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5. számunkban közöltük.

Lelkek
megkülönböztetése

"Vizsgálja tok meg mindent,
a jót tartsátok meg"

(lTessz 5,21)

A Szentlélek ajándékait fölsoroló karizma-katalógusok (Róm 12;
IKor 12; Ef 4,11) közös vonása, hogya kegyelmi adományokat a
közösség javára végzendő szolgálat jegyében mutatják be. Céljuk
az, hogy használjanak velük (IKor 12,7), s ekként csak a szeretet
távlatában tölthetik be rendeltetésüket. Míg a Lélek gyümölcsei
(szeretet, öröm, béke, türelem, barátságosság, jóság, hűség, szelíd
ség, önuralom) belső harcban születő eredmények, a karizmáknak
nevezett lelki adományok (imádság, hit, cölibátus, bölcsesség, taní
tás, vigasztalás, prófétai adományok, nyelveken szólás, szellemek
megkülönböztetése) a Szeritlélek felülről való betörései az ember
életébe: Istentől adatnak esetlegesen, bizonyos helyzetekben, a sze
mély valamely különleges tulajdonságát kibontakoztatva.

A szellemek megkülönböztetésének képességét a Szentírás tár
gyilag ismeri ugyan, de szó szerint csak az IKor 12-ben fordul
elő. Ugyanakkor maga Jézus nemcsak a "báránybőrbe bújt farka
sokkal" szemben óvja tanítványait, hanem kereszthalálával tanú
ságot tesz arról is, hogy olykor éppen a jó marad rejtve a rossz
látszata mögött (vö. Jn 12,24). "Vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon
Istentől valók-e" (Ijn 4,1) - olvassuk János apostol aggódva fi
gyelmeztető szavát - sok antikrisztus jelent meg (oo.), közülünk
indultak, de nem voltak közülünk valók" (Ijn 2,18-19). De vajon
mit jelent a lelkek megvizsgálásának képessége, amit Órigenész a
szubjektív tapasztalat finom megítélési eszközeként és a belső

nyugalom feltételeként tart számon? Mi indokolja azt a különös
fontosságot, melyet Nagy Szent Gergely tulajdonít neki, amikor a
benedeki Regula két legfőbb erényeként a mértéktartás és a meg
különböztetés kegyelmét nevezi meg?

A megkülönböztetés legtisztább formája a Jézus megkísértésé
ről szóló bibliai történetben tárul elénk. A szinoptikus elbeszélők

szerint a kísértő Gonosz és a megkísértett Jézus egyaránt az Írást
idézik. A különbség csak az, hogy míg a Sátán a maga céljaira kí
vánja felhasználni az Igét, Jézus következetesen és kizárólag az
Atya akaratára figyel. Így fordulhat elő, hogya 91. zsoltár szavait
("Angyalainak parancsolt felőled, hogy oltalmazzanak minden
utadon, tenyerükön hordoznak téged, hogy kőbe ne üssed a lá-
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bad") egyikük bizalomra való felhívásként, másikuk lsten elleni
vakmerő kihívásként értelmezi az adott körülmények között. A
helyzet világos - a kérdés nyilvánvalóan nem a szavak szintjén
dől el. A szöveg ugyanakkor szemernyi kétséget sem hagy afelől,

hogya Bibliával összefüggésben nincs "ártatlan" spekuláció. A
Szentírás minden megközelítése mögött mi magunk vagyunk.

Az egyházatyák szerint a diakríszisz (szellemek megkülönbözte
tése) nem más, mint az élet intuitív érzékelése; belső kapcsolat a
növekedés és a kibontakozás lehetőségeivel, illetve képesség an
nak fölismerésére, ha valami rossz irányba fejlődik, s tévedések,
önbecsapások leple fedi a helyes irányt. A dioratikósz az az em
ber, aki meg tudja különböztetni, merre vezetnek az események,
az érzések és a tettek: Isten, azaz a szeretet, avagy a gonosz, a ki
ábrándultság és a megvetés felé. Loyolai Szent Ignác, aki lelkigya
koriatos könyvében két önálló fejezetet is szentel ennek a kérdés
nek, megpróbál útmutatást adni ahhoz, hogy "valamiképp észre
vegyük és felismerjük a lelkekben támadt különböző megmozdu
lásokat: a jókat, hogy elfogadjuk, a rosszakat, hogyelvessük"
(Lgy 313). Akiben e téren kifejlődik a ráérzőképesség, az fel fogja
ismerni saját életében a jó szellem működését épp úgy, mint a
romboló tendenciákat, s másokkal szemben sem tévesztik meg
hamis látszatok.

Szent Benedek azt kívánja az apáttól, hogy "mindenkihez sajá
tos jelleme és értelmessége szerint alkalmazkodjék és igazodjék,
hogy ne csak a rábízott nyájnak ne vallja kárát, de a jó nyájnak
gyarapodásán is őrvendhessék" (RB 2,32). A személyválogatás ke
rülése itt nem azt jelenti, hogy egyformán bánik mindenkivel, ha
nem hogy számot vetve "sokféle ember szokásainak szolgálatá
val", gyengédségben és dorgálásban, engedékenységben és szi
gorban, rábeszélésben és parancsolásban, dicséretben és büntetés
ben, ételben, italban, ruhában és minden testi-lelki szükségletben
figyelembe veszi a körülötte lévők sajátos, egyedi mivoltát, s így
segíti őket az üdvösségre.

Ha a lelki élet egyfajta ideál követelményei szerint szilárdul
meg, könnyen elveszítheti dinamikus jellegét, s objektív tanítássá,
doktrínává merevedik. A "lelkek megkülönböztetésének" igénye
viszont újra és újra azzal a kérdéssel szembesít: mit kíván tőlünk

Isten egyik vagy másik konkrét helyzetben, amikor a körülmé
nyek a legvilágosabb célkitűzés mellett sem egyértelműek, s talán
még a gondolkodás kínálta utak sem vezetnek célba? Amit tenni
akarunk, ahogyan viselkedünk vagy érzünk, összhangban van-e a
kegyelem tapasztalatával, amit a keresztrefeszített és föltámadt
Úrral való személyes találkozásban kaptunk?

A válasz keresése során különösen veszedelmes a rossz kísérté
se, amikor az a jó látszatával történik (vö. 2Kor 11,14). A gonosz
szellem "a jámbor lélek ajtaján megy be, de a magáén jön ki"
(Lgy 332), így sokszor szinte észre sem vehető az átalakulás. A
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legönzetlenebb tevékenység túlhajtása is belső kiégéshez vezet, s
a Szentlélek sugallatát olykor csak hajszálvékony repedés választ
ja el az önfejűség és az engedetlenség csábításaitól. Az önismeret
útja könnyen terméketlen önelemzésbe fordul, az igazság szere
tetének képében pedig gyakorta az ítélkező kedv és a bírálatra
való hajlam jelentkezik. Az álcázott gőg a legmélyebb alázat kön
tösét öltheti magára, s a belső örömöt egyaránt fűtheti az isten
szeret és a titkolt önimádat tüze. A hamis bűntudat neurózisát
könnyen a töredelmes szív őszinte bűnbánatának hisszük, míg a
vigasztalanság érzéseit a Gonosz a valóság képével cseréli föl.
Elégedettséget és boldogságat érez a jótettei miatt önmagát má
sok fölébe helyező farizeus épp úgy, mint a krisztusi ember, akit
szolgálata közelebb visz másokhoz, s ebben a közelségben leli
örömét. Ugyanabban a pusztában imádkozik az, aki menekül az
emberek elől, mint aki az embereket Istenben megtalálni vágyik.
A szent előtt a legbűnösebb emberben is fölragyog Krisztus arca,
az álszent mindenkin keresztül önmagát csodálja.

Olykor egy egész élet is kevésnek bizonyul ahhoz, hogy el tud
juk dönteni: vajon az Isten által nekünk rendelt úton járunk, vagy
saját rögeszméink hálójában vergődünk-e. A végső ítélet látszat és
valóság fölött nincs a kezünkben. De a Lélek erejében bízva még
is mindig hittel tehetjük föl magunknak a kérdést: vajon Isten ke
resztrefeszített szeretetének fényében helytáll-e választásunk,
vagy Jézus Krisztus képe mellett elhalványul?
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