
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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ilyen tanulólélektani kísérletek : mondjuk pl. egy kérdésre négy felele t
áll, és a gyereknek kell próbálkozás és tévedések árán kital áln ía , me 
lyik a helyes a négy közül.

Nyilvánvaló, hogy Pált ítt ehhez hasonló "kísérleti iskolába" fogták.
Eltervezett egy missziós utat. Föltehetően a nagy római utak mentén
akart vonulni, és mindenekelőtt Kisázsiát, vagyis a mai Törökország
tertiletét misszionálni. De - áll a szövegben kétszer is - "a Lélek nem
engedte meg." Miért? Pál ezt csak akkor érti meg, amikor már lement
Troászba, a tengerpartra. Ott éjszaka látomása van: a tenger másik ol
dalán egy idegent lát állni, ruházatáról fölismeri, hogy görög. Ez az
idegen int neki: Jöjj át hozzánk és segíts rajtunk! Ekkor ébred rá Pál,
míért akadályozta meg a Lélek, hogy Azsiában hirdessék az igét . Meg
kockáztatja a nagy lépést az európai szárazföldre, azt a lépést, amely
őt és a kereszténységet végleg kivezeti a Közelkelet környezetéből , és
majd csak Róma világvárosában talál célhoz.

Számomra ez az epizód úgy jelenik meg, mint a jelen egyházának
képe. Századokon át úgy látszott, mintha pontosan tudnánk, merre
kell mennünk. Még a kívülállók is bizonyos tisztelettel mondták: "Egyet
meg kell hagyni nektek: hogy pontosan tudjátok, mít akartok. Vegyes
házassági politikátok mög ött százados tapasztalat áll. És a ti álláspon
totokról nézve teljesen következetes dolog, hogy itt egy centimétert
sem engedtek." úgy látszott, mintha teljesen világos lenne, merre kell
tartanunk. És' most egyszerre érezzük, hogy igy nem megy tovább.
Jézus Lelke-e az, aki megtiltja a továbbmenést?

Mi célból tiltja meg nekünk, hogy a régi bevált utakat kövessük?
Mi a szándéka velünk? Pr óbálkozásban. tévedésben kell kitalálnunk.
És a Troászba lemenő Pál példaképünk lesz ebben. Mert mi is része
sültünk egy álomlátásban, amely világossá teszi számunkra, rní ért kell
valószinűleg felhagynunk az eddig vágott utakkal. János pápának, aki
1963 pünkösdhétfőjén költözött el tőlünk, volt ez a nagy látomása a
parton túli emberről, a 2000. év emberéről, a jövendő nagy iparváro
sok emberéről, arról, akinek az atom- és computerkorban kell élnie,
és újból hív bennünket: Jöjj át hozzánk és segits rajtunk! Látomása
volt a Harmadik Világ emberéről, aki a tengeren át segítségért kiált.
És megértette: most csónakot kell keríteni, és utánanézni, hogyan [u
tunk át, mert "Isten azt akarja tőlünk, hogy elmondjuk nekik az
örömhírt, az evangéliumot" . Ez a küldetésünk, és ezért kell megváltoz
tatnunk az útirányunkat.

Nem tudom, véletlen-e, hogy János pápa éppen Törökországban ju
tott arra a korszakalkotó belátásra, amely Egyházunk sorsát minden
bizonnyal meghatározta erre az évszázadra. Akkoriban mint még elég
fiatal püspököt vakvágányra tolták: apostoli követ lett a világ leg-
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utolsó szögletében, legalábbis a nagy egyházpoliti ka szemszögéből néz
ve. l!:S ott kinn csinálta végig a maga tanfolyamát. Ott tanulta meg az
Egyházat a kívüle élők szemével lá tni, az iszlám és a különvált keleti
egyházak szemével. l!:S megértette, hogy emberek várnak ránk és kiál
tanak: Segitsetek rajtunk!

Valahányszor magánéletünkben és mint egyház is fejjel szeretnénk
a falnak menni, vizsgáljuk meg, nem kell-e mérlegelnünk a másik lehe
tőséget is: azt, hogy Jézus Lelke akadályoz, mert más úton akar ben
nünket vezetni! l!:S akkor minden attól függ, követjük-e a Léleknek ezt
a s ürget ését, mert - mint Pá l mondja - "akik Isten Lelkétől vezet
tetik magukat, azok Isten gyermekei" (Róm 8,14>'

Zalotay József

HALAADAS, KEGYELEM ss A SZENTEK KöZöSSÉGE
2Kor 1,3-11

A korintusiakhoz irt második levél bevezető része Istennek szöl ö
hálaadás. Nem szokáskivánta frázis, mint a mi levélkezdő "remélem ,
mindannyian jól vagytok't-unk, hanem Szent Pál kereszténységének ki
fejezése. Istenben nincs árnyék és sötétség. Ö ..a vigasztalás Istene" .
Nem olcsó érzelmekkel hat ránk, hanem úgy enged szenvedni, hogy a
szenvedés értelmét előre felmagasztalta a Krisztussal való együttszerr
vedésben. Ez a vigasztalás: a megváltás, és a vele való, kegyelemként
kapott együttszenvedés. A vigasztalás azután örömben és emberi érzel
mekben is testet ölt, emberi szavakkal, ember i tettekkel műveli Isten
müvét.

Hogyan vigasztal Isten a szenvedésben? Úgy, ahogy a Vigasztaló
Szeritlélek. Emlékünkbe idézi Krisztus szenvedését és míndenhat ö köz.
benjárását. Ennek a közbenjárásnak fö ldi vetülete a szentek k özössé
ge, a kegyelem vérkeringése Krisztus testében. Azért vigasztal az Isten
minket, hogy általunk másokat vigasztaljon. Mindegy, hol kezdjük ezt
a kört. Isten semmit sem tesz értem, amit másokért már meg ne tett
volna, és sernmít sem tesz másokért, ami nekem ne válnék javamra.
Bennünk van az Isten, Krisztus Testében. Ami valóságosan összekap
csol. az nem a latin nyelv, nem csak a dogmák, nemcsak az Egyház lát
ható egysége, hanem Szent János nyelvén a vigasztaló Szentlélek, Szent
Pál kifejezésével az irgalom Atyja, akinek Fiában élünk, de már nem
mi, hanem Krisztus él bennünk. Istenről Pálra á rad a kegyelem, Pál 
ról a hívekre, a hívekről vissza Pálra , s Pál ról Is tenhez. így válik Isten
műve által az emberi vigasztaló vigasztalttá, a vigasztalt vigasztalóvá.
A "vigasztalni" ige igazi alanya mindig maga az Isten. Az apostol és
hivei pedig egyaránt csak Isten m üvét végzi k Isten kegyelméből, a ma-
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