
SZENTLÉLEK-vARAsUNK
Karrácsony, husvét, pünkösd

mint égbenyúló hegyek emel
kednek ki az egyházi év dim
bes-dombos környezetéből. Ka
rácsony a boldog felismerésnek
iinnepe: .úo» szerette Isten a
világot . . !' Isten szivének nem
volt közömbös az ember sor sa,
nem hagyott maounkra bennün
ket, segíteni akart tehetetlensé
günkön. Husvét a megbizonyo
sodásé: a szenvedés hete a se
.qíteni akarás halálos komoly
ságáról szál, a feltámadás az ér
tünk hozott elégtétel elfogadá
sáról, meuváltásunk bekövetkez
téről. Pünkösdkor hálánk ünne
pel: megköszönjük az anya
szentegyházat, a szentírást, a
seentséoeket, szentelményeket,
ünnepeket, mindaet, amit arra
rendelt Isten, ho,qy a me.qválfás
gyümölcsei mindegyikünkhöz
eljuthassanak, hogy egyénileg
i s belekapcsol6dhassunk az em
beriséa számára immár hozzá
férhető magasabbrendű, isteni
életbe.

Aki a megszentelő kegyelem
állapotában van, annak részéről
a bekapcsolódás megtörtént, Ne
higgyük azonban, hogy az ilyen
lélek számára az ünnepek már
csak a boldoa visszaemlékezés
nek, a,z atyai házba megérkezett
tékozló fiú hálá8vi8sza.qondo
lásána:k alkalmai. A gyermek- .
nek bele kell állni. bele kell nőni
fl család életébe, ki kell fejlesz
teni magán a családi vonásokat,
át kell v~nnie a Szenthárom.sá,q
életritmusát: lelkünknek Isten
képére és h.asonlatossáodra te
remtett voltát az élet minden
1Jonatkozásaiban éroénsrre kell
,juttatnunk. Ennek csak lehető
sé,qeit kaptuk mea a measeente
lő kennelemben. Isten a mea
szentelő kegyelemben ad az 6
szeméből, ho,qy azon keresztül
tudjuld nézni és látni 6t, ma-

gunkat, az embereket és a dol
gokat, és ad a szivéből, hogy
aion keresztül szeressük, érté
keljük, igeneljük mindezeket; de
ezek csak szerkezeti adottságok,
amelyeknek "üzembe" helyezé
se, saját szemünknek és szi
vünknek ezekhez való hozzádol
gozása, értelmünknek az isteni
értelemmel, akaratunknak az is
teni akarattal való tudatos iise
szehangolása a mi feladatunk.
Olyan feladat, amelynek meaol
dá!fára a legtöbb ember számá
ra egy egész élet nem elegendŐ,
s az ilyenek még a másvilágon.
a tisztítóhelyen is ezen fognak
dolgozni. Csak a szentekről
mondható el, hogy a teljességet
többé:'kevésbbé megközelítették
múr itt a földön.

I stent látni, ahogy 6 látja
magát, I stent seeretni, ahoiru 6
seereii magát, s Benne minden
mást úgy látni éS' úgy' szereini,
ahogy 6 lá« és ezerei, ez az üd
vözültek életének tartalma és
boldoasáqa. Az erre val6 felké
szülés viszont a mi életünknek
feladata és értelme. Ezért
mondja a katekizmus első kér
dése, hogy Isten megismerése és
szeretése miatt 1Ja,qyunk a nilá
gon. De a lelkünk legmélyén
dol.qozó természe/es i.qények és
késztetések is ebbe az irányba
terelnek. Saját képére éi ha
sonlatossdoára alkotta Isten az
emberi lelket, s ez az istenképi
.<tég épú,qy éroénuesillésre, ki
bontakozásra, .realizál6dásra tö
rekszik, mint a természetben ,,1
szórt magok, életesirák. rüaJ/el,',
bimbók. Minden élő aitelé tör,
ho,qy "entelecheia"-.iát, azaz o
beléoltott törvényszerűséq'3t, a
róla gondolt isteni aondolotot,
isteni tervet mepvalósítsa. N é
ha ez nem egészen sikerű), A
természetben i.r;, a lélekben is
találkozunk elkorcsosulásokkal,
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torz alakulatokkal. Nemcenk az
Istentől eleárt lelkekben :iönn?k
lélre az öni.stenU~snek vagy fl
természet istenitésének; a nap
fénytől elzárt növények, pincé
{Jen sarjadt, életképtelen krttrnp
lic~írák fejlődési rendellenessé
geire emlékeztető jelenségei, ha
nem még a kecuetem. napSUfl'j,
rában fürdő lélek is elierdiil-,
het, ha további fejlődését nem
I sienmele róla gondolt aondola
taihoe, hanem saját elképzelé
seihez· szabja. Annál inkább.
mert könnyen szem elől téueset
jük, hogy minden ember külön
művészi gondolata" Istennek, a
fejlődésnek útja és menete sem
lehet tehát mindenkinél egyfor
ma, sablónos, tipikus, hanem
mindegyikünké más, egyéni, leű

lönleges.
Különleges utunkat előre fel

isrnerni s vele járó teendőinket

előre megszabni nem áll mó
dunkban. Altalánossá.Qban csak
azt tudjuk, hogy minden, ami
veliink és körülöttünk történik,
fejlődésünket van hivatva elő

mozditani, s elő is mozditia. ha
megfelelő fogadtatásban része
sül. . De hogy mU hogyan fo
gadjunk, azt esetről-esetre kell
eldöntenünk. Mi lenne, ha ezek
ben a döntő pillanalakban tel
jesen a saját erőinkre volnánk
ráutalva? Megvúliottsú(Junk itt
'is segítségünkre jön. Nemcsak
azt tanítja a kinyilafkoztatás,
ho.qy a metrszentelö kegyeLe.m
állapotában élő léleknek 'is
szük.sége 1Jan átmeneti seaibsé
,qehe, hogy cselekedetei meoie-
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leljenek Isten elgondolásainak s
hogy birja a hűsé,qet, kitartson
a jóban, hanem ae i8 hiligazsá(J,
hogy ezt a iaito. kegyelmet már
módunkban van kikönyörögni
éli! kiérdemelni. Isten Lelke
szüntelenül köztünk lebeg, ké
szen arra, hogy segítségünkre
legyen, csak le kell szólítanunk,

Azért, mikor így pünkösd, tá
ján első nagy kiáradására em
lékezünk. s a pünkösdöt megelőző
vasárnapok: miseszövegei alap
ján az apostolok Szentlélek-vá
rását ujra met: ujra. átéljük, ak
kor gondoljunk erre az esetről

esetre történő elJöve1elére is. N ('
csak hálánk mélJjüljön az első
nagy, objektiv pünkösd meg!ör
téniéért, hanem hitünk,' bizal
munk és szereieliinle is a mi
egJjéni. szubjektiv pünkösd
jeinkkel kapcsolatban. Érezziik
át sokkal inkább, mint máskor',
rászorultságunkat és hozzátar
toeásunkai, Da nobis in eadem
Spiritu recia sütsere, - imád
kozza az E.qyház: add, hogll
uoüanaeon. Seentlélekben mea
ismerjük. mi a: helyes. OlyalI
megismerésről van itt szó, ami
a szerctésl iN ma,qóba'l'l1 foglalja.
hiszen (lj sapere az! [elenti, hon»
izletesnelc találni. Lélekből imád
kozzunk a Lélekhez: add. hom!
esetről-esetre, éle/ünk minden
konkrét helyzetében felismerjük
é,~ measzeressill: a helyes mea
oldási, Isten szemével lássun,'c és
Isten seioéne] seeressűnk: s íml
Istenhez egyre közelebb kerúl
hessiink.
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