
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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