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A FILEMON·LEVÉL

"A keresztén y beszéde legyen mindig szíves" (a görögben a kharisz
szó áll) és "só va l ízes" (Kol 4,6>' A Filemonnak írt levél teljesíti ezt
az elvá rá st. Ez a levél "a tapintat és finom érzék egy kis csodája".

Pál a sz ökött rabszolgáért való közbenjárását olyan formába ön
tötte, amely k öz éph elyet fog la l el próza és himnusz közöt t . A csaknem
azo nos időben íródott efe zusi levél is művészi ; stílusa szakrális, ünne
pé lyes, lit urgikus. A Ftlemon-lev él könnyed, sze rete t reméltó, bájos .
A szakrális nyelvből vett ritka fo rdu la tokat , a kereskedelmi élet, a jo g
és a fil ozófi ai ta ní tás szavait alkalmazza . Csak t ré fás mosollyal állít
hat ki te ljes jogi tá rgy ilagosságga l és formali tással adóslevelet Pil e
monért, jóllehet tudja, hogy semmije sincs és nem is lesz, ami vel me g
fize the tn é .

Aki szerete t te l aka r megnyerni valakit, annak meg kell találnia a
sze retet kifejeződési módját. A keresztény számára túlságosan kevés
az, hogy a szívében van a szeretet . Meg kell lennie szavában és arcki 
fejezésében, egész lén yének szeretetreméltóságában is. A Pílemon-lev él
a sze retet ú j testamentumi Énekek énekének OKor 13) képes mellék
lete .

A levél elején (3) az apostol nem jókívánságot fejez ki, hanem
áldást ad. A formula hármas tagozottsága és a zsidó áldásformulákkal
val ó hasonlóság liturgikus stílust á rul el. Ez a "magánlevél" is isten
tiszteleti felolvasásra van szánva.

A levél főrésze öt "strófára" oszlik, min degyik m űv észí felépítésű.

A szavak jól megfontolt megválogatása, meglepő szójátékok 01.20 ),
merész képek, kétféleképpen érthető szavak használata, csillogó st í
lus, finoman tagozott ritmika - egy szóval minden Pál kisérletét szol
gálja, hogy elérje, amit akar.

A telj hatalommal felruházott apostol mi nt kérelmező jön Filemon
hoz (8·9) : On ezimuszért könyörög, a szököt t rab szolgáért, akí a ke
resz ts éggel ú jfaj ta visz onyba került Páll al is, urával is 00·12) . Pálnak
joga volna a megkeresztelt rabszo lgá ra, de lemond jogáról (13·14 ) .
Onezimusz a keresztség által Pál és Filemon testvére 05·16>' Szemé
lyéb en maga Pál jön 0 7·20) .

Az el ső "strófa" felépítés e: a -l-b -l-a. Pál apostoli parancsoló hatal
mának tuda tában ír (a), de ügyét a szeretet jegyébe álli t ja , és nem
parancsol, han em kér (b) , de úgy kér, mint ap ostol és mártír (a) .

Ezé rt noha Krisztusban tel j ha talmam volna megparancsolni neked
azt, ami illö,

mégis a szeretetre hivat kozva inkább kér éssel fordulok hozzád ,
én, Pál , Kriszt us küldöt te, m ost pedig fog lya .
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Pálnak joga volna megparancsolni, hogy Filemon fogadja szer étet
tel a közben megkeresztelt szökött rabszolgát. Nyiltan szotnat Krisz·
tusban, aki hatalmat és tekintélyt adott neki az egyház vezetésére .
Ráadásul olyan dologról van sz ö, amely ..illő" , a keresztény erkölcsi
életére vonatkozik és erkölcsi kötelesség (Ef 5,4). Az egyház vezetőit

Krisztus te lj hatalommal ruházta fel, ..nyiltan megmondhatják" a hí
vőknek, amit kell , föltéve, hogy vallási és erkölcsi ügyekről van szó . Az
egyházat nem csupán a sze retet tartja össze, hanem tekintély és enge
de lmesség is; nemcsak ..a szeretet egyháza", hanem ..jogi egyház" is.

De parancsolói te lj hatalma ellenére az apostol inkább barátságosan
rábeszé l, ami középút intés és kérés között. Nem az engedelmességre
hivatkozik, hanem a szeretetre. Szükséges a jog, de a döntő a szere
tet. Ha a keresztényben nem volna szeretet, semmi sem lenne (vö .
IKor 13,1·3). Az ember szíve előbb nyílik meg barátságos rábeszélésre,
mint kemény parancsra . Mit is érhet el a parancs, mikor arról van
szö, ho gy egy olyan embert, aki (az akkori felfogás szer ínt) vétket
követett el, szeretettel befogadjanak a szeretet közösségébe? Csak ba
rátságos rábeszélés, csak a szeretetre való hivatkozás ébreszt szeretetet.

Pál úgy kér, min t ..preszbütész": ragyogó szójáték, mert egyszerre
jelent ..öreget" és ..küldöt tet" . Pál m ínt apostol Krisztus küldötte, de
az is igaz, ho gy m ár öreg volt, amikor a Filemonnak szóló levelet írta.
úgy kér, mint Krisztus foglya, akit Krisztusért bebörtönözt ék, bilincse
ket hord és ezzel résztvesz Krisztusnak egyházáért viselt szenvedéseí
ben (Kol 1,24). Min t apostol és m ártir á ll Filemon előtt, de egyben
mint megbilincselt öregember is. Elsősorban a bilincsbe vert öregre
irányul a tekintet, csak azután az apostolra, akinek hatalmában van a
parancsolás. Az emberi áll előtérben, az isteni tekintély háttérbe vo
nul. A parancsoló ha ta lom egy tehetetlen kérelmező alakjába rejtőzik,

a hatalom a gyámoltalanság, az uralkodás a szolgálat m ög é, Az egyház
vezetője először mint ember közeledik, mielőtt te ljhatalmával lépne
föl. Az üdvö sség műve Isten végtelen fölsége szeretetének teljes ern
berba ráti és leereszkedő voltában megy végbe (Tit 3,4) .. .

Pál elá rulja, mír öl van szó: Onezimuszért könyörög, a szökött rab
szolgáért - aki azonban immár nem rabszolga. Egy az előzőhöz ha
sonló fölépítésű ..s t rófában" (a+b+a) megmutatja az ap ostol, mí lett
most ebből az emberből Pál és Filemon számára. A ke resztség te ljesen
átértékeli az emberi viszonylatokat. A strófa közepén Pál ezt Onezimusz
nevének jelentésváltozásán muta tja be .

Fi amér t könyörgök, akinek bi lincseimben adtam életet.

Onezimuszér t, aki egykor haszontalan volt számodra, most pedig
számodr a is , számom ra is hasznos.

ú gy kil ldöm viss za hozzád, mint saját szivemet.
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Pál gyermekének nevezi Onezimuszt. Ó térítette meg. Ha valakit az
evangéliummal a hitre térítenek, azzal új életre szülik (vö. Gal 4,19;
IKor 4,15>' Onezimusz a fájdalmak gyermeke, hiszen az apostol bi
lincseiben szülte. Az apostol egyben mártir is. Az ember új életre való
születésének eredete Krisztus igéjében és engesztelő halálában van, az
apostol igehirdetésében, és az evangéliumért viselt szenvedésében (Fil
2,17), a hitben és keresztségben.

Az "egykor" és a .rnost" között Onezimuszban nagy változás ment
végbe. A ke resztség a keresztény életét két teljesen más ko rszalera vá
lasztja szét: egykor a bűn rabszolgája volt, most szabad, egykor a
halál zsákmánya, m ost az élet választottja , egykor a bűn és erkö lcs 
telenség áldozata, most szent, aki szégyenkezik egy kori törekv ései
miatt.

Még világosabban mutat ja meg ezt Pál po mpás szójá téka. Mint ilyet
kell értenünk, nem szabad szö szerint vennünk és azt gondolnunk, hogy
az apostol Onezimuszt mint embert és mint rabszolgát "semmirekellő

nek" tartotta volna. Csak a görög szavak hangzása érezteti meg azt a
finom humort, amellyel az apostol a változást leirja: a "semmirekellő"

t.akhresztosz) Onezimuszból ("a hasznos") Krisztus tkhresztose) által
"sok mindenre hasznos" teukhresztosz) lett. A Krísztusba vetett hit
és a keresztség által az ember Krísztus testének tagjává válik, és e
test minden tagja számára egészen újféleképpen "hasznos" (IKor 12,
20-27>' Azelőtt nem vol t jelentősége a hit és Krisztus szempontjából,
most régi neve ("a hasznos") egészen új, teli csengést kapott Krisztus
ban. Ez már abban is meg fog mutatkozni, ha az egyházközség szere
tettel fogadja, és így "hasznos" lesz hitük gyarap ítás ára és ura keresz
tény nagylelkűségének növekedésére.

A megtért Onezimusz Pál szív e. Az apostol szer étet ébe fogadta (Fil
1,7), annyira, úgy szereti, mint a szív ét, önmagát, saját énjét. Egy em
bernek a megtérítése a sz ív, a meggyőző erő, a szeretet, a kedély rnín
den erejének megfeszítését kívánja. Aki egy ilyen embernek azt mond
hatja: szeretett sz ívem, gyermekem, akit megajándékoztam szerete
temmel, aki m íatt megfeledkeztem önmagamról, az Jézus értelmében
jár t el. Az ilyen továbbra is kész lesz az önfeláldozó szeretetre ...

A törvény megkívánta, hogy a szökött rabszolgát visszaadják urá
nak. Aki egy menekül ö rabszolgát magánál tartott, magánjogi vétség
ben vált b űnr észessé. Pál visszakilldi Onezimuszt urához; amikor er
ről a visszaküldésről ir, a jogi kifejezést használja. De úgy küldi vissza
a szökött rabszolgát, mint a szív ét, mint önmagának egy darabját.
Teljes könyörületét és együttérzését beleadta. A szeretet tiszteli a jogot
is, akkor is, ha ez nyomasztólag hat könyörületességére és kedélyére.
"A szeretet nem keresi a magáét" (IKor 13,5) . ..
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A szökött rabszolga ott fog állni ura előtt, de vele együtt ott van
Pál is min t atyja, az apostol könyörületért esdő sz íve, végső soron
Krisztus, aki magáévá fog adta Onezimuszt , aki jelen van benne. Bármi
is volt valaki azelőtt - ha megtér t, az egyház, maga Krisztus já r köz
ben érte, és Krisztus is úgy beszél róla, mint Pál : sziv em. Ö is el
mondha tja : "Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki saját Fiát nem kímélte,
hanem mindnyájunkért áldoza tul adta, ho gyne ajándékozna nekünk
vele együ tt mindent? Ki emel vádat Isten válasz tottai ellen?" (Róm
8,31-33)

Pál Filemon javára lemond a jogá ról, hogy annak meglegyen a le
hetősége egy jótettre 03-14). Az erkö lcsi jó ne m a paran cs kénysze re
alapján jön létre, hanem szeretetből fakadó szabad elhatározással.
A jót nem kényszerű szorongatásból kell tenni, hanem szabad aka rat 
ból. Is ten a jókedvű adakozót sze re ti (2Kor 9,7>.

A jobbik ú t nem a parancsolás és a k ikényszeríthetö kötelezés rö
vid útja, hanem a meggyőzés és jóakaratú rábeszélés hosszadalmas
ösvénye, mert így lehet elérni a szabad döntést . Isten is ezt az uta t
járta. Krisztus nem lépet t föl hatalommal , amikor Isten uralmát hi r
dette, hanem a gyermek gyámolt al anságával és a haldokló tehetetlen
ségében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme azon ismerszik meg,
hogy az emberekért koldussá vált, bár gazdag, hogy azok az ő szeg ény
sége által gazdaggá legyenek (2Ko r 8,9)' Az evangéliumnak még a fen ye
getései is mind olyanok, hogy hatékonyságuk föltételezi a hitet. A hit
pedig nem kikényszerített dolog, hanem szabad elhatározás. Is ten üdvö
zítő működése olyan embert kíván, aki szeretetből dönt Isten meg
dicsőítése mellett .

Pál nem ingatja meg e világ rendező erőit és hatalmait, de meg
mutatja, milyen új helyzetbe került a rabszolga a keresztség által ur á
val szemben. Onezimusz most már nem mint rab szolga tér vissza OS·
16). Persze még míndíg mint rabszolga jön me g, hiszen a keresztség
után is az maradt. Megtérés és keresztség nem vál toztat a földi t ársa
dalmi helyzeten. Aki szegény, a keresztség után is szegény marad , aki
alacsony származású, a keresztség után is az marad, aki műveletlen,

a keresztség után is ilyen lesz a földi bölcsességben O Kor 1,26; 7,18-24).
A hit és a keresztség üdvösséget ad, nem a földi lét megjavítását .

De a keresztség által új "szociális" viszony járult a rabszolgaság
hoz. A rabszolgából ezeretett testvér lett. És mindenekelőtt ez az ú]
ság számít. "Nincs többé zsidó és görög, nincs szolga és szabad, nincs
férfi és nő, mert mindannyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban" (Gal
3,28)' Az új dicsőség sugara elhomályosítja a régit. - A keresz tség
adta új nem rombolja szét a régi rendet, amennyiben az beleillik az
újba, hanem tökéletesíti azt, amit tökéletesíteni leh et. A kereszt ény-
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nek el kell ismernie azt, amit Isten vitt végbe Krisztusban, el kell
szánnia magát, hogy az új teremtményt meglássa; akkor fölfedezi a
testvért is . A keresztényt csak hit által lehet felfogni, h it te l kell látni
és szere tni is - minden hiányossága ell en ére, am elye k a "hússal" ve le
járnak . . .

Pál saját énjének nevezi Onezimuszt: " .. . fo gadd, őt úgy, m int
engem 07 >. A keresztség ad ta ú j létben Krisztus él a megkeresztelt
em berbe n ...Nem én élek már, hanem Krisztus él bennem" (Gal 2,20 >'
Pál Krisztus oszt ályosa, Fil emon és Onezimusz hasonlókép pen. A ke
resztény emberben inkább Krisztust kell lá tni, mi n t földi va lóját. Min
de n embe rben Krisz tus t lá tni .. .

Benedikt Schwank

A KERESZTÉNY HIVATÁS NAGYSÁGA

Legyen áldot t az I sten és a m i Urunk Jézus Kri setus Atyj a, aki min
ket nagy irgalmában új élet r e hívott Jézusnak a halálból az élő r e
ményre való f el táma dása által, ho gy a men nyekben elpuszt ít hatat lan,
tiszta és soha el nem hervadó örökség várj on rá tok. Az Isten hatalma
megőrzött titeket a hítben az örök üdvösségre, amely készen áll , hogy
az ut olsó időben majd megnyi lvánuljon. Ezé r t örülni fogtok , noha
most egy kicsit szomorkodnoto k kel l i s. me r t külö nféle kísér tések ér
nek ben neteket . hogya pr ób át kiállva l ii t etek. amely ér tékesebb a tűz

próbálta veszendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenéseko r m éltó legyen
CL dí csére t re, a dicsőségre és a tiszte letre. Noha nem láttátok, mégis
szere ti iek; bár mo st sem lát j átok , m égis h iszt ek ben ne. De m ivel hisz
tek u j jonghat to k a megdicsőiiltek k im ondhatat lan öröm ével , m ert
eléritek hitetek célját : lelketek üdvösségét. <lPét 1,1-9 )

Első helyen az Atyának való hódolat áll , az ujjongás hálás kiáltása .
Istent, mint Urunk Jézus Krisztus Atyját, különösen abból a szem
pontból illeti itt a levél dicsérettel, hogy ő a mi Atyánk is . Nem csu
pán az anyaméhben való természetes fogantatásunk lett volna lehe
tetl en az ő akarata nélkül, még sokkal inkább atyánk azáltal , hogy új
életünk szül öje, újj ászille tésünk oka lett. Később 0 ,23) pontosabban
megtudjuk. hogyan kell érteni ezt az ..új jászületést" : a keresztségről

van sz ö.

Az a csodálatos m ag, amelyet Isten elvetett szivünkbe, a keresztény
rem ény. Az egész levélen reménykedő a laphang húzódik keresztül. Az
a remény, amelyről itt sz ö van, nem valami jámbor kivánság, hanem
életeleven valóság; legjobban egy gyermekkel hasonlíthatnánk össze,
akit anyja áldott áll apotban (a német ezt ..guter Hoffnung"-nak mond
ja) a sz íve alatt hordoz. Az igazi keresztény remény kitekint Krisztus
második eljövetelére és Isten királyi uralmára, de ennek ellenére már
it t is élni és növekedni a kar; reménykedve osztozik a reménytelenek
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