
Sík Sándor

SZENT pAL BÖLCSESÉGE
o Paule, suscipe nostra precamina,
Ut, quae replet'erit te, sapientia,
lpsa nos repleaf tua per doomatu:

(Névtelen XI. századi költő)

A keresztény emberiség sz.emltéletében Krisz.tus nemcsak a
történelemnek, hanem az egyes ember életének is középpontja.
A mindenségben elfoglalt helyzetünket lényegében az határozza
meg, hogy milven közel vagy milyen távol vagyunk az emberré
lett Istenhez, a testet öltött és ma is élő Krisstushoz. Az embe
riség számára egyszer jött el az idők teljességében, az egyes em
ber számára azonban a kegyelem szűntelen áradásában állandó
an jön: életünk értelme, hogy ezt a felénk, hozzánk jövő Krisz
tust meglássuk, befogadjuk, élni engedjük magunkban. A mi Is
ten-akarta szerepünk azonban e találkozás előkészítésében nem a
szenvedőleges várakozás, hanem a cselekvő elébemenés: Krisstus
jön felénk, mi megvünk Krisztus felé, hogy valahol, az útnak
egy Isten-akarta pontján találkozzunk. Nincs fontosabb az ember
életében, mint ez az út, amelyenelébemeg'y a feléje közeledő
isteni szeretetuek. Mi ez az ún Ki mondja meg nekünk, hogyan
jutunk Hozzá közelebb, hogyan találkozhatunk Velej

"Pál szÍ7'e: Jézus seine"

Ki-isztus Urunk végfelen emberszeretete és csodálatos ember
ismerete gondoskodott róla, hogy legyenek vezetőink. útmutató.
ink, mestereink, akik megtanítanak bennünket erre a legfonto
sabb tudományra. Apostolokat, prófétákat, tanítókat, szeriteket
li: üld szüntelenül, nagy számmal és nagy sokféleségben. hogy 'min
denk i mcgtaHIJhassa ,uzta vezetőt, aki legjobban tud az ő lel
kéhez szól ni. Ezeknek a Krisztus-rendelte útmutatóknak elseje
és legnagyobbja aza Szent Pál,akit Ö maga nevezett vátasztott
edényének, aki legelőször szólt írásban Krisstusró! (legfontosabb
levelei korábbi keletűek. mint nz Evangélium), aki legelőször vit
te el a fölfeszített Krisztus jóhírét az akkor ismert világ szé
Ié.ig, Szent Pál maga hív bennünket: "Legyetek követőim, mint
én Krisztusé !" (l Kor, ll, 1), félreérthetetlenül megmondja
nekünk: "Krisztus él bennem". (Gal 2, 20) .ós ujra meg ujra biz-"
tosít bennünket, hogy Krisztus maga tanította őt azegész Evan
géliumra. (Gall, 11). IvIikorés hogyan tör-tént ez a titokzatos
megtanítás, nem tudhatjuk. csak sejtjük, hof,"Y a damaszkuszi
út óriási élménye után, kétéves visszavonultságában; de hogy
meg-történt, nem lehet meg nem éreznie annak, aki magába fo
gadta az evangélium Kriaztusát, "PáJ szive Jézus szive" - mond
ja Aranyszájú Szent .Tános; lehet-e hitelesebb, kedvesebb, bizto
sabb útmutatónk ennél a szívnél l

Persze, aki Pált tanulmányozni kezdi, első látásra találl visz
-zru-iud egyéniségéllek ór-iási aránvaltól. teljesítményének rt törté-
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nelemben példátlan nagyságától, emberi formátumának sziute
emberfölöttire nőtt vonalaitól. Ha földrajzi konkrétsággal ma
gunk elé állít juk azt az utat, amelyet bejárt, egyedül vagy egy
két kísérővel, eszközök nélkül. védelmezök nélkül, törékeny szer
vezettel, folytonosan betegséggel küzködve, folytonos üldözések ,
félreértések, kegyetlenkedések, látszólag majdnem mindig kudar
cok közott. folytonosan prédikálva, zsinagógákban, piacokon, ma
gánházaknál, börtönökben, közben kétkézi munkájával keresve
meg kenyerét és elpusztíthatatlan frissességgel .diktálva leveleit,
melyekkel megteremti a keresztény teológiát, - akkor bizonyára
inkább a bámulat, talán a szódület fog el bennünket, mint az a
vonzás, .amely a neki való mesterhez vonzza a tanítványt. "Kí.
vül hareok, belül félelem" - így jellemzi egész élete módját (2

.Kor 7, 5), és hogy ez mit jelent a valóságban, arról némi fogalmat
ad, mikor a korintusiakhoz írva szembeállítja magát az ellene
dolgozó "hamis tes.tvérekkel" (2 Kor 11, 23-29). Ennek az óriási
életnek, ennek a kudarcról kudarera botorkáló, végül is lefejez·
tetéssel záruló életnek mérlegét így lehetne egy mondatba foglal
ni: huszonöt éves pályája elején a kereszténység egy kis palesz
tinai zsidó szekta volt, a végén: világegyház.

Ez a roppant nagyság, ez a páratlan erő azonban, - -csak
odaadó figyelemmel kell olvasnunk leveleit. hogy megérezzük -;
annyi szeretetet, finomságot, gyengédséget takar, _ hogy előbb

utóbb nemcsak bámulnunk, hanem szeretnünk is kell őt. Hallgas
suk, milyen hangon beszél híveihez. (Fil 1, 7-8; Gal 4. 19-20). A
tesszalonikaikat reményének, örömének, dicsekvése koronájának
nevezi (1 Tessz 2, 19-20), - olyan gyöngéd volt hozzájuk...mint
az anya, aki dajkálja gyermekét; úgy vonzódik hozzájuk, hogy
életét is nekik akarta adni". Nem lehet csodálni, hogy ez a sze
rétet szeretetet is kelt, A leveleit tanulmányozók nem egyszer
kifejezést adnak benvomásuknak, hogy kevés embert. talán sen
kit sem szeréttek annyian, mint őt. Lukács, Timóteus, Titus úgy
állnak mellette és úgy követik miridenhova, hogy lehetetlen meg'
nem éreznünk, mennyire magához. bűvölte őket. Megérzik és vi
szonozzák szeretetét még az efezusi pogány asiarchák is. A ga
láták ..szemüket tépetnék ki érte". A korintusiak sírnak. amikor
szemükre veti, hogy megszomorították bűneikkel. Végzetes jeru
zsálemi útja előtt könnyekig meghatóan búcsúzik az efezusi pres
biterektől (Ap. Csel. 20. 36-38).

De nemcsak ez, a gyengéd ezeretet hozza olyan közel hozzánk,
hogy szívesen sz.egőidünk tanítványául. Ez a nagy szellem, a tör
ténelemnek ez a legnaavobb alakja minduntalan megmutatja.
hogya szó legteljesebb, a testi-lelki gyarlóságokat is magában
foglaló értelmében ember. olyan, mint bármelyik közűlünk. Ez
a csodálatos hős, akit az Isten oly páratlan módon választott ki
magának, aki a harmadik égbe ragadtatott (2 Kor 12, 2), aki min
denkinél többet és nagyobbat cselekedett, éppen úgy érzi magában
az emberi szívben lakozó kettősséget, a megalázó. a lelket rabbá
tenni küzdő rosszat, mint akármelyikünk. Mikor a rómaiakhoz
szóló levélben leírja ezt a belső harcot, végül is így kiált föl:
"Én szerencsétlen ember! Ki szabadít meg e halálra szánt test
től l" (Róm 7, 14-25). Úgy küzd a lelki szárazsággal. a lélekre rá
boruló szomorúsággal, a kísértéssel, mint akár a I€ggyarlóbb
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ernber (Fil 3, 11; Róm S, 26). Neki is megvolt, - nem is egyszer
-, a maga getszernáni ójszakája, úgy hogy volt perc. amikor "már
életéről is lemondott" (2 Kor 1, S':'9). Egyáltalún nem érzi magát
..szent"-nek; hanem küzdő, verejtékező embernek. aki csak jó
akaratára hagyatkozik és a Krisztus kegyelmében bízik (Fil 3,
l~l~. .

"Krisztus Jéeu» magához ragadott"

Kérdezzük meg már most ezt a nagy testvért, ezt a hasonlít
haratlen szellemóriást, aki ugyanakkor nekünk való útmutató
is: mire tanít, merre mutatja az utat Krisztushozi Természetesen
nem lehet itt célunk Szent Pál egész tanítását kifejteni, hiszel!
ez annyit jelentene, mint az egész teológia területét bejárni; csak
néhány legfőbb fogalmat, néhány döntő elizasító szót próbáljunk
kihallani .a nagy tanításból. arnelvek a fénYszóró vakító világ'os
súgúval ragyogják elénk a Krisztushoz vezető páli utat.

Szent Pál egyéniségének centruma, az a központi élmény,az
a nagy alap-vlzió, amelyből az, egész egyéniséget meg lehet ér.
teni, kétségtelenül az Úr Krisztus neve. Az, irodalom-tudomány
kimutatta, hogy milven jellemz,ők egy-egy Iróra legtöbbször hasz
nált szavaik. Nos, Szent Pál leveleiben l64-szer fordul elő ez fl
kitétel: in Christo. Krisztusban. Krisstuson keresztül lát min
dent, Krisztusból fakad, Krisztushoz vezet minden gondolata. Mín
den mögül, amit átél, amit cselekszik, amit mond, átizzik a nagy,
döntő élmény: ,a Krisztussal való találkozás a damaszkuszi úton.
Ez az élmény kettévágta életét. Ettől kezdve "Krisztus Jézus ma
g-ához ragadta őt" (Fil 3, 12). Ettől fogva Pál "új teremtmény"
(2 Kor 5, 17), ettől fogva számára az élet: Krisztus (Fil 1, 21).
Ettől fogva Krisztusért mindent elvet és szemétnek tart, (Fil
3, 8). Már nem ő él, hanem Krisztus él benne (Ga,l 2. 20). Most már
haláláig csak őt hirdeti: "Elhatároztam, hogy nem akarok más
ról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről" (1
Kor 2, 2). Eza megfeszített, tehát az ember Krisatus lebeg sze
mei előtt, ezt az ember Krisztust állítja mintául hívei elé (Gal
3, 1), ennek szeretete sürgeti őt (2 Kor 5, 14), ő az "új életút"
(Zsid 10, 20). Szinte azt lehetne mondani, hogy egész életéri át a
damaszkuszi élmény bűvöletében jár. Ettől a bűvölettől azonban
teljességgel távol van minden szentimentálizmus, minden roman
tika, minden, ami a legtávolabbról is beteges, vagy gyengeség le
hetne. Egy páratlan értelmi és még páratlanabb akarati energia
odaadása ez, de páratlan józansággal. gyakorlatiassággal, hiszen
Pál nemcsak a krisztusi gondolatnak és szeretetnek, hanem az
emberkezelésnek és szervezésnek is egyedülálló zsenije.

Ezt a Krisztus-élményt szeretné közölni híveivel is, velünk is.
"Vessétek le ,a régi embert szokás.ltivalegyütt és iöltsétek föl az
újat,aki teremtőjének képmására állandóan megújul . a teljes
megismerésig l" (Kol 3, '10). A Teremtőnek ez a képmása: Krisz
tus. Öbeléde kell öltöznünk (Róm 13, 14). Krrsztussal találkozni,

. Krisztust magunkra ölteni "Krisztusban" élni. ez az ő első nagy'
mondanivalója, .

Ez a szó mindnyájunknak szól. Ügy rajzolódik lelkünk szeme
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elé, mint egy nagy kérdőjel, amely feleletet siu-ge], Vajjon talál
koztunk-e már Krisztussal f -- helyesebben: amikor találkoztunk
Vele, észrevettük-e, ,nyitva volt-e számára szemünk és szivünk?
Meglátszik-e életünkön, hogy találkoztunk Vele, hogy hallottuk
szavát, hogy kihallottuk belőle az, igazságot, megláttuk az, útat,
megéreztük az, életet; élünk-e Vele, Belőle, Érte1 Mert: ha nem, ak
kor anakronizmus, vészes félreértés egész életünk: ha az Isten
emberré lett, ha eljött hozzánk és megmondta, hogyan éljünk, nem
kétségbeesett vakság volna-e, ha úgy élnénk, mintha nem jött
volna el, nem szólt volna, nem hívna és nem seg-ítenej Ha így
volna, akkor nincs sürgetőbb, végzetesebb, életre-hal ál ra döntöbb
feladatom, mi nt hogy ennek az unakronizmusnuk véget vassr-k
magamban és magam körül, - lelkemben, munkámban, családom
ban, mindennernű életviszonvaimban.

nA hilte! Krisztus la/dék seioetekbeu"

"Krisztust magunkra ölteni" - ez képes kifejezés. Szent Púl
nem hagy bennünket kétségben az iránt, hogy evvel a kora görög
stílusában ismeretes fordulattal mit akar mondani: a hit az,
ami bennünket Krisztussal egyesít, A második alapvető és leg
sűrűbben előforduló páli fogalom: a hit. "Nem a törvény tettei
alapján igazul meg az ember, hanem a Jézus Krisztusba vetett
hit által." (Gal 2, 16) A Krisztus Jézusba vetett hit által Isten
fiai vagyunk, hiszen mindannvian, akik megkeresztelkedtünk
Krisztusra, (vagyis hittünk benne). Krisztust öltöttük magunkra
(Gal 3, 26-28).

Ez, a gondolat a zsidó hallgatóság számára, akiknek először
szólt, mindenekelőtt a maga, nagy tagadásával hatott felborzol ón.
Az a nagy ellentét az O és az Uj Szövetség között, amely az Úr
J ézus szavaiban és tetteiben is ki-kivillant (,.Hallottátok. hogy
mondatott a régieknek, - én pedig mondom nektek!") , Pál le
veleiben teljes határozottsággal. szdrita kegyetlen világossággal
jelenik meg. De lehetett-e másképp, ha valaki megértette Krisz
tus tanítását - és tudjuk, hogy Pált maga Krisztus tanította
meg az evangéliumra - és megértette Krisztus parancsát. hogy
minden népnek hirdetnie kell igéjét. A Törvény helyébe a hit
került: ebben a néhány kurta szóban egy világ süllyedt el és eg~'

új világ támadt: a külsőség helyébe a szellemé. Az O-szövetség'
törvénye kétféleképpen is külsőségekre épít: az Abrahámhoz való
tartozást írja elő mindenekelőtt (circumcisio) és az előírt rituális
cselekedetek végrehajtásában nyilvánul. Ez a törvény a maga
idejében nagyszerű szellemiséget hozott, a nagy, jámbor. szent
életeknek ragyogó példáit ihlette, az istenhitnek és isten-szere
tetnek csodáit állította a világba; Pál felfogása szerint Isten
akarta nevelő voU Krisziusra: (Gal 3, 24). Krisztus meg-ieleuésé
vel a nevelő betöltötte feladatát - a farizeusi tanítás külsősé

gessége, a szadduceusok hideg racionalizmusa, a prófétáik: mes
siás-gondolatának politikai programmá való szűkülése szirrte kéz
zelfoghatóan jelzik. hogy itt valami véget ér. Ez a valami az'
Ószövetség. Szerit Pál, II meg nem alkuvó, buzgó farizeus, ha sza
bad így moudaui, lélektani lehetetlenülését élte meg magúri a
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törvénynek. Ő, aki miudenestül teljesíteni akarta a törvényt,
megtapasztalta. hogy a farizeusi előírások rengeteg szabályát le
hetetlenség megtartani, a törvény-hűséget rnint keserű bűntudatot

élte át és egyenesen arra a meggyőződésre jutott, hogy közvetve
mintegy maga a törvény lesz, a bűn okává, hiszen a bűnös kíván
ságot nem ismerte volna, ha a törvény nem mondaná: ne kí
vánd meg-l- "A parancsolat, melynek az életre kellett volna ve ...
zetnie. halálomra vált. .A parancsolat ugyanis alkalmat adott
a bűnnek, hogy f'élrevezessen és megöljön" (Róm 7, 7-11), Ezen
az élményen keresztül az ótörvénvt, noha önmagában szent, igaz
és' jó (Róm 7, 12), sziute személyes ellenségnek érzi. Nem 'a tör
vény, hanem Krisztus a mi részünk, el ig azf tónk, erőnk. "Ő tesz
minket alkalmassá arra, hogy az új szővetség szolg'ái legyünk,
nem a betűó, hanern a léleké, hiszen a betű öl, a lélek pedig él
tet." (2 Kor 3, 6) ".Jézus által fogadott fiává rendelt bennünket
szeretetből az Isten" (Ef l, 5). Ennek az új, Isten és ember kőzőtti

szővetségnek az ember részéről a lélekheil való hozzájárulás.
Knisztus "befogadása", vagyis a hit az alapja: hogy "a hittel
Krisztus lakjék szi vetekben' (Ef 3, 17),

Mit jelent ez a szó Szent Pál tanításábanl Persze, hogya
legegvszerűbb alakra visszavezetve azt, amit a kis katekizmus így
fogalmaz: igaznak tnrtani azt, nmit Isten mond, - amit J.{risz,tus
mond - éé! pedig uzórt, mert Ő moudja. De ennek az "lgaznak
tartásnak" alanya nemcsak az értelem, amely belátja, hogy hinnie
kell. hanem az érzelem is, amely boldogan érzi át az igazságot;
és az akarat is, amely odaad.ia magát neki, "elfogadja" a krísz
tusi igét. Az ember eg'ész lénye mond ebben a látszólag bonyo
lult, valójában nagyon egyszerű lelki gesztusban igent 'az evan
géliumi jó-hírre. A hi tnelce és a keresztségnek, a nagy élmény
külső jniúnek" átélésében. mindenkivel meg-történt, ami Pállal,
hogy "a Krisztus mngúhoz, ragadta" őt; ugyanakkor az, ember is
magához ragadja Krisztust. mintegy befogadja lelkébe, hogy ti
tokzatos kegyelmi t evókcnvségével éljen és dolgozzék benne. Az
emberi ig'en-mondásnak és a kegyelem indításának ez a közös
műve az "új teremtmény", amely immár a "hitből él" (Zsid 10,38).

Él-e bennem ez, a hit. ilJetőJegélek-e én ebből a hithől~ - ez
fl keresztény öntudat nagy alapkérdése. Hiszek-e "Jézus Krisztus,
ball, Ö egy Fiában, a mi Urunkban'{'l Nemcsak a történeti Krísz-'
tusban. nemcsak az.t, hogy élt és úgy élt, ahogyan az Evangé
lium leírja; ez ma liJúr nem probléma a tudományos megismerés
előtt; de ezt elhinni mé!!' csak tudomány és történelem. Hanem:
hiszem-e az élő. a ma is élő Krisztust, azt a Krisztust, aki egé
szen em her, m int ru, de ugyanakkor "benne lakozik az istenség
egész teljessége", fl ki mindennek értelme, aki út, igazság és élet,
és aki egyszer majd eljön "itélni eleveneket és holtakat" - en
g-em is -, akihez józan eszem, tiszta. emberi ösztönöm és fel1o
hogó érzelmeim szer-int mindenestül hozzá kell szabnom magam.
Egyszóval: hiszek-e Szcnt Pál Krisztusában ~ Ha igen, hálát
adok-e mindennap ezért a páratlan ajándékért, hogy a ,,'válasz
tottak" közé tartozhatom, hogy HZ, Istennek ez a benne lakozó
teljessége vár rám örökkévalo boldogságul, mert hiszen "mind
azoknak, akik befogadták öt, hatalmat adott Isten fiává lenni",
- Isten Fia, Krisztus testvér-örököse vagyok. Ha pedig olyan
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szerenesétlen volnék. hogy nem felelhetek erre a kérdéara igen
nel, vajjon nem nyugodtam-e bele nvársnolgári kéuyelmességgel,
vagy farizeusi gőggel abba a szellemi vakságba, az emberrnivolt
nak abba a csonkaságúba. abba a szerenceétlen félig-létbe, amit a
Krisztus nélkül való élet jelent? Imádkozom-e a hit kegyelmé
ért, de szüntelenül és fáradhatatlanul mindadklig, amíg meg nem
hallgat - mert hiszen egészen biztos, hogy előbb vagy 'utóbb meg
hallgat: megigérte - hacsak a megszállott fiú apjának imájá
val is: ,.hiszek, urum.. segíts hitetlenségemen. (Márk 9, 23). És
megteszek-e mirident, ami rajtam áll, hogy meg is találjam. hogy
elébe menjek, hogy kinvissam előtte lelkemet? Ha másként nem.
azon a módon, amely talán .a legkönnyebb és talán a legbiztosabb
is; avval, hogy teljes jóakarattal, minden előité1et nélkül meg
nyitom lelkemet az Evangéliumnak. Goethe mond.ia az Ecker
manual folytatott beszélgetésekben: "Az Evangéliumokhan au
nak a fenségnek visszfénye hatékony. amely Krisztus személvé
ből ered és mely olyan magasrendű. amilyenben vala ha az Istell
megjelent a földön. Ha azt kérdezi tőlem valaki, hogy természe
tem imádó tiszteletet kíváll-e adni neki, azt felelem: feltótlenül!
Meghajlok előtte, mint az erkölcsiség legmagasabb elvének is
teni kinvilatkcatatása előtt." A "pogány" Goethe megérezte ben
ne az Istent, mert a művész elfogulatlanságával közeledett fe
léje. Hogyne érezném meg én, aki akármilyen nvomor-ult vagyok
és akármilyen hitetlennek érzem magam, mégiscsak valamiké
pen már eleve rokonságban vagyok Vele, hiszen ..nem keresném.
ha már valamiképen meg nem találtam volna" (Pascal].

"GJJökeret verjetek a szereletben"

Van azonban még egy szó, amely talán még a hitnél is több
ször fordul elő Szent Pál mondataibau: ez a secretet. A megiga
zulás, az új-emberré válása hitből fakad, (le a szeretet m iuthn
még a hitnél is nagyobb volna, Emlékezzünk a korintusi levél
csodálatos soraira: (1 Kor 13, 1-3:13.) MegTcIIJerít& szavak. Szcretl't
nélkül semmi a tudás, semmi a m iszt ikus élmény, semmi az ir
galmasság, még a hegyeket mozgató hit is semmi. Vajjon nincs
itt ellentmondás! A megigazulást a hit nd.ia, (le H hit semmit
sem ér szeretet nélkül ~ Mennyi vita folyt e körül az ellenmondás
körül a protestantizmus és 11 régi hit védő] közö tt: egyedül a hit
üdvözít-e, vagy kellenek "cselekedetek" 'is? Pedig az ellenmondás
csak látszólagos; ha az ember beleéli magát ,Szent púl gondol ko
dásmődiába, meg kell éreznie, hogy ez a szembeál l ítás csak ré
tori forma, s valójában egy ez a kettő. "A hit szeretet által
munkálkodik" (Gal 5, 6), vagyis a hit mint szeretet nyilvánul
meg. Ha nem nyilvánul meg mint szeretet, akkor nvilván nincs
is, vagy legalább is nincs mega szónak páli értelmében. :Fls for
dítva is: "Mind az, aki szeret, Istentől született és ismeri Istent"
- mondja János (1 J án 4, 7),. és nem lehet kétséges, h ogT Pál
ugyanígy gondolkodik, Az Úr Jézus szerint arról ismerik meg' az
Ö tanítványai.t, azaz a hívőket, hogy szeretik egymást. Vagyis az
evangéliumi szeretet magában foglalja a hitet. azon épül, annak
erejében nyilatkozik meg. Mikor az Flvangélium, vagy az ar-os-
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tolok szeretetről beszélnek, nem ösztönös szimpátiát értenek raa
ta, sem nem a maga javát néző önzés szeretetót, hanem .ióakaré
szerétetet és pedig minden 'emberhez való jóakaratot. Ám az em
berek legnagyobbrészt nem szeretetreméltók: nem könnyű őket

szeretni, Én magam gyenge és önös vagyok: nem köunvű mindig
és mindenhol szerétetet g yakorolnorn. KelJ egy én-feletti érték,
amely szeretetre indít, egy én-feletti gondolat. amely érdemessé
teszi szeret.ni a felebarátot és elmozdítja a szükségképpen adan
dó holtpontokról a szeretetet. Ezt á biztosítékát ,és erejét a sze
rétetnek csak a hit és a kegyelem adhatja meg'. A hitnek nincs
más bizonyítéka, m int a szerétet. "Miért menekülünk szívesebben
az olcsó szóhoz és II hol t könyvhöz, hogy hitünkről tanúságot te
gyünk, mikor az elevell valóság számára egyetlen átütő erejű

és gvuitó apologia van: II meleg szívé. a cselekvő szereteté.' 
mondja Karl Adam. Szent Pál a legszívesebben együtt· említi
a kettőt: "Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy
Lelke által megerősödjetek belső emberré, hogy a hittel Krisz
tus lakjék sz i vetekbrn, s ti gyökeret verjetek és alapot vessetek
II szeretetben". (Ef 3, 16·17). .

Pál, aki olyan súlyos lapokat ír az ószövetségi törvény ellen, .
voltaképp teljes tudatossággal ú,j törvényt állít: a szeretet tőrvé

nvét. "Érvényte,lenítjiik tehát a törvényU Szó sincs róla: nem
érvéuytelenítjük, hanem megszílárdítjuk" (Róm 3, 31), - miutha
a hegyi beszéd Krisztusát hallauók, aki nem megszűntetni jött
a törvényt, hanem beteljesíteni. A korintusiakhoz írt első levél
ben egyenesen ki is mondja.: "Nem állok Isten törvényén kívül.
hanem Krisztus törvényének vagyok alárendelve." (I Kor 9, 21).
'I'örvénv ez is, de semmi külsőséges, semmi elaprózott kazuisz
tika, semmi do ut des szellem n incsen benne. Egyetlen szóba fog
lalható. "aki felebará.tját szereti, teljesíti a törvéüvt". Nem
"autonóm erkölcs" Kant· ódelméhen, nem maga szab magának
törvénvt vaz ember, hanem Krisztus törvénvét követi. De nem is
heteronóm, idegen törvény, inert nem "más" szab a léleknek tör
vényt, hanem az II Krisz.tus, aki legbelsőbb .belsejében él. Evvouo;
X/.Jttrrov - morid.ia magúról, vagyis a Krisztus ennóm.iája.: belső
tőrvényűsége él benne.

Ebben a szeretetben benne vallnak a "cselekedetek" is, hi
szen az evangéliumi szeretet, vagyis a jóakaró. k risztusi szeretet
magában foglalja II cselekedeteket. A hit: szeretni.azaz csele
kedni akar. Milyen jellemző, hogy Pálnak a damaszkuszi út nagy
élményekora magát megnevező Krisztushoz első. szava: "Uram,
-mit akarsz, hogy eselekediemt" (Ap. Csel. 8. 5). Akár a hit, akár
II sze-retet oldaláról nézzük, mind a kettőnek legbelsőbb természe
te II cselekedetekben való megnyilatkozás. Mikor Pál a tessza
lonikaiaknak ír és meg akarja dicsérni őket, így szól: "Szüntele.
niil gondolunk Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hitetekre. ál
dozatos szeretetetekre" (1 Tessz l, 3). És ha kérdezzük, hogy mik
azok a cselekedetek, amelyekben a hit t..evékeuy és a szeretet áldo
zatos, ~ nagy szeretet-himnusz megadja a roppant egyszerfisé
g-ű válaséti 1 Kor 13, 4-7. Pál levelei tele vannak a szeretetnek.
azaz a keresztény törvénynek egészen konkrét fejtegetéseivel. ne
ez a kifejtés mindig ilyen csodálatosan egyszerű, emberi és me
'eg: egyetértés, egymás javáuak muukálása, előzékenység, ven-
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dégszeretet, segités, békesség, az erőszak elkerülése, n g-yöllgób
bekhez való alkalmazkodás (Fil 2, 2-4; Róm 12, 10. 13-16; Kol 3.
12-16 stb.), "Szeressétek egymást, viseljétek el egymást; ameny
nyiben rajtatok múlik, lehetőleetéljetek minden emberrel békes
légben" (Róm 12. 19) - szinta refrénszerűen tér vissza ujra meg
ujra ezekre fi dolgokra. Csupa egyszerű dolog, csupa kis dolog. 
Valójában mindenki megtapasztalhatja. hogy ez a I eg nag'yobb
dolog a világon.

Nekem is meg kell tapaszfalnom ezt II nagy dolgot. J...elkiis
meretem előtt felmerül a kérdés: olyan-e hitem, amely szeretet.,
ben én Nem csak "világnézet", ideológia. filozófia-ej Nem csak
érzelmi ellágyulás, édeskés szentirnentálizmusce'l Nem csak etika,
erkölcsi felfogás-e l Az-e igazán, aminek az Úr .Iézus kívánja
Szent Pálon keresztül: Krisztus lelkembe-fogadása. személyes
kapcsolat az élő Krisztussal, .amelyaz, emberekkel szemben a jó
akaró szerétet cselekedeteiben lesz élővé~ ]<~s olyan-e szeretetem,
amilyennek Szent PáJ kívánja: nem ösztönön, érzelmes termé
szeten, szlrnpátiákon, nem érdeken, nem szokáson, nem izlésen
és esztétikai jólneveltségen alapuló, hanem a Krisztusbu vetett
hiten és a Krisztusból felém áramló kegyelmen ~ Ha ez a fömotí
vuma, akkor az előbbi motívumok is mind értékessé, jóvá lehet
nek és színezik. a természet sz íneive) gaZJdiagítják természetfö
lötti szeretetemet. É;; olyan gyakorlati és egyszerű-e ez a szeretet,
amilyennek Púl kíván.laj fi mindennapi élet egyszerű kis dol
~aiban megnyilvánuló, nem ötletszerű cselekedetekben, érzeh.nes
fellobbanásokbanfel-felvillanó, hanem életnrogrum m, lelki beren
dezkedés, lélekforma : a kereszténv lélek.

" ... mely SZl/b(/d.~ágllal K risziu» seabculitot! mct) minkei"

Ez a törvény -- Szent Pál erőteljesen haugsú lv ozzu ezt - a
sznbadság törvénye. Nem külső, politikai vagy társadalmi értel
mű. szabadságról vun itt szó, nem is a szó filozófiai értel n.ébeu
vett szabadakaratróJ. Az, öntudat e1némíthatatla.nés mCg'(·.áfol
hatatlan tanúbizonysága szer-int bennünk élő akarat-szabadságot
és az ennek alapján kellő önneveléssel meg-szerezhető erkölcsi
szabadságut ez a szabadság föltételezi. Itt azonban többről, a szó
uak egy felsőbb, vallási értelméről van SZÓ. Ebben az értelemben
"az az, ember szabact aki hajlandó és képes a természetes akarat
szabadságet és önrendelkezést el vszerűen j steni értelem be II hasz
nálni, vagyis szeretetének tárgya az, alll it Isten akar, em he rszere
tetének motívuma az Isten iránti szeretet; útmutatója [1 hitben
magához ölelt isteni kinyilatkoztatás. megvalósításának belső ere
je az isteni kegyelem." (Karrer)

Ez a törvény épp azért a szabadság törvénye. mert cselekedetei
a szerétetbői fakadnak: "Krisz,tus szeretete sürget rniuket" (2
Kor 5, 14). Aki szeretetből cselekszik, az nem a szabályt nézi, ha
nem azt a jót, amelyet a szabály el akar érni és amelyet ő, mint
hogy szereti, még jobban el akar érni. Amikor Szent P;11 azt
mondia, hogy a szeretet-gyakorló ellen nincsen törvény (Gal 5,
23), akkor azt akarja mondani, hog'y a szeretetnek nines szűkséze
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törvényre, hiszen tökéletesebben teljesíti azt, amit a törvény kí
ván,

De a szabadság törvénye a szeretet cselekedeteiben megnyi
latkozó hit azért is, mert minden cselekedete személyes lelkiisme
retből történik. A-lelkiismeretnek Szent Pál gondolatvilágában
igen nagy szerel/e van. A lelkiismeret szó (OV ve(ó 1'j(}U;) annyi
szor fordul elő nála, hog-y eg'Y teológus könyvet irhatott A lelki
ismeret Pálnál címmel. "A mi dicsekvésünk lelkiismeretünk ta
nusága" (2 Kor 1, 12). "Kövesse ki-ki a maga meggvőződését,

mert. '. mindaz, ami nem meggyőződésből történik, bún" (Róm
14,5; 14, 23). "Miért vessem alá szabadságomat egy másik lelkiis
meret ítéletének I" - kérdezi egy kényes eset elbirálásánál. (1
Kor 10, 29). .

Akár a szeretet, akár a lelkiismeret oldaláról vizsgáljuk fl

szentpáli szabadság-fogalmat, mindkettőnek egy a gyökere, azért
a szabadságnak is végelemzésben egy az oka: a bennünk lakozó
Szentlélek. "Ahol az Ur Lelke van, ott a szabadság" (2 Kr, 3, 17).
,.Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem rt szolgiaság
lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek (mint az
ószövetségi törvény alatt), hanem a fogadott fiúság Lelkét,
amelyben azt kiáltjuk: Abha! Atya! Maga a Lélek tesz tanúsárrot
lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk." (Róm 8, 14. 16) "Azt mon
dom; lélek szer-int éljetek. " Ha a lélek vezet. akkor nem vagy
tok a törvény alá rendelve ... a Lélek gyümölcsei: ezeretet.
öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hüség, szelídség; ön
megtartóztatás. Ezek ellen nincs, törvény." (Gal 5, 16, 18, 22-23).

Isten fiai vagyunk és erről maga a Lélek tesz tanúságot lel
künkben. Ime, a keresztény szabadság pszjhológiai oldala: felsé
ges szabadságtudat. "Minden szabad nekem", de nem minden hasz
110S. M:inden szabad, csak ne váljak semminek rab.iává," (1 Kor
rj, 12) "Minidlen a tiétek - kiáltja oda a korintusiaknak - akár
a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az el
jövendők: minden a tiétek. 'I'i Krisztuséi vagytok, Krisstus pe
dig Istené." (1 Kor 3, 22-23). "A lelki ember mindent elbírál, de
őt senki sem bírálja el," (l Kor 2, 15) A lelki ember. aki a sze
l'etet cselekedeteiben megvalósuló hitben éli a maga szabadságát,
mindent cl tud bírálni, mert hiten élesedett szeme, szereteten meg
értővé lett szive, a magn szabadságán kiélesedett emberismerete
ruindent megért 'és magához, ölel. öt viszont senki el nem bírál
hatja, mert senki meg' nem értheti, aki nem kongeniális veje
ugyanilyen természetfölötti föJszereJtségben és meg-tapasztalás
ban, vagyis aki majra is nem lelki ember. A nem-lelki-ember vég

. elemzésben úgy vi szonvl ik II lelkihez. m int gyermek a felnőtt-

höz, mint a vak, vagy a legjobb esetben fél-vak il látóhoz.
Felnőtt. és látó vagyok-e én is1 }<~rtem-e igazán ezt a keresz

tény szabadságot'l Helyes-e a fogalmam róla1 Nem tévesztem-e
össze a sza hadosságjral ; a korlátla,nön-ldélés öngyilkos prog
rammjával, a törvény-nélküliség, a "jón és rosszon túl" el
képzelt légüres térben lebegő emberség beteges káprázatával ~ Nem
szállítom-e le szabadságra szóló igényemet és kétségtelen emberi
jogomat II külső szabadság lapos ssint.iére'l Szabadnak lenni poli
tikailag, társadalmilag: nagvszer-ű eszmék. nagyszerű emberi erő
feszítések ihletői, a "lelki ember" sz íve feldobog hallatukra. _.-



de az ő szabadságigényének rnindez kevés: ő szabad akar lenni
még önnönmagától is, ő nem éri be kevesebbel, mint a szeutpál i
élménnyel: "Minden szabad nekem, csak ne váljak semminek rab
jává." És' ha megértettem Szent Pálbólaz evangéliumi szabad
ság gondolatát, élem-e igazán, meg tudom-e óvni magam szabad
ságomnak két halálosellens,égétől,attól a kettőtől, amelyekkel
Szent Pál is egész életében harcolt: egyrészt a farizeusi botűimá
dástól, másrészt a pogány szabadosságtól ~

"Elég neked az én kegyelmem"

Előttünk áll Szent Pál nagyszerű gondolata az Isten fiainak
szabadságáról. De szabadság "ott van, ahol az Úr Lelke", és Is
ten fiai azok, akiket Isten Lelke vezérel. Szent Pál minden gon
dolatmenete Istenből, Krisztusból indult ki, Istenbe is torkollik:
a Szentlélekbe. O, a nagy realista, a nagy emberismerő, aki önma
gában élte végig a bukdácsoló ember minden szenvedését, akinek
szájában talán végig ott maradt a farizeusi törvénnyel való bir
kózás keserűsége, és aki huszonöt esztendőt töltött a kor minden
nemű pogányságával f'ertözött városokban, fenekéig ismeri az
emberi szivet, megtapasztalta és átélte az emberi gyöngeséget.
Jól tudja, hogy az ember magától nem lesz "lelki emberré". A
rómaiakhoz írt levélben nagyszerű drámai monológban sírja el a
magáramaradt ember nyomorúságát, aki "akarni ugyan kész vol
na, de arra, hogya jót meg is tegye, nem képes" (Róm 7, 14
25); ám amint megtapasztalta II gyengeséget, megtapasztalta az
erőt is: az emberi gyengeségben az Isten erejét. "Isten maga mű
veli bennetek jóakarata szerint a szándékot, meg a végrehajtást
is," (Fil 2, 13) Ami jó van bennünk, nem magunktól van, hanem
Istentől; nem a mi munkánk, hanem a bennünk dolgozó Istené:
.a kegyelemé. Magunktól semmire sem vagyunk képesek, ami érőt
érne, de "tuidom, hogy mindent megtehetek az által, aki engem
megerősít" (Fil 4, 13). "Tehát nem azon múlik, aki. erőlködik,
'''agy aki törtet, hanem az irgalmas Istenen.' (Róm 9, 16). Egy
pillanatra meghökkent ez a kategórikus kijelentés, mintha nem
kellene "erőlködni és törtetni" , azaz cselekedni, hanem csak öl
betett kézzel várni a kegyelem jövetelét. Valóban akadtak, akik
egy ilyen kényelmes és férfiatlan kvietizmus programmját véltkk
kiolvashatni ezekből a szavakból. De Szent Pál gondolata fél
reérthetetlen: erőlködni és törtetui nem fölösleges, Rőt nélkülöz
hetetlen. Olvastuk a filippiekhez. írt levél szavait arról, hogyan
festi a görög sportversenyektől vett képpel a maga erőlködését.

UgYlanezzel II képpel mutatja meg a cselekedetek szükaégességét
a korinthusiaknak (1 Kor 9, 24-27). Ezek II képek különben csak
az evangéliumi- igét írják körül: aki mindvégig ,állhatatos, az
üdvözül (Mt 10, 22). Pál nem is szűnik meg híveit cselekedetekre:
"erőlködésre és törtetésre" buzdítani. "Törekedjél - írja Timó
teusnak - igaz lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türe-

.Iemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát. Szerezd meg az
örökéletet." (1 Tim 6. 11-12). Persze. ez a mi jó harcunk is való
jában az Isten műve, hiszen "O műveli bennünk a szándékot is".
Törtetésünknek és erőlködésűnknek, mint voltaképpen minden
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testi-lelki moccanásunknak, két alanya van: un es még" inkább
az Isten. Az ember oldaláról nézve talán ez az egész keresztény
ség legmélységesebb titka.

A kegyelem nagy problémája ez, amellyel annyit viaskodik
Pál nyomán a docto?' gratiae, Szent Ág-oston és az ő nyomán
mind a legnagyobb teológusok. Az emberi értelemnek csodálatra
méltó erőfeszítéseivel írják tele a nagy Summáknak evvel fog
lalkozó lapjait. Hogyne küzdenének vele, hiszen tökéletes megfej
téséhez a két legnagyobb titoknak: az Isten természetének, az em:
ber természetének ismerete kellene. A mi számunkra, akik Szeut
Páltól életünk eligazitását várjuk, elég a gyakorlati utasítás:
igaz lelkületre, életszentségre törekedni, jó harcot vívni, de egy
pillanatra sem hinni azt, hogy magunktól van, ami bennünk
jó: tenni iakell, alázatosnak és hálaadónak lenni is kell. "Kegye
lemből üdvözültetek a hit által, s ez nem a magatok érdeme, ha
nem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy sen
kise dicsekedhessék. Az Ö alkotása vagyunk: Krisztus .Iézusban
iátettekre teremtett minket; melyeket Isten előre elrendelt, hogy
bennük éljünk," (Ef 2, 9~10).

Ei a kegyelem mindenkinek kijut, kinek-kinek a maga szük
ségletének mértéke szerint - isteni emberismerettel és isteni jó
sággal megszabott mérték szerint. A kísértések zaklatása közt
háromszor felfohászkodó Púlnak az Úr jelenti ki: "Elég neked!
az én kegyelmem, mert az erő gyengeségedben lesz teljessé." (2
Kor 12, 9). A mi szerepüuk: együttműködni a kegyelemmel, fel
használni ezt a gyengeség-iinkben kitel iesedő erőt, mint Pál: "Is
ten kegyelméből vagyok, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme
meddő nem maradt," (l Kor 15, 10).

Ennek az utolsó mondatnak két része, mint két sürgető kér
dés 'mered fel előttem. "Az Isten kegyelméből vagyok, ami va
gyok" - tisztában vagyok-e vele, hogy csak Isten kegyelméből

vagyok, ami vagyok, és Isten kegyelméből lehetek, ami lehetek I
V'agy talán olyan kezdetleges az önismeretom, hogy lelkem mé
lyén ott üla minden bíínök gyökere, a kevélység, a byroni ro
mantika uatctikus öuesalása, az Istennel való szembeszállás. vagv
a madáchi Ádámnak - a még meg nem tért Ádámnak - tragikus
tévedése: hogy Isten nélkül, a magam lábán meg tudok állni I
Istenem! a Byronok és Nietzschélc példája nagy arányokban tár.ia
elénk azt, amit a maguk formátuma szerint a kis kevélyek is
átélnek: a gőgös ember uralkodó élménye nem a magával való
megelégedettség, hanem az elégedetlenség, a csüggedés, a szégyen
kezés, az önmagát tépő düh.

De ha él bennem a tudat, hogy az Úr .Tézus nélkül semmit
Bem tehetek (Ján 15, 5), ha él bennem ez. a felséges alázat, ame":
lyen a keresztény öntudat felépül: kérem-e Tőle újra meg újra
ezt az erősítő és megazentelő kegyelmet, a hit kegyelmét, a sze
retet kegyelmét, az alázatosság kegyelmét, az állhatatosság ke
gyelmét~ Es - tudván, hogYa kegyelem a természetre épít 
próbálok-e elébe menni, természetes' jócselekedeteimmel mint
egy magamhoz hívni a kegyelmet'l

A páli mondat másik kérdése: nem marad-e bennem meddő
az Isten rámáradó kegyelmej Azaz: mikor hallom az Isten hi
vó szavát, felelek-e rá, indulok-e feléje; mikor érzem szivembeu
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össtönzését, mozdulok-e, teszelll-e amire ösetönözd Egyszóval:
együtt működöm-e ,a fölismert kegyelemmel ~ Ez a kegyelemmel
való együttműködés, az Istennel való ez az együtt-munkúlkodás:
voltaképpen ez a keresztény élet tartama. Az ember felől nézve,
talán ez az utolsó mozzanatn annak a tanításnak, amellyel Pál
utat mutat számunkra az Úr Jézushoz.

Ime, Pál bölcsesége, amely megtanít beunüuket arra, ami a
legfontosabb. Hallgassuk bölcseségre-szom.ias elmével. szeretetre
táruló szívvel, - a XI. század ismeretlen latin költőjének szfp
szavai szerint:

Ó Pál, vedd szívesen könyörgő népedet,
Akinek bölcseket gvőzött tüzes hited.
Sáfárrá tett az Ur a szent hajlék .felett :
Az égi lakomán mutass nekünk helyet,
Hogy ama bölcseség, mely téged ihletett
Betöltsön általad minden emberszívet !

FALUSI KARÁCSONY

Éjfél száll a nagytoron·yra,
szárnyaival beburkolia

hideg kőfejét.

Vaksötétben vágtat a fagy.
.csengő szánjaival a nagy

éjszakából jött.

Elaludtak a csillagok?
N yaki.g betakaróztak ott

fenn (I mennueken,

Hol reittirik hát az ünnep"
ha a csillagok eltűnnek,

sehol semmi fbm? ..
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Láthatatlan vándorol a
falu népe a templomba

fagyott utakon.

Kopog a sok cipő) csizma,
az éj kimondatla.n titka

ül az ágakon.

Sötétben, fagJJban. szótlanul
,jönnek egyre, rní.g cson/osul

alattuk a föld.

« minden. sötét árnyon ha7?·átl..y
piros fénnyel, el-elholuán 

átdereng a Szív.

Görgei Gábol


