
BODA LÁSZLÓ

ALKOTÓ LÉLEK
Az egyházi évben a húsvéti idő már a pünkösd felé tekint. Jézus szavai

visszhangozzák be, aki a Vigasztaló eljövetelét hirdeti meg a bizonytalan apos
toloknak. Mert a feltámadás örvendetes tanúi egyben részesei egy különös bú
csúzásnak is, amely Iehangolja őket. "Az Atyához megyek" - mondía Jézus, de
megígéri, hogy csupán látható [elenlétét függeszti fel. Egzisztenciális súlyú a
mondata, amikor így szól: "Veletek vagyok minden nap" (Mt 28,20). Ez a rejté
lyes jelenlét testileg az Eukarisztiában, lelkileg a Szentlélek eljövetele által
realizálódik.

Az egyházi év húsvéti és pünkösdi időszaka mellett, illetve azon túl kü
lőnleges aktualitást biztosít a Szeritlélek ihlető jelenlétének, ha azt korunk je
lenségeit figyelve vizsgáljuk. Sok jel mutat arra, hogy Joachim a Fiore apát
középkori jóslata beteljesül. O azt jövendölte - Papini figyelt föl erre -,
hogy az egyház életében eljön majd a "Szentlélek korszaka". Ennek a jelenben
kettős előjeiét tapasztalhatjuk. Egyfelől a teológiai tudatban kap egyre határo
zottabb megfogalmazást az "új pünkösd" eszméje. VI. Pál pápa néhány évvel
ezelőtt azt nyilatkozta, hogy a krísztológiai és egyháztani reflexiók után "most
a Szentlélek megújult tanulmányozásának és tiszteletének kell következnie".
Suenens bíboros így fogalmazza meg ugyanezt a felismerést: "elérkezett az óra,
hogy ... jobban kidomborítsuk a Szentlélek helyét és szerepét" (ld. Vigilia, 1977,
217). Az egyház jelen életében főként a karizmatikus mozgalmak utalnak erre.
Kulturális vonalon pedig (pedagógia l) a "kreativitás" divatos eszméje irányítja
figyelmünket az "alkotó Lélekre". .

Mit jelent tehát az "alkotó Lélek" az egyházban? Hol találjuk meg "műveit"?

S miként tudjuk megítélni, hogy azok valóban a Szentlélek ihlette megnyil
vánulások? - Mivel korunkban jellemző és nélkülözhetetlen törekvés, hogy a
teológia tanítását, illetve a Szentírás üzenetét a mai ember számára foghatóan
és meggyőző módon közvetítsük. emberi élményeink megidézésével, analógiák
segítségével kíséreljük meg a jelen kérdés összefüggő koncepeiéba való beillesz
tését, Igy próbálunk betekinteni a Szeritlélek alkotó tevékenységének "műhely

titkaiba".

EGY KIALLfTAS KÉPEI. A mai ember fogékonya kultúrára. S ez a fogé
konyság nem csupán a városiakat jellemzi, akik számára a különféle kiállítások
megtekintése oly könnyen hozzáférhető. A televízió jóvoltából a falusi ember is ré
szese lehet annak az örömnek, amit a festmények, szobrok megtekintése jelent. A
képkiállítás látogatója átéli a művekkel való találkozás élményét. Magában
megállapíthatja, s ezt másokkal is közölheti: "Ez tetszik, amaz nem"; "Ez si
került alkotás"; "Azt remekműnek érzem". E fölemelő emberi élményt lehet
alkalmazni az egyház- életére is, amelyben a Szentlélek munkálkodík,

Az egyházat persze nem volna szerenesés múzeumhoz vagy kiállítási terem
hez hasonlítani. Templomhoz hasonlítható inkább. Am kiállítást olykor templom
ban is rendeznek. S így a hasonlat már kevésbé sántít. Jézus maga mondta
testéről: "Bontsátok le e templomot és én harmadnapra fölépítem" (Mk 14,58).
Tekintsük tehát hitelesnek ezt az analóglát Krisztus Titokzatos Testére, az egy
házra nézve is. A hasonlat hatósugarában az egyház tanúságtevő tagjait egy kiál
Iítás képeiként értelmezhetjük. S máris ott vagyunk a Szeritlélek "tárlatán".

A Szentírás tanítása szerint az ember Isten képére teremtetett (Ter 1,26)._
A bűn megrontja vagyegyszerűen nem engedi kiformálódni a bennünk rejtőző

istenképet. Ebben az élő templomban Krisztus személye van a középponti helyen.
O a centrum. O az utánozhatatlan remekmű. "O a láthatatlan Isten képmása"
(Kol 1,15). A többi "kép" az, amit a keresztény emberek kibontakoztatnak
magukban a kegyelem által. Ezek között - a megfelelő emberi közreműkö

dés hiányába!' - vannak vázlatosak, rosszak, torzképek vagy félbenmaradottak.
S vannak olyanok, amelyek egészen egyéni módon ugyan, mégis nasonlftanak
a Krísztus-képhez ; sikerült alkotások vagy - bár a maguk szerényebb lehető

ségein belül - remekművek. Ezek a szentek. S itt nem csupán az elmúlt idők
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kanonízált szentieíre gondolunk, hanem egyben "Isten mai tanúíra" is, akik
ben az átlagosnál tisztultabban ragyog föl a megváltás kegyelmében restaurálva
az Isten képére formált ember. Ilyen értelemben buzdítj a a híveket Pál apostol
annak az "új embernek" fölöltésére. "aki teremtőjének képmására állandóan
megújul" (Kol 3,10). A rómaiakhoz írt levél pedig megmondja, hogy mindez a
Szeritlélek által valósul meg az egyházban, arányosan a szeretet kibontakozásá
val; "mert Isten szeretete kiárad szívükbe a ránk árasztott Szentlélek által"
(Róm 5,5). A megszentelt élet a kegyelem és az emberi akarat közös eredménye.
Isten műve és az emberé. Isten részéről ez a Szeritlélek sajátos küldetésa
(2 Tessz 2,13). S ez a megszentelt élet azokon az emberi személyeken keresztül
hat ránk szuggesztív módon, akikben létformává lett az igazság meg a szeretet,
s akik a Szeritlélek különleges ajándékait kapták. Ok a kegyelem remekművet,

a megszentelő Léleknek mintegy az alkotásai.

AZ ALKOTAS MÚHELYTITKA. Amikor egy kép különösen megtetszik ne
künk, amikor egy kiállítás nagy síkert arat, rendszerint fölmerül bennünk a
vágy: megismerni a művészt, az alkotót. Ez már kevesebb ember számára válik
lr-hetővé, mint a kiállítások megtekíntése, Egy jól megírt könyv vagy egy hasz
nos mötcr-mlátogatás azonbari - például a rádió vagy a televízió segítségével 
ezt is sokak számára hozzáférhetővé teszi. Ilyenkor általában az a kérdés szo
kott fölmerülní, hogy mi a titka a sikeres alkotásnak, illetve - ritkább eset
ben - a remekműnek? Az alkotök válaszából rendszerint az derül ki, hogy a
tehetségen kívül nagyon fontos a szorgalorn, és nem nélkülözhető az a bizonyos
felhangoltság, amit ihletett állapotnak, vagy köznapibb nyelven "formának" mon
dunk. Érdekes dolog, hogy a vallási életben vagy a lelki életben is ez a három
alapvető feltétel az, ami főleg a szentek életében megfigyelhető. Ebben a vo
natkozásban tuajdonképpen a "Szentlélek műhelytitka" sem titok.

1. Vegyük míndjárt a tehetséget. Az ún. természetfölötti vallási élet, amit
elsősorban a szenteknél figyelhetünk meg, nem nélkülözheti azt a sajátos te
hetségi alapot, melyet a teo.ógia a Szentlélek ajándékaiban jelöl meg. Ezek a
kegye' mi adományok mindenekelőtt valami - hatásaiban megtapasztalható 
leülőrileges fogékonyságot adnak az embernek. A Szeritírás lényegre tapintóan
fejezi ki ezt a kegyelemre utalva: "érzéket adott nekünk" (1 Jn 5,20). Ez az
érzék Isten dolgaira vonatkozik, de az ember üdvösségével van kapcsolatban.
Némelyeknél különleges finomsággal van meg ez az érzék, amely a szenteket
mindig is jellemezte. AHala különlcges módon fogékonyakká válnak Isten je
lc.ri-k rnegtá-ására. üzenetének meghallására, s az üdvösség művének rend
kívütí teljesítményeire (mint Szerit Tamás mondja az emberfölötti - modo
suprahumano - cselekvésre). Pál apostol szerint - érdekes szójáték l - az ér
zéki ember az, akinek ehhez nincs "érzéke" (vö. 1 Kor 2,14). A nagy tehet
ségeket az élet minden vonalán jellemzi a maguk területén megnyilvánuló
külörileges érzék (színérzék, zenei érzék, labdaérzék stb.), A kegyelmi életben
tehát a Szentlélek ajándékai adják meg ezt a fogékonyságot. Izajás próféta
szővege nyomán ismert a "hét ajándék", mely az eljövendő Messiás személyére
utal: "És rajta lesz majd az Úr Lelke: a bölcsesség és az értelem lelke, a
tudás és az áhítat (jámborság) lelke, a jótanács és az erősség (bátorság) lelke,
és eltölti őt az Úr félelmének lelke" (lz 11,2-3).

A hetes számnak teológiailag nincs jelentősége. Szent Pál szövegcíben egé
szen kötetlenül történik utalás a különféle lelki adományokra, vagyis ajándé
kokra (vö. 1 Kor 12,4). Azt azonban körtnyű kikövetkeztetni, hogy itt nem
egyszerűen a kegyelem jelenlétéről van szó, hanem a kegyelemben való élet
hatásos. killimleqes kibontakoztatásáról, amely az egyes tanúságtevőkben egyéni
Ielkí tehetség formájában nyilvánul meg. "Egyik ugyanis a Lélektől a böl
csesség ajándékát kapja, a' másik a tudás ajándékát ugyanattól a Lélektől, a
harmadik meg a hitet kapja ugyanabban a Lélekben, vagy a gyógyítás ajándé
kát. ,., a csodatévő hatalmat, a prófétálást ... Mindezt azonban egy és ugyanaz
a Lélek műveli, tetszése szerint ajándékozva kinek-kinek" (1 Kor 12,4-11; 27-28).

A természetes tehetségek velünk születettek. A kegyelmi ajándékok is ilyen
jellegűek, azzal a jelentős különbséggel, hogy ezek a Krisztusban való kegyelmi
"újjászületés" eredményei. Kibontakozásuk mindkét esetben föltételezi a meg
felelő emberi közreműködést.
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2. A tehetség mellett tehát szorgalom is kell, amint azt korunkban 011
sokszor hangsúlyozzák. A szorgalom az, amely kibontakoztatja a tehetséget. A
kegyelmi életben sem mellőzhetó az emberi erőfeszítés, a szüntelen edzés és
készület. Ezért mondja Pál apostol: "Én is futok... mérem az ökölcsapáso
kat ... sanyatgatom a testemet" (vö. 1 Kor 9,25-27). A szöveg az edzésben lévő
sportolokra utal. Azok szorgalmát veszi hasoniatul a belső életre vonatkoztatva.
Szent Agoston pedig hangsúlyozza, hogy Isten nem üdvözíti az embert annak
hozzájárulása nélkül (non te salvabit sine te), ami nyilván az emberi nagy-:
korúság arányában kívántatik meg. A Szentlélek ajándékai mégsem a szor
galorn jegyében kapnak szerepet, hanem annak inkább a gyümölcseként, amikor
egyszerre megtörténik a belső megvilágosodás, és a személviség lendületet vesz.
Valami rejtélyes spontaneitás, könnyedség jelentkezik ilyenkor éppúgy, mint a
nagy a'kotóknál, A szorgalom azonban szükséges előfeltétel ehhez. A teológusok
jellemző képpel világítják meg a különös fordulatot. Amig a lelki életben a
szorgalom a jellemző, addig az ember az evezőshöz hasonlít. A kegyelem je
lenlétét szinte észre sem veszi. Amikor azonban "elragadja" őt a lélek, amely
"ott fú, ahol akar" (Jn 3,8), az ember a vitorláshoz kezd hasonlítani, amely
11 kegyelem kedvező szelében gyorsan és erőfeszítés nélkül röpíti őt előre az
üdvösség célja felé. Vagy, hogy hűek maradjunk az alapgondolathoz. olyan
ez, mint a festő munkája, aki felkészülés és a sok kísérletezés erőfeszítései után
egyszerre valami kegyelemszerű állapotba kerül és az alkotás szinte spontán
könnyedséggel árad lényéből. Oly sokan vallottak és vallanak erről a belső

tapasztalásról. Ez azonban már az ihlet rejtvénye felé mutat.
3. A tehetségek megfelelő megnyilvánulásához ugyanis nem nélkülözhető bi

zonvos ihletett állapot, amely élete egy-egy periódusában, néha igen tartósan,
főlhangolja (mai szóhasználattal: "földobja") a személyíséget. Hiszen hányszor
van úgy, hogy anagy alkotók belső életében bizonyos terméketlen periódus,
"szélcsend" áll be. Hiába a tehetség és a szorgalom, Egyszerűen "nem megy"
a munka, Hiányzik a belső lendület, az ihletett állapot, az ínspiráltság, Tu
lajdonképpen a zsenit is az inspiráció különbözteti meg a "talentumtól", vagyis
a nagy tehetségű, de nem kifejezetten produktív embertípustól. Maga az ihlet
voltaképpen az érzelmi-ösztönös "én" szublimált, tehát átszellemült kiáradása,
manifesztálódása a tudatban, ha azt mélylélektanílag értelmezzük. Ha azonban
valaki Isten dolgaiban, vallási vonatkozásban válik ihletetté, akkor azt hitünk
szerint "a Szentlélek vezérli" (Róm 8,14). Ha pedig a jövendölés karizmájáról
van szó. Péter apostol levelében azt olvassuk: "Emberi elhatározásból sohasem
született jövendölés, hanem a Szeritlélektől sugallva" (2 Pét 1,21). S a vitor
lással kapcsolatban mondottak erre az ihletett állapotra jellemzők igazán. Egy
másik hasonlat szerínt a karizmák által különleges finomságú és jól felhangolt
hangszerre válik az ember a Szentlélek kezében. A személyíség ugyanis vala
miféle passzív, szcnvedőleges állapotba kerül, s magasabb erők eszközének érzi
magát. Így vall erről az állapotról a költészet tapasztalatai alapján Goethe is,
összhangban a rnísztíkusokkal. Már Pszeudo-Dioniziosz Areopagita VI. századi
írásaiban föltűnik a később oly sokat idézett kifejezés: "patiens, divina". Ez a
két szó a kegyelemszerű isteni ráhatás szenvedőleges befogadására utal. Pro
hászka pedig azt mondja a karizmatikus egyéniségekről, hogy azok míntegy
"médiumai a Léleknek". Az ún. "transzban levés" lelki állapotát legtöbben a
szerelemben élik át. A szentek és a misztikusok az Isten-szeretet "transz
-állapotát" élik meg a mindennapok tevékeny szeretetlázától egészen az el
ragadtatásig. Az pedig köztudott. hogy az ihlet fölfokozza a tehetségeket. Ilyen
állapotban képes például a sportban a szerényebb képességű a tehetségesebbet,
képzettebbet legyőzni. Ilyen állapotban képes az átlagember a teljesítményben
önmaga fölé emelkedni, amint erről meglepő esetek tanúskodnak.

A Szeritlélek ihl.ete nem tárgyasült művészí produkturnokat, alkotásokat hoz
létre. Legalábbis nem közvetlenül. Magát az emberi személyt emeli föl. A
szentekben maga az ember válik kiemelkedő alkotássá, a kegyelem segítségével
létrejött remeleművé. Izajás és Pál apostol idézett szövegeíből érdemes kiemelni
és röviden bemutatni azokat a személví kvalitásokat, melyek a szentekben s
a misztika nagy tanúiban tapasztalatilag is ellenőrizhetők. A kegyelmi inspi
ráció fölemeli a mentális tehetséoeket (bölcsesség, tudás, értelem). Ez gyakor
Iat ilaa úgy szekott jelentkezni, hogy az életnek az üdvösséggel kapcsolatos
dolgaiban valami váratlan, nagy belső megvilágosodás éri az embert. Például
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súlyos kimenetelű döntések "határhelyzeteiben" egyszerre fölismeri Isten aka
ratát, amely egyúttal a saját java, a tulajdon üdvössége. Mennyire jellemző a
Bölcsesség könyvének idevágó mondata: "Ki ismerte föl valaha is akaratodat,
ha te nem adtál neki bölcsességet és nem küldted el a magasból Szentlelkedet"
(Bölcs 9,17). Nem más ez, mínt az intuitív látás a lelki életben, amely olyan
jellemző tulajdonsága a nagy alkotó művészeknek is. - A másik az ember
érzelmi-akarati lényét hangolja föl. Különösen jellemző ez az ihletett állapot
az áhítatra, amely minden erőltetettség és mesterkéltség nélkül hitelesen szel
lemíti át a személyíséget, például az imádságban vagy általában a liturgia
cselekményeinél. Az áhítat Isten jelenlétéről való négragadottság a Szentlélek
inspirációjában. Olyan, mint a művészetben az ihletett festés vagy az ihletett
hegedűjáték. .arníkor valaki áhitattal játssza Mozartot vagy Bachot.

S persze messzire tévednénk a tapasztalati valóságtól, ha úgy képzelnénk,
hogy ez a belső állapot állandó. A művészetben az alkotók éppúgy ismerik a
lélek "sivatagi állapotát", "szárazságát" és "sötét éjszakáit", mint a mísztíku
sok. Prohászka saját belső tapasztalataiból is jól tudja, mennyire "nem hord"
bennünket állandóan "szárnyain a Lélek".

A KRITIKUS ÉS A Mű. A kiállítások élménye és a nagy alkotók vallomásai
nem merítik ki azt a problémát, melyet az "alkotó Lélek" teológiailag vet föl
számunkra. A műalkotás ugyanis szükségessé teszi a megfelelő esztétikai ítéletet.
Nem elég kiváló művet alkotni, föl is kell azt ismerni és el is kell azt má
sokkal ismertetni. Lange-Eichbaum egyenesen lényegi vonását látja a zseniali
tásnak a társadalmi elismertségben (Genie-Ruhm). Gondoljunk csak Petőfi vagy
József Attila alkotói jelentőségére, amely szinte elválaszthatatlan társadalmi
visszhangjától. S meddig kellett erre várakozni a nagy látnok-festő, Csontváry
műveinek! Hasonló jelenséget a Szentlélek alkotásainak "tárlatán" is tapasz
talhatunk. A nagy szenteknél az emberi visszhang hatása nem mellékes. Jel
lemző például, mekkora visszhangot kelt Lisieux-i Szent Teréz "kis 'Útja" a ke
resztény élet stílusát illetően. A Szentlélek ajándékai, illetve karizmái ezért is
igénylik az emberi vísszhangot, a megfelelő reagálást, mert nem a l'art pour
l'art tökéletessé válást célozzák, hanem az emberi közösségben való tanúság
tételt. József Attila mondta: "Nem csíllogní akarok, hanem használni", Vajon
nem meglepő-e a hasonlóság, amikor Pál apostolnál ezt olvassuk: "A Lélek
ajándékait pedig ki-ki azért kapja, hogy használjon vele?" (1 Kar 12,7).

Nem mellékes tehát, hogy - amint a művészetben - az egyház életében is
meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, az igazat a hamistól. Külső megje
lenésében ugyanis első pillantásra nem mindig lehet megkülönböztetni az igazi
szentet az álszenttől. S nem könnyű megkülönböztetni az igazi misztíkát az
álmísztikától sem, vagy az áhítatot a mímelt vallásosságtól. Az egyház életében
mindig is nagy szerepe volt a "discretio spirituum"-nak, vagyis a "szellemek",
tehát a mentalitások megkülönböztetésének. Ezt egyébként maga Pál apostol
is fontosnak tartja, sőt a Szentlélek adta karizmák között említi, mint "a szel
lemek elbírálását" (1 Kor 12,10). Tehát a Lélek adta tehetséget a Lélek ado
mányának segítségével lehet fölismerni és kritíkallag elbírální is.

Hogy a tévedésnek ebben a tekintetben mekkora veszélyei lehetnek, arra
jellemző, hogy olykor még egy Avilai Szent Terézia is bizonytalanságban volt:
vajon Isten Lelke működik-e benne, vagy pedig valami démonikus sugallat
hangját hallja? Ez tanúsítja elfogulatlan józanságát. Az egyház történetében
pedig olyan eset is előfordult a múlt századi Itáliában, hogy egy vallási fan
tasztának a félőrült félzseni Lazzarettinek igen sok hivő embert, sőt köztük
papokat 'és szerzete~eket is sikerült megtévesztenie, akik csatlakoztak hozzá.
Holott a paranoid elme nyilvánvaló jeleit mutatta. Erről még Lombroso írt
századunk elején a Genio e fol lia című - oJy sok vitát kavart - könyvében.
Lazzaratti "új Krisztusnak" tartotta magát, "Dávid sarjának", a "királyok ki
rályának". Nyíltan az egyház ellen és a papság ellen prédikált, hóbortos öltözet
ben járt, hadat gyűjtött híveiből, és az ellene szegülőket Isten vilJámaival
fenyegette. Sokan mégis szeritnek tartották. A "discretio spirituum" ajándéka
nem minden papban és hivőben van meg. S vannak esetek, amikor egyáltalán
nem könnyű megkülönböztetni a Szentlélek inspírálását és - például a vallá-
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sos irányú emberi indulatokat. Még Claudelt is figyelmeztette egyik barátja
és kritikusa, Charles du Bos, hogy ne tévessze össze indulatainaki vallásos ki
töréseit a Szeritlélek ajándékaivaI.

Ha fontos az egyházban, hogy a Szentlélek hitelesen karizmatikus tanúi
legyenek, nem kevésbé fontos az sem, hogy ugyanazon Lélek adományából
megfelelő kritikusai legyenek. S ez nem csupán a római kúriát érintő óhajtás.
A művészet világában is nagyon jelentős igény, hogy a nagy alkotók értő krí
tikusokra találjanak. Mert abból míndig komoly problémák adódhatnak, ha a
kritikus kisebb kaliberű, mint az alkotó. Az egyházban ez a korukat meghaladó,
jövőbe sejtő lángelmék és az őket megérteni képtelen, jóval kisebb látószögű

kritikusok konfliktusában jelentkezik, akikből hiányzik a "szellemek megkülön
böztetésének ajándéka". Erről olyan méretű vallási lángelmék vallanak fáj
dalmasan, mint a sokáig mel1őzött Newman, az indexre tett Prohászka és a
meg nem értett Teilhard. Hogy bennük mégis a Szentlélek ajándékai hatottak,
hogy ők - természetes emberi hiányosságaikkal együtt - mégis az "alkotó
Lélek" tanúi a világban, azt műveik mellett magatartásukból ítélhetjük meg.
A megítélésnek ugyanis van egy krttíkailag igen jelentős - bár nem egyedüli
- támpontja. Az a tény, hogy ők hűségesek maradtak Krisztus egyházához
mellőzöttségükben is, amelyet aztán a megérdemelt rehabilitáció követett. A
hozzájuk képest jelentőségben eltörpülő Döllínger viszont külön egyházat ala
pított sértődöttségében, minthogy neves tudós létére nem hívták meg az I. Va
tikáni zsinatra. Pedig nem kell külön karizma ahhoz, hogy átlagos hitbeli is
meretekkel is megállapíthassuk: a Szentlélek senkit nem inspirálhat Krisztus
egyházának elhagyására. Ez ugyanis nyilván önellentmondás volna. Mert Isten
országára szintén vonatkozik az, amit Jézus mond: "Ha egy ország meghasonlík,
az az ország nem állhat fönn" (Mk 3,24). Meg kell tehát tudni különböztetni azt,
akiből a "bor beszél", azt, akiből "az érdek beszél", azt, akiből "az őrület beszél"
és azt, akiből "az igazság beszél". S ehhez nem ritkán külön adornányra, kriti
kusi karizmára van szükség. Mert azzal, hogy valaki tagja például az "Isten
bolondjai" nevű társaságnak, vagy valamely gyanús karizmatikus mozgalomnak,
még nem biztos, hogy hiteles tanúja a világban a Léleknek s hordozója a valódi
kegyelmi karizmának. Aki meg tudja különböztetni a "szellemeket", vagyis a
mentalitásokat, az bizonyos jelenségek ismeretében ennek épp az ellenkezőjéről

győződhet meg. Suenens bíboros méltán védi meg az egyház tartózkodását a
különböző látnokokkal kapcsolatban. Ezért van az is többek között, hogy az
egyház senkit nem avat szentté még életében, hanem - mint az a művészet

krí tikájának legérettebb irányainál megfigyelhető - tiszteletben tartja a törté
nelmi távlatot, s ha kell később inkább rehabilitálja az igazi értéket. Mert a
történelem előbb-utóbb igazolja a valódi prófétát és leleplezi a hamis prófétát.

Összegezesül hadd idézzük Schütz Antalt, aki így vall a Szentlélek ajándé
kairól : "Megadják a természetfölötti életben azt az érzéket..., melyet a termé
szeti életrendben a géniusz ad meg, azért olyan nagy a szerepük a szentek éle
tében és a rnísztikai élet minden fokán". Ehhez csak annyit érdemes hozzátenni,
hogy a jelzett ajándékok megtalálhatók a katolíkus egyházon kívül is és az
egyszerű keresztényekben is. Mert "a Lélek ott fú, ahol akar" (Jn 3,8). Egy
kiállításnak, egy nagyszabású tárlatnak lehetnek szerényebb. kevésbé feltűnő,

mégis becses darabjai. Csak szem kell hozzá, hogy ezt észrevegyük. S a II.
Vatikánum egyházában ezt már jobban észrevesszük. Miről van szó? Arról, hogy
a Szentlélek ajándékai és ihletése nincs fönntartva a kiváltságos szenteknek,
teológlIsoknak és misztikusoknak. Amit ugyanis a bölcsesség, az értelem és a
tudomány Lelke művel a hit nagy Iángelrnéiben, ugyanezt műveli a szeretet és
az erősség Lelke az egyszerű, de hűséges keresztényekben, csupán szerényebb
hatókörön bel ül. Világít. Az előbbieknél történelmi dimenziókban, az utóbbiak
nál taj án csak a szűkebb kis környezetben: a csal.ádban, a munkahelyen. tgy
lehetnek Kri-ztus egyházának tagjaiként kicsinyek és nagyok együtt, talentumaik
arányában Isten képének hatásos f'elragyogtatóí s veje az "alkotó Lélek" hiteles
tanúságtevői a világban, valamennyi a neki adott karizmák szerint,
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