés és tökéletesítő töltekezés.

c) A teremtés mellett gondviselő Atya és ember életének lélekszolgálatos örök tevékenye. Milyen
szépen lehetne és kellene szólni Istenről az ember szolgálatát illető tevékenységet tekintve!… – Az Is-
ten nyelve tehát állandó teremtő, gondviselő és lélekgondozó tett. Beszédnél több, mert valóság és
élet. „Ő azonban erejével megalkotta a földet, bölcsességgel elkészítette a föld kerekségét, és okossá-
gával kifeszítette az eget. Az ő szavára gyűl egybe a vizek sokasága az égben, és ő emeli fel a föld
széléről a felhőket, az eső mellé ő ád villámot, és ő hozza elő a szelet tárházaiból” (Jer. 10,12-13). – A
fentiek alapján azután kérdezhetjük, vajon lehetünk-e tanítványai a tettekben beszélő Istennek? Mikor
veszünk valamit az „Isten nyelvéből”? A felelet egyszerűen ez: ha tettek jelzik életünk útját… Mégpe-
dig jó tettek.  Ezek beszélnek ám! – Szt.  Pál  szerint  minden citeránál  szebben cseng a szeretet… Ez
pedig tett… Gondoljatok csak az örök ítéletről szóló Mester beszédére: „Éheztem és ennem adtatok,
szomjaztam és innom adtatok, vándor voltam és befogadtatok…” (Mt 25,35)… Gondoljatok továbbá
erre: „Nem mindaz, aki azt mondja nekem: „Uram, Uram! – jut be a mennyek országába. Csak… aki
mennyei Atyám akaratát teljesíti” (Mt 7,21). – Így tenni annyi, mint Isten beszédjének módját gyer-
mek módra elsajátítani.

2. A tettnek a rúgója – a szeretet.
Mi is valójában az Isten? Szt. János feleli: „…az Isten szeretet” (1Jn. 4,8). Ezért mondja az Éne-

kek Éneke: „Ajkad színméztől csepeg, mátkám! Méz és tej van nyelved alatt, és ruháid illata tömjénil-
lat” (Én. 4,11). Az édességet és kiáradó jóságot jelképezi az Úrszava. Minden isteni tettnek ez az alap-
ja. Maga jóságát szórja és az ember boldogságát szorgalmazza. „Úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16).

a) Perpetuus Charitas-nak is mondhatnók az Isten hozzánk ereszkedését. „Megjelent nekem a tá-
volban az Úr: kegyelmet talált a pusztában ama nép, mely megmenekült a kardtól… Örök szeretettel
szeretlek téged, azért könyörületességemben magamhoz vontalak téged” (Jer. 31,2 és 3). „Emberi kö-
telékekkel, a szeretet bilincseivel vonzottam őket; olyan voltam hozzájuk, mint aki leveszi állukról az
igát; és lehajoltam hozzájuk, hogy ételt adjak nekik” (Oz. 11,4). – A kereszt Ura pedig azt mondja:
„Én pedig, ha fölmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok” (Jn 12.32).

b) Sőt Diffusiva Charitas-nak is nevezhetném Isten kegyes hozzám szállását. „A remény pedig
nem csal meg, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által” (Róm. 5,5). –
Mikor vettünk át valamit az Isten nyelvének az indítójából? Akkor, mikor megvalósítottuk az apostol
intelmét: „Törekedjetek a szeretetre! Keressétek buzgón a lelki adományokat, különösen pedig azt,
hogy prófétálhassatok” (1Kor. 13,13 és 14,1).

Bef.: A kis és nagy világ léte, szépsége, életdala Isten nyelve. Isten nyelvének indítója pedig a sze-
retet. Ezt pedig az valósítja meg bennünk, hogy egész életünk örök gravitációt mutat – az Isten felé.
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14. beszéd: A „vak-néma-süket lelkek”
(Erkölcsi beszéd: Az Istenre nem rezonáló lelkek)

Bev.: Mi a legnagyobb életveszteség a földiek vonalán? Talán azt mondhatnók, hogy az elzártság,
amelynek súlya miatt távol marad tőlünk a világ szépsége és harmóniája; továbbá azt is állíthatnám,
hogy az a lélekszentély befalazás, amely gátolja a szent és nemes kirobbanásokat (vak – a színektől
zárkózik el, a süket – a hangoktól, a néma – a dalolástól). Mindenkié a világ, ezek pedig a világ meg-
fosztottjai. – De értelmezzük ezt a lélekvilágra és kérdezzük, vajon mit vesztenek a lelki fénytől és
hangtól megfosztott lelkek?

1. A vak előtt színtelen a világ.
Fény  és  szín,  alak  és  méret  idegen  a  szegény  testvér  előtt.  Így  nem  vehet  belső örömöt  a  világ

szépségéből, sőt jórészt tehetetlen a világ szebbé alakításának nagy művében.
a) Bizony, bizony igen gyakran dolog helyett koldulás a kenyérszerzése. Nagy teher és nagy alá-

zat. De ne feledd ember, hogy mindnyájan az „Isten koldus szegényei” vagyunk. Mi látjuk ugyan a vi-
lág gyönyörűségeit, de értenünk kell, hogy átfutó adomány ez, amelyért pillanatonként hálaadással tar-
tozunk.

b) És a „lelki vakok” mit tesznek? – Koldulva koldulják a föld örömeit, mert nem tudják munkával
megszerezni az égiekét. Dal helyett könyörgés az ajk muzsikája. Sötét éjszaka ez, amelyet csendes,
áhítatos alázkodás, könyörgés tesz hangossá… Pedig a szép világ dalosává kellene lennünk. Színtelen-
ség nehezen szüli a szépnek pompázó harmóniáját. És a lelki vakok hogyan dalolnak? – Csak az érzéki
élet örömdalát?…

c) Vezetés helyett vezérre szorul a szegény vak testvér az életúton. Csak akkor boldog, ha olyan
testvérre akad, aki szeretettel áll mellé. Jób szerint: „Szeme voltam a vaknak, lába a sántának” (Jób
29,15)… Izaiás szerint olyan útra vezetés kell a vakoknak, amelyeket nem ismernek és olyan ösvé-
nyeken kell segíteni őket, amelyekről nem tudnak. „Világossá teszem előttük a sötétséget, s a görön-
gyös utakat egyenessé. Ezt teszem velük” (Iz. 42,16). És a vak előtt – legalábbis látszat szerint – zárt a
világ szépsége. Színben, alakban ködös a mindenség képe. De ne hidd ám, testvér, hogy az egek Ura
teljesen reád hagyta a vakok gyermekeit. Az ő lelkük bőséges a képzeletben, a dalban, a hangban. Istent
keresi a lelkük és saját képzetükkel ékítik az egek világát. Az ég Ura ezeket is – ha más módon – de
bőségesen ellátja, hogy életük más jelzéssel kapja azt a titkos nyílvesszőt, amely az Isten felé mutat…
Őt mi nem látjuk, de vak testvéreink lélekben megközelítik…

2. A süket előtt – zárt a hangok, az akkordok melódiája.
Talán ez fejezné ki legegyszerűbben életüket: bezártak a kapuk, amelyeken keresztül a gondolat,

az akkord, a dal kér bebocsátást a lélek szentélyébe. Ez a helyzet is terhes és nehéz – a személyes vi-
szonyt kereső emberre. De még így is van más érzékszerve, amelyen keresztül beengedheti az ember-
testvér lelkét és az Isten hangját. Ámde a léleksüketek az élet szerencsétleneinek szerencsétlenei, mert
nem hallják az Istent, a Szeretet hangját. Mennyire fontosnak tartja ezt a Mester mondván: „Bizony,
bizony mondom neked, aki nem születik újra, nem látja meg Isten országát” (Jn 3,3).

3. A néma előtt – zárt a lélek telített tartálya.
De nincs itt semmi ellenérték? A néma nem beszél fizikailag, de teremt lélekvonalon. Ő szólhat az

embertestvérhez – jeleken át, Istenhez – lélekhárfákon át. Itt is a jelző nyíl – Isten felé. Lám, még itt is
van adomány, amely pótolni próbálja a földiek veszteségét. Ez az adomány is nyíl, amely Isten felé
mutat. – De mit mutat a lélek világának némája? Hallgató szfinx, daltalan piramis, felmeredő obe-
liszk, de eget el nem érő Isten fia. Pedig ezek életparancsa is ez volna: ”Dicsérjétek az Urat mind, ti
nemzetek, dicsérjétek őt valamennyien, népek!” (Zsolt. 116,1). Ezek igazán szerencsétlenek, mert az
ég minden szépségétől megfosztottak és így lendületes dallal egek felé nem is törekvő lelkek. – A
nagy és legnagyobb baj az volna, ha rosszakaratból nem akarnók látni az Isten fényét… Ha rosszaka-
ratból némulna el Isten dicséretére a lelkünk és nyílnék gonoszságra az ajkunk… Akkor mindaddig
nem látjuk az Istent és nem halljuk az ég dalosan hívó melódiáját és nem zeng hálaéneket a lelkünk,
amíg meg nem térve – Istenhez nem fordul egész életünk. „Haragom pillanatában kissé elrejtettem
előled arcomat, de örök irgalommal megkönyörülök rajtad – úgymond a te megváltód, az Úr. Úgy va-
gyok, mint Noé napjaiban, kinek megesküdtem, hogy nem hozom többé Noé vizeit a földre; így eskü-
szöm, hogy nem haragszom reád, és többé meg nem korhollak. Mert induljanak meg bár a hegyek, és
rendüljenek meg a halmok, irgalmasságom nem távozik el tőled, és békém szövetsége meg nem inog,
–úgymond a te könyörülő Urad” (Iz. 54,8-10). Majd Jakab apostol: „Valljátok meg tehát egymásnak
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bűneiteket és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Sokat tehet az igaznak odaadó kö-
nyörgése” (Jak. 5,16). Végül Keresztelő Szt. János: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek
országa” (Mt 3,2).

Bef.: Végezetül, befejezésül még egyszer kérdezem: mi a legnagyobb baj? Nem az, ha a föld vilá-
gától záródunk el, hanem az, ha az ég zárul el előttünk. És mi boldogok lehetünk, mert még földi vo-
nalon is sokat pótol az Isten, de lelki vonalon a fizikai hiányt szenvedőket is Magához vonzza az Isten.
Lelki vonalon pedig mindnyájunkhoz szól és leereszkedik az Úr mondván: „Süketek, halljatok! Va-
kok, nézzetek és lássatok!” (Iz.42,18). – Sőt ennek az időnek elérkezéséről így szól a Mester: „Menje-
tek, jelentsétek Jánosnak, amit láttatok és hallottatok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisz-
tulnak, süketek hallanak, halottak föltámadnak, a szegények pedig hallgatják az evangélium hirdeté-
sét” (Lk 7,22). Ez azután azt jelenti, hogy mindnyájan a látás, a hallás, a szólás kincsét hordozzuk, il-
letőleg végső igazságunk – Isten kegyelméből – az, hogy a föld minden zarándoka láthatja, hallhatja
Isten világát és biztos törtetéssel törhet örök célja felé.

* *

Beszédláncok

I. beszédlánc címe: Mesterünk tanúi – a próféták

Ez a beszédlánc erre a szent szövegre támaszkodik: „Ő Izrael fiai előtt hallatta szavát, amikor bé-
két hirdetett Jézus Krisztus által, aki a mindenség Ura” (Ap.Csel. 10,36). – A részekre bontandó gon-
dolat azokat a prófétákat ismertesse, akik a Mester megjelenési helyét, majd életének körülményeit, to-
vábbá halálának megváltó jellegét és végül megjelenési idejét jelzik előre. – A beszédvezetés tehát arra
törjön, hogy a Mester életének való története vetítődjék vissza a próféták szövegére… Mindezt úgy
kellene értelmezni: ez a Mester élete, és ezt mondta Róla a próféta. Így tehát az egybeolvadás arra
utal, hogy a Mester, a Messiás, az Istenember járt közöttünk. Mégpedig mindnyájunk üdvözítésére. –
Lássuk most ezeket egyenként.

1. beszéd: Mikeás és Aggeus
(Biblikus beszéd: A születés helye)

Bev.: Nem ok nélkül mondja Szt. Péter: „Ő Izrael fiai előtt hallatta szavát, amikor békét hirdetett
Jézus Krisztus által, aki a mindenség Ura” (Ap.Csel. 10,36). Elküldé azért, hogy hirdettessék a Szere-
tet és megvalósuljon a megváltás.

1. Mit láttunk mi? – kérdezheti az apostol.
A felelet ez:
a) Betlehem csillagát. „József Dávid házából és nemzetségéből származott. Elment tehát Galilea

Názáret nevű városából Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy följegyeztesse magát Máriával, fe-
leségével együtt, aki áldott állapotban volt. Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének
napja. Megszülte elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szállá-
son” (Lk 2,4-7).

b) És az új Jeruzsálem dicsőségét. „Három nap múlva ráakadtak a templomban. Ott ült a tanítók
közt, hallgatta és kérdezte őket” (Lk 2,46). „Akkor megszólalt: „Ma beteljesedett az Írás, amit az
imént hallottatok” (Lk 4,21).

2. És mit hirdet a próféta?
a) Mikeás ezt írja: „De te, Efráta Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled

származik majd nekem Izrael jövendő uralkodója, aki kezdettől fogva származott” (Mik.5,2).
b) Aggeus pedig jövendöli: „És megrendítem az összes nemzeteket, és eljő, aki után minden nem-

zet vágyakozik. És dicsőséggel töltöm be ezt a házat, úgymond a seregek Ura” (Agg.2,8).
Bef.: Íme látták az apostolok ezt a Mestert, akire teljesen ráillik a próféták első csoportjának igéje.

A „betlehemi Kisded” – az ígéretek Messiása.

2. beszéd: Dávid király
(Biblikus beszéd: A szenvedő Messiás)
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Bev.: A Messiás életétől hatalmat vár a nép, és a nép királya így ír róla (a 21. Zsolt. egész szövege
olvasható!).

1. Nem talál nyugtot a lelkem…
Olvasd csak: „Én Istenem, kiáltok nappal, de te nem hallgatsz meg, kiáltok éjjel is, és nyugtot nem

találok” (Zsolt. 21,3). És eltaszított népet találok. Gondolj erre a népre: „Elhatározza magában a go-
nosz, hogy vétkezik, szeme előtt nincs Isten félelme… Fekvőhelyén eszét gonoszságon töri, minden
nem jó útra rálép, s a rosszat nem gyűlöli” (Zsolt. 35,2 és 5).

2. Emberek csúfja az életem.
Olvasd csak: „Én azonban féreg vagyok, nem ember, embereknek csúfja, népnek utálata” (Zsolt.

21,7).
a) Seb, vér, gyalázat a köntöse.
b) És mégis a világ Üdvözítője. „Hiszen tudjátok, hogy nem mulandó dolog, ezüst vagy arany vál-

tott meg öröklött, értéktelen életmódotokból, hanem a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak
drága vére” /1Pét. 1,18-19/.

3. „Lesújtottad – a halál porába”.
Olvasd csak: „Erőm, mint a cserép, kiszáradt, nyelvem ínyemhez tapadt, lesújtottál a halál porába”

(Zsolt. 21,16).
a) Királynak küldetett. „Nagy lesz ő: a Magasságbelinek Fia. Az Úristen neki adja atyjának, Dá-

vidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házában mindörökké és királyságának nem lesz vége” (Lk 1,32).
b) És a halál martaléka lesz. Ezt írja le az evangélista: „Amint Jézus az ecetet megízlelte, így szólt:

„Beteljesedett!” Aztán lehajtotta fejét és kilehelte a lelkét” (Jn 19,30).
Bef.: Csak úgy lehet ez a kép király képe, ha áldozati oltár a Király széke. – A Mester életvége

ezt mutatja, tehát Benne teljesült a próféta igéje.

3. beszéd: Izaiás próféta
(Biblikus beszéd: Az áldozat – Messiás)

Bev.: A Messiásnak mondott Jézus életvégének körülményei – a „szenvedő Áldozat” képét tárja
elénk.

1. A szenvedő Krisztus képe.
A Mester élettragédiája – a passió története. Ebből kiemelendő kettős mozzanat.
a) Véres és meggyalázott. „Nem is bakok és borjak vérével, hanem tulajdon vérével lépett be egy-

szer s mindenkorra a Szentek Szentjébe, s örök megváltást szerzett” (Zsid. 9,12).
b) Áldozatosan felmagasztalódott. „Én pedig, ha fölmagasztalnak a földről, mindent magamhoz

vonzok” (Jn 12,32). – „Megalázta magát és engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig”
(Fil. 2,8). Ez a Megváltó életáldozata.

2. Reá áll a próféta előrejelzése.
De szól-e és hogyan szól Róla az előremondó próféta? Leírja a „jövő emberét” – és előre jövendöli

az áldozati Bárányt!
Leírása – a „szenvedés emberét” jelzi. Egészen egyezik a 21. Zsoltárral is. Jövendölése tehát – az

áldozatos Bárány előrejelzése. „Megvetett volt, a legutolsó az emberek között, a fájdalmak embere, a
betegség ismerője; arca mintegy elrejtett és megvetett volt, azért nem is becsültük őt… Pedig ő a mi
gonoszságainkért sebesíttetett meg, a mi bűneinkért töretett össze; a mi békességünkért van rajta a fe-
nyíték, s az ő kék foltjai által gyógyultunk meg… Feláldoztatott, mert ő maga akarta, és nem nyitotta
meg száját; viszik, mint a juhot leölésre, és mint nyírója előtt a bárány, elnémul, és meg nem nyitja
száját” (Iz. 53,3;5 és 7).

Bef.: Mi következik ebből? A zsidó főpap előtt halálra ítélt, a Pilátus által halálra sújtott Jézus – az
Izaiás által jövendölt Messiás!

4. beszéd: Dániel próféta
(Biblikus beszéd: A születés ideje)

Bev.: Mikor köszöntött be a Messiás? Ennek időpontját olvassuk az evangélistánál, és ennek előre-
jelzését olvassuk a prófétáknál.
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1. Így írja le az Írás:
A várakozó nép esengve kéri a megérkezés időpontjának közlését. Ködös a jövő, de mégis meg-

lebbenti a fátylat a próféta…
a) Az időt így jelzi az evangélista: „Abban az időben Augusztus császár rendeletet bocsátott ki,

hogy számlálják össze az egész földkerekséget (Lk 2,1). A betlehemi születés a megérkezés.
b) Az életvéget így írja le az Írás: Pilátus vala a helytartó és Heródes Galilea királya (Lásd: Lk 23.

fej.)
2. Így jelzi Dániel próféta:
Persze – a ködös múltban csengő szó:
a) Aggeus – a halála előtti időt jelzi: még állni fog az új jeruzsálemi templom. „És megrendítem az

összes nemzeteket, és eljő, aki után minden nemzet vágyakozik” (Agg. 2,8).
b) Dániel pedig ezt a jövendölést adja: „Tudd meg tehát és értsd meg: Ama parancs kiadásától,

hogy ismét felépüljön Jeruzsálem, a felkent fejedelemig hét hét és hatvankét hét leszen, és a viszon-
tagságos időkben ismét felépülnek az utcák és a falak. A hatvankét hét múlva megölik a felkentet, és
nem leszen az ő népe, mely őt megtagadja. A várost és a szentélyt elpusztítja a nép az eljövendő ve-
zérrel, s a vége rombolás, és a háború vége után jő az elhatározott pusztulás” (Dán. 9,25-26).

Bef.: Egyezik a számítás: a betlehemi Kisded – az ígért Messiás. Az lesz tehát az élet boldoga, aki
hitet tulajdonít a prófétai szónak, ami elsősorban a körülményekből sejtet időt… „Boldog, aki olvassa
és aki hallgatja ennek a jövendölésnek igéit, és megtartja mindazt, ami föl van jegyezve benne, mert
közel az idő” (Jel. 1,3).

*

A próféták tanúságai
(Dogmatikus beszéd)

1. Szólt az Úr…
2. És teljesedett Mesterünk életében…

*

II. beszédlánc címe: A Mester életének és lélektartalmának tanúi

Ennek a beszédláncnak arra kell törnie, hogy reáirányítsa a hallgatók figyelmét, hogy kik és ho-
gyan tárják elénk a Mester életének eseményeit, és belső önértékének megnyilatkozásait. A lényeg ez:
hogyan szólnak Róla a Lélek világította szemtanúk, hogyan tanúskodnak a szemtanúk látta események,
hogyan szól Maga a Mester és végül hogyan szól a hivatott Egyház? – Lássuk ezeket egyenként.

1. beszéd: Az élő személyek tanúsága
(Apologetikus beszéd: A szemtanúk)

Bev.: A szemtanúk: ez a jelszó. Akik látták és hallották, azok az igazi tanúk. Erről szól az apostol
mondván: „Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten azért adott, hogy megmutassa szolgáinak
mindazt, aminek csakhamar meg kell történnie” (Jel. 1,1). – Kik voltak ezek?

1. Tanítványai alkotják – az első csoportot.
A Mester maga választotta tanítványait, akik évek során megosztották életsorsát.
a) Látnak – közvetlen tapasztalattal. Ezt így írja le az Írás: „Szükséges tehát, hogy valaki azok kö-

zül, akik mindig velünk tartottak, amíg az Úr Jézus közöttünk járt-kelt – tudniillik János keresztségétől
fogva egészen mennybevétele napjáig– velünk együtt tanúskodjék az ő föltámadásáról” (Ap.Csel.
1,21-22).

b) Hirdetnek – isteni megvilágítással. Ezt pedig így jelzi az Írás: „…Így világítson világosságtok
az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és magasztalják mennyei Atyátokat” (Mt 5,16).

2. A hallgató környezet alkotója a második csoport.
Az apostolok köré sűrű gyűrűbe fonódnak a hit felé hajlók.
a) Meghallgatják az isteni igét. Az apostol szava így szól: „Izraelita férfiak, hallgassátok meg ezt
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az állításomat: A názáreti Jézust Isten igazolta előttetek azokkal a hatalmas csodákkal és jelekkel,
amelyeket – mint ti is tudjátok – ő általa művelt köztetek… s ti istentelenek keze által keresztre feszí-
tettétek és meggyilkoltátok” (Ap.Csel. 2,22 és 23).

b) És élik az isteni életet. Azért olvassuk imigyen: „Egy szívvel-lélekkel mindennap állhatatosan
megjelentek a templomban. A kenyértörést házanként végezték, és örvendezve, tiszta szívvel fogyasz-
tották el eledelüket. Magasztalták az Istent és az egész nép szeretetében álltak. Az Úr pedig napról-
napra növelte az üdvösségre rendeltek számát” (Ap.Csel. 2,46-47).

Bef.: Ez a tapasztalás és hirdetés a Mester életét igazoló életpecsét.

2. beszéd: A Mester tetteinek – tanúbizonysága
(Dogmatikus beszéd: A Mester tettei)

Bev.: Ha igazolni akarjuk az embert, akkor tettei alapján ítéljük meg. Milyen cselekedetek szólnak
Krisztus érdekében? Csodákkal igazolja küldetését. Mesterünk életének rövid története ez: áldozati
Bárány! Ennek kettős mozzanata kiemelkedő.

1. Életének jellegzetessége: isteni tanítás.
a) „Előző könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen

mennybevétele napjáig” (Ap.Csel. 1,1).
b) Ennek igazolása: isteni cselekedetek sora. „Eléje hoztak minden beteget és kérték, hogy leg-

alább ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak hozzáért, meggyógyult” (Mt 14,35-36).
2. Életével igazolja isteni jellegét.
De kérdés marad: mit hirdet Önmagáról?
a) Az élet tartalmát így hirdeti Önmaga: „Az Úr lelke rajtam: Ő kent föl engem, hogy örömhírt vi-

gyek a szegényeknek, Ő küldött engem, hogy (meggyógyítsam a megtört szívűeket), szabadulást hir-
dessek a raboknak, és a vakoknak megvilágosodást, hogy szabadulást vigyek az elnyomottaknak, hir-
dessem az Úr kegyelmének esztendejét (és bosszújának napját)” (Lk 4,18-19).

b) Majd önértékelését így adja: olvassa a próféta szavait a Messiásról és: „Akkor megszólalt: „Ma
beteljesedett az Írás, amint az imént hallottátok” (Lk 4,21).

Bef.: És tegyük hozzá: ezért az igazságért halt meg a Mester. – Majd feltámadt! Íme az Úr belső
valóságának feltárulása!

3. beszéd: A Mester szavainak tanúságtevése
(Dogmatikus beszéd: Mesterünk személyes öntudata)

Bev.: A Mester öntudata és hivatásának belső ismerete döntő abban, hogy valóban kicsoda a „Ga-
lileai”? Ez az öntudat a külső érvek mellett a belső önismeret feltárása. – Kicsoda tehát a Mester?

1. Messiásnak hirdette Magát.
Magát Isten Küldöttjének mondja.
a) Hivatkozik a próféták szavára: „Menjetek, jelentsétek Jánosnak, amit láttatok és hallottatok:

Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak föltámadnak, a szegé-
nyek pedig hallgatják az evangélium hirdetését” (Lk 7,22).

b) Majd világosan mondja: „Tudom, hogy eljön a Messiás – vagyis a fölkent. Mikor eljön, tud-
tunkra ad majd mindent.” Jézus erre kijelentette: „Én vagyok az, aki veled beszélek” (Jn 4,25-26).

2. Isten Fiának tudja Önmagát.
Ez a tudat a legmagasabb személyi felértékelés.
a) Teljes értelemben mondja: „Jézus tovább kérdezte: „Hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter

válaszolt: „Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy Simon, Já-
nos fia! Nem test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám” (Mt 16,15-17).

b) És ezért életét is adja. Olvasd csak a Mester halálos ítéletének történetét: „A főpap folytatta:
„Esküvel kényszerítlek az élő Istenre: mondd meg, te vagy-e a Messiás, az Isten fia? „Én vagyok”, fe-
lelte Jézus. „Mondom azonban nektek: Látni fogjátok egykor, hogy az Emberfia ott ül a Mindenható
jobbján és eljön az ég felhőin.” A főpap erre megszaggatta ruháját: „Káromkodott! – kiáltotta. Mi
szükségünk van még tanúkra?” (Mt 26,63-65).

Bef.: De ebben az apostol és a mi részünkről való világos meglátásban a Szentlélek vétele segít.
Szól tehát Magáról a Mester, és szavai értelmét, erejét megvilágítja a Szentlélek. „…Péter még ki sem
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mondta ezeket a szavakat, mikor a Szentlélek leszállt mindazokra, akik a beszédet hallgatták”
(Ap.Csel. 10,44).

4. beszéd: Az élő Egyház tanúságtevése
(Dogmatikus beszéd: Az élő tanítás ereje)

Bev.: Mit jelent ez, és van-e ennek döntő jelentősége? Azt a döntő szerepet tölti be, amely a reábí-
zott krisztusi ige őrzése és a hozzá adott isteni kegyelem biztosít számára.

1. Krisztus alapítja.
Olvasd csak: „Mondom tehát neked: Te Péter vagy. Erre a sziklára építem Egyházamat és a pokol

kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyország kulcsait. Amit megkötsz a földön, megkö-
tött lesz a mennyben is, és amit föloldasz a földön, a mennyben is föloldott lesz” (Mt 16,18-19).

2. Krisztus támogatja.
Olvasd csak: „Izraelita férfiak! Fontoljátok meg, mit akartok tenni ezekkel az emberekkel… Ezért

én is azt mondom nektek most is: ne zaklassátok ezeket az embereket, hanem engedjétek őket szaba-
don. Ha ugyanis ez a törekvés vagy ez a mozgalom emberektől származik, fölbomlik, de ha az Istentől
van, nem tudjátok szétoszlatni őket, különben úgy tünnék föl, mintha Isten ellen tusakodnátok”
(Ap.Csel. 5,35 és 38-39).

3. A Szentlélek vezeti.
Olvasd csak: „A Vigasztaló pedig, akit az Atya nevemben küld, megtanít majd mindenre és esze-

tekbe juttat mindent, amit mondtam nektek” (Jn 14,26).
Bef.: De igazolta-e ezt a történelem? A tény ez: ezernyi ingás és támadás ellenére sziklaszilárd az

Egyház, és örök egybecsengésű a tanítás.

*

A tanúságtétel – Krisztus mellett
(Dogmatikus beszéd)

1. Azt hirdetjük, amit láttunk és hallottunk.
2. Emellett áll –a Szentlélek égi kegyelme.

*

III. beszédlánc címe: A Szentlélek kiáradása

Itt az Isten küldötte Lélek kiáradásáról lenne szó. Azt kellene fejtegetni: kikre, hogyan és milyen
eredménnyel áradt ki a Szentlélek ereje? – Lássuk a részletes megosztást.

1. beszéd: Kiáradt – az igét hirdetőkre

Bev.: A Mester távozása előtt az apostolokra bízta Egyháza vezetését. Ezért olvassuk: „Legeltesd
juhaimat” (Jn 21,17). – De egyedül hagyta-e őket a munkában?

1. Saját Személyében maradt velük.
a) Ígérete így szól: „Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig” (Mt 28,20).
b) Tette ezt mutatja: „Aztán kenyeret vett kezébe, hálát adott, megtörte és ezekkel a szavakkal adta

nekik: „Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt cselekedjétek emlékezetemre.” Ugyanígy vacsora
után fogta a kelyhet és így szólt: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek ontok”
(Lk 22,19-20).

c) Örök együttlétét így igazolja: „Én veletek vagyok mindennap a világ végéig” (Mt 28,20).
2. És a Szentlélek küldésével élt velük.
a) Ígérte. „Én pedig kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek: az igazság Lelkét, aki

mindörökké veletek marad” (Jn 14,16).
b) Hogy eszükbe juttassa Isten igéjét. „A Vigasztaló pedig, akit az Atya nevemben küld, megtanít

majd mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek” (Jn 14,26).
c) És elküldötte. „Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.
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Hirtelen az égből mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt és egészen betöltötte a há-
zat, ahol összegyűltek… Valamennyien elteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszél-
ni, úgy, amint a Szentlélek szólásra indította őket” (Ap.Csel. 1-2 és 4).

Bef.: De mindenkinek küldi (bérmálás!), hogy mindenki igehirdető lehessen!

2. beszéd: Kiáradt – az isteni igét várókra

Bev.: Az életút vándora is a Lélek fénye után áhítozik. Kell a mécs, hogy lássunk. Mennyivel in-
kább kell a Lélek mécse, hogy az életutat járhassuk. – De kaptunk-e?

1. Az első hallgatók is vették.
a) Olvasd csak: „Péter még ki sem mondta ezeket a szavakat, mikor a Szentlélek leszállt mind-

azokra, akik a beszédet hallgatták” (Ap.Csel. 10,44).
b) Majd minden hívő vette, csak ez a feltétele: „Tartsatok bűnbánatot, felelte Péter, és keresztel-

kedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Ezzel elnyeritek a Szentlélek
ajándékát” (Ap.Csel. 2,38).

2. És minden követő veszi.
Aki a Mesterhez csatlakozik hittel, arról ezt kell tudnunk: „Mindannak azonban, aki befogadta, ha-

talmat adott, hogy Isten fiává legyen” (Jn 1.12). – De hogyan alakul ki?
a) Kegyelmi erőkben jelentkezik minden szentségben. Ez az élő Egyház tanúságtétele.
b) Kiemelkedő kegyelemben a bérmálás szentségében. Erről ír az Írás mondván: „Rájuk tették te-

hát kezüket, s azok megkapták a Szentlelket” (Ap.Csel. 8,17).
Bef.: Ez az isteni Fény és Erő, amelynek erejével járunk.

3. beszéd: Kiárad – az isteni igét befogadókra

Bev.: Minden Istent fogadó lélek a végnélküli élet „gazdája”. – De honnét ez a gazdagság?
1. Az isteni természet vételének kegyelméből.
a) Erről szól az Írás: „Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az

isteni természet részeseivé legyetek” (2Pét. 1,4).
b) Ezt az életet jellemzi az Írás: „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal. 2,20).
2. A Szentlélek személyes otthont találásától.
a) Olvasd: „Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok és Isten Lelke lakik bennetek?” (1Kor.

3,16).
b) Majd  olvasd:  „A  remény  pedig  nem  csal  meg,  mert  Isten  szeretete  kiáradt  szívünkbe  a  ránk

árasztott Szentlélek által” (Róm. 5,5).
Bef.: Ilyen kegyelmi vétel az örök élet örökösévé és a végnélküli élet birtokosává alakít.

4. beszéd: Kiárad – az egész emberiségre

Bev.: Az egyes ember –személyes boldogságra tör, és a közösségi együttes – egyetemes lendület-
tel járja ezt az utat. A lényeg: közös irányítás kell a közös életcélhoz.

1. A vevők nem egyszerű őrzők.
Itt arról van szó, kicsoda az egyes ember?
a) Csak birtokos és hordozó? Így értelmetlen lenne ez a mondás: „Ti vagytok a föld sója. Ha a só

ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg?” (Mt 5,13).
b) Nem! Szórók és osztók! „Ti vagytok a világ világossága. … Így világítson világosságtok az

emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és magasztalják mennyei Atyátokat” (Mt 5,14 és 16).
2. A Szentlelket vevők – a Szentlelket lehelők.
Sőt annyira osztók, hogy szinte tudattalanul is sugárzók. Azért igaz ez: „Hiszen Isten, aki előkészí-

tett erre minket, a Lélek foglalóját adta nekünk” (2Kor. 3,18).
Bef.: Az élet igazsága ez: A Szentlélek kisugározza erejét az isteni emberek lelkén keresztül.

*
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IV. beszédlánc címe: Az ember felkészülése – a Lélek vételére

Ez a beszédlánc azt a lélekfolyamatot fogja egységbe a Szentlecke alapján, amelyet fejtegettünk az
evangéliumi szöveg alapján is. Így tehát lélektani megrajzolásról lenne szó, és ennek egyes mozzana-
tainak feltárása volna fejtegetendő. De mindez azért, hogy a mai ember is így készítse lelkét a Szent-
lélek befogadására. – Ezt a gyakorlati célzatú beszédláncot a következők szerint bonthatnánk részletes
tételekre.

1. beszéd: Keresni kell a Megváltót!

Bev.: Ha az Isten örök terve az ember hazasegítése, akkor az ember állandó küzdelmes törtetése – a
hazatérés útjának keresése… – Mi ennek igazi módja?

1. Figyelj a világból csengő isteni szóra.
„Meg ne keményítsétek szívetek, mint a lázadáskor, a kísértés napján a sivatagban tették” (Zsid.

3,8). – „Figyelmezz fiam, bölcsességemre, hajtsd füledet okosságomra” (Péld. 5,1).
2. Figyelj az „élő tanításban” csengő isteni szóra.
Ez az Úr szava! „Aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket megvet, engem vet meg, aki pedig

engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem” (Lk 10,16).
3. Életeddel kövesd a felhangzó isteni szókat.
Jól jegyezd meg: „Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országá-

ba. Csak (az jut be a mennyek országába), aki mennyei Atyám akaratát teljesíti” (Mt 7,21).
Bef.: Így reátalálsz a Megváltóra is!

2. beszéd: Esdve kell kérnünk az „egek Küldöttjét”

Bev.: Minden vágyakozó egyúttal kérő is. Az egeket váró ember az egeket kérő alázatos is. –
Hogyan tegye ezt az ember?

1. A ködös sötétségből nézzen az ég felé.
„Micsoda örömöm lehet nekem, aki sötétségben ülök és nem látom az ég világosságát?” (Tób.

5,12). „…világítson a sötétségben és a halál árnyékában sínylődőknek” (Lk 1,79).
2. Az élet gyarló erői mellett könyörögve kérje az igazi erőt az egek felől.
Olvasd csak: „Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és csepegjék a felhők az igazat” (Iz. 45,8).

Majd olvasd: „Ha leheletedet reájuk bocsátod, ismét életre kelnek, és megújítod a föld színét” (Zsolt.
103,30).

Bef.: Az alázatos – felmagasztaltatik. „Aki fölmagasztalja magát, megalázzák; aki pedig megaláz-
za magát, azt fölmagasztalják” (Lk 14,11).

3. beszéd: Kétszárnyra kell tárnunk a lélek kapuját

Bev.: Az emberi lélek Istenhez hasonlóságának jele: befogadhatja az Istent. – Hogyan?
1. Az emberi lélekben elfér a világ.
Persze fogalmilag – de teljesen.
2. Az emberi lélekben lakóhelyet talál az Isten.
Olvasd csak: „Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok és Isten Lelke lakik bennetek?” (1Kor.

3,16).
Bef.: Tehát tárd ki a lelkedet és befogadhatod Uradat Istenedet!

4. beszéd: Így azután fogadhatja a Lélek kegyelmét

Bev.: És a kitárás módja?… Vajon csak vágyakozás? Nem! A kitárás módja kettős művelet.
1. Tisztítsd meg a lelkedet a föld salakjától.
a) Bűnöktől szabadulj először. „Ő az, akit Izaiás próféta említ, amikor így szól: „A pusztában kiál-

tónak ez a szava: készítsétek elő az Úr útját! Egyengessétek ösvényeit!” (Mt 3,3).
b) Majd a bűnös szokásokat vesd ki magadból! „Vessük le hát a sötétség tetteit, s öltsük magunkra

a világosság fegyvereit” (Róm. 13,12).
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2. És istenivé nemesedsz az Isten kegyelméből.
a) Az alapértéket így jellemzi az Írás: „A remény pedig nem csal meg, mert Isten szeretete kiáradt

szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által” (Róm. 5,5).
b) A fényessé lett lelket így rajzolja a Mester: „…majd viszontlátlak titeket: akkor örülni fog szíve-

tek és örömötöket senki sem veszi el többé tőletek” (Jn 16,22).
Bef.: Olyan kitárás kell, amelyet tisztítás és ékesítés előz.

*

Összefogó sorozat

1. beszéd: A teremtés hat napja
(Biblikus beszéd: Az Isten teremtő munkája)

1. Hat nap – a föld teremtése.
2. A világ történelme – az ember megszentelése.

2. beszéd: Az istenivé teremtődés szent perce!
(Biblikus beszéd: Isten embert teremt)

1. Az emberi lélek belehelése…
2. A Szentlélekkel való töltekezés perce…

3. beszéd: De csak Krisztuson át!
(Biblikus beszéd: Ádám – Krisztus)

1. Ádám vétkét Krisztus törli.
2. Ember útját Krisztus vezeti.

4. beszéd: Az Atya családtagjai
(Misztikus beszéd – diákoknak)

1. Az örök Isten egységes háromsága.
2. Az örök Atya földön járó küzdő családja.
3. Az örök Atya diadalba futó örök családja.

* * *
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