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A Lélek szolgálata

Isten lelke lakik
bennetek
A megszentelő és életadó Lélek Szent Pál apostol
tanításában

Bár Lukács és János írásaiban is gyakran esik szó a Szentlélekről, a
pneumatológia szempontjából Pál apostol levelei mégis megkülön
böztetett figyelmet érdemelnek. Egyrészt ezek az Újszövetség leg
régebbi iratai, és sok olyan megfogalmazás (hitvallások, himnu
szok) található bennük, melyek a Pál előtti (a kereszténység kezdeti
időszakából származó) hagyományból valók. Másrészt a Lélek mű

ködését tekintve - úgy tűnik - Pál tanítása a legrészletesebb. "Pál
számára ugyanis a Lélek működése egyáltalán nem korlátozódik a
rendkívüli jelenségekre, hanem a megkereszteltek egész életét fel
öleli."l Értekezésünkben a Szentléleknek ezt a változatos szerepét
szeretnénk bemutatni.

Leveleiben Pál többször is említi, hogy apostoli tevékenységét
a Szentlélek által, a Szentlélek erejével fejti ki. "Mi ugyanis az
evangéliumot nemcsak szóval hirdettük nálatok, hanem erővel és
Szentlélekkel is, és egész teljességgel" - írja a tesszalonikieknek
(lTessz 1,5). Hasonlóan nyilatkozik a Rómaiaknak írt levél végén:
"Természetesen csak arról merek beszélni, amit Krisztus vitt álta
lam végbe a pogányok megtérítésére szóval és tettel: a jelek és
csodák erejével, a Lélek erejével" (Róm 15,18-19). Ezek a kijelen
tések az apostoli igehirdetés csodás kísérőjelenségeire vonatkoz
nak, azokra a külső jelekre, melyekkel lsten Pál tanítását megerő

sítette. A Szentlélek azonban nemcsak külső "tényező", nemcsak
külső jelekkel támogatja az apostol missziós munkáját, hanem ő

az, aki belsőleg irányítja, lelkesíti, és sikerre vezeti azt. A második
Korintusi levélben Pál, tágabb értelemben véve, a "Lélek szolgála
ta" megnevezéssel illeti apostoli működését (2Kor 3,6). Ellenfelei
vel szemben, akik ajánlólevelekkel szüremkedtek be a keresztény
közösségbe. ő a korintusi egyházat tekinti saját ajánlólevelének:
"Mert nyilvánvaló veletek kapcsolatban, hogy Krisztus levele
vagytok, amely a mi szolgálatunk által készült, nem tintával, ha
nem az élő lsten Lelkével írva, nem kőtáblákra, hanem a szív
húsból való tábláira" (2Kor 3,3). A mondat arra a korabeli szokás
ra utal, mely szerint hosszabb levelek megírásakor írnokokat al
kalmaztak. Ilyen "írnok" Pál is, aki Krisztus megbízottjaként,
Krisztus nevében és Krisztus Lelkétől vezetve alapítja a keresz
tény közösségeket.
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Der erste Brie' an die
Korinther, Regensburg,

1997, 53.

A hitben való
megerősítés

'Jvö. Vanhoye, Albert:
Pretres anciens, ptéu»

nouveau selon le
Nouveau Testament,

Paris, 1980, 300-301.

A Szentléleknek az apostoli igehirdetés gyümölcsöző elfogadá
sában is meghatározó szerepe van. A korintusi működéséről így
emlékezik meg az apostol: "Beszédem és igehirdetésem nem a
bölcsesség meggyőző szavaiból állt, hanem a Lélek és erő bizony
ságából, hogy hitetek ne emberi bölcsességen, hanem Isten erején
nyugodjék" (IKor 2,4). Első látásra az lehet a benyomásunk, hogy
a "Lélek és erő bizonysága" kifejezéssel most is a Szentlélek által
véghezhitt rendkívüli tettekre, csodákra történik utalás. Ez a ma
gyarázat azonban nem felel meg a szövegösszefüggésnek. Pál
ugyanis az idézett mondat előtt a "gyengeségben" való megjele
nését hangsúlyozta: "gyengeségben, félelemben és nagy rettegés
ben voltam nálatok". Korábban (IKor 1,22) pedig a görögök böl
csesség-keresésével párhuzamban a zsidók jelkérését kifogásolta.
Ezek után aligha hivatkozhat úgy a csodákra, mint a hit végső

alapjára. A "Lélek és erő bizonysága" inkább ezt jelenti, hogy Pál
szavai nem maradtak hatástalanok, hanem Isten Lelke által hitet
ébresztettek a hallgatók szívében. Az, hogy a korintusiak a ke
reszt "oktalansága" és az apostol gyengesége ellenére hisznek Krisz
tusban, a Lélek belső, hatalommal teli működésének az eredménye?

A Szentlélek persze nemcsak feléleszti a hitet, hanem Ö az, aki
abban megerősít. Az első Korintusi levél elején Pál nyomatékosan

. állítja, hogya "világ bölcsessége" szerint gondolkodók képtelenek
megérteni "Isten bölcsességét", vagyis Isten üdvözítő tervét, azt,
hogy az üdvösség Krisztus kereszthalála által valósul meg. A ke
resztre feszített Krisztusról szóló igehirdetés a "bölcsesség" kere
sői számára nem más, mint oktalanság (IKor 1,23). Ám "amit
szem nem látott, fül nem hallott, ami az ember szívébe föl nem
hatolt" (IKor 2,9), vagyis ami emberi érzékeléssel felfoghatatlan,
azt Isten a Lelke által kinyilatkoztatta a hívőknek. A Szentlélek ál
tal lehetségessé vált az Isten titkaiba való betekintés, ami nem
csak Isten személyének közvetlen, bensőséges ismeretét jelenti,
hanem Isten üdvözítő tervének, a már megvalósult, és a még be
teljesedésre váró üdvösségnek hívő meggyőződéssel történő elfo
gadását is: "Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem azt a Lelket,
amely Istentől van, hogy megismerjük, amit Isten nekünk ajándé
kozott" (IKor 2,12).

Apostoli tevékenységének lényegét igen eredeti módon, kulti
kus fogalmakkal írja le Pál a Rómaiaknak írt levél befejezésében:
az Istentől kapott kegyelem arra szolgál "hogy Krisztus Jézus
szolgája legyek a pogányok között, és Isten evangéliumának szent
szolgálatát végezzem, s így a pogányok kedves, és a Szentlélek
által megszentelt áldozattá legyenek" (Róm 15,16). A pogányok
között végzett misszió papi szolgálatként jelenik itt meg. A szolga
(leiturgosz) főnév ugyan általános értelmű, de a szent szolgálatot
végezni (hierurgeó) ige kizárólag kultikus cselekményt jelöl, s
többnyire a papok áldozatbemutatására vonatkozik? Pál papi
szolgálata teszi lehetővé, hogya pogányok Istennek tetsző áldo-
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4A Zsidókhoz írt levél
szerint Jézus is az örök

Lélek (= Szentlélek)
által adta önmagát

szeplőtelen áldozatul
Istennek (Zsid 9,14).

Vö. im.: 223.

Egy Lélekben egy
testté lettünk

zattá váljanak. Az áldozatbemutatás a Szentlélek által valósul
meg, hiszen ő szenteli meg az "áldozatot", vagyis ő készteti a po
gányokat az evangélium hívő elfogadására, ő erősíti meg őket hi
tükben és Krisztus iránti elkötelezettségükben, s ő formálja át
őket a keresztség szentségében. A "megszentelni" ige, amely szin
tén szerepel az idézett mondatban, a keresztségben végbemenő

nagy változásra utal. A Lélek a keresztség felvételekor vesz lakást
a hívőben, s egyben belülről megtisztítja, megújítja, szentté és
igazzá teszi őt (vö. IKor 6,11). Aranyszájú Szent János meglátását
követve azt mondhatjuk, hogya Lélek azt a szerepet veszi át a
keresztények áldozatában, melyet a zsidó rituálé szerint a tűz töl
tött be. Az ószövetségi felfogásban ugyanis a tűz formálta át, és
juttatta Isten elé az áldozati adományt. Az újszövetségi időszak

ban a Lélek az átformáló, aki által a keresztények képesek felis
merni, mi az Isten akarata, s testüket (önmagukat) "élő szent, Is
tennek tetsző áldozatul" tudják adni (Róm 12,1).4 Pál a hívek
megszenteléséhez sajátos papi szolgálatával járul hozzá, hiszen ő

készíti fel a híveket a Szentlélek befogadására, sőt Isten szavának
hirdetésével, valamint a kereszteléssel közvetíti is számukra a
megszentelő és életadó Lelket.

A Szentlélek azon túl, hogy a kinyilatkoztatást elmélyíti és sze
mélyes meggyőződéssé teszi, a hit nyilvános megvallására is
késztet: senki sem mondhatja: Jézus az Úr, csakis a Szentlélek ál
tal (IKor 12,3). A hitvallás itt közösségi aktus. Éppen a Szentlélek
által elmélyített közös hit, illetve annak nyilvános (istentiszteleten
történő) megvallása az, amely a hívek egységét és együvé tartozá
sát biztosítja. A keresztények közötti egység ugyanakkor a közös
ségi imában is kifejezésre jut: Nem a szolgaság lelkét kaptátok,
hogy ismét csak féljetek, hanem a fiúvá fogadás Lelkét, akiben ki
áltjuk: Abba, Atya! (Róm 8,15). A kiáltani (kradzein) ige liturgikus
akklamációt jelöl. Az istentiszteletre összegyűlt keresztények a
szolgaságtól megszabadító Szentlélektől vezérelve szólítják 
hangos kiáltás formájában - Istent Atyának, mégpedig az egé
szen közvetlen és családias kapcsolatot kifejező "Abba" formulá
val. A felszabadult, szívből-lélekből jövő istendicsőítés jele annak,
hogy a hívők nem a szolga félelmével, hanem a gyermekek szere
tetével, bizalmával és ráhagyatkozásával fordulhatnak Istenhez,
aki a megváltás által Krisztus testvéreivé és társörököseivé tette
őket (Róm 8,17).

A Szentlélek által létrehozott egység oly szoros, hogy a keresz
tények, bár nemzeti és társadalmi hovatartozás szempontjából kü
lönbözőek, mégis egy testet alkotnak: "Mi ugyanis mindnyájan
egy Lélekben egy testté keresztelkedtünk, akár zsidók, akár görö
gök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájunkat egy Lélek
itatott át" (IKor 12,13). A keresztség hatása tehát nemcsak a
Szentlélekkel való eltöltődés ("átitatódás"), hanem az "egy test"
be, Krisztus testébe (IKor 12,27) való beoltódás is, amely azonban

404



5Krisztus és a
Szentlélek szoros
kapcsolatát Pál a

.Kríszíus Lelke"
(vagy "az Úr Lelke")

megnevezéssel juttatja
kifejezésre (vö. Fil 1,19;

Gal 4,6; Róm 8,9;
2Kor 3,17).

Az egység veszélyei

éppen a Lélek közvetítésével valósul meg, hiszen Krisztus a Lelke
által fogja egybe és köti önmagához a megkeresztelteket.'

Mivel a Szentlélek az egység Lelke, érthető, hogy Pál igen éle
~!1 száll szembe azokkal, akik az egyház egységét veszélyeztetik.
Erre a Korintusiaknak írt első levélben több példát is találunk.
Már a levél elején értesülünk arról, hogya korintusi közösség éle
tét pártoskodások bomlasztják. Különböző igehirdetők (Pál, Apol
ló, Kéfás) neve alatt különböző, egymással vetélkedő és szemben
álló csoportok alakultak ki (IKor 1,11-12). Ennek a viszálykodás
nak az oktalanságát Pál főleg a levél 3. fejezetében mutatja ki.
Hangsúlyozza, hogyapártokra való szakadás fölöttébb emberi
gondolkodásmódra vall. A korintusiak helytelenül ítélik meg az
igehirdetők szerepét. Ezek ugyanis nem a közösség urai, nem ön
maguk számára követőket verbuváló és egymással vetélkedő ve
zérek, hanem szolgák, akik Isten, illetve Krisztus szolgálatában
állnak. Érvelésének végén Pál a korintusi keresztényeket arra a
méltóságra figyelmezteti, melyet Isten Lelkének közöttük lakása
jelent számukra: "Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok,
és Isten Lelke lakik bennetek?" (IKor 3,16). A kérdés hátterében a
jeruzsálemi templom ószövetségi értékelése áll: a templom az a
hely volt, amelyben Jahve (egyes hagyományok szerint Jahve ne
ve vagy dicsősége) lakást vett. Éppen a hívőket legszorosabban
összekapcsoló Lélek által válik a keresztény közösség (az egyház)
Isten templomává, amely Isten tulajdona és Isten szentségében ré
szesedik. Aki a templomot "lerombolja", Isten ellen vét, és Isten
büntetésére kell számítania. Mindez komoly figyelmeztetés azok
nak, akik a közösségen belül feszültségeket szítanak, s a pártokra
való szakadást előidézik: tevékenységük Isten Lelke, s általa Isten
ellen irányul.

Az egyház egységének veszélyeztetettsége áll a 12-14. fejeze
tekből álló egység hátterében is. Ebben a részben Pál a "lelki ado
mányokkal" kapcsolatban ad útmutatásokat. Főleg a 14. fejezet
alapján arra következtethetünk, hogy a Lélek külső megnyilvánu
lásai (karizmák) komoly problémát jelentettek a közösségen belül:
rivalizálás és megosztottság jött létre miattuk. Ez elsősorban a
nyelveken szólásra és a prófétálásra érvényes, melyeket rendkívü
li jellegük miatt egyesek különösen nagyra értékeltek, és a Szerit
lélek jelenlétének legbiztosabb jeleként tartottak számon. Ezt a
helyzetet szem előtt tartva Pál főleg a következő szempontokra
hívja fel a figyelmet: a Szentlélek jelenléte nemcsak a rendkívüli
adományokban mutatkozik meg, hanem sokkal egyszerűbb és
hétköznapibbnak tűnő dolgokban is. Aki az egyház hitét a leg
egyszerűbb hitvallásformulával megvallja, már biztos lehet abban,
hogy a Szentlélek vezeti, mert "senki sem mondhatja: »[ézus az
Úr«, csakis a Szentlélek által" (IKor 12,3). Az apostol azt is ki
emeli, hogya lelki adományok (és egyházi szolgálatok) sokfélesé
ge természetes dolog, és önmagában véve nem veszélyezteti az
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Az élet Lelkének
törvénye

6Ebből következik, hogy
a Lélek sem Istennel

(Atyával), sem
Krisztussal nem

azonosítható.

egyház egységét. A veszély akkor jelentkezik, ha valaki nincs tisz
tában azzal, hogy "a Lélek megnyilvánulásait mindenki azért
kapja, hogy használjon vele" (IKor 12,7). Ezért a lelki adományok
felhasználásánál az egyház építését kell szem előtt tartani (IKor
12,7; 14,5), és minden adományt a szeretet szellemében kell gya
korolni (13. fej.). A Szentlélek külsőleg is érzékelhető adományai
nak (a karizmáknak) értékét nem a rendkívüliség, nem is a látvá
nyosság adja meg, miként azt Korintusban egyesek gondolták,
hanem a szeretet. Nyilvánvaló, hogy maga a szeretet is Istentől

jövő adomány. Feltűnő azonban, hogy Pál nem sorolja azt a ka
rizmák közé, melyeket a Lélek saját tetszése szerint juttat, "min
denkinek úgy adva részt, ahogy akarja" (IKor 12,11). Az apostol
"út"-nak, "mindennél kiválóbb út"-nak (IKor 12,31) nevezi a sze
retetet. Minden más megnyilvánulás, legyen az természetes ké
pesség vagy felülről jövő adomány eredménye, csakis a szeretet
útján járva lesz közösséget építövé és személyes lelki haszon for
rásává.

Pál apostol teológiájában a Szentléleknek nemcsak közösségi
vonatkozásban van jelentősége, hanem a keresztények személyes,
erkölcsi életvitelében is. Isten Lelke, aki egyben Krisztus Lelke,6
nemcsak az egyház éltetője és megszentelője, hanem a hívőké is.
Az apostol nemcsak az egyházat nevezi templomnak, amelyben
Isten Lelke lakozik, hanem az egyes keresztényeket is (IKor 6,19).
Azt is hangsúlyozza, hogya Szentlélek a közösségi tanúságtétel
és ima mellett a hívők tanúságtételét (Róm 8,16) és imáját is ve
zeti (Róm 8,26). A személyes vonatkozásban azonban Pál legin
kább az erkölcsi életvitel irányítását emeli ki. A Szentlélek a meg
igazulás jele, s egyben a megigazulásnak megfelelő élet biztosí
tója. Ez a szempont - a Szentléleknek az erkölcsi életvitelben be
töltött szerepe - a páli levelekben jóval hangsúlyosabb. mint az
Ószövetségben és a judaizmusban. Ezért ezt a szempontot tekint
hetjük a páli pneumatológia - nem kizárólagos, de igen kidom
borított - sajátosságának.

Leveleiben Pál gyakran ad hangot annak a meggyőződésének,

hogy a megváltást nélkülöző ember annyira bűnös, hogy önma
gára hagyatva, saját erejéből nem képes a jót tenni és Isten akara
tát teljesíteni. A megváltás eredményeképpen, Isten Lelkének se
gítségével azonban lehetővé válik számára az Isten akaratának
megfelelő életvitel. Ez lényegében a szabadság állapotát jelenti:
"ahol az Úr Lelke, ott a szabadság" (2Kor 3,17). A hívő, aki a Lé
lekben él, és akit Isten Lelke irányít, megszabadult a bűn, a tör
vény és a halál szolgaságából. A megváltást nélkülöző ember a
bűn rabja, s reménytelenül kiszolgáltatott a halálnak, nemcsak a
testi, hanem a lelki halálnak is, amely az Istentől való elszakított
ság állapota. A bűn és a halál mellett a "törvény" is negatív sze
repet tölt be: nem azért, mert önmagában rossz lenne, hanem,
mert gyenge. Nem segít annak megtartásában. amit előír, sőt a
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Az élet Lelkének
törvénye

7A szenvedő alak az
Újszövetségben gyakran

lsten nevének
körül írására szolgál.

bűn hatalma alatt álló emberben csak erősíti a bűnre való hajla
mot. Isten Lelke azonban megszabadít ezektől a .Iiatalmaktól",
véget vet a rosszat tevés kényszerítő erejének, s mentesíti az em
bert a kárhoztató ítélettől. Egyben a törvény szerepét is átveszi,
amennyiben Isten akaratát közvetíti, nem kívülről, hanem belül
ről fakadóan.

Erre vonatkozik az első látásra különösnek tűnő "élet Lelkének
törvénye" kifejezés (Róm 8,2). Ennek megértéséhez figyelembe
vehetjük azokat az ószövetségi jövendöléseket, amelyek az "új
szövetségre" vonatkoznak. Jeremiás próféta szerint az "új szövet
ség" lényege az lesz, hogy Isten az ember szívébe írja majd a tör
vényét (Jer 31,33). Ezekiel pedig új lelket ígér: Isten a saját Lelkét
adja az ember bensejébe, s így teszi őt alkalmassá arra, hogy a
parancsokat megtartsa (Ez 36,27). A szívbe írt törvény, illetve Is
ten Lelkének adományozása szorosan összefüggenek. Isten a Lel
ke által írja a törvényt a szív be. A Lélek, aki lakást vesz a megke
reszteltben, áthatja a "szívet" (az akarati és döntési központot), és
a "törvénynek" (Isten akaratának) a megtételére ösztönzi az em
bert, sőt ehhez a szükséges segítséget is megadja. A "régi" tör
vény feltárta ugyan Isten akaratát (vö. Róm 7,13), de ezt csupán
kívülről tette meg, s ezért a bűn hatalma alatt álló emberrel szem
ben erőtlen volt. A Lélek ellenben belülről ösztönöz a jóra, sőt ha
tékonyan elő is segíti azt.

A Róm 8,4 szerint Krisztus megváltásának célja, hogy a "tör
vény rendelése beteljesedjék bennünk, akik nem test szerint, ha
nem Lélek szerint élünk". Érdekes, hogy Pál itt "rendelkezés"-ről
és nem rendelkezésekről beszél. Ennek oka az lehet, hogy az
apostol számára a törvény egy parancsban, a szeretet parancsá
ban összefoglalható (vö. Gal 5,14; Róm 13,8-9). Arra is felfigyel
hetünk, hogy a - "beteljesedni" ige szenvedő alakban áll (plérót
hé = beteljesedjék), amely Istenre utaló szenvedő szerkezetként
(passivum divinum) értelmezendő? Ebből következik, hogy a tör
vény rendelkezésének, vagyis a szeretetnek megvalósítását Isten
teszi lehetővé bennünk, mégpedig a Szentlélek által.

Figyelemre méltó, hogya Galata levélben Pál a test "cselekede
tei" -vel a Lélek "gyümölcsét" állítja szembe. Ebben a megfogal
mazásban is az a meggyőződés jut kifejezésre, hogy a megváltott
ember új életformája elsősorban nem emberi teljesítmény, hanem
a Lélek belső működésének természetes következménye. Az is fel
tűnő, hogya görög szövegben a "gyümölcs" (karposz) főnév

egyes számban áll, de utána egy hosszú felsorolás következik:
"szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, sze
lídség, önmegtartóztatás" (Gal 5,22-23). Az egyes szám minden
bizonnyal a felsorolt erények közötti szoros belső összefüggést fe
jezi ki. A testi ember szétesettségével szemben Isten Lelke belső

egységet és harmóniát hoz létre, amely különböző fogalmakkal ír
ható le, de ezek nem függetlenek egymástól, hanem egymásra
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A Lélek záloga

épülnek, és egymást kiegészítik." Nem véletlen, hogy első helyen
a szeretet (agapé) áll, amely minden erény foglalata. "A Lélek
mindenekelőtt és mindenben a szeretetet ajándékozza" - írja ta
lálóan H. Schlier.9 Ez a szeretet válasz Isten szeretetére, amely ép
pen a Szentlélek által árad ki szívünkbe (Róm 5,5) mint egy egé
szen személyes, bensőséges istentapasztalat forrása. A szeretet
azonban a felebarát iránti nagylelkűséget és irgalmat is magában
foglalja (vö. Gal 5,14). Végeredményben a Lélek által "kiérlelt"
szeretet az, amely által a Krisztusba vetett hit valódisága megmu
tatkozik: "Hiszen Jézus Krisztusban sem a körülmetélés nem ér
semmit, sem a körülmetéletlenség, csak a hit, amely a szeretet ál
tal munkálkodik" (Gal 5,6).

A Lélek irányító szerepe persze nem mentesíti az embert a fe
lelősségtől. A Szentlélektől való vezéreltség nem azt jelenti, hogy
minden magától megy, hiszen a Léleknek ellenállni is lehet, ami a
régi állapotba való visszaesést eredményezi. Erre vonatkoznak
azok a szövegek, melyekben Pál a "testet" (szarx) és a "Lelket"
(pneuma) szembeállítja egymással, s arra buzdít, hogy a keresz
tények ne a test, hanem a Lélek szerint éljenek. A "test" (szarx)
szó itt a bűn szolgálatában álló testet (érzékiség, ösztönösség, ön
zés) jelöli, amely hatalomként szolgaságba tudja vetni az embert.
A "test" és a "Lélek" ellentéte ezért végső fokon az Isten ellen lá
zadó bűn és az isteni életet adó Szentlélek ellentéte. lD A hívő ke
resztény életében ugyan nem beszélhetünk a "test"-nek való ki
szolgáltatottságról, a "test" kísértéséről viszont igen. A keresz
ténynek ezért minden helyzetben azon kell lennie, hogy meghall
ja és kövesse a Lélek szavát: "Azt mondom tehát: Lélek szerint
járjatok, és ne teljesítsétek a test kívánságait. Mert a test a Lélek
ellen vágyakozik, a Lélek pedig a test ellen; ezek ugyanis egy
mással ellenkeznek, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek" (Gal
5,17). A "test" és a Lélek nemcsak szemben állnak egymással,
nemcsak merőben ellentétes magatartásra kívánják ösztönözni a
megkeresztelt embert, hanem egymás törekvését kölcsönösen aka
dályozzák is. A Lélek jóra való sugallatait a "test" igyekszik meg
hiúsítani, a "test" rosszra való csábítását pedig a Lélek igyekszik
meggátolni. Ezen belső pszichológiai konfliktus ellenére a hívő

nem tehetetlen eszköz, hanem megvan a szabad választási lehető

sége. Amennyiben tudatosan és határozottan a Lélek mellett dönt,
képessé válik ellenállni a "test" minden törekvésének, mivel a
Szentlélek mint egy új életvitel forrása a maga isteni hatóerejével
megfékezi, sőt "megöli" a "test cselekedeteit" (vö. Róm 8,13).

Bár Krisztus megváltása következtében a hívek valóságosan Is
ten gyermekei lettek, és megszabadultak a bűn uralmától, az üd
vösség teljességére még várniuk kell: "A mi hazánk a mennyek
ben van, ahonnan mint üdvözítőt várjuk az Úr Jézus Krisztust. Ö
átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges tes
téhez" (Fil 3,20-21). A végső üdvösség garanciájának Pál a hívek-
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főnév voltaképpen
előleget, foglalót jelent.

A megváltás teljessége

ben lakó és működő Szentlelket tekinti, akit Isten "zálogként"
(2Kor 1,22; 5,5) adott nekik. II A Lélek, aki a jelenben az erkölcsi
halál feletti győzelmet biztosítja, a fizikai halál feletti győzelem

ígérete is: "S ha annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jé
zust a halálból, akkor Ö, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a ha
lálból, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke ál
tal" (Róm 8,11). Az eljövendő feltámadásnak éppen az a biztosí
téka, hogy a Szentlélek máris a hívekben lakik, s testük ezáltal az
ő "templomává" vált (vö. IKor 6,19).

A megváltás teljességéről Pál a Rómaiakhoz írt levél 8. fejeze
tének végén szól részletesebben. Hangsúlyozza, hogy a beteljese
désre az egész teremtett világ sóvárogva vár (Róm 8,19-22). Majd
így folytatja: "De nemcsak azok, hanem mi is, akik magunkban
hordjuk a Lélek zsengéjét, mi magunk is sóhajtozunk bensőnk

ben, s várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását" (Róm
8,23). A "zsenge" főnév az Ószövetségben az áldozatokkal kap
csolatban szerepel: az első termést jelöli, amelyet Istennek kellett
felajánlani, s amely az egész termést képviselte (vö. Kiv 23,19;
Lev 2,12; 23,10). Az idézett mondatban a Lélek az első adomány,
amelyelővételezettenmagában foglalja, s ezáltal biztosítja Isten
jövőbeli adományait. Arra is felfigyelhetünk, hogy a hívek vára
kozásának tárgya a "fiúvá fogadás" (hüiotheszia), amely "testünk
megváltásá"-val azonos. A "hüiotheszia" főnevet Pál korábban
(Róm 8,15) a jelenlegi istengyermekségre vonatkoztatta, s hangsú
lyosan állította, hogy a hívek a keresztségben valóságosan Isten
gyermekei lettek. Pál felfogásában tehát az istengyermekség rész
ben jelenbeli, részben jövőbeli valóság. A jelen és a jövő közötti
kapcsolatot éppen a Szentlélek biztosítja, aki egyrészt folytonosan
tudatosítja bennünk istengyermeki mivoltunkat (Róm 8,16), más
részt a beteljesedés iránti reményünket erősíti. Erre vonatkozólag
több páli kijelentést is idézhetünk: "a remény pedig nem engedi,
hogy megszégyenüljünk, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a
nekünk adott Szentlélek által" (Róm 5,5). A reménység Istene tölt
sön el titeket a hit teljes örömével és békéjével, hogya remény
bőségben legyen bennetek a Szentlélek erejéből (Róm 15,13).

A Szentlélek nekünk nyújtott segítsége végső soron arra irá
nyul, hogy az Istennel való kapcsolatunk és egész magatartásunk
megfeleljen annak a reménynek, amely Krisztus megváltásából fa
kad. Ez a segítség nemcsak a keresztény életvitel alakításában, ha
nem a keresztény életet megalapozó imádságban is megtapasztal
ható: "Hasonlóképpen a Lélek is segítségünkre van gyengesé
günkben, mert nem tudjuk, mit kérjünk, úgy ahogy kell; de maga
a Lélek jár közben értünk szavakba nem fogható sóhajtásokkal"
(Róm 8,26). A "hasonlóképpen" formula minden bizonnyal a ko
rábban (Róm 8,23) említett sóhajtozni igére utal vissza. Tehát
nemcsak a teremtett világ és a keresztények, hanem a Lélek is só
hajtozik. Ez a sóhaj azonban nem ugyanaz, mint az előzőek. A te-
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remtett világ és a hívők saját érdekükben, a végső megdicsőülésü

kért "sóhajtoznak", a Lélek viszont "gyöngeségünk" segítségére
siet, vagyis minket támogat. A "gyengeség" lényege: "nem tud
juk, mit kérjünk, úgy, ahogy kell". önmagunktól nem vagyunk
képesek a megfelelő kérő imára, olyanra, amely Isten akaratával
fenntartás nélkül azonosul s istengyermeki mivoltunkat minden
ben visszatükrözi. Bizonyára nem teljes irányt tévesztésről van itt
szó, hanem arról, hogy a mindennapi teendők, gondok és szenve
dések között nehezen látjuk át, mit is kérjünk ahhoz, hogy az esz
katologikus célt elérhessük. Kéréseink gyakran földhözkötöttek, a
láthatókra irányulnak, s nincsenek teljes összhangban az Isten
gyermekeire váró eljövendő dicsőséggel: "azt, amiért mindeneke
lőtt és tulajdonképpen imádkoznunk kell, amit Isten akarata sze
rint kérnünk kell, csak »gyengén« fontoljuk meg, akarjuk és
mondjuk."12

Ebben a "gyöngeségben" siet segítségünkre a Szentlélek, aki
"kiegészíti, kisegíti, áthangolja belső magatartásunkat'i.v' Csakis a
Szentlélek közbenjárása által válik a végső dicsőség utáni vágy je
len élethelyzetünket meghatározóvá. A Lélek "sóhaja" azonban
szóban kifejezhetetlen, hiszen az, amire a sóhaj (belső vágy) irá
nyul, emberi szavakba nem önthető. A Lélek a mi megtisztított és
felerősített vágyunkat mintegy isteni nyelven továbbítja az Atyá
nak, s egy bensőséges, bár emberi eszközökkel ellenőrizhetetlen

istentapasztalatot tesz lehetővé. Farkasfalvy Dénes joggal jegyzi
meg: "A »kifejezhetetlen« sóhajok az apostol levelében nem té
veszthetők össze egy romantikusan felfogott misztikus élet csúcs
élményeivel." Pál itt a mindennapi élet lelki tapasztalatairól szól,
melyek által rá tudunk hangolódni Isten üdvözítő akaratára. Ezek
"a Szentlélek tényleges hatása alatt állnak, még ha sem ékesszólás
nem kíséri őket, sem különleges hatások a fogalmi, teológiai értés
szinljén".14
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