
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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bajában; amennyire csak lehetséges, már a földi mindennapokban ho z
zá akar járulni a jónak és az igaznak II győzelméhez. Úgy vagyunk ve
le , mint a .rnennyek országával" : már a földön megkezdődik , bár vég
ső célja túl van a földi életen. Az az ember, akiben Krisztus fel táma
dásának hallatá ra fel ébredt a remény, úgy tekint halála napjára, mint
az anya, aki első gye rmeke szülésének fájdalmaira és egyben örömeire
várako zik . ..

Csodálatos lehet az az örökség, amelyet a levél oly an szoka tlan je l
zőkkel ír le. Az üdvösségnek ezen az örökségén u jjonghatnak, uj jong
jan ak a kereszt én yek, bár örömüket a föld i életben még megzavarja
egy és más, hiszen különféle próbatételek ér ik őket . Néró császár ke
re szté nyüldö zése ugyan még nem lángolt fel, de előjelei már muta t
koznak. Péter azt akarja mondani a fiat al keresz tény egy házközségek
nek, hogy a jövőben valószínűleg súlyos megp róbál ta tásokat kell el
viselniök, ele az üdvösségen va ló örömük olyan mély, hogy a szo ronga 
tás csak egy kicsit szomorit ja meg őket. Még nin cs sz ö véres keresz
tényüldözésekről vagy dicsőséges vértanúkról, hanem II keresztények
mindennapos nehézségeiről pogány környezetükben, m unkahelyükön
és a családban is . Bosszúságot és megbotránkozást ke ltette k ezek az
em berek, akik komolyan vették az alázatos engedelmess éget, az emberi
bűnökön való bánkódást, az igazságtalanság megbocsá tását, a szüzes
ség gyakorlását és az önkéntes lemondást. Személyes szurkálások, szö 
beszédek, mellőzések- ilyenek azok a különféle megpróbáltatások,
amelyek gyakran olyan fájdalmasan érnek bennünket.

A keresztény em ber t érő szenvedés a valóságban tisz tu lás, kiolvasz
tás, izzítás (vö. 4,12>, amelyből megszületik a valódi, igaz hit. Tudjuk,
hogy már az ókorban forgalomba hoztak olyan arany érm éket. ame
lyek valójában csak aranyorottak voltak. Az arany nagy fajsúl ya mí
a t t különösen az ólom volt alkalmas ilyen keverés re. De he vít éssel
igen hamar kiderült, kevertek-e az állítólagos a ra nyda rabba nem ne
mesfémet is . Az Ószövetségben ezenfelül gyakran találkozunk rom ak
az embernek a képével , aki "I ste n olvasztótégelyéb en " próbát áll ki és
megtisztul . s csak ezzel a próbával kapja meg tel jes ér té két az örökké
valóság számára (vö. Iz 1,25; 48,10; Ez 22,17-22; MTörv 4,20>. A Bölcses
ség könyve ezt mondja róluk: ,,Az igazak lelke Isten kezében van . . .
Isten próbára te tte és magához méltóknak találta őket , megvizsgálta
őket, mint aranyat a kohóban" (vö. Bölcs 3,1-7). - Gyakran csak a
bűnre vivő kísértések próbálják ki igazán az embert és adnak lehet ő 

séget értékének igazolására.
Az apostol már sz ölt arról a reményről, hogy a jövőben leplezet 

lenül feltárul a keresztények üdvössége 0 ,5). Végső soron magának
"Jézus Krisztusnak megjelenésér6l" van itt szó . A gyakran fájdalmas
próba árán megtisztult keresztények legyenek majd Krisztus ékessége,
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amikor az utolsó ítélet napján dicsőségben megjelenik az egész vílág
nak. Ez a hely megmutatja, milyen mélyen és elevenen áthatotta Pétert
a keresztények és Krisztus benső kapcsolatának igazsága: A keresz
tényeket a mennyei Atya megttsztítja, megneveli - végső soron azért,
mert gondja van Egyszülöttének dicsőségére. Amikor a keresztények
tisztító szenvedésekben részesülnek , ezzel Isten gondoskodik Krísz
tusról . . .

Sugárzó nagyságban rajzolja meg Péter a dicsőségesen visszatérő

Úr képét. De egészen személyes, bensöséges szeretete mindenekelőtt a
Názáretből való földi emberé, azé a Krisztusé, akinek az ember a nyom
dokaiba léphet (2,21), aki bűneink terhét a Golgotára hurcolta (2,24),
akinek véres kéksége által gyógyultunk meg (2,25), A barát és szem
tanú beszél itt, akit Krisztus iránti szeretete sürget. Ettől kapnak me
legséget a szavak. Ot t cseng bennük az ember Jézus szeretetreméltó
ságának egész élménye. Ahogy olvassuk, szinte megint magunk előtt lát
juk azt a tiszta reggelt a Genezáreti tó nyu gati partján , amelyen egy
nyers és cseppet sem szentimentális halász háromszor erősködött:

"Uram, te tudod, hogy szeretlek" (Jn 21,15-17).

A 6-8. versben kétszer is van szö a keresztények ujjongó örömér6/,
annak ellenére, hogy először még "egy kicsit" ki kell tartaniok a pr ö
batételekben. Könnyen vonatkoztathatnánk ezt a jövendő örömre az
örök dicsőségben. De nem igy van: amiről itt szö esik; az múr a föl
dön megvalósult, sugárzó öröm. Ezt az ujjongó örömet egyrészt az
üdvösség tudata váltja ki , amely - ha rejtve is - már készen áll szá
munkra, másrészt pedig a Krisztussal való ta lálkozás örömének előíze

is, akit valamiképpen már most látunk, ha csak a hit szemével is . Ez
a már a földön bennünk élő öröm körülbelül úgy viszonylik az
örök boldogsághoz, m ínt a várakozó gyerekek öröme december 24·e
folyamán a szenteste ujjongásához. Amint az az előzetes öröm már
igazi öröm, úgy létezik számunkra is már a földön valódi, igazi öröm:
leírhatatlan, legföljebb világító szemünkből kiolvasható, titokzatos
ujjongás.

Ugyanezt az "ujjongás" szöt használta Mária, amikor Erzsébet h á
zába belépett (Lk 1,47), és ezzel az ujjongó örömmel gyűltek össze az
ősegyház keresztényei Jeruzsálemben a kenyértörésre (Csel 2,46). Mind
a két esetben ott voltak az öröm kiséretében a gondok, a külvilágból
származó félreismerések és rágalmak. De mint hogyha az öröm éppen
ott sugároznék a legtisztábban, ahol a szilkség és megpróbáltatás meg
tisztítja. Ezzel a sugárzó keresztény örömmel találkozunk az első sza
zadok óta mindig újból minden korok szentjeínek arcán. Péter ezen a
helyen a kereszténység egyik lényeges pontját érinti: a bajban is vi
rágzó keresztény örömet. Az itt felvilágló emberkép már annak meg-
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valósulása, amit Jé zus a hegyibeszé d bo ldogságaiban hirdetett (Mt 5,
3·12>-

A ..soha el nem hervadó örökség" előző h írülad ás át (1,4 l látszólag
gyengíti az, hogy most már csa k "a lel kek üdvösségéről" van szö, De a
Szentírás nem pusztán szellemi, tes tetlen val óságkén t ér ti a lelket :
számára a ..lélek" egyenlő az ..énv -nel, az egész személyisé ggel. Ezt a
..lelket" akarja például Pé ter ..odaadní" Krisz tusért (Jn 13,37, ahol a
magyar fordítás tennészetszerűleg .. é letemv -r ő l beszél l . Teh át az egész
személyiség beteljesülésérőlvan sz ö, ígazi életre keléséről , megmentésé
ről és örök megőrzéséről Isten részéről. De nem ..a lélek", hanem ..a lel
kek üdvössége " áll a levélben, mert csakis Krisz tussal val ó kapcsolat
ban és szentjeinek közösségében lehetséges az örök megdicsőülés Isten
választottai számára .

Walter Pietsch

A LEGHIHETETLENEBB TÖRTÉNET

M egismertük Isten szeret etét ,
és hittünk benne. ( lJ n 4,16)

Nem könnyű az újszövetséget ..új"·ként olvasni. Szavai meghitten
esengene k , és az utolsó 2000 év történelmén úgy húzódik végig , mint
egy szönyegben a szálak és minták. Még aki elutasítja Krisztust és
egyházát, az is belőlük él, mély és titokzatos ér telem ben, - de szö
szerintiben is, mert sok keresztény gondolat szinte közkincsévé lett a
mai emberiségnek. Isten emberré lett, és ezzel belépet t t ör téne lmü nk
be, semmiféle hatalom nem számüzheti belőle többé.

De ez a megszokottság, ez a meghittség a keresz tény üzenettel val ó
érintkezésben akadályoz abban, hogy újat keressünk és váratlant tal ál
junk az Evangéliumban. Sokak számára már nem az a világosság, amely
felé az élet sötétjében meglepve és várakozással telve fordítjuk arcun
Ita t , hogy igazán és pontosan meglássuk, mi is világít itt. Már nem
örömet szerző üzenet, mert már nem is igen figyelünk rá, abban a
helytelen hiedelemben, hogy mindezt már ismerjük, és semmi újat nem
tár föl előttünk többé. H a úgy olvasnánk és hallgatnánk az Evange
líumot, a kereszt és a feltámadás i.izenetét, mint valami más bolygóról
származó lény, aki legelőször hallja, akkor nem győznénk csodálkozni
ezen a rejtélyes és páratlan történeten, amely oly különös , oly nyug
talanító, oly botránkoztató, - a világ leghihetetlenebb története. És
ez olyan döbbenetbe ejtene, amelyből csak egy a gyógyulás: a hit. Ha
igazán hisszük m índezt, akkor egy új feltámadás csodája megy végbe
bennünk.

99


