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Szent Pál apostol vértanúsága

Az apostoltörténetek, a vértanúakták és a szenvedéstörténetek a népi irodalom kö-
rébe tartoznak, nem az egyházatyák és a legnagyobb teológusok művei, hanem az egy-
szerű ember alkotásai, melyeket nemzetdékről nemzedékre áthagyományoztak, hogy az
apostolok és a vértanúk szellemi alakjából - akik mögött mindig Jézus Krisztus áll -
erőt merítsenek hitük megerősítéséhez és megvallásához, s bennük fejezik ki reménye-
iket és hitüket. Ebben az értelemben az Egyház önábrázolásai.

Az apostoltörténet történelmi műnek tekintendő - abban az értelemben, hogy tárgya
egy konkrét történelmi személy. Célját tekintve azonban nem puszta tudósítás megtör-
tént eseményekről, hanem az egyház vallásos-egisztenciális épülésére szolgál. Az apos-
tol személyén keresztül próbálja tetten érni az isteni kegyelem jelenlétét és hatását az
emberi életben: Isten nem hagyta el és magára az embert, s nem vonta vissza szeretét,
hanem Jézus Krisztust követően az apostolok révén köztük van, ezért teológiai tanítást
is adnak ezek a vértanúakták. Az apostolok kegyelemközvetítő hatását nem testi éle-
tükhöz kötik, ezért csodaelbeszélésekkel növelik az olvasmány hatását, s fejezik ki hi-
tüket, hogy ez másokat is erősítsen a hitben. Tehát az apostoltörténetek és a vértanú-
akták történelmileg konkrét események és csodaelbeszélések sajátos keverékei, amelye-
ket liturgikus összejöveteleken, de magányosan is olvastak vallási életük épülésére.

Euszébiosz Egyháztörténetében megemlíti Szent Pál aktáit, melyek elvesztek. De
bizonyos részei megmaradtak, s a legújabb kortól Szent Pál aktáinak ismernek el. Ezek:
Pál és Tekla aktája, A korithosiak válasza a 2 Körlevélre és Szent Pál 3 Körlevele, Pál
vértanúsága. Most ez utóbbit - amely a 2. század legvégén keletkezhetett - tesszük
közzé, ha nem is abban a reményben, hogy olyan hatást érünk el vele, mint a 3-4. szá-
zadi olvasóiban, de reméljük, hogy az ő hitüket megismerve talán egynémely mai ol-
vasó hite is erősbödik.

Szent Pál vértanúsága3

1. Lukács Galliából, Titusz pedig Dalmatiából érkezett Rómába, s itt várták be Pált.
Pál igen megörült, amikor meglátta őket, hiszen pajtát bérelhetnek majd Rómán kívül,
amelyben testvéreivel közösen az igazság igéjét hirdetheti. Rövid idő alatt elterjedt Pál
híre, és sok lélek csatlakozott az Úrhoz, úgyhogy egész Rómában róla beszéltek. A csá-
szár házából is sok gazdag ember volt vele, akik hittek, s nagy volt az öröm köztük.

Egy bizonyos Patroklosz, a császár pohárnoka, este a pajtához ment, de a tömeg
miatt nem tudott Pál közelébe jutni, ezért egy magosban lévő ablakba ült föl, s onnan
hallgatta Pált, aki az Isten Igéjéről tanított. Minthogy a gonosz sátán féltékeny volt a
testvérek szeretetére, Patroklosz lezuhant az ablakból s meghalt, amit nyomban hírül
vittek Nérónak. Pál a Lélek segítségével észrevette a sátán tervét, s így szólt: "Embe-
rek, testvérek, e helyen a Gonosz azért van jelen, hogy megkísértsen titeket. Menjetek
ki és keressétek meg azt az ifjút, aki lezuhant a magosból, s meglehet, már meg is halL
Emeljétek föl, és hozzátok ide hozzám." Kimentek érte és behozták. A tömeg feljaj-
dult, mikor meglátta az ifjút. Pál így szólt hozzájuk: "Most pedig, testvérek, nyilvánít-
sátok ki hiteteket. Jertek mind, könyörögjünk a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, hogy
ez az ifjú ismét éljen, s mi meg üldötetés nélkül élhessünk." Amikor mindnyájan só-
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hajtottak, a fiú visszakapta lelkét. Felültették egy igásállatra, és épp testtel elbocsájtot-
ták őt mindazokkal együtt, akik a császári udvarból voltak ott.

2. Néró meg, amikor Patroklosz haláláról értesült, igen sajnálkozott, s ahogy kijött
a fürdőből, megparancsolta, hogy más álljon a helyére. De szolgái jelentve hírül adták:
"Császár, Patroklosz él, és az asztalhoz állt." Amint a császár meghallotta, hogy Pat-
roklosz él, megijedt, és nem akart kimenni. De aztán mégis kiment, meglátva Patrok-
loszt magánkívül kérdezte: "Patroklosz, te élsz?!" ő pedig válaszolt: "Élek, uram." Er-
re a császár: "Ki volt az, aki életre keltett?" A fiú meg a hitbeni meggyőződéstől in-
díttatva így válaszolt: "Krisztus Jézus, az örökkévalóság királya." Néró megrettenve
kérdezte: " Valóban ő akar uralkodni az örökkévalóságban, és minden földi királysá-
got el akar törölni?" Patroklosz válaszolt neki: "Igen, minden ég alatt lévő királyságot
eltöröl, és ő lesz az egyetlen király. Nem lesz olyan királyság, mely elkerülhetné." Er-
re a császár arcul ütötte s kiabált: "Patroklosz, te is ama királyság seregébe állsz?" -
"Igen, uram császárom, mivel visszaadta életemet, noha már halott voltam." Ekkor Né-
ró első emberei, Barszabász Jusztusz, a lúdtalpas, kappadokiai Úrion és a galatai Fész-
tosz is közbeszóltak: "Mi is az örökkévalóság királyához csatlakozunk." Erre a császár
bezáratta őket, majd iszonyúan megkínoztatta épp azokat, akiket egykor igen kedvelt.
Meghagyta, hogy kutassák föl a hatalmas királyság katonáit, és olyan tartalmú rende-
letet adott ki, hogy mindenkit, akit krisztusinak találnak és Krisztus katonája, végezze-
nek ki.

3. A tömegben vezették Pált is, kire minden fogolytársa felnézett. Úgyhogy a csá-
szár megsejtette, hogy a vezetők közül való, s megszólította: "Hatalmas királyság em-
bere! íme, rabom vagy. Mit képzeltél, hogy titkon bejöhetsz Póma területére, és kato-
nákat toborozhatsz birodalmamból?" Pál pedig a Szentlélektől eltelve mindenki előtt
ezt válaszolta: "Császár, nemcsak a te birodalmad területéről toborzunk, hanem az egész
lakott földről. Mert azt a parancsot kaptuk, hogy senkit se zárjunk ki, aki szolgálni
akarja királyomat, ó kegyes hozzád is, ha szolgálod! A gazdagság vagy a mostani élet
pompája nem fog oltalmába venni téged, ellenben ha esdve kéred és ráhagyatkozol,
életben maradsz. Mert egy napon tűzzel támad a világra." Miután a császár ezt végig-
hallgatta, megparancsolta, hogy minden foglyot tűzön égessenek meg, de Pálnak, ró-
mai törvény szerint, fejét vegyék. Pál pedig, nemhogy elhallgatta volna az Igét, ellen-
kezőleg, közölte Longosz prefektussal és Kesztosz századossal. Tehát Rómában Néró
volt a Gonosz tevékenységének az eszköze, ahol oly sok krisztusit végeztek ki ítélet
nélkül, hogy a Palationon összegyűltek a római polgárok és tiltakoztak: "Elég, császár!
Hiszen ezek a mi embereink! Elveszed a rómaiak erejét!" Mikor ezt Néró is belátta,
véget vetett a kivégzéseknek, és elrendelte, hogy a krisztusiak közül addig senkit se
égessenek el, mielőtt kivizsgálnák hovatartozását.

4. Mikor az ediktum értelmében Pált Néró elé vezették, a császár kitartott az ítélet
mellett, hogy fejezzék le. Ekkor Pál így szólt: "Császár, nem ideig-óráig élek én kirá-
lyomban. S ha netán fejemet vétetnéd, a következőket fogom tenni: feltámadok és meg-
mutatom magam neked. íme, nem haltam meg, hanem Jézus Krisztusban, az én Uram-
ban élek, aki eljön, hogy ítéletet tartson a földkerekségen." Longosz és Kesztosz így
szólt Pálhoz: "Ugyan, honnan van nektek ez a király, akiben olyannyira hisztek, hogy
hittagadás nélkül a halálig szándékoztok kiállni?" Pál pedig, az Igét közölve velük,
mondotta: "Ó, emberek, akik tudatlanságban és ugyanazon tévedésben vagytok, térje-
tek meg és szabaduljatok meg az egész világra eljövendő tűztől. Mert nem földi ki-
rályságért harcolunk, ahogyan ti gondoljátok, hanem az égből jövő királyságért. Az élő
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Istenért, aki e világ törvénytelensége miatt bíróként érkezik. Boldog az az ember, aki
hisz benne, és örökké fog élni, midőn eljön, hogy a világot tűzzel megtisztítsa." Két-
ségkívül Pálra szorultak és mondták neki: "Kérünk téged, segíts nekünk, és mi meg-
szabadítunk téged." De ő visszautasította: "Nem vagyok én Krisztus szökött rabszolgá-
ja, hanem vagyok az élő Isten katonája. Ha tudnám, hogy halott maradok, akkor is ezt
tenném. Longosz és Kesztosz, minthogy Istenben élek és szeretem önmagam, az Úré
leszek, hogy vele menjek Atyjának dicsőségébe."

5. Mialatt ők így beszélgettek, Néró egy bizonyos Parthenioszt és Pherétaszt elkül-
dött, hogy nézzék meg, Pált lefejezték-e már. De Pált még élve találták. Az pedig ma-
gához hívta őket, és mondta nekik: "Higgyetek az élő Istenben! Őbenne, aki engem is
és mindenkit, aki hisz benne, a halálból föltámasztja." Azok hitetlenkedve válaszoltak:
"Most Néróhoz megyünk. Majd ha már föltámadtál, akkor majd hiszünk a te istened-
ben." Mivel Longosznak és Kesztosznak további megerősítésre volt szüksége megvál-
tásuk érdekében, ezért Pál meghagyta nekik: "Korán reggel gyertek ki síromhoz, s ott
találtok két imádkozó embert, ők majd megadják nektek a Krisztusban való megerő-
sítést." Ezután Pál kelet felé fordult, kezeit az égre emelve hosszasan imádkozott. Imá-
jában a zsidó atyákkal tanácskozott, majd odatartotta fejét, s többet már nem szólt. Mi-
közben a spekuláns kifizette a fejéért járó pénzt, tej fröccsent a katona ruhájára. A ka-
tona és a körülötte állók igencsak elcsodálkoztak mikor észrevették, és dicsőítették az
Istent, amiért ilyen dicsőséget adott Pálnak. Majd eltávoztak, és a történteket hírül vit-
ték a császárnak.

6. A császár, mikor erről értesült, nagyon elcsodálkozott és elbizonytalanodott. Ki-
lenc óra múlva jött Pál, pont akkor, amikor a császárnál sok filozófus és százados volt,
mindannyiuk elé állt, és így szólt előttük: "Császár, íme Pál, az Isten katonája. Lám,
nem haltam meg, hanem élek az én Istenemben. Ellenben neked sok szenvedésben és
a legnagyobb büntetésben lesz részed, nyomorult! Amiért igazak vérét ontottad igaz-
ságtalanul. Nem sokkal e nap után!" 1X6.1 Pál, miután ezt elmondta, otthagyta őt. Né-
ró meg, mikor ezt meghallotta, nagyon megrémült, és nyomban megparancolta, hogy
engedjék szabadon a rabokat, Patraklosz és Barszabász követőit.

7. Ahogyan Pál meghagyta, reggel kiment Longosz és Kesztosz százados. Félve kö-
zelítettek Pál sírja felé. Odaérve két imádkozó embert láttak, köztük pedig Pált. Tituszt
és Lukácsot - amint meglátták a feléjük haladó Longoszt és Kesztoszt - emberi félelem
szállta meg, s futásnak eredtek. Az üldözők utánuk kiáltottak: "Nem halálra üldözünk
titeket, amint gyanítjátok, Isten boldog emberei! Hanem életre, hogy nekünk adjátok,
miként Pál megígérte! ő t röviddel ezelőtt láttuk, köztetek állt és imádkozott." Amint
Titusz és Lukács megtudta szándékukat, nagy örömmel megadták nekik a pecsétet az
Úrban, s Istent dicsőítették, a mi Urunk Atyját, Jézus Krisztusét, akié a kicsőség örök-
kön örökké. Ámen.
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