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A SZENTLÉLEK LAKÁSA BENNÜNK

"Nem tudjátok, hogy testetek a 'bennetek lalOO
Szentlélek temploma ?" . (l Kor. 6, 19)

Mózesnek ígérte az Úr: "Közétek helyezem hajlékomat s nem vet meg
titeket a lelkem" (III. Móz. 26, ll). Az Isten-közelség, amelyet a pusztai
vándorlás alatt a felhőoszlopban, majd pedig a jeruzsálemi templomban
adott jelenlétével az Úr, az Újszövetséghez viszonyítva ebben is csak a
"jövendő javak árnyéka" (Zsid. 10, 1) volt. Nekünk, az Újszövetség feléje
vándorló gyermekeinek, az egyház templomában összehasonlíthatatlanul
közelebbről, sokkal édesebben és boldogítóbban mutatja meg, hogy "nem
vet meg" mínket a Lelke. Jelen van és működik az egyházban, mint
Krísztus titokzatos testének lelke. De ott lakik bennünk is: sajátma
gunkban.

Bizonyára emlékszünk még agyermekkori biblialeckéből a nagyszerű

jelenetre: Jákob a bátyja, Ézsau elől fut. A pusztában reá esteledik. Egy
követ tesz a feje alá és így alszik el. Almában látja a csodálatos létrát,
amelyen az angyalok járnak föl e alá; a létra végén maga az Úr van. Az
Isten-látás nagyszerű álmából fölébredve mondja a szavakat: "Valóban
az Úr van ezen a helyen és én ezt nem tudtam." A keresztény ember nem
álmában, hanem valóságban találkozik Istenével. Amikor a megazentelő
kegyelem állapotában vagyunk, akkor állandóan a Szentlelket hordoz
zuk magunkban. Aliandóan bennünk lakik. Szent Pálnak nem kellene-e
hozzánk is úgy fordulnia,' mint a korintusiakhoz: "Nem tudjátok, hogy
lsten temploma vagytok és Isten Lelke lakik bennetek? .. Hiszen Isten
temploma szent és ti vagytok az." "Nem tudjátok, hogy testetek a benne
tek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok,
hogy nem vagytok a magatokéi 1" "Hiszen ti az élő Isten temploma vagy
tok." (l Kor. S, 16k; 6, 19; 2 Kor. 6, 16). Vajon tőlünk is így kellene kér
deznie Szent Pálnak: "Nem tudjátok 1" Vagy nekünk így írhatna: "Ugy-e
ti ezt már ezerkilencszáz éve tudjátok? Ugy-e ti ezek szerint az igazsá
gok szerint éltek ?" Milyen kár, hogy ez nem egészen így van.

Ismerjük a búcsúzó Jézus szavait: "Én az igazságot mondom: Jobb
nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön el
hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm hozzátok" (Ján. 16, 7). Hogyan
fogadták vajon ezt a kijelentést a betegek,akiket meggyógyított, a bű

nösök, akiknek megbocsátotta vétkeiket, az apostolok, akikkel három
éven át családias közelségben élt együtt? Gyermekes révetegséggel hány
szor mondjuk mi is: de jó lett volna akkor élni, amikor az Úr ,a földön
járt. Pedig az igazság az, hogy az Isten-közelség, amely a Szeritlélek ér
kezésével kezdődik, sokkal közvetlenebb, személyesebb, állandóbb, iste
nibb és minden ember számára inkább lehetséges, mint az, amely Jézus
földi életében adódott. Jézusban megjelent ugyan, de egy emberre korlá
tozódott az Isten. Jézusban a második isteni személy jött közénk, de csak
azok találkoztak benne az Istennel, akik az ember-Jézussal találkoztak.
Kevés bűnös kérhetett a házasságtörő Magdolna, vagy a jobb lator min
tájára tőle bocsánatot. Az akkor élő gyermekek közül is keveset vett az
ö'lébe és áldott meg életében. Többször olvassuk a szentírásban: "Erő áradt.
ki belőle és mindenkit meggyógyított" (Luk. 6, 19). Am milyen kevés volt
e "mindenki", aki egy-két palesztinai helységben találkozott vele, csak
az akkor élő betegekhez képest is.
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Isten maga is, akinek "gyönyörűsége az emberek fiaival lenni" (Péld.
8, 31), kicsinek és kevésnek találta a közelséget, amelyet a megtestesülés
ben adott. Az Ige megtestesülése csak az első nagy lépés volt, amelyet az
lsten felénk tett, amely által hozzánk érkezett. Közénk jött, hogy megbo
csásson, minthogy pedig igazán megbocsátott, többé nem is hagy el min
ket, Jézus kiöntött vére a szentség, amely öregnek és fiatalnak, gyermek
nek és felnőttnek, mindenkinek, aki csak akarja, megszerzi a Szeritlélek
állandó boldog közelségét, mint az örök égi Isten-bírás zálogát és fog
lalóját. Jézus szentségei mind szentelési szertartások is, amelyek által a
Szentlélek templomává leszünk. Mert nemcsak a bérmálásnál száll reánk
a Szeritlélek. Különös erővel ilyenkor tölt el minket, de már a kereszte
lésnél megtörténik egész emberi lényünk fölszentelése a Szentlélek temp
lomává. A többi szeritség pedig vagy helyreállítja, vagy elmélyíti "föl
szentelésünket" a Szeritlélek templomává.

Mikor Szent Pál először Efezusba érkezett, "néhány tanítványra ta
lált. Megkaptátok-e a Szentlelket megtéréstek után? - kérdezte tőlük.

Még csak azt sem hallottuk, felelték azok, hogy van-e Szentlélek" (Csel:
19, 2). Mi, hívő katolikusok, bizonyára sokszor hallottunk erről, de tud
juk-e, vagy sejtjük-e legalább, hogy ki a bennünk lakó Szentlélek ? Saj
nos, az átlag-keresztény embernél a személyes viszony, amelyet a Szent
lélekkel tart fönn, sokkal gyöngébb és élménytelenebb. mint az, amely őt

az Atyához és Fiúhoz füzi. Altalában a három isteni személy közül a ben
nünk lakó Szentlélek, lelkünk szentélyének Istene, amolyan "ismeretlen
Isten". Rendesen csak annyit tudunk róla, hogy a harmadik isteni sze-_
mély, de személy! "arcvonásait" nagyon kevéssé ismerjük. Pedig ha job
ban ismernők azokat, akkor tűnnék ki igazán: mily nagyszerű és édes az
Isten-közelség, amely a bennünk-lakás révén a miénk.

A Szentlélek az Atya és Fiú kölcsönös szeretete; ha lelkünkben van,
akkor általa és benne szerétjük mi is az Atyát és a Fiút. Ö az Atya és
Fiú egymásnak adott szerit ölelése; benne lelkünket is magához öleli a
két fölséges isteni személy. Benne ölelhetjük mi is az Atyát és Fiút örök
szeretetükért. Ö az Atya és Fiú kölcsönös ezeretetének ajándéka és záloga.
Ha valóban Isten gyermekei vagyunk, akkor az Atya - Jézus kérésére 
már a földi élet zarándok-útjára elküldi belénk, mint templomába, a
Szeritlelket s lefoglalózza testünket és lelkünket az örök életre. Ha hozzá
simulunk lényünk szentélyének Istenéhez a szeretetben, akkor részünkről

is megpecsételtük a szent előlegezést, az isteni lefoglalást; akaratunkat
zálogként és foglaléul odaadjuk benne és általa itt a földön, hogy az örök
kévalóságban mindenestül a háromszemélyű egy Istené lehessünk.

Természetes, hogy az isteni személyeket az egy közös természet mi
att ezétválasztanunk nem lehet. A kegyelemben "az isteni természet ré
szesei" vagyunk (2 Pét. 1, 4). Az úr Jézus azt is mondja: "Aki szeret en
gem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogta őt, hozzá megyünk
és benne fogunk lakni" (Ján. 14, 23). Am a szeritírás sokszor és kifejezet
ten beszél a Szentlélek lakásáról bennünk. Nemcsak lelkünket, de testün
ket, "tagjainkat" nevezi a Szentlélek templomának. így föltétlenül iga
zabbnak láiszikaz a hittudományi nézet, amely szerint a bennünk-lakás
a Szentlélek "tulajdona", nemcsak neki "tulajdonított". De akárhogy áll
is a teológiai vita, a bennünk lakó Szentlelket nemcsak - mint a szerit
mise Credója mondja - az Atyával és Fiúval együtt imádjuk és együtt
dicsőítjük, de mint külön személyt is imádhatjuk és dicsérhetjük, aki lé
nyünk szentélyének csöndjében, lelkünk oltárán trónol: Amíg a kegyelem
állapotában vagyunk, hozzá úgy fordulhatunk, mint az Úr Jézushoz a
szeritáldozás utáni boldog percekben.

322



Azok számára, akik az Istent keresik, kifejezhetetlen öröm a Szent
lélek közelsege. "Aki az Urat keresi, örvendezzen szívében" (Zsolt. 104, 3).

Mi büszkébben mondhatjuk az Oszövetség emberénél: "Nincs is más
ily-en nagy nemzet, melyhez istenei olyan közel lennének, mint amilyen
közel mihozzánk van a mi Istenünk" (V. Móz. 4, 7). Ilyen Isten-közelség
ről a legmerészebb misztika sem merne sohasem álmodni, ha Isten szava
nem biztosítana minket ennek valóságáról. Am Isten nagyszerű közel
sége szent kötelességet is ró reánk: a közelség megőrzését és ápolását. "A
Lelket ki ne oltsátok !" - kiáltja felénk Szent Pál (l Tesz. 5, 19). Ne olt
sa ki a halálos bűn huzata belőlünk a harmadik isteni személy tündöklő

jelenlétét, Méltán imádkoztatja az egyház minden nap a breviáriumban
Szent Ambrus himnuszát:

"Most szállj le, Szentlélek, reánk,
Atyával és Fiúval egy,
Ömöld el szívünk teljesen,
S maradj bennünk kegyelmesen."

* * *
Az első pünkösdkor tüzes nyelvek alakjában szállt a Szentlélek az

apostolokra. Azóta jelenléte a lelkekben olyan, mint a tűzé: amíg ég, vi
lágít. Az úr Jézus azt mondja magáról: "Én vagyok a világ világossága.
Aki engem követ, nem jár sötétben, hanem övé Iesz az élet világossága"
(Ján. 8, 12). Jézusban a világosság lépett a viIágba;a Szentlélek által a
világban akar maradni és minden emberi lélek mélyére be akar világí
tani az isteni fény. Ezért nevezi őt az egyház egyik himnusza "lux
beatissima"-nak, boldogító szeride fénynek. Nem véletlen az, hogy ima
könyveinkben a gyónási előkészület előtt rendesen imádságot találunk a
Szeritlélekhez. A lelki élet mesterei .ajánlják, hogy az esti lelkiismeretvizs
gálást míndennap a Szentlélek segítségülhívásával kezdjük. Mert a lelki
ismeretvizsgálat nem csupán az önismeret többé-kevésbé rutinos gya
korlása, nem hiba-keresés, hanem a Szentlélek fényének rávílágítása belső

világunkra, gondolkodásunk, beszédünk, cselekedeteink helyességének
megítélése a Szentlélek fényénél.

A Szeritlélek úgy lakik bennünk, mint az isteni "lelkiatya", az isteni
"lelkivezető". Fényével megtisztítja a bűntől a lelket és mutatja Jézus
igazságait. Eszébe hozza az utat, amelyen járnia kell. Nem "általában",
tételekben, általános igazságokban vagy törvényekben mutatja nekünk az
igazságot, hanem mindig egészen "konkréten" úgy, ahogy az életünk irá
nyításához éppen most van szükségünk az evangélium igazságaira. Nem
véletlenül függ legtöbb szószékünk fölött a "Szentlélek galambja", nem .
hiába énekeljük a szeritbeszédek előtt: "Jőjj, Szentlélek Úristen". Nem
csak a "tanító egyházat" vezeti az igazság közlésében, hanem személy
szerint bennünket is ráirányít az igazság elfogadására és arra, hogya hal
lott igazságok szerint rendezzük életünket, gondolkodásunkat, beszédün
ket és tetteinket. Figyeljünk egy kissé gondosabban Jézus kijelentésére:
"A Vigasztaló pedig, akit az Atya nevemben küld, megtanít majd min
denre és eszetekbe juttat mindent, amit megmondtam nektek" (Ján.' 14,
26). Az igazsággal kapcsolatban nemcsak az a fontos, hogy tudjuk, ha
nem az is, hogy kellő időben "eszünkbe jusson". A bennünk lakó és mun
kálkodó Szentlélektől várjuk, hogy "eszünkbe hozzon" mindent idejében,
Jézus igazsága szerint irányítson az örök élet útján, amikor és ahogy ép
pen szükség van rá.

Az élet legnehezebb percei, amikor tanácstalanok, határozatlanok va
gyunk, nem tudjuk, mi a helyes vagy a helyesebb, 'amikor különbőző pa-
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ranosok összeütközni látszanak. A "consolator optímus't-tól, a "legjobb
tanáesadótól" várjuk ilyenkor, hogy eligazítson az élet útvesztőnek látszó
útjain. Kérdezzük meg őt ilyenkor, beszéljük meg vele kétségeinket, kér
jük ki tanácsát. Bizonytalanságök, sőt viharok sötét napjai arra lesznek
jók, hogy megezekjuk vele a személyes érintkezést, az egyszerű, közvet
len, természetes beszédmodort. Ne várjunk titokzatos, vagy misztikus vá
laszt kérdéseinkre. Nem szól hallhatóan, de tapasztaljuk majd, 'hogy ami
vel hozzá fordultunk, amit tőle kérdeztünk, amit vele megbeszéltünk,
amiben világosságért kiáltottunk, az mindig nagyszerűen megoldódik éle
tünkben.

* * *
"Száj, szív, érzék, ész, lendület,
Visszhangozzon hitvallomást.
Lánggal égjen a szeretet,
S lobogjon át mindenkire."

Így imádkozunk tovább Szent Ambrus szép himnuszában a Szentlé
lekhez. A tűz elsősorban meleget ad. A Szentlélek tüzének a fénye a "hit
vallomás" világosságát gyújtja bennünk, azután meleget áraszt, tüzet
gyujt: a szerétet tüzét. A tűz természete, hogy égessen: amilyen természe
tesen ég a Szeritlélek tüze, mint az Atya és Fiú szeretetének kölcsönös iz
zása a Szentháromság ölén, olyan természetesen gyújtja meg a mi szí
vünkben is Isten gyermeki szeretetének tüzét. "Akiket ugyanis az Isten
Lelke vezérel, azok az Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyan
is, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét kaptá
tok, melyben azt kiáltjuk: Abba, Atya! Maga a Lélek tesz tanúságot lel
künkben, hogy Isten fiai vagyunk" (Róm. 8, 15k). Az Isten szándéka ve
lünk ez: "Akiket eleve ismert, azokat előre arra rendelte, hogy hasonlók
ká váljanak Fia képmásához. Így lesz elsőszülött sok testvér között"
(Róm. 8, 29). Bennünk is úgy működik a Szentlélek, mint az Úr Jézus
emberségében, és így vezet el minket a hasonlóságra az Úr Jézus Krisz
tushoz, hogy mindnyájan hasonlítsunk a mi "elsős:liülött" testvérünkhöz.
Jézushoz hasonlóan dolgozik bennünk és vezet minket. A pünkösdi him
nusz "digittlli paternae dexterae't-nek, az isteni jobbkéz ujjának szólítja
a Szentlelket. Valóban, az Atya művészí jobbjának ujja ő,aki belőlünk

mindnyájunkbólaz Úr Jézus Krisztushoz hasonló remekművet akar for
málni.

Nézzük csak a szeritírás egy-két kiragadott idézetéből, hogyan tulaj
donítja az Isten szava természetfölötti, kegyelmi életünket a Szentlélek

. működésének. Keresztelésünkről. igazibb életünk megindulásáról maga az
Úr mondja, hogy az "ujjászületés a vízből és Szentlélekből" (Ján. 3, 5).
Szent Pál is hangsúlyozza: "Mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk
a keresztség által" (1 Kor. 12, ~2). Lelki életünk további fejlődéséről ol
vashatjuk: "Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lel
ke által megerősödjetekbelső emberré, hogya hittel Krísztus lakjék szí
vetekben s ti gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretefben" (Ef. 3,
16k).

Kegyelmi élet nincsen imádság nélkül. Itt is pótolhatatlan a Szentlé
lek szerepe. "Gyöngeségünkben segítségünkre van a Lélek is, mert nem
tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen. A Lélek azonban maga könyörög
helyettünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal" (Róm. 8, 26). Azt már
bizonyára megfigyeltük magunkban: a kegyelem első lépése az, hogy
valamiért tudjunk imádkozni. Utóbb azután meg is kapjuk, amit kérünk.
így lesz meg azután az eredménye az imádságban segítő Szentlélek műkö-
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désének : "A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedves
ség, jóság, szelídség, szerénység. önmegtartóztatás, tisztaság" (Gal. 5, 22k).
Nem élettelen szebor vagy kép alakulása szerint kell tehát elgondolnunk
hasonlóságunkat az Úr Jézushoz. A Szeritlélek átjárja gondolkodásunkat,
vágyainkat, irányítja beszédünket és munkánkat, hogy éljünk "az Isten
nek Krisztus Jézusban, a mi Urunkban" (Róm. 6, 6; 10). Így a Szentlélek
tevékenysége elkísér minket egészen megdicsőülésünk befejezéséig: "Ha
pedig bennetek van annak Lelke, aki Jézust föltámasztotta halottaiból,
Ő, ,aki Krisztus Jézust halottaiból föltámasztotta, életre kelti a ti halandó
testeteket is bennetek lakó Lelke által" (Róm. 8, 11).

lzaiásnál ezt a jövendölést olvassuk a jövendő Megváltóról: "Rajta
leszen majd az Úr Lelke: a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erősség

lelke, a tudás és jámborság lelke és eltölti őt az Úr félelmének lelke" (Iz.
11, 2k). Bérmálásnál, mindjárt a szertartás elején, a püspök fölénk kitárt
kezekkel azért imádkozik, hogy a Szentlélek e hét nagyszerű ajándékával
szálljon reánk is. A bérmálásnál a Szentlélek, az isteni "Nagyúr" nem jön
üres kézzel: ajándékainak túláradó bőségével jön hozzánk és lakik ná
lunk. (A hetes szám a szeritírásban a túláradó bőség gazdagságát jelenti !)
Az isteni Lélek ajándékai által készségessé, frissé, erőssé akar tenni min
ket indításainak elfogadására. Ezt a készséget sürgeti Szerit Pál is: "Meg
ne szomorítsátok Isten Szent lelkét" (Ef. 4, 30). A bennünk lakó isteni
Lélek akkor kedvetlenedik el, ha az ember nem követi készségesen irá
nyítását. Azokban, akiket hiába irányit ő a jóra és a jobbra, a Szentlé
lek mindig szomorú,

* * *
A három isteni személy közül - ha egyáltalán szabad összehasonlí

tást tennünk - a földi élet útján a legközvetlenebb és legállandóbb sze
mélyi közelségben a Szentlélek van velünk. Lelkünk állandó vendége, ér
telmünk és akaratunk irányitója. Ha azonban ez így van, akkor miért
éppen az egyház hivatalos imáiban a Szentlelket majdnem mindig csak
hívjuk? Alig van a liturgiának .más szava hozzá, mint ez: jőjj el, jőjj el!
Miért hívjuk, ha állandóan bennünk van? A földi élet nem az Isten bírá
sának, hanem h benne való növekedésnek is ideje. A szomjúság és az éh
ség az Isten nagyobb bírása után éppen ott és éppen akkor ébred föl ben
nünk legszenvedélyesebben, amikor legközelebb vagyunk hozzá. S azért
kiáltunk a Szentlélek után legjobban esengve és epekedve, mert itt a föl
dön ő van hozzánk legközelebb,

•
A TARNA MELLETT

Folyót játsz~k szűk: medrében a Tarna,
csigás gyűrűkkel örvénylik a sodra,
a nap, mielőtt éjszakába halna,'
piros mosolyt dob a piros habokra.

Furcsa a lét: nekem piciny a hangya,
patak a Tarna csak, de óriási
a tenger tükre, s a lebukó napba
tekinteni alig merek, parányi

éltem a világmindenségben hangya
s eltörpül benne pici embersé(Jem,
mint ahogy semmiség a kicsi Tarna,
ha a nagyságot tengerekkel mérem,

pedig a tenger is csöpp, mint a Tarna,
ha a világür végtelenné tárult
suaarán. át nézem az élet balga
tüneményeit csillag-szemhatárrul.

Beleszédül a szem a tŰZQ napba,
olyan kicsi az élet, álom itt lenn,
az ember szíve talán belehalna,
ha nem tartaná tenyerén az Isten.

A nagyvilágban ici-pici hangya
az emberállat, mégis végtelenbe
vágyódik, mint a tengerbe a Tarna:
s óriássá nő vágya és szerelme.

Agoston Imre
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