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ANANI AS MEGBtZATASA

eu ekkor Damaszkuszban egy Ananiás nevü tanítvány. Az Úr egy
látomásban megszólította: ,,Ananiás!" " I tt vagyok, Uram" - f elelte.
S az Úr folytatta : "Fogd magad és siess az Eg yenes utcába. Ke resd
me g Júdás házában a tarzusi Sault : nézd, imádkozik." Ez látomásban
látott egy Ananiás nevü f érfit , aho gy belép hozzá és ráteszi kezét , hogy
visszanyer j e lá tását . (Cse l 9,10-12)

Ez a szöveg j elentős abból a szempont ból, ho gy megértsük az egy
házat, és általában Isten eljárásá t az emberrel szembe n. A kegyelem
működésének a titka válik itt láthatóvá. A megdicsőült Krisztus el ő 

ször maga kezdte meg az emberek meghívás át, a to vábbi me gvalósítás t
azonban egyházára bízza. Azt akar ja ezzel világossá te nn i, milyen je
lentős az emberinek a közvetítése az egyház ü dv özít ő művében . Saul
Pál számára ez a damaszkuszi Ananiás le tt a közvetítő - te rmészete
sen csak közvetítő - , hogy a meghívott a keresztség és kézfölté tel ál
tal eljusson az egyház közösségébe. Az előttünk lévő leírás telj esen a
lukácsi megtéréstörténetek mintájára alakul. Kornéliusz főember meg
térésénél (Iü.Iej.) hasonló vonásokat találunk. A Pál megtéréséről szóló
második beszámolóban (12,l1kk) összevonva találjuk meg jelenetünket.
Itt az eseménysor egyes jelenetei külön-kül ön megvan nak. Anan iás
pontos útbaigazításokat kap. Úgy látszik már régebben Dam aszkusz
ban tartózkodott, ugyanígy az Egyenes utcabeli ismeretl en Júdás . Élet
viszonyaikról részleteiben nincs tudomásunk. De érezzü k, hogy a
mennyei útmutatás részletekbe menően dol gozik a hivatás művének

beteljesítés én. Első ízben hallunk itt Saul származásáról : "tarzusi Saul".
A könyv később megerősíti ezt az adatot . Vaj on Tarzus jellemzőbb

volt Saulra nézve, mint Jeruzsálem, ahonnét Damaszkuszba jött? K ét
ségtelen, hogy tarzusi származása valami jelentőset t artalmazott az
apostol személyére és működésére nézve. E bben is a kegyelem irányí
tása mutatkozik meg.

"Nézd, imádkozik," Mire való ez a megjegyzés ? Diszkrét bepillan
tást enged az Isten kegyelmétől megragadott ember lelkiállapotába.
Három napig van a magányban és sötétségben, semmit sem eszik és
iszik (9,9), testi szemével semmit sem lát, s így készül föl arra, ami t
az Úr szánt neki. Megragadó kép. Saul imádkozi k. Mint zsidó is imád
kozott. Mint a keresztények üldözője is kétségtelenül Istenhez imád
kozott. Most milyen az imádsága? Nem tudjuk. De sejthetjük, hogy
annak az embernek benső érlelődése, akinek lelkébe mélységesen be
vésődött a fényes látomás, úgyhogy most már csak dadogni tud és
könyörögni, hogy az Isten könyörüljön meg rajta. És eszünkbe jut ,
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milyen gyakran és sürgetően beszél majd ez az ember leveleiben az
imádság erejéről és sürgető voltáról.

De nem vigasztalanul feküdt Saul a sötétben ez alatt a három nap
alatt. Egy látomás tárult a vak elé . "Látott egy Ananiás nevű férfit ,
ahogy belép hozzá és ráteszi kezét, hogy visszanyerje látását." Ez a
mondat kissé k ül önösen ékelődik a szövegbe . Nem világos, hogy még
az Úrnak Ananiáshoz intézett szavaihoz tartozík-e, vagy a szerz ö önálló
kíeg ész ít ö megjegyzése. Mindkettő lehetséges. Ha a m ondat még az Úr
szava, akkor az lehet az ér telme, hogy ezzel biztatja Ananiást a sz áma
ra érthetetlennek tűnő fela da t te ljesítésére , hiszen Sault a lá tomás már
előkészítette rá. Ha pedi g - ez ta lán valószínűbb - a sze rz ö meg
jegyzésének tartj uk, akkor azt jelentené, hogy Sault egy látomás már
Anan iás megbízatásának pillanatában vigasztalóan előkészíti az elkö
vetkezendőkre.

Ananiás igy f elelt : " Ura m , sokaktól hallo ttam , hogy ez az ember
mennyit ártott szent j eidnek Jeruzsálemben. Itt pedig megbizatása van
a főpapoktól, hogy bilincsbe verjen mindenkit, aki segitségül hív ja a
neved et." Az Úr ezt válaszolta neki: " M enj csak, mert eszközömül vá·
lasztottam. hogy megismertesse nevemet a pogány népekkel, akirá·
lyokkal és Izrael fiaival. Megmutatom majd nek i , mennyit ke ll szen 
vednie az én nevemért." (Csel 9,13-16)

Ananiás érzi, milyen hallatlan ez a megbízatás . Csak ellenvetéséből

látszik meg igazán, a kegyelemnek mekkora m ű v é t készül végrehajtani
Isten terve. Ami az emberi gondolkodás számára felfoghatatlannak
tűnik, azt Isten szabadon intézkedő szeretete és gondviselése véghez
tudja vinni. Az apostol minden érdeme nélkül kap meghivást, sőt mínd
annak ellenére, ami érdemnek számíthatna. Akit igy karolt fel az isteni
kön yörület nagylelkűsége, mint őt, az azután hivatott és képes arra ,
hogy olyan tisztán és nagy erővel hirdesse Isten üd vö zí tö akaratát ,
amint a páli levelek üzenetében oly egyedülállóan cseng felénk .

Sault a híre megelőzte Damaszkuszban, és rémületbe ejtette az ot 
tani keresztényeket. Ananiás szavaiból érezzü k ezt . Szemek nek mondja
Jézus tanítványait . 9,32 is "a liddai szenteket" említi. Igen gyakran 01
vassuk ezt a sz öt az apostol leveleiben. Mi, akik kereszténységünket
sokszor csak küls ö megkülönböztetés és pusztán jogi rend szempontjá
ból nézzük, képesek vagyunk-e vajon még felfogni, m ít jelent az , ha a
keresztényeket "szenteknek" nevezik? A kereszténység l ényeg ét fejezi
ki ez a sz ö. A keresztényeknek ez a szentsége Jézus titkában és az ő

nevére való megkeresztelésben rejlik, a keresztség szentségében öm el
lette tesznek vallomást...Akik segítségül hívják a nevedet" - így ne
vezi őket következésképpen Ananiás, és mi ennél a kijelentésnél vissza
gondolunk a pünkösdi tudósításban álló J öél-íd ézetre : "Mindaz, aki se
gítségül hívja az Úr nev ét , üdvözül" (2 ,21).
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Ananiás tudatában van a keresztényi mivolt méltóságának. Annak a
rníszt éríumnak, amely a ..szenteket" eltölti. És tud Saulról, erről az
ádáz ellens égr ől . Hogyan értelmezze a kapott u tasítást? Iz ga to t t fe
szültség járja át lelkét: az emberi számítás és az isteni intézkedés ki 
számíthatatlansága közötti feszültség. Mindannyian ilyenek m aradunk
míndíg: gondolkodunk, számítgatunk, mínt Ananiás. Milyen ne hez en
érünk el odáig, amit Pál - minden b izonnyal szintén a Gondviselés
személyes irányitásának tudatában - II római levélben mond: ..Mek
kora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának!
Mily kiftirkészhetetlenek sz ándékai, rnily megfoghatatl anok útjai. Vajon
ki látta az Úr gondolatait? Tanácsot ki adot t neki ? Ki kölcsönzöt t
neki, hogy visszakövetelhetné tőle?" ( ll ,33kk >

Az Úr felvilágosí tja Ananiást . Ugyancsak ri tkán jutott em be rnek
ilyen izgalmas közlés osztályrészül...Választott eszközöm ő." Ez a Saul,
ugyanaz, aki ..dühtől és gyilkolásvágytól lihegve" jött Damasz kuszba?
Mi a titka ennek a kiválasztásnak? Csak hallga thatunk. Hallgathatunk
Isten szabadsága és egyedülálló eljárásmódja előtt . ..Ember! ki vagy te,
hogy vitába szállsz az Istennel?" - mondja Pál később római levelé
ben (9,20>, és leveleiben mindig újból m egemlékezik a kiválasztásról,
amelyet saját magán tapasztalt meg. A kegyelemről sz öl ö híradása
nem teológiai elmélet: önmagán tapasztalta meg.

..Választott eszköz" lesz (vö. Gal 1,15>' Nen önmagáé rt választja ki
Isten, hanem az üdvösség miatt. Az ..Úr" követének kell lennie Tanú-
nak", amírit a Tizenkettőt bizta meg ezzel a Feltámadott 0 ,8> Nép ek
és királyok" fognak hallgatni szavára. Ez a kifej ezés az egész nem
zsidó világot k örül írja, és az Apostolok Cselekedeteinek könyve hama
rosan szem1életesen tudósít majd erről. De ..Izrael fiai" is hallani íog
ják tanítását, ahogyan Lukács ezt is igyekszik ábrázolni egész elbe
szélésében. ..Az én nevemet" viszi el mindnyájukhoz, va gyis a Krisztus
Jézusról szóló üzenetet mondja el, az üdvösség üzenetet minden em
ber számára, népek, fajok, eddigi vallás k ül önbsége nélkül.

Egyetlenegy ember világraszóló műve világlik föl ebben a néhány
szóban; az a feladat, amelynek ezután ug yanazzal a szenvedéllyel szen
teli magát, mint amivel eddig üldözte ..az Úr nevének" szölongat öít. Vi·
lágarányú küldetésének tudata mindig megmarad benne és soha többé
nem hagyja nyugton, ahogy leveleiben mindig újból megrendítő vallo
másként halljuk: ,,Adósa vagyok görögnek és barbárnak, bölcsnek és
tudatlannak .. . " (Róm 1,14; vö. lS,lSk).

Még egy k ülönös kijelentés járul az Úrnak Ananiáshoz intézett sza
vához: ,,Megmutatom majd neki, mennyit kell szenvednie az én nev e
mért:' Szenvedni Krisztusért: a damaszkuszi órától fogva ez hozzá
tartozik az apostol útjához. Tanúskodik erről az Apostolok Cselekede-
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telnek könyve, s egyenesen megrázó módon tesz róla vallomást leve
leiben. Kirajzolódik itt a krisztusi tanitványságnak egy sajátos, tisz
tán emberi érzülettinknek ellentmondó törvénye. Ez a Krisztus átment
a kínszenvedésen. Így kellett tennie, ahogy az Evangélíum nyntan
megmondja. "Nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy be
mehessen dicsőségébe?" - mondja a Feltámadott a két tanítványnak
az Emmauszba vezető úton.

Jézus megmondta, hogy tanítványa a szenvedés e törvénye alatt
áll: ,,Aki nem veszí fel keresztjét és nem követ engem, az nem méltó
hozzám" (Mt 1O,38l. Sőt boldogok a tanítványok, ha az emberek gyű.

lölík őket az Emberfia kedvéért (Lk 6,22l. És az apostolok "boldogan
távoztak a főtanácsból, mert méltók lettek rá, hogy Jézus nevéért gya
lázatot szenvedjenek" (5,41). A Krisztusért való szenvedés hozz átarto
zik a róla tett tanúsághoz. De ennek a Saul-Pálnak különösképpen is
útitársul adatott. Megragadó vallomásokat találunk erről leveleiben.
Olvassuk csak el megrázó visszapillantását a második korintusi levél
ben 01,23kk)! Más helyeket is fel kellene hoznunk, hogy megérezzük
ennek a kijelentésnek komolyságát és mélyértelműségét , amellyel az
Úr "szerszámának" "kiválasztását" tudtul adja és megokolja. És mín
denekelőtt meg kellene fontolnunk a szenvedésnek azt a mély teolögíá
ját, amely a kolosszei levél szavaiban fejeződík ki: "örömmel szenve
dek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből

hiányzik, testének, az Egyháznak javára" 0,24l.

F. Kamphaus - R. Zerfass

ISTEN ISKOLAJA

Pál apostol második misszíós útjáról olvassuk: A Szentlélek meq 
tiltotta, hogy (Pál és kisérője) Azsiában hirdessék az Isten tanítását,
ezért Frigia és Galácia felé vették útjukat. Mikor Műziába értek, tneq
kis érelt ék, hogy Bitiniába utazzanak, de Jézus Lelke nem engedte meg
nekik. Ezért átvágtak Műzián és lementek Troászba. Éjszaka Pálnak
látomása volt: Egy macedón férfi állt előtte, és kérte: "Gyere át Mace·
dóniába és segíts rajtunk. " A látomás után rajta voltunk, hogy mielőbb

útra keljünk Macedóniába, mert biztosak voltunk benne, hogy az lsten
oda rendelt minket hirdetni az evangéliumot. <Csel 16,6·10)

Aki szemügyre veszí ezt az ide-oda utazgatást a beszámoló első so
raiban, annak a szegény Pál olyanformán tűnhet föl, mint egy fehér
egér a kísérleti laboratóriumban. Ismerjük az állatokkal folytatott
modern intelligenciateszteket; kísérletek meghatározott sorozatába ál
litják őket, hogy próbálkozások és tévedések között kitalálják a helyes
megoldást. Már az iskoláskönyvek felépítését is részben befolyásolták
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