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ELŐSZÓ 

Amint már a Keresztény Remekírók 
X. kötetének előszavában jeleztem, célunk 
az egyházatyák szentbeszédeinek közrebo
csátásában gyakorlati: azaz azt tekintjük, 
mennyire használhatók. Ezért természetes, 
hogy ily gyakorlati cé/ú vállalkozásban nem 
hiányozhatik a vasár- és ünnepnapi alkal
makra összeválogatott szentatya-gyüjtemény 
sem. A vasárnapi beszédek mind olyanok, 
hogy a vasárnap evangéliumát magyarázzák. 
Altalában az illető perikopát magyarázó ú. n. 
exegetikus homiliák ezek, néha azonban az 
evangéliumhoz kapcsolódó tematikus be
szédek. A használhatóság sugallta, hogy 
ahol nem találtam megleJelö beszédet a 
szeniatyák írásaiban, ott középkori szóno
kot használtam föl, Szent Bernátot, Bruno 
Astensis-t, Halberstadti Haymo-t. Beszédeik 
szépsége talán igazolja eljárásom helyes 
voltát. Néhány beszéd az accommodatio út
jait járja, és a Szen.tírás magyarázatának 
misztikus és allegorikus - tudományos 
szempontból elfogadhatatlan - módszerét 
követi. Más azonban a tudomány és más a 
lelki épülés. A néhány klasszikus, és nem 
ízetlen, allegorikus magyardzát, mit fölvet· 
tem - Szent Ambrus, Agoston, Chrysologus, 
Beda Ve~rabilis - ma is lölhaszJUilh.P.t~. 
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sót a nép szereti az ilyent néha hallgatni; 
racionalizmustól meg nem rontott ízlése az 
evangéliumban Szent Agoston mintájára töb
bet is hajlandó találni a betű szerint való 
érte/emnél. 

Ezen kötet szerkesztése is abból állott, 
hogy kiválogattam és kijelöltem a homiliá
kat. A fordítás munkájáért teljesen munka
társaim Jeleinek: Dr. Deák Anasztáz, Pannon
halma, az 1-18. sz.; dr. Pénzes Balduin, 
Budapest, a 19., 20., 22-26., 28.; Holvay 
Endre, Kispest, a 21., 27., 29. sz. fordítója. 

Radó Polikárp. 



1. Szent Bernát beszéde az 
adventröli 

Első helyen ti is bámulva és csodál
kozva szemiéijétek az Apostollal, hogy mi!y 
nagy az, aki belép hozzánk: mert ő Gábriel 
tanusága szerint, a Magasságbelinek Fia, s 
ezért vele együtt Magasságbeli ő is. Nem 
szabad ugyanis Isten Fiát alacsonyabb rendű
nek gondolnunk: hanem egyenlő magasságú
nak, és ugyanolyan méltóságban lévőnek 
kell vallanunk. Mert a fejedelmek fiai is feje
delmek, és ki ne tudná, hogy a királyok fiai 
is királyok? Mindazonáltal mi annak az 
alapja, hogy a három személyből, melyet a 
legfőbb Hárornságban hiszünk, vallunk és 
imádunk, nem az Atya, nem is a Szentlélek, 
hanem a Fiú jött el? Én egyáltalán nem gon
dolom, hogy ez ok nélkül történt. De ki is
merte meg az úr gondolatát? vagy ki volt az 
ő tanácsadója? (Róm. 11, 34.) Nem történt 
ugyanis a legfölségesebb Háromság elhatá
rozása nélkül, hogy a Fiú jött el: és ha te
kintetbe vesszük számkivetésünk okát, eset
leg észre is vehetjük legalább részben, hogy 
mennyire megfelelő volt, hogy főkép a Fiú 
szabadítson meg minket. Az a korán fölkelő 
Lucifer ugyanis, azért, mert a Magasságbéli-

1 De Adventu Domini, et sex clrcumstantiis ejus. 
P. L. 183, 35-40. num. 2., 6., 7., 9., 10., U. 
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hez próbált hasonló lenni, és erőszakkal 
megszerezhető dolognak gondolta az Isten
nel való egyenlőséget (ami pedig a Fiú tu
lajdona), letaszíttatva azonnal összeroskadt. 
mert az Atya buzgólkodott a Fiúért és úgy 
látszik, hogy tettével ezt mondotta: Enyém 
a bosszúállás, én majd megfizetek. (Róm. 12, 
19.) S mindjárt láttam a sátánt mint villá
mot az égből leesni. (Luk. 10, 18.) Mit büsz
kélkedsz tehát te föld és hamu? Ha Isten a 
kevély angyalokat nem kímélte, mennyivel 
inkább téged enyészet és féreg? O semmit 
sem tett, semmit sem művelt: csak gondolt 
kevélységet; és abban a pillanatban, egy 
szempillantás alatt, helyrehozhatatlanul le
taszíttatott; mert az evangélista szerint: Az 
igazságban meg nem állott. (Ján. 8, 44.) 

Ime, testvérek, hallottátok ki az, aki jön; 
fontoljátok meg már most azt is, honnét jön, 
és hová. Jön az Atya-Isten szívéből a szűz 
Anyának a méhébe; jön az ég magasából a 
föld alsó részeibe. Mi következik ebből? 
Nemde az, hogy nekünk is a földön kell 
időznünk? Igen, akkor, ha ő megmarad itten. 
Mert hol lehet jó nélküle? vagy hol lehet 
rossz vele lenni? "Hiszen mim vagyon az ég
ben, és miben lelném a földön kedvemet kí
vüled? Szívem Istene s osztályrészem mind
örökké az Isten." (Zsolt. 72, 25. sk.) "Járjak 
bár a halál árnyékában, nem félek semmi 
bajtól sem, akkor, ha te velem vagy." 
(Zsolt. 22, 4.) Most pedig, úgy látom, a földre 
is, és meg az alvilágba is leszállott; nem mint 
megkötözött, hanem mint szabad a halottak 
között: mint a világosság, mely a sötétség· 



Szent Berndt beszéde az ddventr61 11 

ben világít, és a sötétség azt föl nem fogta. 
Ezért nem hagyatott lelke az alvilágban, és 
szent teste sem lát romlást a földben. Mert 
Krisztus az, aki leszállott, és ő az is, aki föl
szállott, hogy mindent véghezvigyen; róla 
iratott meg: .. Aki körüljárt, jót cselekedvén 
és meggyógyítván mindazokat, kiken az ör
dög hatalmat vett" (Csel. 10, 38.): és másutt: 
"Mint a hős, ujjongva indul neki útjának, az 
ég egyik szélén kel föl, és útja annak másik 
széléig jut el". (Zsolt. 18, 6. sk.) Méltán kiált 
föl tehát az Apostol mondván: .. Az odafent 
valókat keressétek, ahol az J.sten jobbján ülö 
Krisztus van". (Kol. 3, 1.) Hiába fáradozott 
volna azon, hogy szíveinket fölemelje, ha 
nem tanította volna, hogy üdvösségünk szer
zője az égben van. De lássuk már azokat, 
amik következnek. Mert bár nagyon bó és 
igen is gazdag anyagunk van, az időnek a 
rövidsége nem engedi meg, hogy beszédemet 
hosszúra nyujtsam. Midón tehát megfontol
juk, hogy ki jön, a rendkívül nagy és ki
mondhatatlan fölséget ismerjük meg. Ha azt 
kutatjuk, hogy honnét jön, az a nagy út 
tárul elénk, melyról a prófétai lélekkel előtte 
járó tett tanuságot, midön igy szólt: .. Ime jó 
az úr neve messziról". (lz. 30, 27.) Midón 
pedig azt szemléljük, hová jön, szemünkbe 
ötlik az a fölmérhetetlen és teljesen kigon
dolbatatlan kegyesség, hogy az a nagy ma
gasság méltóztatott ennek a börtönnek a bor
zalmába leszállani. 

Már most ki kételkednek abban, hogy Ion
tos oka volt annak, hogy ilyen nagy fönsé~, 
oly me:;sziröl, ilyen méltatlan helyre Ieszdl-
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Jani mélt6ztatott. Különösen nagy dolog ez, 
mert nagy irgalom, mert sok benne a könyö
rületesség, mert _bőséges a szeretet. Miért 
jött tehát? Mert ez az a kérdés, amelyet a ki
tűzött terv szerint meg kell vizsgálnunk. 
S ez nem is jelent különösebb fáradságot, 
mert jövetelének okát szavai és cselekede
tei is nyiltan hirdetik. Hiszen annak a szá
zadik elveszett juhnak a keresésére sietett 
a hegyekből; és hogy irgalmasságai nyilván
valóbban magasztalják az Urat, és csodái az 
emberek fiainak (javára legyenek), érettünk 
jött. Csodálatos a kereső Istennek a kegyes
sége, nagy az igy keresett embernek a méltó
ságal Amivel ha dicsekedni akarna, nem 
lenne esztelen: nem, mert kitűnik, hogy nem 
magától lett valamivé, hanem mert ilyen 
naggyá tette őt az, aki teremtette. Minden 
gazdagság, a világ minden dicsősége, és 
mindaz, ami benne kivánatos, nagyon ke
vés ehhez a dicsőséghez viszonyítva: sőt 

semmivé lesz, ha vele összehasonlítjuk. 
Uram, mi az ember, hogy igy fölmagasztal
tad őt? vagy miért tárod ki iránta szivedet1 

Már itt az idő, hogy a Megváltó megérke
zésének az idejét is megfontoljuk. Mert, ami 
biztosan előttetek sem rejtély, nem az idó 
kezdetén, nem is a közepén, hanem a végén 
jött. Es nem is történt ez helytelenül, hanem 
valóban bölcsen rendezte el a Bölcseség, 
hogy midőn nagyobb lett a szükség, csak 
akkor hozzon segítséget, j61 ismervén Ádám
nak hálátlanságra hajló fiait. Mert valöban 
esteledett és már lenyugvóban volt a nap, 
v:issza.von'!llt .kissé az igazság napja,- s igy 
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fénye és melege nagyon megfogyatkozott a 
földön. Nagyon csekély volt ugyanis mind 
az Isten-ismeret fénye, mind pedig a túláradó 
bíín nyomán kihült szeretetnek a melege. 
Már nem jelent meg angyal, nem beszélt 
próféta; elhallgattak mintegy a kétségbe
eséstől legyőzetve, bizonyára az emberek 
nagyfokú keménysége és makacssága foly
tán: de én, így szólt a Fiú, "akkor mondám: 
Ime jövök". (Zsolt. 39, 8.) Igy, míg éjféli 
csend borult mindenre, s az éjjel sietős útja 
közepén tartott (Bölcs. 18, 14), Uram, a te 
mindenható igéd királyi trónodról jött. Ami
vel az Apostol is egyetért, midőn ezt mondja: 
"Midőn elérkezett az idők teljessége, az Isten 
elküldötte Fiát". (Gal. 4, 4.) Az időknek a tel
jessége és bősége ugyanis az örökkévalók
nak elfeledését és hiányát idézte elő. Tehát 
a legjobbkor, akkor érkezett meg az örökké
valóság, mikor nagyon uralomra jutott az 
ideigvalóság. Mert hogy a többit ne is em
lítsem, az ideigtartó béke is olyan nagy volt 
abban az időben, hogy egyetlen ember pa
rancsára össze lehetett írni az egész földet. 
(Luk. 2, 1.) 

Már ismeritek a hozzánk jövőnek a sze
mélyét és mindkét helyet, azt is, ahonnét, és 
azt is, ahová jön: s jövetelének oka és ideje 
sem ismeretlen előttetek. Hátra van még 
valami, t. i. az út, amelyen jön: ezt is szar
galmasan kell kutatnunk, hogy méltó módon 
siethessünk eléje. Mert amint egyszer lát
hatóan a földre jött üdvösségünk munkálá
sára testben, ugyanúgy naponként láthatat
lanul eljön az egyesek lelkének megmenté-
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sére lélekben, amint írva van: "Lélek előt
tünk Krisztus, az úr", S hogy megtudd ennek 
a szellemi eljövetelnek rejtett voltát, így 
szól: "Árnyékában élünk majd a nemzetek 
között". (Sir al. 4, 20.) Ezért méltányos, hogy 
a beteg, ha már nem is tud olyan messze 
eléje s1etni ennek a nagy orvosnak, legalább 
a fejét próbálja meg fölemelni és némikép 
emelkedjék föl az érkező előtt. Nem kell a 
tengereket átszelned, ó ember, nem kell a 
felhőkbe burkolt magas helyeken átkelned. 
Mondom, hogy nem nagy az út, amely eléd 
tárul: csak önmagadig siess Istened elé. Mert 
az ige közel van hozzád, szádban és szíved
ben van. (Róm. 10, 8.) Iparkodjál a szív bána
táig és a száj megvallásáig eljutni, hogy leg
alább nyomorult lelkiismereted szemétdomb
járól. kijussál; mert méltatlan dolog, hogy a 
tisztaság szerzője oda belépjen. S mindez 
arra a jövetelére vonatkozik, amellyel az 
egyesek lelkét láthatatlan jelenlétével ke
gyesen beragyogja. 

Mi pedig nyilvános megérkezésének útját 
is meg akarjuk szemlélni: mert útjai szép 
utak; és összes ösvényei békességesek. 
(Péld. 3, 17.) "Ime" - mondja a menyasz
szony - "jön ő, ugrál hegyeken át, szökell 
halmokon át". (En. 2, 8.) Azt, aki jön, látod
ó szépséges -,de nem láthattad azelőtt, mikor 
még feküdt. Azt mondtad ugyanis: "Jelentsd 
meg nekem, lelkem szerelmesel hol legel
tetsz, merre fekszel". (En. l, 6.) Fekve terelí 
az angyalokat azokba az időfeletti örökké
valóságokba, és kielégíti őket örökkévaló
ságának és változhatatlanságának látásávaL 
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De tudd meg, te szépséges, hogy mivel cso
dálatosabb az a látás a tiedénél és rendkívül 
erős, nem vagy rá képes. Mindazonáltal íme 
kilépett az ő szent helyéről; aki fekve táp
lálta az angyalokat, fölkelt és így meggyó
gyított minket, s föltűnik, mint aki jön, s akit 
táplálnak, ki míg feküdt s táplált, nem volt 
látható. Ime, ez jön, átugorja a hegyeket, 
szökell halmokon át. A hegyeken és a hal
mokon a pátriárkákat és prófétákat értsed, 
s hogyan jött ugrálva és szökellve, azt a nem
zetségtáblában olvashatod: "Ábrahám fia 
volt Izsák, Izsák fia meg Jákob" (Mt. 1, 2.), 
stb. Ezekből a hegyekből sarjadt, mint tu
dod, Jessze törzsöke, ahonnét a próféta sze
rint vessző kelt, s belőle virág fakadt, ame
lyen megpihent a hétformájú Lélek. (Iz. 11, 1. 
skk.) Amit másutt sokkal nyilvánvalóbban 
föltár ugyanaz a próféta, midőn azt mondja: 
"Ime a szüz méhében fogan és fiút szül; neve 
Emmánuellesz, ami annyit jelent, Velünk az 
Isten". (Iz. 7, 14.) Akit először virágnak, azt 
itt Emmánuelnek; s akit vesszőnek mondott, 
azt itt ·világosabb kifejezéssel szűznek ne
vezte. Ennek a mélységes titoknak a megfon
tolását azonban már máskorra kell hagynom; 
erre már külön beszédet kell szánnom, főkép 
azért, mert a mai beszéd már hosszúra nyúlt. 



2. Ádvent l. vasárnapjára1 

(25. vers.) Es jelek lesznek a napban és 
holdban és csillagokban. A jövendölésnek 
valódi sorozata, és a titoknak a teljes oka, 
hogy a fogoly zsidók másodszor is Babilo
niába és Assziriába vitetnek, fogságban lesz
nek az egész földkerekségen, mert megta
gadták Krisztust; és a látható Jeruzsálemet 
ellenséges hadsereg tapodja, midön a zsidók 
kardélre kerülnek: és az egész Judea a hívő 
népek uralma alá kerül a szellemi kard ere
jében, mely nem más, mint a kétélű beszéd: 
és különféle jelek lesznek a napban és hold
ban és csillagokban. 

Ezek a jelek Máténál világosabban van
nak kifejezve: "Akkor, így szól, a nap el
sötétedik, a hold nem ad világosságot, és 
a csillagok lehullanak" (Mát. 24, 29). Mint
hogy sokak vallásossága megfogyatkozik, a 
tiszta hitet az álnokság felhője homályosítja 
el, mert az az égi nap hitemmel vagy csök
ken vagy növekszik. Miként a világ napjá
nak a sugarait, ha többen szemlélik, a nézök 
képessége szerint a nap vagy halványabb
nak vagy fényesebbnek látszik; ugyanúgy 
a hívó áhitata szerint ömlik el egyese-

1 Szent Ambrus magyarázata Luk. 21, 25-30.-hoz. 
(Expositio in Lucam lib. X. 36-45. P. L. 15, 1905-1901.) 
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ken a lelki fény. Es ahogyan a hold havon
kinti pályáján, vagy mikor a földdel szem
bekerül a nap birodalmából, eltűnik: így a 
szent Egyház is, midön az égi fénynek a test 
bűnei eilenszegülnek, az isteni fénynek ra
gyogását Krisztus sugaraiból nem tudja át
venni. Mert az üldözésekben Isten fényét 
többnyire egyedül ennek az életnek a szcre
tete zárja ki. 

"A csillagok lehullanak," ezek bizonyára 
azok, akik már a föltámadás fényével tün
dökölnek, ezek a férfiak miként a világban 
lévő világíták az élet igéjét tartalm3.zzák, 
ezekről mondatott Ábrahámnak, hogy mi
ként az ég ragyog és a csillagok, ugyanúgy 
az ő ivadéka is (Gen. 13, 16). Az emberek 
közül tehát kiesnek a pátriárkák, kiesnek 
a próféták, ha az üldözés elkeseredettsége 
megerősödik: s ennek meg kell lennie, míg 
csak az Egyház minden tagjában az erő, az 
egyesekben a tökéletesség föl nem halmo
zódik; mert így próbáltatnak ki a jók, s így 
tűnnek ki a gyengék. Tehát a lelkek külön
féle szenvedélyei olyan forrók lesznek, hogy 
a lelkiismeretet gyötrő bűnök sokasága, a 
jövendó ítéletnek a félelme, kiszárítja ben
nünk a szent forrás harmatát; az álnokság 
ugyanis kiszárít, a hit azonban harmatot ad. 

(26. és 27. vers.) Mert az egek erői meg
indulnak és meglátják majd az Emberfiát, 
amint jön a felhőkben. 

Talán ahogyan mi az úrnak az eljövete
lét várjuk, hogy jelenléte kiterjedjen az ösz
szes emberre és az egész világra, amely je
lenlét természetesen egyesekben valósul 

Keresztény remekfrók. 13. 2 
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meg, midőn minden érzelmükkel befogad
ják Krisztust; ugyanúgy az egek erői is az 
Udvözítő úr jövetelekor és távozásakor; 
minthogy ő az erősségeknek az Ura (Zsolt. 
23, 10), szükségképen gyarapszanak a ke· 
gyelemben, s miután az istenség teljessége 
jobban elömlik rajtuk, megindulnak. 

Hisz az egek erői azok, amelyek hirdetik 
az lsten dicsőségét (Zsolt. 18, 2), ezek a 
Krisztus teljesebb kiáradásától meginduló 
lelki erősségek, melyek látják Krisztust. Dá
vid arra is megtanít bennünket, hogyan in
dulnak meg ezek az erősségek, midön azt 
mondja: "Járuljatok hozzá és megvilágosod
tok". (Zsolt. 33, 6). Pál is tanította, hogyan 
láthatod meg Krisztust (Kor. II. 3, 16); mert 
midőn az úrhoz fordult, elvétetik a lepel és 
látod Krisztust. 

Látod őt a felhőkben. Nem gondolom 
ugyan, hogy a sötétség homályában és bor
zasztó esőzésben jön el Krisztus; a felhők 
ugyan, mikor előtűnnek, az eget félelmes 
homállyal voríják be. De miképen helyezte 
sátorát a napban (Zsolt. 18, 6), ha esős lesz 
az ő megérkezése. 

De vannak felhők, melyek, ha kell az égi 
titok ragyogását rejtik: vannak felhők, me
lyek a lelki kegyelem harmatától nedvesek. 
Nézd az Oszövetség felhőjét: "A felhőoszlop
ból szólott hozzájuk" (Zsolt. 98, 7). Nemde 
Mózes és Józsue Nún fia által szólt hozzá
juk, aki megállította a napot (Józs. 10, 12); 
hogy a teljesebb fénynek ragyogását kapja. 
Tehát Mózes és Józsue felhők. Mert ime a 
szent férfiak felhők, mint a felhők repülnek, 
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miként a galambok fiókáikkal (Iz. 40, 8). 
Számomra felhő lzaiás, Ezekiel, kik a keru
bok és szerátok által az isteni Háromság 
szentségét megmutatják. Felhők az összes 
próféták: ezekben a felhőkben jött Krisztus. 
Felhőben jött az Enekek énekében, derült 
felhőben s a vőlegény ragyogó örömében. 
(En. 3, 11.) Könnyed felhőben jött, midőn 
a Szűzből testet öltött; mert a próféta úgy 
látta őt, mint a Keletről jövő felhőt. (lz. 19, 
1.) S helyesen mondta könnyű felhőnek azt, 
akit földi vétkek nem terheltek. Ime a felhő, 
melyre a Szentlélek szállott,. s melyet a 
Magasságbeli ereje megárnyékozott. (Lk. 1, 
35.) 
Midőn tehát megjelenik Krisztus a fel

hőkben (Mát. 24, 30), összeroskadnak a löld 
népei; bizonyos bűnök sorozata és gonosz
tettek sora ugyanis csak Krisztus megérke
zésekor szűnik meg. 

(29. és 30. vers.) "Nézzétek a fügefát és a 
többi fákat, mikor azok már hajtanak, tud
játok, hogy közel van a nyár." 
Különböző módon, de úgy látszik mégis 

ugyanazt tanitják az evangelisták; Máté 
ugyan csak a fügefáról mondja, hogy midőn 
ága már gyönge (Mát. 24, 32): itt az összes 
fákról van szó. Valóban, akár midőn már 
a gyümölcs virul az összes fákon, és a ter
mékeny fügefa már virágzik, azáltal, hogy 
minden nyelv dicsőiti az Urat, s ebben a 
dicsőítésben már a zsidó nép is részt vesz; 
remélnünk kell az Úr eljövetelét, hogy mint 
nyáron szokás a föltámadás gyümölcsét le
arassa: akár pedig midőn a bűn férfia a 

2* 
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könnyed és törékeny hencegését, mintegy a 
Zsinagóga leveleit az ág magára ölti, arra 
kell következtetnünk, hogy az ítélet elkö
zelgett: mert azért siet az úr, hogy a hitért 
megfizessen és a bűnözésnek véget vessen. 

Tehát kétféle jelentése van ennek a füge
fának, jelenti a kemények megszelídülését, 
és jelenti a bűnök tobzódását. Mert a hívők 
hite által az azelőtt szárazak virágzani fog
nak: és búneikkel dicsekszenek majd a bű
nösök: ott a hitnek a gyümölcse, itt pedig 
az álnokság pajkossága. Nekem, mint az 
evangéliumi vincellérnek a fügefa gyümöl
csét igéri a megművelés (Luk. 13, 9), s nem 
szabad kétségbeesnünk, ha a bűnösök, hogy 
lelkiismeretüket elrejtsék, fügefa levelekkel 
mintegy az álnokság ruhájával fedték is he 
magukat: mert a levelek gyümölcs .1élkül 
gyanúsak. Ilyen ruhájuk volt a paradicsom
ból kiúzötteknek (Gen. 3, 7). 
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Hogyan támasztotta alá és védte meg 
Krisztus Keresztelő János hírnevét. 
Miután a János tanítványait érdeklő tigyek 
helyes elintézést nyertek; és azok a tüstént 
véghezvitt csodajelekból megerősödve el is 
távoztak: hátra volt még, hogy a nép (téves) 
vélekedése is gyógyulást találjon. Azok 
ugyan a mondottakon kívül nem gondoltak 
semmi különösebbet mesterükröl; a nép 
azonban János tanítványainak kérdései mö
gött sok képtelen dolgot gyanított, mert nem 
tudta, hogy milyen szándékkal küldötte ta
nítványait: s valószínűen így okoskodtak 
magukban: Aki olyan sokszor olyan nagy
szerű bizonyságot tett, most megváltozott s 
kételkedik, hogy vajjon ez-e vagy más
valaki az eljövendó? Vajjon ellenségeske
dés támadt-e az ezeket kérdező és Jézus kö
zött? Vajjon a börtönben félénkebbé vált? 
Vagy talán amiket eddig mondott azok vol
tak túl merészek? Mivel valószínű, hogy 
sok ilyen gyanakvó gondolatuk támatlt, lás
suk hogyan javítja ki azoknak gyöngeségét, 
és szünteti meg ezeket a gyanakvásokat 
"Mlután már éltávoztak, akkor kezdett sz6-

.1 Arany11zájú Szent Jáno!! homiliája Mát. l t, 7'- Hl· 
röl. (In Matth. hom. 37. P. G. 57, 419---U:L n. l· 
2., 3.} 
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Jani a sereghez." Miért azok távozása után? 
Nehogy úgy tűnjék föl, mintha hizelegni 
akarna annak a férfiúnak. Midön pedig a 
népnek a véleményét helyesbíti, gyanakvá
sát nem is idézi föl, hanem csak azoknak az 
okoskodásoknak megoldását adja, melyek 
elméjüket megzavarták, kimutatván, hogy 
minden titkukat ismeri. Nem is mondja te
hát, mint a zsidóknak mondta: "Miért gon
doltok gonoszat". (Mát. 9, 4). Mert, ha még 
gondoltak is, nem gonoszságból gondolták, 
hanem azért, mert nem ismerték azt, amiről 
szó van. Ezért nem beszél hozzájuk élesen, 
hanem csak gondolkodásmódjukat igazítja 
helyre: megvédi Jánost, midön kimutatja, 
hogy előbbi véleményétól nem tért el, s nem 
változott meg. Mert ö, mint mondja, nem 
hitvány és változékony ember, hanem erős 
és állhatatos; s nem olyan, mint aki elárulja 
a reábizottakat Mindezt a mondanivalóját 
pedig úgy rendezi el, hogy ne mindjárt a 
maga véleményét hozza, hanem azoknak a 
tanuskodásából induljon ki: s nemcsak sza
vaikból, hanem cselekedeteikból is kimu
tatja, hogy már ők maguk is tanusá~ot tet
tek állhatatosságáról. Ezért mondia: "Mit 
mentetek ki a pusztába látni?" mintha mon
daná: Miért hagytátok el városaitokat és 
házaitokat, s gyülekeztek mindnyájan a 
pusztában? azért, hogy egy nyomorult és 
hitvány embert lássatok? Ez ellentétben ál
'lana a józan ésszel. Ilven következtetést 
abból a naQ'v buzgósáQ"ból, amellyel a pusz
tába igyekeztek, nem lehet levonni: s annyi 
nép, oly. sok város, akkora igyekezette) 
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a pusztába és a Jordánhoz nem özönlött 
volna, ha nem reméltétek volna, hogy ott 
egy nagy, csodálatos és rendkívül állhatatos 
férfit láttok majd. Nem is azért mentetek 
ki, hogy széltől hányatott nádat lássatok; 
mert a hitvány emberek, akik hol ide, hol 
oda hajlanak, és egyszer ezt, másszor meg 
azt mondják a nélkül, hogy valamiben meg
állapodnának, a nádhoz hasonlitanak. Es 
fontold meg, hogy mikép mellőzi az összes 
gonoszságot, s csupán csak a hitványság
nak bennük föltámadt gyanújára irányítja 
tekintetét, mert ezt akarja bennük meg
szüntetni. "Vagy mit mentetek ki látni? 
Puhába öltözött embert-e? Ime, akik puha 
ruhákat viselnek, a királyok házaiban van
nak." S ezzel körülbelül ezt akarta mondani: 
Orrmagában véve ó nem ingatag: s ezt ma
gatok bizonyítjátok az iránta való buzgó
ságtokkal. De azt sem lehet mondani, hogy 
valamikor régen állhatatos volt, s csak ké
sőbb puhult el az élvezetek folytán. Az em
berek közül ugyanis egyesek így születnek, 
mások azután lesznek ilyenekké: például, 
egyesek természetüknél fogva haragosak, 
mások hosszas, hosszas betegeskedés után 
esnek ebbe a lelkibetegségbe. Hasonlóképen 
egyesek természetüknél fogva állhatatlanok 
és konnyelműek, mások meg azért lesznek 
ilyenekké, mert a gyönyöröknek és az élve
zeteknek adták magukat. Szent János azon
ban nem volt ilyen természeténél fogva 
sem, hisz azt mondia: nem azért mentetek 
ki, hogy nádat lássatok; s az élvezet~knek 
sem adta át magát, és igy nem vesztette el 
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ezt a hasznos tulajdonságát. Mert, hogy az 
élvezeteknek nem szolgált, azt bizonyítja 
ruházata, a puszta és a börtön. Ha ugyanis 
lágy ruhákba akart volna öltözködni, dkkor 
nem pusztát vagy a börtönt választotta 
volna lakásul, hanem a királyi palotát. Ha 
ugyanis hallgatott volna, nagy megtisztelte· 
tést tudott volna magának szerezni. Hiszen 
Herodes még az öt megfeddőt és börtönbe 
vetettet is becsülte, ha hallgatott volna, biz
tosan még hízelgett volna is neki. Mldön te
hát cselekedeteivel az erőnek és állhatatossá
gának kézzelfogható bizonyítékát adta, ho
gyan lehetne jogosan ilyen gyanakvásokat 
táplálni vele szemben? 

Krisztus Keresztelö Jánost több mint pró
fétának nevezi, amennyiben fölülmulja az 
összes prófétákot. Krisztus sem Jánossal sem 
más emberrel nem hasonlítható össze. -
Miután tehát hely, ruházat és a hozzá se
reglő nép szempontjából szokásait leírta, 
végül bemutatia magát a prófétát. Midőn 
ugvanis azt mondta: ,.Mit mentetek ki látni? 
Prófétát? Igenis mondom nektek, prófétánál 
is nagyobbat: hozzáteszi: Mert ez az, kiről 
írva vagyon: Ime én elküldöm angyalomat 
szfned előtt. ki elkészíti elótted utadat". 
(Mal. 3, 1.) Először a zsidóknak a tanuc;kodá
sát idézte, azután pedig magára a prófétára 
hivatkozik. Azért helyezi a zsidó közvéle
ményt első helyre. mert az a legs1ilvosl'lbb 
biznnyit~k. ha az ellenség tanuskodác;át hoz
hi'ltiuk föl: másodszor annak a férfiúnak az 
életét; harml'lds'2'or a saiát ítéletét: negyed
szer a prófétát állítja eléjük, hogy m.inden 
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oldalról einérnitsa őket. Végül, hogy azt ne 
mondhassák: Mit ér, ha ilyen volt, de már 
megváltozott? még hozzáveszi a ruházatát, a 
börtönt és ezekután a jövendölést. Azután, 
minthogy azt mondotta, hogy prófétánál is 
nagyobb, kimutatja, hogy miben áll ez a 
nagysága. Mennyiben nagyobb tehát? Abban, 
hogy közelebb áll ahhoz, aki hozzánk jött. 
Igy szól ugyanis: "Elküldöm angyalomat szí
ned előtt"; azaz, közel tehozzád. Amint 
ugyanis a királyoknál azok, akik kocsijuk 
közelében járnak, méltóságban a többieket 
megelőzik: így Jánost is a hozzánk jövő 
Krisztus közelében látjuk járni. Ime meny
nyire kiemeli kiválóságát, de itt meg sem 
áll, hanem még saját véleményét is kifeje
zésre juttatja, mondván: "Bizony mondom 
nektek, nem támadt az asszonyok szülöttei 
között nagyobb Keresztelő Jánosnál". Azaz 
asszony nem szült nálánál nagyobbat. Ez a 
nyilatkozat már éppen eleget mond; de ha 
magukból a tényekből akarsz okulni, nézd 
asztalát, táplálékát és gondolkodásmódjának 
magasztosságát. Mert úgy élt, mintha már 
az égben lenne és a természet követelódzé
sei fölött állna, csodálatos úton járt, egész 
életét himnuszokkal és imádságokkal töl
tötte ki, nem az emberekkel, hanem csak 
egyedül Istennel társalgott. Szaigatársai kö
zül senkit sem ismert, ezeknek nem muto
gatta magát, tejjel nem táplálkozott, a fekvő
helyet, a fedelet, a piacot és a többi emberi 
dolgot nem vette igénybe: s mégis szelíd 
volt, de egyúttal erélyes. Halljad tehát mily 
mérséklettel szól tanítványaihoz, Dlilyen fér .. 
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fiasan a zsidó néphez, s mekkora nyiltsággal 
a királyhoz. Ezért mondta Krisztus: ,.Nem 
támadt az asszonyok szülöttei között na
gyobb Keresztelő Jánosnál". De nehogy a 
nagy dicséretek valamilyen helytelen néze
tet eredményezzenek, se pedig a zsidók őt 
Krisztusnál többre ne becsüljék, nézd, ho
gyan tereli itt a dolgokat a helyes útra. Mert 
amikből a tanítványok okultak, az a tömeg
nek kárára vált, mert azok alapján megal
kuvónak gondolták; ami viszont a tömegnek 
javár~ vált, abból nagyobb kár származott, 
mert ezen szavak alapján nagyobbnak gon
dolták őt mint Krisztust. Hogy tehát a gya
nakvásnak semmi tápot ne nyujtson, ezt is 
kijavítja a következő szavakkal: ,.Aki pedig 
kisebb a mennyek országában, nagyobb nálá
nál". Kisebb, korát tekintve, és sokak véle
ménye szerint; azt mondták ugyanis róla, 
hogy falánk és borissza ember (Mát. 11, 19.); 
továbbá: ,.Nemde ez az ács fia?" {Mát. 
13, 55.) és széltében megvetették őt. Hogy 
van tehát, kérded, valóban Jánossal össze
hasonlítva volt nagyobb? Távol legyen. 
Ugyanis János midón azt mondja: ,.Hatalma
sabb nálamnál" (Mát. 3, 11.), nem össze
hasonlításképen mondja ezt; és Pál sem, 
midón Mázesről így emlékezik meg: ,.Mert 
nagyobb dicsóségre tartatott az méltónak 
Mózesnél". (Zsid. 3, 3.) ~s ó maga is, midón 
így szól: ,.Ime nagyobb van itt Salamonnál" 
(Mát. 12, 42.}, nem összehasonlításként 
mondia. Mert ha megengednénk, hogy ó ezt 
mint összehasonlítást mondotta, akkor nyil
ván a ·hallgatók gyengeségéhez alkalma:z:ko· 



Advent 2. vasdrnapjdra 27 

dott. Mert nagyon megbámulták őt, a börtön 
pedig még híresebbé tette, valamint az a 
nyiltsága is, amellyel a királyt megfeddette; 
és sokan ezt valóban így is gondolták. Hi
szen az ószövetségi Szentírás is úgy szokta 
a tévelygő lelkeket visszavezetni, hogy 
összehasonlítja azokat, amik nem hasonlít
hatók össze; mint midőn mondja: "Uram, 
nincs az istenek közt tehozzád hasonló" 
(Zsolt. 85, 8.) és ismét: "Nincs olyan isten, 
mint a mi Istenünk". (Zsolt. 76, 14.) Azt az 
összehasonlítást pedig egyesek az aposto
lokra, mások pedig az angyalokra akarják 
vonatkoztatni; de helytelenül. Mert, akik 
egyszer az igazságtól eltértek, sok tévedésbe 
szaktak belekeveredni. De hogyan mond
hatta ezt az apostolokról, vagy pláne az 
angyalokról? Ha azonban mégis az aposto
lokról mondotta volna, miért" vonakodott 
őket megnevezni? Minthogy azonban ön
magáról mondja, nagyon helyesen elrejti 
személyét, a még erős vélemény miatt; to
vábbá nehogy úgy tűnjék föl, hogy valami 
nagy dolgot mond önmagáról; mint gyakran 
szokta ezt csinálni. De mit jelent ez: 
,,A mennyek országában?" Az összes lelki 
és mennyei dolgokban. Midőn pedig ezt 
mondia: "Nem támadt az asszonyok szülöt
tei között nagyobb Jánosnál", megkülönböz
tette magát Jánostól, és kivonta magát az 
összehasonlítás alól. 

Bár ó is az asszonyok szülöttei közé tar
tozott, de nem úgy mint János: mert nem 
pusztán ember volt, nem ·is úgy született, 
mint más ember, hanem.bi?onyos rendkívüli 
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és csodálatos születéssel. "Keresztelő János 
napjaitól kezdve - mondja - mostanig, a 
mennyek országa erőszakot szenved, és az 
erőszakosak ragadják el azt." De hogyan 
függ ez össze az előzőkkel? Bizony nagyon 
jól és rendkívül következetesen: innen 
kezdve ugyanis a benne való hitre buzditja 
és hívja őket, s egyúttal a Jánosról föntebb 
mondottakat megerősíti. Mert ha Jánosig 
már minden betelt, :en vagyok, aki jövök: 
mert így szól: "Az összes próféták és a tör
vény Jánosig mind jövendöltek". Nem szün
tek volna meg ugyanis a próféták, ha én nem 
jöttem volna. Semmit se várjatok már tehát, 
és ne reméljétek, hogy még valaki jön majd 
hozzátok. Hogy én ki vagyok, az nyilván
való abból, hogy a próféták megszüntek, és 
naponkint sokan ragadtatnak a bennem való 
hitre, s így nyilvánvaló, hogy azt sokan el 
is ragadfák. :es ki az, aki elragadta? Mind
azok, akik buzgósággal közeledtek hozzája. 
Azután más ismertetőjelet is hoz, mondván: 
"Ha el akarjátok fogadni, ő Illés, akinek el 
kell jönni. Mert íme én elküldöm maid nek
tek a tesbii Illés prófétát, aki visszatéríti az 
atyák szívét a fiaikhoz". (Mal. 4, 5.) Ez, mint 
mondja, Illés, ha gondosan megfigyelitek. 
"Mert íme én elküldöm angyalomat színed 
előtt." (Mal. 3, 1.) Helyesen mondia: "Ha el 
akarjátok fogadni", mert ezzel kimutatia, 
hogy senkit sem kényszerít erőszakkal. Nem 
kényszerítlek, mondá. Ezt pedig azért 
mondta, hogy készséges akaratra találkm. s 
kimutassa, hogy ez az, az pedig ez. Mert 
mind a ketten ugyanazt a hivatalt vállalták, 
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mindketten előfutárok voltak. Ezért nem
csak egyszerűen azt mondta: "Ez Illés, ha
nem: Ha el akarjátok fogadni, ez ő", azaz, ha 
helyes lélekkel várjátok a leendőket De itt 
még nem is áll meg, hanem kimutatja, hogy 
az értelemre is szükség van, midőn ehhez a 
mondásához: "Ez Illés, az eljövendő", hozzá
kapcsolja: "Akinek fülei vannak a hallásra, 
hallja meg". Annyi talányszerű dolgot hozott 
föl, hogy kérdezösködésre indítson. Mert ha 
így sem ébredtek föl, akkor még kevésbbé, 
ha mínden világos és nyilvánvaló lett volna. 
Azt sem lehet mondani, hogy nem mertek 
kérdezni, vagy hogy ő nehezen volt megért
hető. Mert akik öt semmitmondó kérdésekkel 
zaklatták és kísértették, s akkor sem szűn
tek meg, midőn számtalanszor visszautasít
tattak, miért ne kérdezték volna meg a szük
ségesekről öt, ha egyáltalán tanulni akartak 
tőle valamit? Ha a törvényszerű dolgokról 
megkérdezték, arról, hogy mi az első paran
csolat és hasonlókról, jóllehet erre semmi 
szükségük sem volt; hogy van az, hogy mi
dőn olyanokat mondott, amelyekre minden
képen felelnie kellett volna, nem kutatták 
véleményét? ámbár úgy látszik, hogy erre 
nagyon is buzdította és vonzotta öket? Mert 
erre indította öket, midön azt mondotta: "Az 
erőszakosak ragadják el azt"; s ugyanezt 
tette, midön így szólt: "Akinek fülei vannak 
a hallásra, hallja meg". 

Krisztusnak és Jánosnak ugyanaz volt a 
célja. - Ez utóbbiak úgy tűnnek föl, mintha 
az előzöktől nem is függenének, pedig tel
jesen ahhoz a sorozathoz tartoznak: mert 
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ugyanarra a dologra irányulnak, hogy kimu
tassák, miszerint János vele összhangban 
cselekedett, bár a történtek ellentéteseknek 
látszottak, s ez a kérdésre is vonatkozik: ki
mutatja továbbá, hogy semmi olyant nem 
mulasztott el, ami üdvösségüknek javára 
szolgálhatott, amint a próféta a szőlöröl 

mondotta: "Mit kellett volna még tennem 
szőlőmmel, és nem tettem meg vele?" (lz. 
5, 4.) "Mert kihez hasonlítsam, mondá, ezt a 
nemzedéket? Hasonló a piacon tanyázó gyer
mekekhez, kik mondják: Furulyáztunk nek
tek és nem táncoltatok; jajgattunk és nem 
siránkoztatok. Mert eljött János, nem evett 
és nem ivott, és azt mondják: Ordöge va
gyon. Eljött az Emberfia, eszik és iszik, és 
azt mondják: Ime a falánk és borissza ember, 
a vámosok és bűnösök barátja." Azaz ellen
tétes útra léptem én és János, de ugyanazt 
tesszük, mint midőn a vadászok nehezen el
ejthető vadat látnak, mely két úton mehet a 
tőr felé, mind a két utat elfoglalják, s így 
egyik a másik felé hajtja, hogy egyik bizto
san elejtse. De nézd, az egész emberi nem 
hogyan szokta csodálni a böjtölést, továbbá 
a szigorú és bölcselőhöz méltó életet. Azért 
volt megállapítva, hogy János ifjúkorától 
ezt az életmódot folytassa, s ennek alapján 
mindaz, amit mond, hitelre méltó legyen. De 
mi akkor az oka - kérded-, hogy Jézus 
nem ezt utat járta? Sőt ellenkezőleg ő is így 
jelent meg közöttünk, midőn negyven napig 
böjtölt, és tanítván körüljárt, és nem volt, 
ahol a fejét lehajtsa: igaz ugyan, hogy más
képen tette, de csak azért, hogy abból is 
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hasznot húzzon. Mert egyezett vele abban, 
hogy ugyanazt az utat járta, de sokkal na~ 
gyobb is volt, mint az, aki azért járta ezt az 
utat, hogy tanuságával az utána jövőt meg~ 
dicsőítse. Egyébként János csak életét és 
életmódját állította elénk. "Csodajelet azon~ 
ban nem tett" (Ján. 10, 41.): Krisztus pedig 
csodajelekkel és csodákkal tett tanubizony
ságot. Hagyta tehát, hogy Jánost böjtölése 
miatt magasztalják, ő a másik utat válasz~ 
totta, betért a vámosok asztalához, evett és 
ivott. 



4. Advent 3. vasárnapjára1 

Szörnyú dolog az mgység, szeretteim, 
szörnyú és veszedelmes az irigykedökre 
nézve, nem azokra, akikre irigykednek. 
Mert elsósorban nekik árt és őket teszi 
tönkre, mint a halálos méreg, úgy neheze
dik lelkükre. Ha pedig némiképen meg is 
sérti azokat, akikre irigykednek, ez olyan 
kis és semmitmondó kár, hogy a veszteség
nél nagyobb hasznot jelent. Nem csupán az 
írigységben, hanem az összes többiben (t. i. 
bűnben) is, nem aki a rosszat elszenvedi, 
hanem aki azt okozza, az szenved kárt. Ha 
nem így lenne, Pál nem parancsolta volna 
tanítványainak, hogy inkább viseljék el a 
jogtalanságot, mintsem jogtalanságot okoz
zanak, midön ezt mondja: Miérl nem viseli
tek el inkább az igazságtalanságot? Miért 
nem túrítek el a károsodást? Mert nagyon is 
jól tudta, hogy nem a rosszat elszenvedöre, 
hanem arra, aki rosszat cselekszik, leselke
dik a romlás mindenfelé. Mindez pedig a 
zsidók féltékenykedése miatt mondatott ne
künk. Mert, akik a városokból Jánoshoz 
özönlöttek, és búneiket beismerték, és meg
keresztelkedtek, ezek a keresztség után 

1 Aranyszájú Szent János homiliája. Ján. l, 19-
28.-ról. (ln Matth. hom. 16. P. G. 59, 101-108.) 
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mintegy bizonyos fokig lelkületüket meg
változtatván, küldötték hozzá a kérdezós
ködőket: "Ki vagy te?" Valóban viperák faj
zatai, kígyók, és ha van még ezeknél súlyo
sabb. Hitvány házasságtörő és feslett nem
zedék, megkeresztelkedésed után keresed a 
keresztelőt és kutatsz utána kiváncsian? 
Van-e ennél az esztelenségnél nagyobb esz
telenség? Hogyan mentetek ki? hogyan val
lottátok meg bűneiteket? hogyan siettetek a 
keresztelőhöz? hogyan kérdeztétek afelől, 
hogy mit kell tennetek? Mindezeket meg
gondolás nélkül tettétek, s eljárástoknak sem 
okát, sem alapját nem ismeritek. Azonban 
ezekből semmit sem mondott, és semmiféle 
szemrehányást sem tett nekik Szent János, 
s nem is gyűlölködve, hanem teljes sze
lídséggel válaszolt nekik. Hogy pedig miért 
cselekedett így, érdemes megtudni, hogy 
azoknak gonoszsága mindenki előtt vilá
gossá legyen és kinyilvánuljon. Gyakran tett 
tanuságot János Krisztusról a zsidók előtt, 
és midőn megkeresztelte őket gyakran meg
emlékezett Krisztusról és mondotta: .,En 
ugyan vízzel keresztellek titeket; aki pedig 
utánam jövendő hatalmasabb nálamnál ... 
ö Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket 
megkeresztelni." (Mát. 3, 11.) Vele szem
ben tehát bizonyos emberi érzelemmel visel
kedtek. Ugyanis a világnak a dicsőségét 
szemlélték, és a külsö szerint nézve a dol
gokat, úgy gondolták, hogy méltatlan hozzá, 
hogy alárendeltje legyen Krisztusnak. Hi
szen sok olyan külsöleges dolog volt, ami 
Jánost feltűnövé tette: mindenekelótt 'elő-

Keresztény remeklrók. 13. 3 



34 A szeniatyák beszédei 

kelő és híres származása; főpapnak a fia 
volt ugyanis; továbbá táplálkozása és szigorú 
életmodja, a romdenféle emberi dolgoknak a 
megvetése, mert nem sokra becsülte a ruhá
zatot, asztalt, lakást és annak táplálékai.t, 
mint aki azelőtt a pusztában töltötte idejét. 
S mindebben Krisztusnak ellentéte volt: ő 
ugyanis egyszerűbb családból származott, s 
ezt gyakran szemére is vetették, mondván: 
"Nemde, ez az ács fia? nemde anyja Máriá
nak neveztetik? és atyafiai Jakab és Jó
zsef?" (Mát. 13, 55.) Az a hely pedig, ame
lyikről azt gondolták, hogy az ő hazája, any
nyira gyűlöletes volt, hogy Natánae! is azt 
mondotta: "Jöhet-e valami jó Názáretből?· 
(Ján. 1, 46.) Ehhez járult az egyszerű élet
mód, a közönséges ruházat. Nem volt ugyanis 
neki bőröve, sem pedig szőrruhát nem viselt, 
mézzel és sáskákkal nem táplálkozott; hanem 
közönséges ételekkel élt, még gyarló embe
reknek és vámosoknak a lakomáján is részt
vett, hogy azokat magához vonzza. A ,:sidók 
ezt nem tudták megérteni, s meg is gyűlölték 
őt, mint maga mondja: "Eljött az Emberfia, 
eszik és iszik, és azt mondják: Ime, a falánk 
és borissza ember, a vámosok és bűnösók 
barátja." (Mát. 11, 19.) Midőn tehát J&nos 
gyakran Krisztushoz küldötte a zsidókat, s 
ezek őt Jánosnál alacsonyabb rendűnek lát
ták; minthogy miatta szégyenkeztek és ne
hezteltek rá, jobban szerették volna, ha 
J án os marad az ő mesterük, ezt azonban 
nem merték nyiltan megmondani; hanem 
ehelyett küldöttséget menesztettek hozzája, 
mert remélték, hogy hízelgésükkel rávehetik 
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arra, hogy magát Krisztusnak vallja. Nem is 
alacsonyabbrangú embereket küldenek, mint 
Krisztushoz, midőn beszédében meg akarták 
fogni; oda szolgákat, majd herodiánusokat 
és hasonló fajta embereket küldtek; ide azon
ban papokat és levitákat; nem is akármilyen 
papokat, hanem Jeruzsálemből, azaz elő

kelőbbeket (mert nem ok nélkül jegyezte ezt 
meg az evangélista): és elküldik őket, hogy 
megkérdezzék: "Ki vagy te?"' Születésének 
körülményei ugyan annyira nyilvánvalók 
voltak, hogy mindenki azt mondogatta: "Hát 
mi lesz ebből a gyermekből?'' (Luk. l, 66.) 
s ez az egész hegyvidéken elterjedt. Midi'ln 
pedig a Jordánhoz jött, az összes városok 
hozzásiettek, és Jeruzsálemből, valamint 
egész Judeából Jánoshoz mentek, hogy 
megkeresztelkedjenek. Ezek tehát most nem 
azért kérdezik, mert nem ismerik őt (Inert 
hogyne ismerték volna azt, aki annyiféle 
módon bemutatkozott előttük?), hanem, hogy 
őt arra, amiről föntebb szólottam, rávezes
sék. 

Halljad tehát miképen felelt meg ez a szent 
férfiú a kérdezők szándékára, nem pedig 
magára a kérdésükre. Midőn ugyanis azt 
mondották neki: Ki vagy te? nem azt felelte 
nekik, amit nyilván felelnie kellett volna: 
Én vagyok a pusztába kiáltónak szava (Ján. 
t, 23.), hanem mit tett? Azt távolította el, ami 
gyanakvásuknak alapjául szolgált. Mert erre 
a kérdésükre: Ki vagy te? "Megvallotta és 
nem tagadta és megvallotta, hogy én nem 
vagyok a Krisztus." S vedd észre az evangé
lista bölcsességét. Háromszor ugyanazt 

a• 
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mondja, hogy a Keresztelőnek erényét, azok
nak pedig haszontalanságát és esztelenségét 
kimutassa. Lukács pedig azt mondja, hogy 
midön a tömeg öt Krisztusnak gondolta, ö 
ezt a gyanakvást megszüntette. A ház szal
gájának kötelessége nemcsak az, hogy Urá
nak dicsőségét ne akarja magának megsze
rezni, hanem még ha a tömeg föl is ajánlja 
azt neki, utasítsa vissza. Valóban a tömegben 
együgyűségből és tudatlanságból támadt ez 
a gyanú, ezek azonban, mint mondtam, rossz 
szándékkal kérdezték öt, mert remélték, 
hogy hízelgésükkel elérik azt, amire töre
kedtek. Ha ezt nem remélték volna, nem tér
tek volna át mindjárt egy másik kérdésre, 
hanem méltatlankodtak volna, hogy az elő
terjesztett kérdésükre nem felelt és ezt mon
dották volna: Vajjon te azt hiszed, hogy mi 
ezt gyanítottuk? vagy azért jöttünk, hogy 
efelől kérdezösködjünk? 

Hanem mint akiket rajtaérnek és megfog
nak, másik kérdésre térnek át: "Hogy van 
tehát a dolog? Illés vagy-e te? Es mondá: 
Nem vagyok." Mert róla is 'rem élték, hogy 
eljön, amint Krisztus is mondja. Midön 
ugyanis megkérdezték tanítványai: "Mit be
szélnek hát az írástudók, hogy előbb lllés
nek kell eljönni?" ö így felelt: "Illés ugyan 
eljön és majd helyreállít mindeneket". (Mát. 
17, 10. sk.) Azután ezt kérdezik: "A próféta 
vagy te? Es feleli: Nem". Es mégis próféta 
volt. Miért tagadja tehát? Ismét a kérdezök 
szándékára figyel. Remélték ugyanis, hogy 
egy kiváló próféta jön majd, akiről Mózes 
szólott: "Prófétát támaszt néked az úr, a te 
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Istened a te saját nemzetségedból s a te test
véreid közül, úgy mint engem: arra hall
gass". (Móz. V. 18, 15.) Ez pedig Krisztus 
volt. Azért nem mondják: Próféta vagy te? 
egy a próféták közül, hanem névelóvel: 
A próféta vagy te? az, akit Mózes előre hir
detet'? Ezért nem azt tagadta, hogy ó egy
általán próféta, hanem csak azt, hogy az a 
bizonyos próféta. "Mondották azért neki: Ki 
vagy tehát, hogy feleletet vigyünk azoknak, 
kik minket küldöttek? mit mondasz magad 
felől?" Látod milyen állhatatosak a kérde
zésben, és nem tágítanak; ó ellenben mérsék
lettel először alaptalan gyanakvásukat szün
teti meg, majd előterjeszti az igazságot. Ezt 
mondja ugyanis: "En vagyok a pusztában 
kiáltónak szava: Egyenesítsétek az úr útját, 
amint lzaiás próféta mondotta". Minthogy 
nagy és magasztos dolgot mondott Krisztus
ról, azoknak véleményéhez alkalmazkodva, 
azonnal a prófétához folyamodik, s ezzel 
teszi hitelesebbé szavait. 

"A küldöttek pedig a farizeusok közül vol
tak. Es kérdezték őt, mondván neki: Miért 
keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, 
sem lllés, sem a próféta?" Látjátok, nem 
alaptalanul mondottam, hogy mire akarták 
rábírni őt? Kezdetben ugyan nem mondták 
ezt, nehogy bárki azonnal rajtakaphassa 
öket. Azután minthogy már megmondta: 
"Nem vagyok a Krisztus", azok, hogy belső 
alattomos gondolatukat elleplezzék, ismét 
Illésre és a prófétára hivatkoznak. Midón 
pedig már azt is megmondta, hogy egyik 
sem ezek közül, végre leteszik álarcukat, 
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minthogy kétkedésre már nincs alap, s nyil
tan föltárják álnok gondolatukat, mondván: 
"Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a 
Krisztus?" Azután ismét homályosan beszél
nek, mással hozakodnak elő, IUéssel és a 
prófétával. Mivel ugyanis hízelgéssei nem 
tudták őt megingatni, remélték, hogy vádás
kodásukkal rá tudják őt kényszeríteni, hogy 
annak vallja magát, ami valójában nem volt: 
de ezt nem tudták elérni. O esztelenség! 
ó arcátlanság és időszerűtlen kíváncsiska
dási Azért küldtek benneteket, hogy meg
tudakoljátok tőle, ki ő és honnét való; vaj
jon törvényeket is akartok szabni számára? 
Hisz arra akartátok rákényszeríteni, hogy 
Krisztusnak vallja magát. O azonban most 
sem méltatlankodik, s bár méltányosnak lát
szik, nem hozakodik elő efélékkel: Vajjon 
ti parancsoltok nekem? ti szabtok számomra 
törvényt? hanem igazán nagyon szerénynek 
mutatkozik ismét. Ezt mondja ugyanis: "Én 
vízzel keresztelek; de köztetek áll az, kit ti 
nem ismertek. O az, ki utánam jövendó, ki 
megelőzött engem, kinek nem vagyok méltó 
sarúsziját megoldani". 

A zsidók, akik Keresztelő János tanus
kadását követelték, arra kérték, hogy ön
magát vádolja. - Milyen ellenvetést tud
nak még ezek után a zsidók fölhozni. Ezzel 
a kijelentéssel szemben már meg sem tud
nak mukkanni, az elítélésük már elhárítha
tatlan, maguk ellen hoztak ítéletet. Hogyan 
és milyen alapon? Hitelre méltónak tartot
ták Jánost és annyira igazmondónak, hogy 
neki nemcsak akkor kell hinni, mikor má-
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sokról tanuskodik, hanem akkor is, midőn 
önmagáról. Ha ugyanis nem ez lett volna a 
nézetük, akkor nem küldtek volna hozzája 
azért, hogy önmaga felől tudakolódzzanak 
nála. Hiszen tudjátok, hogy csak azoknak 
hisszük el azt, amit önmagukról mondanak, 
akiket teljesen igazmondóknak tartunk. Es 
nem csupán a szájukat némította el, hanem 
még azt a lelkületet is, amellyel hozzá siet
tek. Hiszen hatalmas igyekezettel mentek 
hozzá, ha később meg is változtak. Ezt a 
kettős magatartást jelezte Krisztus is, midőn 
azt mondotta: "ö égő és világító szövétnek 
volt; ti pedig ideig-óráig akartatok örven
dezni az ő fényében". (Ján. 5, 35.) Es felelete 
még inkább növelte hitelreméltóságát. "Aki 
ugyanis a maga dicsőségét nem keresi, az 
igaz és hamisság nincs benne." (Ján. 7, 18.) 
Ez pedig nem kereste, hanem máshoz küldte 
őket. A küldöttek pedig az előkelőbb és hitelt 
érdemlő férfiak közül kerültek ki, hogy 
semmi mentségre vagy bocsánatra ne ma
radjon hely, midőn Krisztusnak nem hittek. 
Mert miért nem hittetek azoknak, amiket 
őróla mondott János? Ti küldtétek előkelői
teket hozzája, ti kérdeztétek meg általuk őt! 
ti hallottátok, hogy mit felelt a Keresztelő. 
Azok minden igyekezetet, minden szargas
kadást fölhasználtak, mindent átkutattak és 
minden gyanújukat előhozták: s ő mégis 
nagy nyiltsággal vallotta, hogy ö nem a 
Krisztus, se nem Illés, sem pedig a próféta. 
S itt még nem állt meg, hanem megtanította 
őket, hogy ő kicsoda, s beszélt keresztségé
nek természetéről, hogy az csak csekély és 
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gyenge dolog, és a vízen kívül mást nem 
tartalmaz, a Krisztustól nyert keresztségnek 
a kiválóságát pedig kimutatta. Megemlíti 
lzaiás prófétát is, aki már régen tanuságot 
tett, azt úrnak, ezt pedig segítőnek és szal
gának nevezte. Ezután mi maradhatott hátra? 
nemde az, hogy higgyenek abban, akiről 

tanuságot tett, hogy imádják öt és Istennek 
vallják? Az ö tanuskodása ugyanis nem hí
zelgésböl származott, hanem az igazságból, 
mint azt a tanuskodó erkölcse és bölcsessége 
is mutatja. Márpedig egészen nyilvánvaló, 
hogy senki felebarátját nem helyezi maga 
elé, ha pedig megtiszteltetést tud magának 
szerezni, azt nem adja át másnak, főkép, 

midőn olyan nagy az a megtiszteltetés. Te
hát János, ha Krisztus nem lett volna Isten, 
soha ezt a tanuskodást nem tette volna. Mert 
ha ezt a megtiszteltetést, mint amely messze 
fölülmúlja természetét, magától elhárította: 
biztosan nem tulajdonította volna azt más, 
alacsonyabb rendű természetnek. "Közötte
tek áll pedig az, akit ti nem ism~rtek." Ezt 
mondotta, mert az, mint illő volt, mintha a 
tömeghez tartozott volna, elvegyült a nép 
közt, mint aki mindenütt a dölyfösségnek és 
a pompának megvetését tanítja. Hogy pedig 
megismerjék, megmondja a legpontosabb 
ismertetőjelet, t. i. hogy kicsoda és honnét 
jött. Azt ugyanis sokszor hangoztatta: "Utá
nam jövendő", mintha azt mondta volna: Ne 
gondoljátok, hogy az én keresztségemben 
minden megvan. Ha ez tökéletes volna, nem 
jönne utánam más, hogy másikat hozzon; ez 
azonban csak előkészítés és bizonyos útépi-
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tés ahhoz. A mieink csak árnyak és képek; 
kell, hogy jöjjön más valaki, aki az igazsá
got hozza. Tehát ez a kijelentés: "Utánam 
jövendő", főkép az ő méltóságát jelzi. Me rt 
ha már ez tökéletes lenne, akkor egy mási
kat nem kellene keresni. "Megelőzött en
gem; azaz nálamnál előkelőbb és dicsőbb. 
De hogy azt ne higgyék, hogy kiválóságát 
összehasonlítással akarja kimutatni, s hogy 
minden összehasonlítást kizárjon, hozzáteszi: 
"Kinek nem vagyok méltó sarúsziját meg
oldani"; azaz nemcsak megelőzött, hanem 
úgy áll a dolog, hogy arra sem vagyok 
méltó, hogy a legutolsó szolgá1 közé számít
sanak; a sarúszij megoldása ugyanis leg
utolsó szolgai munka. Ha pedig János nem 
méltó arra, hogy sarúsziját megoldja, János, 
akinél nincs nagyobb az asszonyok szülötteí 
közt (Luk. 7, 28; Mát. 11, 11): akkor magun
kat hová helyezzük? Ha ő, ki a földkerek
séggel egyenlő, sőt nagyobb volt: "Kikre 
nem volt méltó a világ" (Zsid. 11, 38), mél
tatlannak mondja magát és az utolsó szol
gák közé számítja: mit mondjunk mi, kik 
számtalan gonoszság alatt nyögünk, kik 
annyira távol állunk János erényétől, mint 
a föld az égtől? 

Ez tehát méltatlannak mondja magát arra, 
hogy sarúsziját megoldja. Az igazság ellen
ségei pedig akkora esztelenségre ragadtat
ják magukat, hogy méltóknak tartják magu
kat arra, hogy úgy ismerjék őt, mint ő ismeri 
önmagát. Van-e ennél az esztelenségnél útá
latosabb? van-e ennél az orcátlanságnál na
gyobb őrültség? Jól mondta a bölcs: "Az 
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ember gőgjének kezdete elpártolás Istentől". 
(Sir. 10, 14.) Nem vettetett volna le és nem 
is lett volna ördöggé a sátán, aki azelőtt 
nem volt ördög, ha ez a betegség nem érte 
volna el. Ez az előző bizalomból kivetette 
őt, ez a pokolba taszította, ez számára min
den bajnak a forrásává lett. Ez a bún 
ugyanis a léleknek minden erejét meg
ingatja, az alamizsnálkodást, az imádságot, 
a böjtöt és a többit is mind. Mert aki ma
gasztos az emberek között, az nem tiszta 
Isten előtt. 

A kevélység minden bűnnél rosszabb. 
A szemtelen embert erélyesen visszautasít
ják. - Nemcsak a paráznaság, nemcsak a 
házasságtörés szennyezi be az embert, ha
nem még sokkal inkább a kevélység. Miért? 
Mert a paráznaság sem olyan rossz, amit el 
lehetne nézni, de mégis azt mondhatja az 
illető, hogy a szenvedély vitte rá: a dölyfös
ségnek azonban nincs semmi oka, s olyan 
mentség sem hozható fel, amelyik az el
nézésnek legalább az árnyékát megérdem
lené: nem is más, mint a lélek fölfordulása, 
súlyos betegség, mely egyedül az esztelen
ségből ered. Nincs esztelenebb a dölyfös 
embernél, mégha nagyon gazdag is, mégha 
olyan nagy is a külső bölcsesége, bármilyen 
hatalmas is legyen, ha mindene megvan is, 
ami az emberek számára kívánatos. Mert az, 
aki valódi javakkal kevélykedik, szerencsét
len és nyomorult, hisz mindezeknek jutalmát 
elveszti: aki pedig semmiségek miatt fuval
kodik föl, árnyak és a fú virágai miatt (mert 
ez a hiú dicsőség) pöffeszkedik, nemde fö-



Advent 3. vasárnapjára '-'J 
'*" 

!ötte nevetséges, hiszen ugyanazt csinálja, 
mint az a szegény koldus, aki mindig éhe
zett, de ha egyszer éjjel valami szép álma 
volt, azzal már dicsekedett. Ú, szerencsétlen 
és nyomorult, míg lelkedet súlyos betegség 
rágja, végső szegénységben sínylődöl, ma
gadról pedig valami nagyot gondolsz azért, 
mert sok talentumnyi aranyad és nagy sereg 
szolgád van! Igazában ezek nem a tieidek. 
Ha nekem nem hiszel, akkor legalább más· 
gazdagoknak a tapasztalatából tanuld meg 
ezt. Ha azonban már annyira (részeg) vagy, 
hogy az ilyen példák nem hatnak rád, akkor 
várj csak egy kicsit és saját tapasztalatodból 
fogod megtanulni, hogy ezeknek semmi 
hasznát sem veszed akkor, midőn lelkedet 
kileheled, és egyetlen órádnak, egyetlen rö
vid percednek sem vagy ura, mindezeket 
akaratod ellenére is itt kell hagynod mások
nak, gyakran olyanoknak, akiknek nem aka
rod. Sokan ugyanis még csak nem is ren
delkezhettek ezekkel, hirtelen eltávoztak, 
bár szerették volna még élvezni ezeket, de 
nem engedtetett meg nekik, hanem elragad
tattak és elvitettek erőszakkal, s másoknak, 
akiknek legkevésbbé akarták, hagyták itt 
azokat. Hogy ez ne történhessék meg ve
lünk, már most, midőn még egészségünk 
engedi, küldjük el ezeket a mi városunkba. 
Mert csak így élvezhetjük majd ezeket, kü
lönben nem: mert csak így helyezzük el 
ezeket biztos menedékhelyre. Mert semmit, 
egyáltalán semmit sem lehet elvinni onnét, 
mert ott nincs halál, nincs vé~rendelet, nin
csenek örökösök, nincs rágalom vagy csel-
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vetés; hanem aki innét úgy távozik, hogy 
sokat visz magával, azokat ottan örökké 
élvezi. Ki annyira nyomorult, hogy ne 
akarna vagyonában örökké gyönyörködni? 
Vigyük át hát gazdagságunkat, és odaát 
helyezzük el. Nincs szükségünk szamarakra, 
tevékre, kocsikra, hajókra ehhez az átszállí
táshoz: ettől a nehézségtől megszabadít ben
nünket Isten; hanem csupán csak szegé· 
nyekre, sántákra, vakokra és betegekre van 
szükségünk. Ezekkel végre tudjuk hajtani 
ezt az átszállítást, ezek pénzünket átviszik 
az égbe; ezek, az ilyenfajta kincsek tulaj· 
donosai az örök javak örökségébe vezet· 
nek, amelyet bárcsak mi mindnyájan elnyer
hetnénk Urunknak Jézus Krisztusnak ke
gyelme és emberszeretete folytán, akivel és 
aki által legyen dicsőség az Atyának, a 
Szentlélekkel egyetemben, most és mindig, 
s mindörökön örökké. Amen. 



5. Ádvent 4. vasárnapjára1 

Isten fia mielótt az Egyházat összegyűj
tötte volna, már működik kicsiny szolgájá
ban. Es ezért jól állapítja meg Szent Lukács, 
hogy az Or igéje lőn Jánoshoz, Zakariás fiá
hoz a pusztában; hogy az Egyház nem em
bertől vette kezdetét, hanem az IgétőL 
Ugyanis az Egyház a pusztaság, mert "több 
fia lesz a pusztának, mint annak, akinek 
férje van." (Iz. 54, 1.) Hiszen neki mondja: 
"Orvendj, magtalan" (U. o.) és "UjJongJ te 
puszta" (Iz. 52, 9.), mert még idegenből jött 
népnek a munkálkodása nem művelte meg, 
és még azok a fák, melyek gyümölcsöt hozni 
nem tudtak, sem emelték fel érdemeiknek 
koronáját. Még nem jött el az, aki mond
hatná magáról: "En pedig olyan vagyok, 
mint a termékeny fügefa." (Zsolt. 51. 10.} 
Az az égi szóllőtó, .szavainak bizonyos buj
tásával, még nem szolgáltatta venyigéinek a 
gyümölcsöket. Lőn tehát az ige, hogy a föld, 
mely azelőtt puszta volt, gyümölcsöt hozzon 
számunkra. Lőn az ige, melyet követett a 
szó; az ige ugyanis belül működik, s ezt kö
veti a szónak szolgálata. Ezért mondja Dávid 
is: "Hittem, s azért szóltam." (Zsolt. 115, 10.) 
Elóbb hitt, hogy aztán szólhasson. 

1 Szent Ambrus magyarázata Luk. 3, 1-6.-hciz. (Ex· 
positio in Lucam !ib. II. 67-73. P. L. 15, 1658-1660.) 
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Lőn pedig az ige, hogy Keresztelő Szent 
János bűnbánatot hirdessen. S ezért sokan 
Szent Jánost a törvény előképének tartják; 
mert a törvény a bűnt meg tudta mutatni, de 
megbocsátani nem volt képes. A törvény 
ugyanis mindazt, aki a pogányok útját járta, 
elvonja a tévedéstől, visszatartja a bűntől: 
bűnbánatra vezérlí, hogy kegyelmet nyerjen. 
"A törvény és a próféták (pedig) Jánosig 
tartottak" (Luk. 16, 16); János pedig Krisztus 
előhírnöke. Igy a törvény az Egyház elóhir
nöke, s egyúttal a kegyelem bűnbán'lta. 

Tehát nagyon jó összefoglalást használ Szent 
Lukács ahhoz, hogy Jánost prófétának nyil
vánítsa, midőn azt mondja: lőn az úr igéje 
rajta: mást nem is tesz hozzá, mert nem szo
rul az ő bejelentésére az, aki Isten igéjeben 
bővelkedik. Tehát egy dolgot mondott, s 
ezzel mindent kijelentett 

Szent Máté és Márk ellenben a ruhával, 
övvel és étellel is be akarta mutatni a prófé
tát; mert ruhája teveszőrből készült, és bí)r 
övet hordott ágyéka fölött: tápláléka pedig 
sáska és erdei méz volt. (Mát. 3, 4; Márk 
1, 6.) Krisztus előhírnöke ugyanis nem hagyta 
a tisztátalan állatok bőrét tönkremenni; ezzel 
a ruházattal is előre akarta jelezni az el
jövendő Krisztust, aki miután a tisztátalan 
nemzedéknek állatias, és érdemeink ék
telensége helyett szennyesen összeszött bű
neit magára vette, a keresztnek ama győzelmi 
jelén, testünknek ezt a ruházatát le vetette. 

Akarhat-e mást jelenteni a bőrövvel való 
felövezés, mint hogy az a test, mely előbb rá 
szokott nehezedni a szellemre, az úr eljöve-



Advent 4. vasárnapjára 47 

tele után nem lesz már akadály, hanem a 
felövezés eszköze? Tudniillik Dávid szerint: 
"A fűzfákra . . . akasztjuk hangszereinket" 
(Zsolt. 136, 2.); és az Apostol szerint (Fil. 
3, 5.) nem vagyunk bizalmasai a testnek, 
de bizodalmunk van a testben: mivel a lé
lekben virul a buzgóság érzelme, és felövez
zük magunkat az égi parancsok iránti teljes 
engedelmességre lelki áhítatunk megfeszí
tésével, és testi szervezetünk fölkészítéséveL 

A prófétai eledel is hivatalára utal és titok
nak hírnöke. Van-e ugyanis haszontalanabb 
emberi foglalkozás, mint a sáskák keres
gélése: de ami a próféta titkát illeti, van··e 
ennél jelentőségteljesebb dolog? Mert a sás 
kák minél károsabbak a termésre, tehetetle
nebbek a hasznos munkára, már az érintésre 
menekülnek, határozatlanul ugrálnak és a 
szájukkal sziszegnek; de annál alkalm-:lsab
bak, hogy jelképei legyenek a pogány nép
nek, mely nem fáradozik, munkájának nincs 
gyümölcse, komolyság és szavak nélkül is 
a panasznak hangját hallatja s az élet igéjét 
nem ismeri. Ez a nép tehát a próféták táplá
léka; mert minél nagyobb számmal jön össze 
a nép, annál inkább növekszik a prófétai 
száj használata. Az Egyház kegyelmét is 
előre jelképezi az erdei méz, mely nem a 
zsidó nép törvényének méhkasán belül talál
ható bőségesen, hanem a mezőkön, és az 
erdő levelein a pogányok tévedésén ömlik· 
el, amint megvan írva: "Megtaláltuk azt az 
erdő mezein." (Zsolt 131, 6.) 

O bizony erdei mézet evett, hirdetvén 
ezzel, hogy a népeket a szikla mézével kell 
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táplálni, amint megíratott: "Es jóllakatta 
őket mézzel a kősziklából." (Zsolt. 80, 17.) 
Igy Illést is hollók táplálták a pusztában, 
hozott étellel és gazdagító itallal; hogy jelez
zék a nemzeteknek a vétkek iszonyú színé
től szennyes népeit, kik azelőtt undorító hul
lákban kerestek táplálékot, most magukat 
nyujtják a prófétáknak hozott táplálékul. 
A próféták tápláléka ugyanis az isteni aka
rat végrehajtása, miként maga az úr jelen
tette ki: "Az én eledelem az, hogy annak 
akaratát cselekedjem, ki engem küldött. .. 
(Ján. 4, 34.) 

János az Igének előhírnöke méltán nevez
tetik szónak. Mert midón megkérdezték 
magát Jánost: .. Mit mondasz magad felől?"' 
így szólt: "En vagyok a pusztában kiáltónak 
szava." (Ján. l, 22. sk.) s ezért azt i.s mondta: 
.. Aki utánam jön, megelőzött engem:· (Ján. 
1, 30.); mivel az alacsonyabbrendü szó elő] 
megy, az ige, amely kiválóbb, követi. Azért 
akarta azt is, hogy János megkeresztelje; 
mivel az emberekben az igét a tanító szava 
megszenteli. Talán Zakariás is azért kapta 
vissza szavát, mivel szót szólott. 



6. Karácsony utáni vasárnapra 

"És az ő atyja és anyja csodálkozának 
azokon, amiket felőle mondtak." (Lk. 2, 33.) 

Ha az evangélium idézett részét szem
ügyre vesszük, belátjuk, hogy Mária és Jó
zsef nem ok nélkül csodálkoztak azon, ami
ket a gyermek Jézusról hallottak. Vissza
emlékeztek ugyanis arra, hogy születésekor 
pásztoroktól hallották, hogy angyalok jelen
tek meg, örömet hirdettek minden népnek, 
hogy szűz fogant és szült. Visszaemlékeztek 
arra, hogy a napkeleti bölcsek nemcsak 
imádták a kisdedet, hanem titokzatos aján
dékaikat is felajánlották neki. Az is emléke
zetükben volt, ahogy Siilleon kezében tar
totta és megáldotta, ahogy Anna jövendölt 
róla. Ezeken csodálkozott Mária és József. 

"És megáldá őket Simeon, és mondá Má
riának, az ő anyjának: Ime tétetett ez sokak 
romlására és feltámadására." (Lk. 2, 34.) 

Az agg Simeon, aki úgy várta az úr eljö
vetelét, miután karjaiban hordozta és meg
áldotta, Máriát és Józsefet is megáldoUa.
Azt a részt: "megáldotta őket" nem úgy kell 
értenünk, mintha ez Krisztusra is vonatkoz
nék, hiszen az apostol tanusága szerint min
den áldás tőle származik: "Áldott legyen 

1 Sz. Halberstadti Haymo 13. beszéde de tempore. 
P. L. 118, 83-90; lÖViditve. 

Keresztény remekfrók. 13. 
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Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene és 
Atyja, aki megáldott minket Krisztusban 
minden mennyei,. lelki áldással". (Ef. 1, 3.) 
Tehát a Szentírás fenti kifejezése nem Jé
zusra, hanem Máriára és Józsefre vonatko
zik. Simeon úgy értette, hogy minden ál
dásra legméltóbb az, aki méltó volt szülni a 
mindenekfelett örökké áldott Istent. 

"Neked magadnak is tőr fogja átjárni lel
kedet." (Lk. 2, 35.) 

Semmi írás, semmi hagyomány nem tud 
arról, mintha a Boldogságos Szúz tőrszúrás 
következtében költözött volna el e világról. 
De ha így történt volna is, nem a láthatat
lan lelket, hanem a testet járta volna át a 
tőr. Tehát itt a tőr azt a kemény megpróbál
tatást és hallatlan szenvedést jelképezi, ame
lyet Mária az Úr szenvedése következtében 
élt át. Bár nem kételkedett abban, hogy Jé
zus az Isten Fia és fel fog támadni, mégsem 
képzelhetjük azt, hogy nagy fájdalom nélkül 
tudta volna szemlélni az ö szepiátelen tes
téből született Udvözítő keresztrefeszítését 
Vélhetőleg az ö nagy fájdalmáról énekelte 
egykor a próféta: "O, ti mindnyájan, kik 
jártok-keltek az úton, nézzetek ide és lássá
tok: van-e oly fájdalom, mint az én fájdal
mam". (Jer. Sir. 1, 12.) Azt a fájdalmat és 
szenvedést akarta tehát Simeon a tőr szóvaJ 
jelképezni, amelyet Mária Krisztus halála
kor érzett. Egyébként sem szakatlan a Szent
írásban, hogy tőr van nagy szenvedés he
lyett. Ebben az értelemben olvassuk az 
egyiptomi megpróbáltatásokat keményen 
túró Józsefről~ "Kard járta át lelkét". 
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.,És vala egy Anna nevű próféta asszony, 
Fanuel leánya Ase( törzséből, aki ,igen elő
haladott napjaiban, miután férjével hét esz
tendeig élt szűzessége után, és már nyolc
vannégyéves özvegy volt és nem vált meg 
a templomtól, böjtöléssel és imádsággal szal
gálván éjjel és nappal. Ez is ugyanazon órá
ban odajövén dícséri az Urat, és szóla felőle 
mindazoknak, kik várják vala Izrael meg
váltását." 

Simeon jóslása után az özvegy Anna lép 
a színre. Az. ugyanis a dolgok rendje, hogy 
az úr születéséről először férfiak tegyenek 
tanuságot, csak azután az asszonyok. Mivel 
pedig az úr minden nem és kor megváltá
sára jött, méltó volt, hogy minden kor tanus
kodjék az ő születéséről. Jövendölt is róla 
a házaséletet élő épúgy, mint a szűz, jöven
dölt az öreg és az özvegy, hogy semmiféle 
nem, semmiféle kor ne hiányozzék magasz
talói közül, és beteljesedjék a jövendölés: 
.,Dícsérjétek az Urat az egekből, dícsérjétek 
öt a magasságban! Ifjak és szűzek, vének és 
gyermekek: dícsérjék az úr nevét". (Zsolt. 
148, 1. 12.) 

.,És miután mindent elvégeztek az úr tör
vénye szerint, visszatérének Galileába, az ö 
városukba, Názáretbe." Itt Lukács evangé
lista nem tér ki arra, hogy a Kisdedet Heró
des üldözése miatt angyali intésre Egyip
tomba vitték, és csak az üldözö halála után 
tért vissza ugyancsak angyal intésére Gali
leába, Názáretbe. Lukács ugyanis jól tudta, 
hogy mindezt bőségesen megírta Máté evan
gélista. Az pedig gyakori az evangélisták-

4* 
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nál, hogy az egyik elhagyja azt, amiről 

tudja, hogy a másik már írt. 
"A gyermek pedig növekszik és eroso

dik vala, telve bölcseséggel, és az lsten ke· 
gy elme vala rajta." 

Mint gyermek, és mint kevéssel kisebb az 
angyaloknál, növekedhetett és erősödhetett, 
mivel testet öltött a mi üdvösségünkért. De 
bölcseségben sem nem növekedhetett, sem 
nem erősödhetett, mert nem mérték szerint 
kapta a Szentlélek kegyelmét, mint az embe
rek, hanem, mint az apostol mondja, testé
ben lakozik az istenség egész teljessége. 

Az pedig: "Es az Isten kegyelme vala 
rajta" azt jelenti, hogy az úr Isten különös 
kegyelmet adott az ember Jézus Krisztus
nak, hogy emberi léte kezdetétől tökéletes 
lsten és ember legyen, aki felvévén az em
berit, nem vetette le az istenit. Erről mondja 
Szent János evangélista: "Látók az ő di
csőségét, mint az Atya egyszülöttének di
csőségét, ki tele volt malaszttal és igazság
gal". (Jn. 1, 14.) A zsoltáros pedig azt 
mondja: "Azért kent fel téged az lsten, a te 
Istened az öröm olajával, társaid felett", 
(Zsolt. 44, 8.) 



7. Vízkereszt utáni vasámapra1 

"Mikor azután tizenkét esztendős lett, föl
menvén azok Jeruzsálembe az ünnepi szo
kás szerint ... midön visszatérőben voltak, a 
gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben.'' 
(Luk. 2, 42-43.) Mindenek előtt ne kerülje 
el figyelmünket ennek az eseménynek cso· 
dálatos finomsága. Ismernünk kell, hogy az 
izraelitáknál az volt a szokás, hogy rnikor 
felmentek az ünnepre, külön mentek a fer
fiak és külön az asszonyok. A gyermek Jézus 
valószínűleg egyszer nevelőatyjával meut a 
férfiak csoportjában, máskor édesanyjával az 
asszonyok között és betöltött mindent jelen. 
létének édességével. Gondoljuk csak meg, 
mily szerencsések voltak azok, akik oly 
hosszú ideig láthatták és hallhatták kedves 
szavát. Az idősek ámultak, a fiatalok csodál
koztak és a vele egykorú gy~rekek tiszte
lettel álltak komolysága és beszédének böl
csesége előtt. Azt hiszem, hogy arcának szép
sége az égi kegyelem ragyogása magára 
vonta mindenki tekintetét, mindenki figyelte 
szavait. Mindenki vele szeretett volna lenni, 
mindenki magával akarta vinni. Az öregek 
csókolgatják, az ifjak átölelik,_ a gyermekek 

1 Szent Elréd rievalli apát: Szentbeszéd a tizenkét· 
éves Jézusról. (P. L. 184. 852-855. rövidítve.) 
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kísérik. Milyen nagy lehetett a gyerekek 
szomorúsága, ha tovább időzött a férfiak 
között? Mennyire sajnálhatták a jámbor asz
szonyok, ha kissé hosszasan volt atyjával 
vagy társaival. Hiszem, hogy mindegyik fel
kiáltott szíve mélyén: "Csókoljon meg engem 
szája csókjával." (En. 1, 1.) 

"A gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálem
ben és nem vevék észre szülői." (Luk. 2, 43.) 
Mindegyik azt gondolta, hogy a másiknál 
van. Nem vették észre szülói, hogy nincs 
velük, míg meg nem tették a napi utat és az 
összes családoknál nem keresték, akik velük 
együtt mentek fel az ünnepre, keresték a 
rokonok és ismerősök között. Mivel nem 
találták, visszatértek Jeruzsálembe és három 
nap mulva megtalálták a templomban. Hol 
voltál ez alatt a három nap alatt, jóságos 
Jézusunk? Ki adott neked ételt és italt? Ki 
adott szállást? Ki viselt rád gondot? Tudom, 
mivel magad akartad felvenni a mi gyenge
ségünket, amikor akarod, megmutatod saját 
erődet és nincs szükséged semmire mint az 
embereknek. Hol lehettél Uram\ .Jézus? 
Minderröl szabad találgatnunk, sejtetnünk 
valamit, de vakon állítani semmit sem sza
bad. Mit mondjak, Istenem? Talán azt, hogy 
annyira hasonló lettél a mi nyomorúságunk
hoz mindenben és az emberi természet min
den baját magadra vetted és mint egy a sze
gények közül ajtóról-ajtóra járva koldultál? 
Ki adna nekem, annak a szent ételnek mara
dékaiból, vagy ki részesít engem azokból a 
koldult morzsákból? 
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"Három nap mulva megtalálták őt a temp
lomban a tanítók közt ülve, mint hallgatá és 
kérdezé őket." (Luk. 2, 46.) Mint angyalok
nak beszélt mennyei Atyjának megváltási 
szándékáról .itt a legszentebb helyen a jeru
zsálemi templomban és azok előtt, akik 
ennek a szent igéretnek kincsét őrizték a 
szent iratokban. Lassan kezdte kifejteni, elő
ször hallgatva és kérdezve, majd eléjük 
tárva a legszentebb titkokat. Végül mind
nyájan csodálkoztak okosságán és felele
tein. Örök példát adott a fiataloknak aláza
tosságra és tiszteletre, hogy idősebbek kö
zött hallgassanak, kérdezősködjenek és tanul
janak. Mondd nekem, szeretett úrnőm, Iste-, 
nem anyja, mekkora csodálkozás, mekkora 
öröm töltötte el lelkedet, mikor szeretett 
Fiadat az Úr Jézust, nem gyermekek, hanem 
tanítók között találtad, mikor láttad, hogy 
mindenki szeme feléje irányul, mikor láttad, 
hogy mindenki őrá figyel, mikor okosságáról 
és feleleteiról beszéltek ki_csinyek és nagyok, 
tudósok és egyszerűek. ' "Megleltem, akit 
szeret a lelkem, megragadtam, el nem enge
dem." (Én. 3, 4.) Tartsd édes Úrnőnk, tartsd 
akit szeretsz, borulj nyakába, öleld, csókold 
és pótold a háromnapi távollétet sokszoros 
örömmel. 

"Gyermekem! Miért cselekedtél így ve
lünk? "Ime atyád és én bánkódva kerestünk 
téged." (Luk. 2, 48.) Újra mondom, Úrnőm, 
miért szomorkodtál? Hiszem, hogy nem 
éhségtől, nem szomjúságtól féltetted gyerme
kedet, akiról tudtad. hogy Isten, hanem 
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aggódtál és jelenlétének kimondhatatlan 
boldogságát kerested. Annyira édes &z Or 
Jézus azoknak, akik ízlelték jelenlétének 
boldogságát, annyira gyönyörűség látniok, 
hogy a legkisebb távolléte is nagy fájdal
mat okoz. 

"Miért, hogy engem kerestetek? Nem tud
tátok-e, hogy az én Atyám dolgaiban kell 
lennem?" (Luk. 2, 49.) Már itt kezdi felfedni 
a mennyei titkot, amelyekkel itt foglalkozott 
három napon át. Erőteljesen és nyomaté
kosan példát ad az alázatosságra, engedel
mességre és saját akaratunk elhagyására. az 
idősebbek parancsának követésére és még 
a hasznosabbnak Iátszók elhagyására Is, 
mikor itt annyira magasztos, annyira hasz
nos, annyira szükséges dolgok elhagyásával 
aláveti magát az idősebbek akaratának, amint 
az evangélista mondja: "Hazatért velük ... 
és engedelmes vala nekik." (Luk. 2, St.) 

De mit mond az evangélista, hogy tudni
illik "ők nem értették a beszédet, melyet 
nekik mondott"? (Luk. 2, 50.) Úgy gondolom, 
nogy Szúz Máriára nem vonatkoznak ezek 
a szavak, ki mióta a Szentlélek reá szállott 
és a Magasságbelinek ereje megámyékozta, 
ismerte fiának minden szándékát. Míg mások 
nem értették meg és nem tudták, amit mon
dott, Mária aki tudta és megértette "szívében 
tartja mindez igéket". (Luk. 2, 51.) Emlékeze
tében megőrizte, elmélkedve gondolkodott 
felette és a többtekkel amit róla hallott és 
látott, nem feledte el. lgy a Szent Szúz már 
akkor kegyesen gondoskodott rólunk, hogy 
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ezek a kedves, üdvös és annyira hasznos 
szavak nem merültek feledésbe és így leírták 
és prédikálják és érezzük ennek a lelki 
tápláléknak édes ízét. Ez a nagyokosságú 
Szent Szűz mindent megőrizett; hűségesen 
szent félelemmel eltelve hallgatott, alkalmas 
időben elmondotta és rábízta az apostolokra 
és tanítványokra, hogy prédikálják.. 



8. Vízkereszt utáni 2. vasárnapra1 

A mi Urunk Jézus Krisztusnak az a cso
dája, amellyel a vizet borrá változtatta, nem 
is csodálatos azok számára, akik ismerik, 
hogy Isten tette ezt. Hiszen ugyanaz tette 
borrá, a mennyegző ama napján annak a hat 
kővedernek tartalmát, amelyeket vízzel töl
tetett meg (Ján. 2, 6, 11.), aki minden évhen 
megteszi ezt a szőlőtőkékben. Mert miként 
az úr közreműködésével változott át borrá, 
amit a szolgák vedrekben öntöttek, ugyan
úgy ugyanannak az úrnak közreműköMsé
vel változik át borrá az is, amit a felhők 
öntenek. Ezt azonban nem csodáljuk, mert 
minden évben megtörténik.Gyakorisága foly
tán elveszíti csodálatosságát, mert nagyobb 
megfontolást is igényel, mint az, ami a vizPs 
vedrekben ment végbe. De ki is az, ki mt-~g
fontolja Isten műveit, melyek kormányozzák 
és irányítják ezt az egész világot, s nem ámul 
és bámul elbűvölten a csodáktól? Ha meg
fontolja egyetlen gabonaszemnek vagy mag
nak az erejét, hogy milyen nagy dolog az, 
mely szinte félelmet kelt a szemlélőben.. De 
minthogy az emberek másra irányították 
figyelmüket, elveszítették lsten műveinek 
szemléletét, mely naponkint a Teremtő ma-

1 Szt. Ágoston beszéde Szt. János evangéliumáról 
(2.1-11). (Tract. in Jo. 8, 1. 3. 9 és 9, 2. P. L. 35, 
1450-1459.) 
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gasztalására indítaná öket, ezért tartogatta 
Isten a maga számára néhány szakatlan 
dolog megtevését, hogy a szinte alvó embe
reket csodálatosabban serkenthesse az ö 
tiszteletére. Mikor egy halott föltámadott, 
az emberek elcsodálkoztak: naponta annyian 
születnek és senkisem csodálkozik. Ha böl
csebben mérlegelnénk, rájönnénk, hogy 
nagyobb csoda, ha létezni kezd az, aki nem 
volt, mintha föléled, aki már volt. Mégis. 
ugyanaz az lsten a mi Urunk Jézus Krisztus 
Atyja Igéje által teszi mindezt, és kormányoz 
az, aki teremtett. Az előbbi csodákat az ó 
Igéje, mint nála lévő Isten által vitte vég
hez: az utóbbiakat pedig az ö megtestesült 
és érettünk emberré lett Igéje által viszi 
véghez. Ha csodáljuk azt, amit az ernher
Jézus tett, csodálnunk kell az,okat is, ami!::.et 
az lsten-Jézus vitt véghez. Az lsten-Jézus 
teremtette az eget és a földet, a tengert és 
az égnek minden díszét, a föld gazdagságát 
és a tenger termékenyítő erejét; mindaz, ami 
csak szemünkbe ötlik, Jézus, az Isten által · 
lett. S látjuk ezeket, és ha megvan bennünk 
az ő Lelke, úgy tetszenek nekünk, hogy d i· 
csériük az Alkotót: Nem pedig úgy, ):logy a 
müvekhez fordulva, az Alkotóról me~feled
kezünk és arcunkat valahogyan arra ua
nyitva, amiket készített; hátat fordítunk 
annak, aki készítette. 

Midön tehát látjuk, hogy oly nagy dolgo
kat vitt véghez az J.sten-Jézus, mit csodál
kozunk azon, hogy a vizet borrá változtatta 
az ember-Jézus? Hiszen ő nem úgy lett em
berré, hogy istenségét elveszítette; hozzá-
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járult az ember, de nem veszett el az Isten. 
Tehát az is csinálta ezt is, aki azokat mind. 
Igy ne azon csodálkozzunk, hogy lsten ezt 
tette, hanem szeressük, mert közöttünk tette 
és a mi megváltásunkért müvelte. Mert va
lamire tetteivel is tanított minket. Gondo
lom, hogy nem ok nélkül jött a menyegzöre. 
Eltekintve a csodától, magában az ő tetté
ben is rejlik valami titokzatos és szent do
log. Zörgessünk, hogy m~gnyissa ezt szá
munkra és a láthatatlan bortól részegítsen 
meg bennünket, mert mi is víz voltunk és 
borrá tett bennünket, bölcsekké tett bennün
ket, mert az ő hitének bölcsesége van ben
nünk, akik ezelőtt oktalanok voltunk. És 
talán éppen a bölcseség alapján tudjuk, 
Istennek a tiszteletével és az ő fölségének 
dícséretével és az ő leghatalmasabb irgalmá
nak szeretetével megérteni, hogy mi is tör-· 
tént ebben a csodában. 

Miért mondta tehát a fiú az anyának, mi 
közöm nekem és neked, 6 asszony? még nem 
jött el az én órám. A mi Urunk Jézus Isten 
volt és ember is: amennyiben Isten volt, 
nem volt anyja,1 amennyiben ember volt, 
nem volt atyja. Az anya tehát a test anyja, 
az emberiség anyja, a gyöngeség anyja, me
lyet érettünk magára vett. A csodát pedig, 
melyet tenni szándékozott, istensége szerint 
akarta véghezvinni, nem gyengesége sze-

1 Jézus a második isteni személyben az isteni és 
emberi természetet egyesíti. Szent Agoston dZt akarja 
mondani, hogy Jézusnak isteni természete szerint 
nincs anyja, de nem mondja ezzel. hogy Jézusnak, aki 
Isten Fia, nincs anyja. Szüz Mária anyja annak, aki 
Isten Fia, tehát Isten anyja. ' 
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rint: amennyiben Isten volt, nem amennyi
ben gyengének született. De Isten gyönge
sége erősebb az embereknél. {Cor. I. 1, 25.) 
Tehát csodát kért az anya, de ő mintha 
nem ismemé az emberi érzelmeket, isteni 
cselekedeteket szándékozik véghezvinni, 
mintha mondaná, bennem azt, ami a cso
dát müveli, nem te szülted, istenségemet 
nem te hoztad a világra, de mivel te szül
ted az én gyengeségemet, akkor ismerlek 
majd meg téged, midőn maga a gyengeség 
függ majd a kereszten: mert ezt jelenti a 
"Még nem jött el az én órám". Akkor 
ugyanis megismerte, aki mindig is ismerte. 
Es mielőtt tőle született volna, már az 
előrerendelésben ismerte az anyát: de egy 
bizonyos titokzatos órában nem ismeri töl, 
és egy bizonyos titokzatos órában, mely 
még nem jött el, ismét fölismeri. Meit 
akkor ismerte föl, mikor az, amit szült, meg
halt. Es nem az halt meg, ami által Mária 
lett, hanem meghalt, ami Máriából lett: nem 
halt meg az istenségnek örökkévalósága, 
hanem a test gyöngesége halt meg. Ez bizto
sított bennünket arról, hogy a hivők hité
ben meg kell különböztetni azt, hogy ki és 
hogyan jött. Mert egy nő által, mint anya 
által jött az ég és föld Istene és U11a. Aki, 
amennyiben a világ ura, amennyiben az ég 
és föld ura, ura természetesen Máriának is, 
amennyiben az ég és föld teremtője, terem
tője Máriának is, de amennyiben azt mond
juk róla: "Asszonyból lett, a törvény alatt
valója lett" (Gal. 4, 4.), fia Máriának. 
Ugyanaz ura Máriának és fia is Máriának: 
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ugyanaz teremtője Máriának és teremtmény 
is Máriából. Ne csodálkozz azon, hogy fiú 
is és úr is; mert miként Mária, ugyanúgy 
Dávid fiának is mondatott, és azért fia Dá
vidnak, mert fia Máriának. Halljad az Apos
tolt, aki világosan meg is mondja: "Aki a 
testet tekintve, Dávid nemzetségéből szüle
tett". (Róm. l, 3.) Halljad Dávidnak Urát is, 
Dávid maga ugyanis ezt mondja: "Szólt dZ 

úr az én Uramnak: Ul j le Jobbom felől". 
(Zsolt. 109, 1.) Es Jézus is a zsidók elé tárta 
ezt, s meggyőzte öket erről. (Mát. 22, 45.) 
Hogyan volt tehát Dávidnak fia és Ura is; 
fia Dávidnak test szerint, Ura Dávidnak Isten
sége szerint: ugyanígy fia Máriának test sze
rint és Ura Máriának fönsége szerint. Mint
hogy tehát ö nem volt anyja istenségének,1 

már pedig a kért csodát majd istensége által 
viszi véghez, azért azt feleli neki: "Mi kö
zöm neked és nekem, ó asszony?" De ne 
gondold, hogy megtagadlak téged mint 
anyát, csak "Még nem jött el az én órám": 
ott ugyanis majd elismerlek téged, mikor a 
kereszten kezd függni az a gyengeség, mely
nek anyja vagy. Bizonyítsuk csak be, hogy 
ez mennyire igaz. Midön az Úr szenvedett, 
miként ugyanaz az evangélista mondja, aki 
ismerte az úr anyját, és aki a menyegzön is 
bemutatja nekünk az úr anyját. ö beszéli 
el, mondván: ott állott a kereszt alatt Jézus 
anyja és így szólt Jézus az ö anyjához, asz
szony, íme a te fiad: és a tanítványhoz, íme a 
te anyád. (Ján. l 9, 25-27.) A tanítványra bízza 

1 V. ö. a 60. l. je2yzetével. 
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az anyát az, aki az anyánál előbb hal majd meg, 
és még az anya halála előtt föl is támad, az 
ember az emberre bízza az embert. Ezt szúlte 
Mária. Már eljött az az óra, amelyről akkor 
azt mondotta: Még nem jött el az én órám 

Azzal, hogy Jézus, midőn meghívták, el
ment a menyegzőre, a titokzatos jelentéstől 
eltekintve, azt is meg akarta erősíteni, hogy 
az ő műve a házasság. Tudta ugyanis, hogy 
lesznek olyanok, kikről már az Apostol is 
mondta, hogy tilalmazzák a házasságot (Tim. 
I. 4, 3.), és azt mondják, hogy a házasság 
rossz és hogy az ördögtől származik: ámbár 
maga az úr mondja az evangéliumban, mi
dőn megkérdezték, hogy szabad-e az ember
nek bármely okból elbocsátani feleségét, 
hogy nem szabad - a paráznaság esetét ki

. véve. S ebben a feleletében, ha emlékeztek, 
ezt mondja: Amit Isten egybekötött, ember 
el ne válassza. (Mát. 19, 3-6.) Es akik ala
pos oktatást nyertek a katolikus hitben, 
azok tudják, hogy Isten alkotta a házassá
got, s miként az összekötés az Istentől, 

ugyanúgy a válás az ördögtől van. Parázna
ság esetén ugyanis azért szabad a feleséget 
elbocsátani, mert az már előbb sem akart 
feleség lenni, ki férjével szemben nem őrizte 
meg a hitvesi húséget. 1 És azok, kik szúzessé-

1 Szent Ágoston abból a feltevésből indul ki, hogy 
a házasságtörő asszony már a há'lasság elótt nem 
akarja a házassági hűséget, már a házasság dőtt fel
teszi, hogy nemcsak Iérjéé lesz. Ily esetben, ba bizo
nyítható, a házasság érvénytelen a szándék hianya 
miatt. Ha azonban a házasságot megelőző s:dnrlék 
nélkül bukik el az asszony, akkor a házasság érvény
ben marad, de a házasságtörövel az életközösséget 
meg lehet szüntetni. 
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get fogadtak Istennek, jóllehet az Egyház
ban a tiszteletnek és szentségnek magasabb 
fokát élvezik, ők sincsenek házasság nél
kül: mert ők is beletartoznak abba az egész 
Egyházzal való házasságba, amely házasság
ban a jegyes Krisztus. Tehát ezért is tett 
eleget e meghívásnak, és jött el a menyeg
zőre az úr, hogy a házastársi tisztaság erő
södjék és kitűnjék a házasságnak titka: mert 
ennek a házasságnak a vőlegénye, akinek 
azt mondták: Te mindeddig tartogattad a jó 
bort, az úr személyét is jelképezte. Hisz 
Krisztus is tartogatta mindezideig a jó bort, 
azaz az ő evangéliumát. 



9. Vízkereszt utáni 3. vasárnapra1 

A bélpoklos akkor járult hozzá, midőn le~ 
jött a hegyről, ez a százados pedig akkor, 
midőn Q,ement Kafarnaumba. Mi már most 
az oka, hogy sem ez, sem pedig amaz nem 
ment föl a hegyre. Nem henyeségből, hisz 
mindkettőnek forró volt a hite, hanem azért, 
hogy meg ne zavarják a tanítást. Hozzá
járulván pedig mondá: "Gyermekem ina
szakadtan fekszik házamban és kegyetle
nül gyötrődik". Egyesek ugyan azt mond· 
ják, hogy védekezett és annak az okát 
mondta meg, hogy miért nem hozta el őt, 
mert lehetetlen volt - mondják - azt az 
inaszakadtat, ki gyötrődött és már a végső
ket lélekzette, akár fekve is odahozni. Mert 
hogy már meg akart halni, azt Lukács meg is 
mondja már ezzel: "halófélben vala." (Luk. 
1, 2.) En azonban azt mondom, hogy ez annak 
a jele, hogy nagy volt a hite, még azokénál 
is sokkal nagyobb, akik betegüket a tetőn 
keresztül bocsátották le. (Márk. 2, 4.) Mint
hogy ugyanis nagyon jól tudta, hogy csupán 
a parancs is elég ahhoz, hogy a fekv5t fel• 
keltse, úgy gondolta, hogy felesleges őt 

odahívni. Mit csinált tehát Jézus? Azt, amit 

1 Aranyszájú Szt. János homiliája. Mát. 8, t-t 3.· 
ról. (In Matth. Hom. 26, l. 2. 4. 5. P. G. 57, 333--36, 
337-39.) 

Kereaztény remeklrók. 13. 5 
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eddig sohasem tett, itt megteszi, mert bár 
mindenfelé teljesítette a kérők óhaját, itt 
továbbmegy, s nemcsak azt ígéri meg, hogy 
meggyógyítja, hanem azt is, hogy elmegy 
hozzá a házába. Ezt pedig azért, hogy meg
tanuljuk a százados erényét, mert ha ezt nem 
ígérte volna meg, hanem ezt mondta volna: 
Menj, gyógyuljon meg gyermeked, talán 
mindebből semmit sem tudtunk volna meg. 
Hisz ugyanezt a föníciai asszony is meg
tette, de ellenkező módon. (Márk. 7, 25. skk.) 
Itt ugyan,is nem hívják a lakásba, magától 
ajánlja fel, hogy eljön, hogy megismerd a 
százados hitét és nagy alázatosságát. A föní
ciai asszonnyal szemben pedig az ajándékot 
is megtagadja, és mikor állhatatos marad, 
akkor is zavarba hozza. Mert bőlcs és ta
pasztalt orvos volt, tudta miképen lehet 
ellenkező dologgal ellenkező hatást elérni. 
Itt az önkéntes jővetellel, ott pedig hosszas 
vonakodás és visszautasítás által tárja fől 
az asszony hitét. Igy tett Ábrahámmal szem
ben is, mondván: "Nem titkolom el fiam 
Ábrahám előtt" (Gen. 18, 17.); hogy meg
tanuld az ő szeretetét és a szadarnaiakra is 
kiterjedő gondviselését. S azok, akik Lóthoz 
küldettek, vonakodtak bemenni hozzája, 
hogy megismerd eme igaz vendégszereteté
nek nagyságát. 

Mit mondott tehát a százados? "Nem va
gyok méltó, hogy hajlékomba jöjj". Halljuk 
.ezt meg mindnyájan, kik Krisztust akarjuk 
befogadni, mert most is be lehet öt fogadni. 
Halljuk és utánozzuk, s hasonló buzgósággal 
fogadjuk, mert midön egy szegény éhezőt 
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vagy ruhátlant befogadsz, öt fogadod be, s 
öt táplálod . .,Hanem csak szóval mondjad és 
meggyógyul az én fiam." Ime ö is ugyan
olyan helyesen vélekedik róla, mint a bél
poklos, mert ö sem mondja: "Kérd", s azt 
sem mondja "Könyörögj és imádkozz", ha
nem egyszerűen .,Parancsolj". Azután attól 
tartva, hogy szerénysége miatt vonakodik 
majd, ezt mondja: "Mert hisz én is hatalom 
alatt álló ember vagyok, katonák lévén alat
tam, s ha mondom ennek: "Menj, ö megyen, 
és másiknak: Jössz te, ö jön, és szolgámnak: 
tedd ezt, és teszi". De mit számí t az, ha a 
százados így is vélekedett! Mert azt keres
sük, hogy Krisztus mondta-e ezt és megerő
sítette-e. Helyesen és nagyon bölcsen mon
dod. Tehát lássuk ezt, s észre fogjuk venni, 
hogy ami a bélpoklossal történt, az történik 
meg itt is. Mert miként a bélpoklos mondta 
"Ha akarod" (s nem csupán a bélpoklosra 
támaszkodunk a hatalmat illetően, hanem 
Krisztus szavából is következik az, mert nem 
csupán ezt a véleményét nem oszlatta el, 
hanem még inkább megerősítette, és hozzá
tette azt, ami szinte feleslegesnek látszik, 
mondván: "Akarom, tisztulj meg", hogy 
annak a nézete megszilárduljon), ugyanúgy 
itt is nyugodtan megvizsgálhatjuk, hogy tör
tént-e valami hasonló; s azt fogjuk találni, 
hogy az ismét előfordult. Mert midön a szá
zados ezeket mondotta és tanuságot tett 
arról a nagy hatalomról, nemcsak, hogy nem 
utasította vissza, sőt még a jóváhagyásan 
felűl is tett valamit. Az evangélista ugyanis 
nemcsak azt mondta, hogy a beszédjét meg-
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dicsérte, hanem hogy a dicséret nagyszerű
ségét is jelezze, azt is mondta, hogy csodál
kozott, és nem egyszerűen csak csodálkozott, 
hanem az egész jelenlévő nép és mások elé 
is példaképül állította, hogy utánozzák. Lá
tod-e miképen csodálják az ő hatalmát 
mindazok, kik tanuságot tesznek róla? És 
csodálkozott a tömeg az ő tanításán, mert 
úgy tanított, mint akinek hatalma van, és 
nemcsak szemrehányást nem tett nekik, ha
nem magához vévén őket leszállott (a hegy
ról), s miattuk tisztította meg a bélpoklost, s 
így megerősített nézetüket. Az ugyanis azt 
mondta: "Ha akarsz, megtisztitha tsz engem", 
s ezért nemcsak nem feddette meg, hanem 
meggyógyítván úgy tisztította meg őt, amint 
az mondotta. Ez a százados pedig így szól: 
"Csak szóval mondjad, és meggyógyul az én 
fiam", és csodálkozott rajta mondván: "Nem 
találtam ekkora hitet Izraelben". 

Hogy pedig ellenkező oldalról is lássuk a 
dolgot: Márta, minthogy ezekből semmit sem 
mondott, sót ellenkezőleg, hogy "Bármit is 
kérsz az Istentől, megadja neked" (Jn. 11, 
22.), nemcsak dícséretben nem részesült, bár 
ismerte őt (Krisztus) s szerette is, mivel szer
fölött szorgoskodott körülötte, hanem meg is 
feddi és ki is javítja őt, ki nem helyesen 
szólt. Ezt mondta ugyanis neki: "Nem mon
dottam-e, hogy ha hiszel, meg fogod látni az 
Isten dicsőségét". (Jn. 11, 40.) Igy feddette 
meg, s mivel még mindig nem hitt, ismét ezt 
mondta neki: "Bármit is kérsz az Istentől, 
megadja neked". Miután ettől a téves véle
ményétől is megszabadította őt, megtani· 
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totta, hogy neki nem kell mástól kapnia, ha
nem ő minden jónak a forrása, mondván: "fut 
vagyok a feltámadás és az élet" {Jn. 11, 25.), 
azaz: Nem mástól veszem erőmet, hanem 
mindent a magam erejéből teszek. Ezért cso
dálkozik a századoson s az egész nép elé 
helyezi, és a királyság tiszteletével is meg
ajándékozza, másokat pedig buzgóságának 
követésére hív. S hogy megtudd, hogy azért 
mondta ezeket, hogy másokat is hasonló 
hitre neveljen, halljad az evangélista gon
dosságát, mikép jelzi ezt; azt mondja 
ugyanis: "Megfordulván Jézus, mondá kö
vetőihez: "Nem találtam ekkora hitet Izrael
ben". Tehát róla nagyot gondolni, ez leg
inkább jele a hitnek és biztosítása a meny
nyek országának valamint más javaknak. 
Mert nem is csak szavakkal dicsérte meg öt, 
hanem hitéért betegét is meggyógyította, és 
ragyogó koszorút font neki, s nagy ajándé
kokat is ígért e szavakkal: .,Sokan jönnek 
majd napkeletről és napnyugatról és letele
pednek Ábrahám kebelére Izsákkal és Já
kobbal, az ország fiai pedig majd kivettet
nek". Minekutána már sok csodajelet mu
tatott, nagyobb nyiltsággal beszélhetett 
hozzájuk. Továbbá, nehogy valaki hízelgés
nek vélje szavait, hanem mindnyájan meg
tudják, hogy a százados valóban így áll 
előtte, mondá: "Menj és amint hittél, úgy 
legyen neked". S azonnal végbe is ment a 
cselekedet, mely tanuskodott a gondolkodás
módróL És meggyógyult a fiú abban az órá
ban. Miként a föniciai s~írasszonnyal is tör 
tént; hisz neki is azt mondta: "Asszony, nagy 
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a te hited; legyen neked, amint kívánod, és 
meggyógyula leánya". (Mt. 15, 28.) Mivel 
pedig Lukács (7. fej.), midön ezt a csodát 
elmondja több más dolgot is hozzátesz, me
lyek látszólag elütnek ezektől, ezeket is meg 
kell oldanunk. Mit mond tehát Lukács? El
küldte a zsidók véneit hozzá és hívta, hogy 
jöjjön el. Máté pedig azt mondja, hogy 
maga jött el és mondá, hogy "Nem vagyok 
méltó". S egyesek mondják is, hogy a kettő 
nem azonos, ha sok is a hasonlóság köztük. 
Az előbbiről ugyanis azt mondják, hogy 
"A zsinagógát is ő építette nekünk, és szereti 
nemzetünket" (Lk. 7, 5.), erről az utóbbiról 
pedig Jézus mondja: "Nem találtam ekkora 
hitet Izraelben". Amarról pedig nem mon
dotta, hogy "Sokan jönnek napkeletről", ami
ből valószínű, hogy zsidó. Mit mondjunk te
hát? Azt, hogy így könnyű a megoldás, de 
lássuk, igaz-e. En úgy vélem, hogy a kettő 
azonos. De akkor - mondod - hogyan állít
hatja Máté, hogy ö maga mondotta: "Nem 
vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj", Lu
kács pedig, hogy elküldött érte, hogy jöjjön? 
Én úgy gondolom, hogy Lukács a zsidók 
hízelgését akarja sejtetni, s azt, hogy azok 
az emberek, akiket csapás ért, nep1 nagyon 
állhatatosak és könnyen megváltoztatják 
szándékukat. Nagyon valószínű ugyanis, 
hogy amikor a százados el akart menni, a 
zsidók visszatartották és azt mondották neki 
hízelegve, hogy "Mi megyünk el, s elhívjuk 
őt". Ime még felhívásuk is hízelgéssei van 
tele. "Mert szereti nemzetünket ·- mondák 
-- és a zsinagógát is ő építette nekünk", és 
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nem is tudják, hogyan kellene dicsérni azt 
a férfiút. Mert midőn azt kellett volna mon
daniók, hogy ő maga akart eljönni, hogy ezt 
kérje, de mi visszatartottuk, látván a szeren
csétlenséget és a romlást, mely házára ne
hezedett, és így kellett volna hitének nagy
ságát bemutatniok, azok erről nem beszél
nek; mert irígységből nem akarták a férfi 
hitét feltárni, hanem inkább el akarták ho
mályositani annak erényét, akiért könyö
rögni jöttek, nehogy nagynak lássék az, 
akiért közbenjárnak, vagy annak a hitét hir
detve érjék el azt, amiért jöttek. Mert az 
irigység el szokta.homályosítani az értelmet. 
De az, ki a titkokat is tudja, akaratuk elle
nére i~ magasztalta őt. S hogy ez valóban 
igy van, halljad magát Lukácsot, aki ismét 
megmagyarázza a dolgot, mert ő maga is igy 
mond ja. Mikor már nem messze volt tőle. 

hozzája külde, mondván: "Uram, ne fáradj, 
mert nem vagyok érdemes, hogy hajlékomba 
jöjj". Mikor pedig már megszabadult alkal
matlankodásuktól, akkor küld, mondván: ne 
gondold, hogy restségből nem jelentem meg, 
hanem méltatlannak tartottam magam arra, 
hogy téged házamba befogadjalak. 

Nyilván nagy dolog volt, hogy egy a 
zsidóságon kívülálló ember ilyen mély be
látásra jutott. Mert - mint én gondolom -
úgy képzelte, hogy az égben seregek van
nak, vagy hogy annak (t. i. az úrnak) a be
tegségek, a halál és minden más úgy van 
alárendelve, mint neki a katonák. Ezért 
mondta: "En is hatalom alatt álló ember va
gyok", azaz te lsten vagy, én ember, én ha-
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talom alatt, te pedig nem vagy hatalom alatt. 
Ha pedig én, aki ember vagyok és hatalom 
alatt állok, annyi mindenre képes vagyok, 
sokkal jobban ő, aki Isten és nem áll hata
lom alatt. Mert ezzel a kiemeléssel meg 
akarja őt győzni, hogy nem azért mondta 
ezeket, hogy hasonló példát hozzon föl, ha
nem mintegy a sokkal magasztosabbra utal
jon. Mert, ha én, aki hasonlóképen alá va
gyok rendelve feljebbvalóimnak - mondja 
- és hatalom alatt állok, rangomnak kissé 
magasabb volta miatt minderre képes va
gyok, és senkisem ellenkezik, hanem mind
azt, amit parancsolok, megteszik, még ha 
különfélék is a parancsok ( "Mert ha mondom 
ennek: Menj, ő megyen, és a másiknak: jössz 
te, ő jön"), akkor ő sokkal többre képes. 
Egyesek ugyan igy értelmezik ezt a helyet: 
"Ha ugyanis nekem, aki ember vagyok", és 
ide vesszőt téve folytatják, "katonák vannak 
a hatalmam alatt". Te pedig azt kérdezed 
tőlem, hogyan juttatta kifejezésre azt, hogy 
a halálnak is, mint a szaigának tud paran
csolni, és úgy tud rendelkezni felette, mint 
az úr. Azzalmidőn azt mondta, hogy "Menj, 
és ő megyen, Jösszte, és ő jön", mert ezzel 
már megmondja, hogyha azt parancsolja, 
hogy ne jöjjön számára a vég, nem fog 
jönni. 

Látod, mennyire hivő volt? Mert azt, ami 
később mindenki előtt nyilvánvalóvá lesz, 
ez már itt nyilvánvalóságra hozta, hogy t. i. 
hatalma van az élet és a halál fölött, és le 
tud vinni az alvilág kapujához és vissza tud 
onnan hozni. :Es nemcsak a katonákról be-
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szélt, hanem a szolgákról is, ami nagyobb 
engedelmességre mutat. S bár akkora hite 
volt, magát mégis méltatlannak gondolta, 
Krisztus pedig megmutatta, hogy méltó arra, 
hogy belépjen házába, sőt még sokkal na
gyobb dolgot is tett vele. Megcsodálta őt és 
nyiltan magasztalta, s többet adott neki, 
mint amit az kért tőle. Mert azért jött, hogy 
testi egészséget kérjen a gyermeknek, és 
királyságot nyerve távozott. Látod-e mikép 
teljesült be már itt a "Keressétek a mennyek 
országát, s ezek mind hozzá adatnak nek
tek". (Mt. 6, 33.) Mivel ugyanis nagyobb 
hitet mutatott és alázatosságot tanusított, 
neki adta az eget és még hozzá (annak a 
számára) az egészséget: s nemcsak ezzel 
tisztelte meg őt, hogy megmutatta, kiknek a 
kivetése után kap ő helyet. S ezzel már 
eléggé megérteti mindenkivel, hogy az üd
vösség a hitből s nem a törvényszerű csele
kedetből van. Azért nemcsak a zsidóknak, 
hanem a pogányoknak is rendelkezésére áll 
ennek az ajándéka, s nekik inkább, mint 
ezeknek. S ne gondoljátok - mondja -, 
hogy ez csak vele (a századossal) történt 
meg, hanem ugyanez az egész földkerek
ségen is végbemegy. Ezt pedig mintegy jö
vendölésképpen mondta az összes nemzetek
ről, s így jó reményeket keltett bennük. Hi
szen már a pogányok Galileájából is voltak 
követői. Ezeket pedig azért is mondta, hogy 
a pogányokat kétségbeesésben ne hagyja, a 
zsidók gondolkodásmódját pedig megtisz
títsa. S nehogy a hallgatók a mondottakon 
megütközzenek, s erre bármiféle alapot is 
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szolgáltasson, nem kezdett mindjárt egy~ 

szerűen a pogányokról beszélni, hanem a 
századostól nyujtott alkalmat használta föl, 
a pogányoknak pedig nyiltan még a nevét 
sem említi meg. Mert nem azt mondja: sokan 
a pogányok közül, hanem: "Sokan napkelet
ről és napnyugatról"', ami ugyan a pogányo
kat jelentette, de így nem bántotta a hall
gatókat, mert árnyékba volt burkolva az, 
amit mondott. Pedig nemcsak ezzel enyhí
tette ezt az újszerűnek látszó tanítást, hanem 
azzal is, hogy a királyság helyett Ábrahám 
kebeléről beszélt. Mert az a név (a király
ságé) nem is volt ismerős előttük és jobban 
meg is ragadta őket a közéjük állított Ábra
hám. János is azért nem beszélt mindjárt 
gehennáról, hanem hogy nagyobb bánatra 
indítsa őket, mondá: "Ne mondjátok azt, 
hogy Ábrahámami atyánk". (Mt. 3, 9.) Ezek
kel együtt még más dolgokról is gondosko
dik, nehogy valaki azt higyje, hogy szemben 
áll a régi életmóddal. Mert, aki csodálja a 
pátriárkákat, s azoknak keblét a jók osztály
részének nevezi, az a gyanúnak még a leg
végső maradványát is eltávolítja. Tehát 
senki se gondolja, hogy itt csak egy fenye
getés van, mert ezek számára kétszeres a 
fenyegetés, azoknak pedig kettős a boldog
ságuk, ezek ugyanis nemcsak hogy kiestek 
valahonnan, hanem a sajátjukból estek ki. 
azok pedig olyant nyertek el, aminek elnye
résére nem számítottak s ehhez még harma
diknak hozzájárul, hogy ezek azokét kapták 
meg. S ezeket a királyság fiainak mondja, 
akik számára a királyság készült, ami pedig 
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amazokat különösen bántja. Miután ugyanis 
megmutatta, hogy a megígérés és ígéret sze
rint (Ábrahám) kebelébe tartoznak, azonnal 
kizárja onnan őket. Azután minthogy ez a 
mondása mint egy döntés hangzott el, csoda
jellel is megerősíti, miként a csodajeleket is 
a később történteknek előre való megmon
dása igazolja. 

Aki tehát nem hiszi, hogy a gyermek 
egészsége akkor visszatért, az legalább a ma 
már beteljesült jövendölés alapján higyje el. 
Mert a jövendölés teljesedése is, még a meg
valósulás előtt, az akkor tett csodajel alap
ján, mindenki számára nyilvánvaló lett. 
Ezért az inaszakadtat is csak akkor állította 
lábra, mikor ezeket már előre megmondotta, 
hogy az eljövendőket a jelenlevők a cseké
lyebbeket a nagyobb alapján elhigyjék. 
Mert hogy az erényeseknek örömökben, a 
velük szembenállóknak pedig szomorúság
ban lesz részük, az már magában is nagyon 
valószínű, sőt az értelem és a törvények sze
rint is nagyon méltányos, de az inaszakadtat 
újra erőssé tenni és halottat föltámasztani, 
már nagyobb és a természetet meghaladó 
dolog volt. Márpedig akkor a nagy és cso
dálatos dologhoz nem kis mértékben járult 
hozzá a százados, mint ezt Krisztus is kije
lentette, mondván: "Menj, és amint hittél, 
úgy legyen neked". Látod-e, miként hirdette 
a gyermek egészsége Krisztusnak erejét és 
a százados hitét is, és mikép tette hihetővé 
a jövendőt is? Sőt mindez Krisztus hatalmát 
hirdette. Mert nemcsak a gyermek testét 
gyógyította meg, hanem a csodák által az ő 
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(százados) lelkét is megnyerte a hitnek. S ne 
csak azt nézd, hogy ez hitt, az pedig meg
gyógyult, hanem csodáld a dolog gyorsasá
gát is. Az evangélista ugyanis ezt is nyilvá
nosságra hozta mondván: "es meggyógyult 
a gyermek abban az órában", miként a bél
poklosról is mondta, hogy azonnal megtisz
tult. Mert nem maga a gyógyítás, hanem 
annak a nem várt módon s egy pillanat alatt 
való véghezvitele, mutatta meg az erejét. 
S nem is csak ilyen módon használ, hanem 
azzal is, hogy míg a csodát műveli, mint azt 
gyakran tette, a királyságról beszél és soka
kat irányít feléje. Mert azokat, kiket kizá
rással fenyegetett meg, nem azért fenyegette 
meg, hogy kizárja őket, hanem hogy szavai 
által megfélemlítve vonzza őket oda. Ha 
pedig ebből sem húznak hasznot,· magukkal 
szemben is jogtalanságot követnek el, s 
mindazokkal szemben, kik hasonló betegség
ben sínylődnek. Mert nemcsak a zsidókkal 
történhetik ez meg, hanem azokkal is, akik 
hivőkké lettek. Hiszen Judás is fia volt már 
a királyságnak és hallotta a tanítványokkal 
együtt: "Tizenkét széken fogtok ülni" (Mát. 
19, 28.), s mégis a kárhozat fia lett; az 
Ethiops pedig, jóllehet barbár volt, azok kö
zül való, akik napkeletről és napnyugatról 
jönnek, mégis elnyerte a koszorút Abra
hámmal Izsákkal és Jákobbal együtt. Most 
mivelünk is ez történik. Mert mint mondja: 
"Sokan lesznek az elsőkből utolsókká és 
utolsókból elsőkké". (Mát. 19, 30.) Ezt pedig 
azért mondja, hogy se azok el ne hagyják 
magukat, mint akik már nem tudnak meg-
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témi, se pedig ezek el ne bízzák magukat, 
mint akik állnak. János is ezt hirdette kez
dettől fogva, mondván: "Tud az Isten ezek
ből a kövekből is Ábrahámnak fiakat tá
masztani". (Mát. 3, 9.) Minthogy pedig ez 
meg fog történni, már jóval előbb előre hir
dették, hogy rnikor rnegtörténik, senkit se 
zavarjon meg idegenszerűségével. Az (t. í. 
Keresztelő János) ugyan, mint első az ő em
beri felfogása szerint mondja ezt, Krisztus 
pedig, aki mintegy mindenütt van, már a 
jelenlévő dolgokkal meg is mutatja. 



10. Vízkereszt utáni 4. vasárnapra1 

A madarak repüléssel és természeti adott
ságukkal átszelik a levegőt, fiókáikat, alig
hogy világra jönnek melengetik és melegen 
ápolják, és saját fáradozásaikkal készítik el 
a táplálékot, magzataiknak fáradság nélküli 
élvezetet szereznek. Mikor pedig már tollak
kal felékesítve látják őket, fészkükből kive
zetve, repülésre s:z,oktatják őket, s maguk is 
velük úsznak a levegőn át, a még gyenge 
fiókák repülési gyakorlatát így veszélyte
lenné teszik. Van, mikor el is hagyják köz
ben a repülőket, hogy a repülésben erősöd
jenek és tapasztalatot szerezzenek. Az Or 
Krisztus is így nevelte tanítványait sokszor a 
hitben, most mintegy a tanulásban elért 
eredményt akarván tőlük számonkérni, a fé
lelmet a remény által felfüggeszti és előké
szíti a tengert arra, hogy az apostolok 
számára a hit gyakorlótere legyen, és magá
hoz vevén tanítványait a tulsó part felé 
hajózott. Néha hajón megy, néha pedig 
gyalog, erejét szándékaihoz alkalmazván. 
Midőn pedig már a tenger közepén járt 
a csónak, ő elaludt, hogy a próbának 
helyet adjon. Mindjárt szörnyű dühöngő 

1 Seleuciai Szent Vazul beszéde. Mt. 8, 23-27-röl. 
(Or. 22. P. G. 85, 263-270.) 
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vihar támadt, s a szeleknek minden oldal
ról való összetorlódása a csónakra rontott, 
a hullámok tarajai az ég felé csapódtak 
s a keletkező hullámok elmerüléssel fenye
gették a csónakot. S midőn ilyen vihar tá
mad rájuk, az úr akkor aludt. Mekkora küz
delem a hajósok számára? Alvás, föltámadt 
szelek, a hullámok zúgása, a csónak forgoló
dott, a hajókötelek a vitorlával Összekeve
redve összetépődtek, a tanítványok össze
vissza futkostak, egymást bátorították, az Or 
pedig aludt. ú álom, mely a tenger viharának 
közepéből az alsó hitet föl tudja kelteni! Lásd 
meg az istenfélelem ellen föltámadó egyéb 
hullámokat is. Mert alszik az úr, és az eret· 
nek már mindjárt föl is használja az álom· 
nak alkalmát: Apollinarios, Arius, Eunomios 
s a velük egyívásúak csatasora fölfegyver
kezik az Egyszülött ellen. Mert, midőn azt 
hallják, hogy az úr elszenderedett, az igaz
ság tanát el akarják lopni, s mintha nem is 
tudnák, hogy mit cselekszenek, kiabálva rá
taposnak: Látod-e, hogy nem is Isten az, ak1 
alszik? Észreveszed-e, hogy az ilyeneknek 
alávetett Fiú nem lehet egylényegű az ilye· 
neknek alá nem vetett Atyával? Azonban, ti 
valóban vadabbak vagytok a tengernél és 
oktalanabbak a halaknál, hisz nemde az ő 
testét (ekonomiáját) látjátok aludni és testé· 
nek (ekonomiájának) kormányzóját támad
játok? "Istent soha senki sem látta" (Ján. l, 
18.). Tehát aludni sem látta őt senki. Mert 
aki felülmúlja a látást és aki szenvedni nem 
képes, azt álom sem tudja elnyomni. Alszik 
tehát az Isten ígéjének a temploma, ami ál-
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tal, mint hisszük, Isten van jelen, és csak 
annyiban alszik, amennyiben a testet (az 
ekonómiát) föl akarja használni. Ellenetek is 
irányul az úrnak a tengerhez intézett meg
feddése: .,Hallgass! Némulj ell" Mert akinek 
a viharját nyelveddel utánoztad, annak a. 
feddését is vedd magadra. Igy Isten segítsé
gével az eretneknek tévedését megfékezve, 
gyerünk a tanítványok küzdelméhez, lássuk 
meg a tenger küzködö munkásait, lássuk 
Pétert, aki szembeszállt a hullámokkal, a 
csónakban pedig megrémült. 

Mikor a tenger így föltámadt - mint. 
mondja - az úr alszik. Aludt az Udvözítő s 
mégis szinte így társalgott a tengerrel: A föl
dön sokszor láttak a tanítványok, mint 
csodatevőt, de nehogy· azt higyjék, hogy 
csak a szárazföldre korlátozódik az én erőm, 
tanulják meg, hogy a tengernek is Ura va· 
gyok, ismerjék el, hogy annak a nedves ter
mészetnek is Alkotója vagy•ok, bár ilyen 
külső alatt rejtőzöm, tanulják meg, hogy ne 
az embert nézzék, hanem Istenre tekintse
nek föl s tudják meg, hogy e külső alatt a 
mindenség Alkotója lakik. Légy az én tanít
ványaim nevelője (ó tenger) sa korbács he
lyett hullámaiddal fenyítsd meg őket. Emel· 
kedjenek föl hullámaid és fegyverezd föl a 
szeleket, dobáld ide-oda a csónakot, fenye
gesd meg őket hajótöréssel, mutasd meg né
kik a halálfélelmet. A félelem azonban áll
jon meg a reménynél, mert nem akarom őket 
megölni, csak megfélemlíteni. Ime megmuta
tom neked az én alvó templomomat Vedd 
úgy a test alvását, mint határidőt a kitörésre. 
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Az úr tehát elaludt, a tenger pedig engedel
meskedett a parancsoknak, hamarosan fel
keltette a hullámokkal a félelmet, a szél sü
vítve rohant a hajóra, s a hullámoktól há
nyatott csónakot megrecsegtette. A tanítvá
nyok minden tehetségükkel iparkodtak meg
menekülni, de kezük nem bírta a munkát. 
Harcoltak a viharral és küzdöttek a szelek· 
kel. 

Mikor azonban a zivatar erősödött és sem
miféle mesterkedéssel sem tudtak a tengeren 
úrrá lenni, sőt már attól tartottak, hogy az 
győzi le őket, és rettegéssel a félelmet még
inkább fölkeltették; a legyőzött tanítványok, 
midón az ügyességükbe helyezett reményt, 
mely szintén mintegy hajótörést szenvedett, 
elvesztették; akkor a csónakban lévő rév
parthoz futottak és eléje állván kiáltották: 
"Uram! Uram! szabadíts meg minket, elve
szünk". (Mt. 8, 25.) O a természettól való fé
lelem tanítómester! A veszedelem megtanit 
arra, hol van a szabadulás horgonya! O ten
ger, a megfélemlített tanítványokat odafor
dítottad a mesterhez: "Uram! Uram!" A lé
lek zavara megkettőzi a szót és a félelmet 
megmutatja e kérés: "Szabadíts meg minket, 
elveszünk". Te vagy egyedül szabadulá
sunk reménye, mert minden bölcsességünk 
kimerült, úgy találtuk, hogy kezünJt nem 
elég a segítésre. Meggyőzött ugyanis mes
terkedésünk hitványságáról a viharnak az 
ereje. Mutasd meg, hogy ébren vagy, s a 
tenger meghunyászkodik előtted. Békítsd ki 
az ellenünk harcoló tengert. Oltsd ki sza
vaddal a zivatart. Szólj megbékítően a hul-

Keresztény remekfrók. 1 a. 6 
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lámokhoz. Kegyelmezz a tenger zsarnoksá· 
gától meggyötört tanítványaidnak. Ime. 
csak egyetlen szót szólj, és a tenger telje· 
sen elcsendesedik, várja hangodat, s mint 
horgonyt fogadja szavadat. 

Mit csinál tehát az Or? Almát egészen 
csendesen szakítja meg, és az álomból hir
telen fölriasztottak fölpattanásából semmi 
sincs benne, s először tanítványait feddi 
meg, nem a tengert. Mondá: "Miért vagy
tok kicsinyhitűek?" (V. ö. Mt.· 8, 26.) A hi
tetlenség bizonyítéka a félelem. A megza
varodottakat éppen zavaruk vádolja. Meg
rendítette hiteteket a tenger háborgása? Fs 
a hullámoktól hányatott csónak megfosztott 
hitetektől? ·a tenger hullámzása egészen a 
lelketekig hatolt? Hát miért nem vettétek 
körül magatokat a hit védőfalával? O ezek 
valóban az Úrhoz méltó szavaki Meg 
akarja tanítani, hogy a hit ereje a teremt
ményeknél hatalmasabb, s minden kétség
beesést kivet a lélekből, midőn megjelenik 
a hit. Majd átviszi feddését a tengerre i'> 
mondván: "Hallgass! Némulj ell" Elégedj 
meg a szóval, s ne várd a korbácsok meg
tapasztalását. A víz természete a feddéstől 
megijedt és a hangtól való félelmében meg
állott. Megfutottak a szelek, megfékeztet
tek a hullámok, a tenger színe elcsendese
dett, s a hullám nyakát a tenger meghaj
totta. Mert Mózes is megfutamította, Mázes
nek az Ura előtt pedig úgy meghunyászko
dik, mint a rendetlen szolgáló. Fenyegető 
hanggal elhallgattatja a tengert és kics1ke 
szóval megfékezi a nagy elemet. Mert föl· 
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idézte benne a régi hangot, emlékeztette az 
ősi parancsra: "Gyüljenek a vizek egy 
helyre, s tűnjék elő a száraz". (Gen. l, 9.) 
Akkor átengedte az uralmat a föld igényé
nek, most utánozza a földet a természet 
megszilárdításával, megfékezi a hullá•no
kat, összegyűjti a szeleket, a vihart lecsil
lapítja, a tanítványok félelmét megszúnteti, 
vállalja védelmüket, s hallgatva rájuk kö
nyörgésükkel szembeállítja a csendet. O, ez 
az úrnak a bölcsessége és a mesternek a 
tanításal Fölkorbácsolta a tengert, rámuta
tott a hajótörés lehetőségére, a tengert a 
hit iskolájává tette. Milyen hasznot merí
tettek hát tanítványai ebből a félelemből? 
"Csodálkoztak a tanítványok mondván: Ki
csoda ez, hogy a szelek és a tenger enge
delmeskednek neki?" (Mát. 8, 27.) Amitől 

megijedtek, abból okultak. Megismerték az 
elemek megfékezőjét, megismerték a világ 
kormányzóját, a tengertől kapott ismeretü
ket növelte a félem: "Kic&oda ez?" Ha ezt 
kérdezítek, ez az él§ Isten Fia: kinek dics()· 
ség mindörökön örökké. Amen. 



ll. Vízkereszt utáni 5. vasárnapra1 

Mivel a multkori ünnepi beszéd az álta
lános fáradtság miatt nem volt elég az •~lözö 
példabeszéd egész titkának megmagyarázá
sára, fejtsük ki most a hátralevöket Isten 
segitségével. Igy szól az Evangélium: "Pél
dabeszédet ada elö nekik, mondván: Ha
sonlít a mennyek országa olyan emberhez, 
ki jó· magot vetett földjébe. Mikor pedi~ 
aludtak az emberek, eljöve az ellensége, és 
konkolyt vete a búza közé és eltávozott". 
(Mát. 13, 24-25.) Tehát: mikor aludtak az 
emberek. A cselvető az éjtszakában lap· 
pang, nappal az ébereket elkerüli, odalo
pódzik az alvókhoz; az erös viszont küzdést 
keres, mindenki szeme láttára hívja ki azt, 
és a : nép színe előtt akar diadalt aratni. 
A legnagyobb gyengeségnek a jele alvókat 
megtámadni. - "Mikor pedig aludtak az 
emberek, eljöve az ellensége." A gonosz 
sohasem ostoba. Mit csinált itt az ellenség? 
Hát jó, aludtak a szolgák, de vajjon az úr 
is aludt? Legyen, a szolgák szemét lezárta 
az álom, a munka után, de vajjon a gazda 
szemét is einebezitette valami fáradtság? 
Ellenség, fuss a fénytóli Éber voltál, fára-

1 Chrysologus Sz. Péter, Sermo 97. P. L. 52, 471-
-474. 
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doztál, de rejtve nem maradtál; te, az ég 
árulója, jókor jöttél, cselekedtél, de célt 
nem értél. Nem veszti el azt az lsten, amit 
maga őriz. Te cselvetó, az Úrral szemben 
nem érsz el semmit, csak a szolgákkal szem
ben .azt, hogy az ó hanyagságuk rovására 
írják cseled eredményét. O, az úr, lát téged. 
egész cselednek és művednek tanuja O. 
Megmarad fáradsága jutalma a jótevőnek, 
megmarad gonoszsága büntetése a cselve
tónek. Neki a gabonát az égi csűrbe hord· 
ják majd, te is viszed majd a pokolba kon· 
kolykévéidet. 

"Es konkolyt veiett a búza közé." Miért? 
Hogy elpusztuljon az úr vetése. :es ebből 
mi haszna volt az ellenségnek, hacsak nem 
az, hogy a gyűlölség lelke az emberek ká
rát a maga hasznának tekinti, és amit az 
emberek elvesztettek, abban saját nyeresé
gét látja. De az ördög ezt azért követte el 
a sötétség leple alatt, hogy, mint mondot
tuk, a megrontott vetésért a felelősség a 
szolgákra háruljon, és ahonnan jutalmat re
méltek, büntetést kapjanak. :es az éber szol
gák meg is ijedtek, hogy hogyan történhe· 
tett ez. Féltek, hogy őket éri a konkolyvetés 
vádja, pedig jólelkiismeretűk szerint csak 
tiszta magot vetettek. Ezért maguk előre 
jelentkeztek uruknál, mielőtt az mástól hal 
lott volna a dologról, nehogy ártatlansá
gukban megnyugodva hallgatással vétkez
zenek. Mert mikor ártatlant vádolnak vala
mivel, míg az magát tisztázni ·igyekszik, 
arra ösztönöz, hogy az igazi tettest keres
sék. 
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"Amint pedig felnőtt a vetés és termést 
hozott, föltetszék a konkoly is." Ami nem 
látszott a zöld vetésben, előtünt a kalászos
ban, és ami rejtve voolt magvában, nyilván
való lett termésében. Igy, akiket egyformán 
hivőknek tartunk, majd meglátjuk azokról, 
hogy különböző a hitük. Igy az ítélet ara
tása fel fogja takarni azt, amit ma még rej
teget az Egyház magja; az úr szava szerint: 
gyümölcseikről ismeritek meg őket. (Mt. 7, 
16.) A sok virág sok gyümölcsöt ígér, de 
a szélviharban megtépázva gyümölcsérésig 
kevés marad meg. Igy úgy látszik, hogy 
Krisztusban sokan hisznek az Egyház bé
kéjében, de ha feltámad az üldözés vihara, 
kevesen érik el a vértanuság gyümölcsét. 
Ezekkel szemben Szent Euphémia (kinek 
templomában vagyunk) több gyümölcsöt 
hozott, mint amennyit virágkorában ígért~ 

megmaradván szüzessége virága, a vértanu
ság bőséges gyümölcsét hozta. 

"Akkor a házigazdához menvén, mondák 
neki" - így folytatja a Szentírás. Odamen
tek, Testvérek, lélekkel és nem testtel; 
nem helyben, hanem hitben; és nem hangos 
szóval, hanem a szív csendes fájdalmával 
mondták: "Uram! ugye jó magot vetettél 
földedbe?" Te vetettél és nem mi vetet
tünk. Ami tökéleteset csinálunk, abban min
dig Téged tekintünk szerzőnek, és Te ma
gad állsz cselekvőként mellettünk abban, 
amit nekünk cselekedni parancsolsz. Ha te
hát múveid részeseivé tenni méltatsz ben
nünket, nem is irod egyedül a mi terhünkre, 
ha konkoly kel ki a vetésben. Uram, vagy 
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Veled együtt mi is ártatlanok vagyunk, 
vagy velünk együtt Téged is ér a vád. Hi· 
szen mi a saját munkánkra csak nem irígy
kedhetünk, és nagy fáradságainkat csak 
nem ronthatjuk le. Neked mindig mindened 
megvan, amit csak akarsz; nekünk sem
mink sincsen kegyelmeden kívül, amelyben 
állunk, élünk, mozgunk és vagyunk, (Apcs. 
17, 28.) s amely nélkül elesünk, elgyengú
lünk, elveszünk. Tehát mi tettük volna azt 
magunknak, hogy elpusztuljon munkánk? 
De h<;>gy ki tette ezt, Te, ki egyedül nem al
szol, míg mi alszunk, láttad; és ha Te lát
tad őt, igaz Bíró (ki tudja a tettet? az, aki 
virraszt, s nem az, aki alszik), tehát nevezd 
meg őt, nyugtass meg minket, akiket ag
gódni látsz. "Felelé az úr: ellenséges em
ber cselekedte ezt." Ellenséges ember cse
lekedte ezt, s Te Uram, amikor láttad, mért 
engedted? Miért? Mert nem félhet a meg
csalatástól az, aki semmit el nem veszthet; 
és mert nagyobb dolog ezt a keveréket, a 
konkolyt és búzát, szétválasztani, mint a 
keveredést megakadályozni; és azért is, 
mert kell, hogy konkoly is legyen, hogy a 
kipróbáltak nyilvánvalóak legyenek. (1. Kor. 
11, 19.) "A szolgák pedig kérdezték tőle: 
akarod-e, hogy menjünk és kigyomláljuk a 
konkolyt?" Igy az odaadó szolgák fáradha
tatlanul felajánlják munkájukat és nem néz
hetik az Úr vetésének ideiglenes rútságát 
sem. De az úr, akit az idők nem fárasztanak 
el. s akkor törli el a vetésén esett csúfsá
got, amikor akarja, megtiltja, mondván: 
"Nem". :es hogy miért tiltja, azt is meg-



88 A szentatydk beszédel 

mondja: "Nehogy a konkolyt szedegetve, 
kitépjétek vele együtt a búzát is". Hát any
nyira járatlanok voltak ezek a munkások, 
annyira nem értettek a mesterségükhöz, 
annyira nem tudtak különbséget tenni, hogy 
kiszedvén a konkolyt, vele együtt kitépték 
volna a búzát is? Hol vannak a próféták, 
akik Isten Lelke által jövendöltek? Hol van 
Péter, akinek az Atya ad kinyilatkoztatást? 
(Mát. 16, 17.) Hol van Pál, akiben Krisztus 
müködik és beszél? (Gal. 2, 20. és Kor. JI. 
13, 3.) Hol vannak mind a szentek? Bizony 
szentek, de szolgák is, és csak annyit tu
dók, amennyit a tudás osztogatója kinek
kinek adott. 

De azt mondod: Ez nem volt elrejtve, 
semmi sem volt •ott elrejtve, amikor másnak 
látszott külsejére és más lett belőle virág
jában; így, akit ma eretneknek tartanak, 
holnap hivövé lesz, s akire ma mint bű
nösre tekintenek, a jövőben igazként fog 
ott állani. Ezért van az, hogy a Terem·:ö az 
aratásig, azaz az ítéletig, mindkettö 1ek 
adott időt Isten irgalmára és nekünk bá
natra, hogy aki a maga gonoszságából meg
tér a jóra, az Isten búzájához számíttassék 
és begyújtessék az égi csürökbe; aki pedig 
a húségből hütlenné lesz, a pokol tüzére 
jusson. Es mit mondjunk még többet? Ha 
Isten nem lett volna türelmes a konkollyal 
szemben, a vámosból nem lett volna Szent 
Máté evangélista, és az üldözőből nem lett 
volna Szent Pál apostol. Hiszen Ananiás is 
ki akarta tépni ezt a búzaszálat, amikor 
Saulhoz küldetve ilyeneket mondott PálróL 
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"Uram, mennyi gonoszat cselekedett szent
jeiddel" (Apcs. 9, 13.), azaz: Gyomláld ki a 
konkolyt! Mit keressen a farkasnál a bá
rány1 A makacsnál a hivő1 Miért küldesz 
az üldözőhöz ilyen tanítót1'De midőn Ana
niás csak Sault látta, az úr akkor már látta 
Pált; mikoí: Ananiás az üldözőt emlegette, 
az úr akkor már ismerte az Apostolt, és 
midőn az őt a po~ol konkolyának tartotta, 
Krisztus akkor már mint kiválasztott edényt 
és búzát az égi csűrbe helyezte. "Menj -
mondá -, mert kiválasztott edényem ő' ne
kem." 



12. Vizkereszt utáni 6. vasárnapra1 

Hallottátok ma, testvérek, hogyan hason
líttatott össze a mustármaggal a mennyek 
országának egész nagysága. Hogy lehet az, 
hogy akkora hatalmat egy ilyen kicsi, leg
kisebb, sőt legeslegkisebb hasonlat magában 
foglal? Mert így szólt az úr: "Mihez hasonló 
az lsten országa és mihez hasonlítsam azt?" 
(Lk. 13, 18.) Midőn azt kérdi: mihez ha
sonló ... , megmutatja, hogy maga is keres
gél hasonlat után. Hát maga az Ige is keresi 
a hasonlatot, O, ki a tudás forrása, a tanítás 
folyama, ki mihdenki szívét öntözi, értelmét 
megnyitja, lelkét tágítja? De halljuk csak, 
mit talált. "Hasonló a mennyek országa -
igy szólt - a mustármaghoz." Az égen és 
földön hiába keresgélvén, nem talál mást, 
csak a mustármagot, amelybe belefoglalja az 
égi uralom egész hatalmát? A mustármag 
kicsinységébe zárja bele azt az országot, 
mely egyedülállóan hatalmas, örökké hol-

. dog, istenségtől ragyogó, szétárad az egész 
égen, és elterjed az egész földön? - "Ha
sonló a mennyek országa a mustármaghoz." 
Ez a hívek minden reménye? Ez legfőbb vá
gyakozásuk? Ez az a boldogság, melyet a 

1 Chrysologus Szent Péter, Sermo 98. P. L. 52, 474-
476. 
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szúzek a megtartóztatás hosszú fáradalmai· 
val szereznek? Ez az a dicsőség, amelyet a 
vértanuk vérük ontásával nyernek el? Ez az, 
amit szem nem látott, fül nem hallott, ember 
szívébe fel nem hatolt? (Kor. I., 2, 9.) Ez az, 
amit az Apostol megígért az Istent szeretők
nek? Testvérek, ne inogjunk meg könnyen 
az úr szavai miatt, mert ha "az Isten okta
lansága bölcsebb az embereknél, és az Isten 
gyöngesége erősebb az embereknél" (Kor. l. 
1, 25.), Istennek ez a legkisebb teremtménye 
fenségesebbnek tünik fel a világ egész nagy
ságánál; ha ezt a mustármagot úgy vetjük 
el szívünkbe, hogy a megértés nagy fájává 
nő bennünk, és az értelem egész magas
ságában felemelkedik az égbe, és a tudás 
ágait szétterjeszti, akkor magjának egész 
tüze bennünk lobog, és lángol szívünkben, 
és gyümölcsének megízlelésével tudatlan
ságunkat teljesen megszünteti. 

"Hasonló a mennyek országa a mustár
maghoz, melyet vévén az ember, elvete föld
jébe; mely kisebb ugyan minden magnál, 
mikor pedig felnő, nagyobb minden vete
ménynél és fává lészen, úgyhogy az ég ma
darai eljönnek, és ágai közt laknak." (Mát. 
13, 31-32.) Tehát, mint mondja, az Isten 
országa mustármaghoz hasonlít, mely felül
ről jő az igével, hallással fogadjuk be, hitteJ 
vettetik el, és gyökeredzik meg, reménnyel 
növekszik, a megvallás által terjed, az eré
nyekkel erősödik, ágakat hoz, amelyekre le
szállnak az ég madarai, azaz a hitben való 
megértések, és azon nyugalmas helyet talál
nak. Jöjjön az eretnek, jöjjön csak; a vissza-
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téröknek mindig nyitva az út az Egyházba. 
Jöjjön, hallja az igét, és szűnjék meg az úr 
jósága ellen ugatni. Ha a mennyek országá
nak minden fenségét a kis mustármaghoz 
hasonlítja, miért csodálkozik, hogy az Isten 
leszállt az emberhez, hogy az Úr eljött a 
szolga formájában? Mert úgy jött el, eretnek, 
hogy elótted a hit által nőjjön naggyá, aki 
előtt egészen lealázta magát a természet 
által. 

"Hasonló a mennyek országa a mustár
maghoz." De térjünk vissza a mustármaghoz. 
Krisztus a mennyek országa, aki mint a mus
tármag, a Szúz testének kertjébe ültetve, az 
egész világon a kereszt hatalmas fájává nőtt 
és gyümölcse oly édességet adott, mikor a 
szenvedés megtörte, hogy minden élő az ö 
érintésétől nyert ízt és fűszert. Mert ahogy 
az ép mustármagban el van rejtve annak 
ereje, s csak akkor tűnik ki igen erősen, ha 
széttörik, így Krisztus Testét is meg kellett 
tömi, ha nem akarta erejét rejtegetni. Mi 
is Testvérek, törjük meg ezt a mustárrnagot, 
ha meg akarjuk erejét érezni ebben a hason
latban. Krisztus a király, mert tőle ered 
minden uralom; Krisztus az ország, mert 
Benne van az ország minden dicsősége; 
Krisztus ember, mert az egész ember benne 
állíttatik helyre; Krisztus a mustármag, mert 
az Isten egész nagysága az ember csekély
ségébe rejtezik. És mit mondjunk még? Min
dent O teremtett, hogy önmagában megújít
son mindent. Krisztus, az ember, vette a 
mustármagot, azaz Krisztus, az ember, vette 
az Isten országát, amelyet mindig bírt Krisz-
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tus, az lsten; és elvetette kertjében, azaz az 
Egyházban, Jegyesében. Ezt a kertet gyak
ran emlegeti az Énekek Énekében mondván: 
bezárt kert. Az Egyház kertje az Evangélium 
ekevasa nyomán az egész földre kiterjed, 
körül van kerítve a fegyelem karóival, az 
apostolok munkája nyomán minden gaztól 
meg van tisztítva, a hívek ültetvényeitől, a 
szűzek liliomaitól, a vértanuk rózsáitól, a 
hitvallók üde zöldjétől ékes, örök virágok
kal illatozó. Tehát ilyen mustármagot vetett 
kertjébe Krisztus, midőn megígérte országát, 
amely a pátriárkákon alapul, a prófétáknál 
született meg, az apostolokban nőtt, az Egy
házban hatalmas fává lett, sok ágat hajtott az 
adományokban, amelyeket így sorol f~l az 
Apostol: "Egyiknek a bölcseség beszéde ada
tik, a másiknak a tudomány beszéde, ennek 
a gyógyítások adománya, annak csodatevő 
hatalom, ennek a prófétálás, annak a szelle
mek megítélése, amannak nyelvek nemei". 
(Kor. I. 12, 8-10.) 

Hallottátok, Testvérek, hogy az a mustár
mag micsoda fává sarjadt, hallottátok, mi
lyen gyökereket eresztett, hallottátok, hogy 
hány és milyen ágakat hajtott, amelyeken az 
ég és nem a levegő madarai, a bölcseség és 
okosság szárnyaival, a hit biztonságával 
nyugosznak. És halljad te is, ha nem akarsz 
félni a földi vadaktól, ha ki akarod kerülni 
a ragadozó madarakat, a falánk keselyűket, 
azaz a levegő madarait: minden gonosz szel
lemet; emelkedj fel a földről, hagyd el a föl
dieket, vedd a megjövendölt galamb ezüstös 
szárnyait (Zs. fil, 14.), vedd az isteni Nap 
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fényétól ragyogó szárnyakat, repülj fel ara
nyos fényben, hogy végre megnyugodjál az 
ilyen hatalmas ágak közt, minden hurokból 
végkép kiszabadulva, mert ily hatalmas repü
léssel ily nyugodt helyre találtál. 



13. A böjtelő idóről.1 

Ma ünnepeljük Testvérek a Septuagesima, 
a Hetven nap kezdetét. Ez a név az egész 
Egyházban eléggé ismert. De megvallom 
nektek, kedveseim, hogy ez a név nekem sok 
fájdalmat okoz. Mert felindul bennem a lé
lek, annyira vágyódom azon haza után, ahol 
nincsen se súly, se szám, se mérték. Hát 
meddig kapom még testem és lelkem min
den javát súly, szám és mérték szerint? 
Hány béres duskál Atyám házában kenyér
ben, és én itt meg éhen veszek! (Luk. 15, 
17.) A testi ételről Ádámnak az maodatott
és ez reám is érvényes -: Arcod verejtéké
vel eszed a kenyeret. (Móz. I .. 3, 19.) De ha 
fáradozom is, a kenyeret súly szerint adják 
nekem, az italt mérték szerint és a húst 
szám szerint. Igy vagyunk ellátva itt tes
tiekben. Es a lelkiekben hogyan? Bizony, mi
előtt ennék, felsóhajtok, de midőn sóhajtok 
és sírok, bárcsak egy kis tőredékét is kiér
demelném az égi lakomának, és mint a kö
lyökkutya ennék a morzsákból, amelyek az 
uraink asztaláról hullanak lel ú Jeruzsálem, 
te a nagy Király városa, aki téged a gabona 
kövérjével táplál és a folyóvíz bőségével 

. 1 Szent Bernát. In Septuag. Sermo 1. nr. 3-5. P. L. 
183, 164-166. 
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örvendeztet meg, benned bizonyára nincs 
súly és mérték, hanem csak bőség, túláradó, 
pazar bőség. De még szám sincs benned, 
hiszen minden részed összefügg. (Zsolt. 
121, 3.) :&. pedig, aki egészen a számok és 
változóságok között hányódom, mikor jutok 
el ahhoz az egyhez, amelyet keresek? Mikor 
elégülök ki a te fényedben, Uram? Mikor ré
szegülök meg házad bőségétő!, és mikor 
itatsz a gyönyörüség patakjából engem? Mert 
most oly kicsinyek a földre csepegő csepp
jeid, hogy alig tudom számat megnedvesí
teni velük. 

Igy van, egészen így van, Testvérek, mert 
most minden súly és szám és mérték szerint 
adatik nekünk, de jönni fog a nap, amikor 
mindez meg fog szűnni. A számot illetőleg 
ugyanis azt olvassuk, hogy "bölcseségének 
nincsen száma". (Zsolt. 146, 5.) És egy más 
helyen ugyanennél a prófétánál: "Jobbodon 
mindvégig gyönyörnségek lesznek". (Zsolt. 
15, 11.) Halljad azt is, mit mond az Apostol 
a súlynélküli súlyról: "Mérték fölött a 
mennyei dicsőségnek örök súly a". (Kor. II. 
4, 1'1.) Halljad: örök súly, de figyelj rá, hogy 
azt igéri: mérték fölött. Hasonlóképpen hal
lom, hogy Krisztus is mértéknélküli mérté
ket ígér: "tömött, megrázott és kiáradó mér
téket". (Luk. 6, 38.) De mikor jönnek el ezek? 
Biztosan ennek a Septuagesimának, '10 nap
nak, azaz fogságunk idejének végén. Mert 
azt olvassuk, hogy a Babilonban raboskodó 
Izrael fiai '10 évet kaptak a szabadulásig, s 
midőn ez elmúlt, hazatértek, helyreállították 
a templomot és újra felépitették a várost. De 
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hát -a mi rabságunk, Testvérek, mikor ér 
véget, hiszen ez már annyi év óta, bizony 
a világ kezd-ete óta tart? Mikor szabadulunk 
meg ebből a szolgaságból? Mikor állittatik 
helyre Jeruzsálem, a szent város? Akkor, ha 
véget ér ez a Septuagesima, amely tizesből 
és hetesből áll (10X7), a tízparancsolat 
miatt, amelyet kaptunk, és a hét akadály 
miatt, amely megnehezíti számunkra a pa
rancsoknak való engedelmeskedést. 

Első akadályunk és nehéz elfoglaltságunk 
nem más, mint magának ennek a nyomorult 
testnek a szükségletei, amely míg hol alvást, 
hol ételt, hol öltözetet keres és hasonló má
sokat, bizony gyakran akadályoz bennün
ket a lelkiek gyakorlásában. Másodszor aka
dályoznak minket a szív bűnei, amilyenek a 
könnyelműség, a gyanakvás, a türelmetlen
ség és harag indulata. a dicsőség utáni vágy 
és hasonlók, amelyeket naponként megtalá
lunk magunkban. Harmadik és negyedik ne
hézségnek ezen világ jó és rossz sorát tekint
sed. Mert ahogy a romlandó test nagy súly
lyal nehezedik a lélekre, így a földi élet is 
lenyomja a sokat tünődő elmét. (Bölcs. 9, 15.) 
Ovakodj tehát a kísértés mindkét fajától és 
jobbra is, balra is az igazság fegyverével 
védekezz. Az ötödik, igen nagy és igen ve
szélyes akadály, tudatlanságunk. Mert bi
zony nagyon sok dologban teJjes bizonyta
lanságban vagyunk, hogy mit tegyünk, úgy
hogy azt sem tudjuk, hogy helyesen hogyan 
imádkozzunk. Hatodik akadály a mi ellen
ségünk, aki mint ordító oroszlán körüljár, 
keresvén, akit elnyeljen. (Pét. I. 5, 8.) Bár-

Keresztény remekirók 13. ? 
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csak ezzel a hattal ki is merülne a bajok 
száma, hogy a hetedik ne is érintene ben
nünket, ne fenyegetne veszély a hamis test
vérek részéről. Bárcsak egyedül a gonosz 
lélek támadna minket csábításaival, és ne 
ártanának nekünk az emberek rossz példái, 
szerencsétlen rábeszélések, hízelgő, vagy 
rágalmazó beszédeik és ezer más mód és 
alkalom. - Látjátok, mennyire szükséges, 
hogy ez ellen a hét veszély ellen, amely aka
dályoz bennünket, megvédjen a Szentlélek 
hétszeres segítsége. Mert e miatt a hét miatt, 
amely minket a tízparancsolat megtartásában 
akadályoz, üljük meg a bűnbánat sírásával 
ezt a Septuagesimát. Ezért hallgat el most 
egyidőre az ünnepélyes Alleluja, és ezért 
kezdjük el újra előlről olvasni az emberiség 
bűnbeesésének szomorú történetét a zso
lozsmában. 



14. Hetvenedvasárnapra.• 

Mit akarhat nekünk mondani ez a példa
beszéd? Mert nincs összhangban az, amit 
az elején mond azzal, amit a végén, hanem 
ezzel teljesen ellentétes kijelentést tesz. Hi
szen éppen azt mutatja ki "l példabeszéd 
előtt, hogy mindnyájan ugyanazt (a bért) 
kapják, és hogy nincsenek kivetettek és be
fogadottak, és annak végén pedig azt 
mondja, "az utolsók elsőkké, és az elsők 
utolsókká lesznek", azaz, hogy az elsők kö
zötti elsők, nemcsak egyáltalán nem marad
nak elsők, hanem amazok mögé kerülnek. 
Hogy pedig ezt érthetőbbé tegye, így 
folytatja: "Mert sokan vannak a hivatal•o
sak, kevesen pedig a választottak", hogy 
ekkép kétszeresen nyugtalanítsa azokat, 
ezeket pedig megvigasztalja és buzdítsa. 
A példabeszéd azonban nem igy beszél, ha
nem, hogy a kipróbáltak és akik sokat !á
radoztak, egyenlök lesznek a többiekkel. 
Hiszen ezt mondja: "Es egyenlőkké tetted 
őket mivelünk, kik a nap terhét és hevét 
viseltük". Mi az tehát, amit a példabeszéd 
mond? Mert ezt kell először kicterítenünk 
és csak azután oldhatjuk meg a másikat. 

1 Aranyszájú Szent János homiliája Mát. 20, t-16· 
ról. In Math. hom. 64, 3. 4. P. G. 58, 612-6tS. ,. 
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A szólő lsten parancsait és törvényeit je
lenti, a munka ideje pedig a jelen életet, a 
munkások meg azokat (jelentik), akik külön
féleképen nyertek meghívást a parancsok 
teljesítésére, a korán, a harmadik, hatodik, 
kilencedik és tizenegyedik óra pedig azo
kat, akik különbözö életkorokban érkeztek 
meg és nyerték el megtisztelésüket 

De éppen az a keresésünk tárgya, hogy 
akik nyilván először nyerték el megtisztelé
süket és Istennek tetszését és az egész na
pon át fáradalmaikkal tündököltek, végül is 
a gonoszság betegségébe, irígységbe és fél
tékenységbe estek. Mert midön látják, hogy 
azok ugyanazt kapják, ezt mondják: "Ezek 
az utolsók egy óráig dolgoztak és egyen
lökké tetted öket mivelünk, kik a nap terhét 
és hevét viseltük?" S ámbár mind.ez semmi 
kárt nem okozott nekik és az ö bérüket egy
általán nem csökkentette, más javai miatt 
nehezteltek és méltatlankodtak, ami nyilván 
irígység és féltékenység volt. Ezenfelül még 
az a családatya is nagyon jól védelmébe 
vette öket és azokat, kik védekezvén így 
beszéltek, hitványságuk és nagyfokú irigy
ségük miatt elítéli, mondván: "Nem egy 
dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami 
a tied és menj, annyit akarok pedig adni 
ennek az utolsónak is, mint neked. Vagy a 
te szemed álnok, mert hogy én jó vagyok?" 
De hát mit tanulhatunk mindebböl? Hiszen a 
többi példabeszédnél is ezt kell mindig néz
nünk. Mert az a derék fiú is valószínűen igy 
járt, midön látta tékozló testvérét, ki na
gyobb megtiszteltetésben részesült, mint ö. 
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(Lk. 15,- 28 skk.) ·Mert ·amiként ·etek többet 
kaptak, mint az elsők, ugyanugy az is az 
adományok bőségével nagyobb megtisztel
tetésben részesült, s mindezt bizonygatja is 
az a derék (fiú). Mit mondhatunk tehát? 
Nincs senki a mennyek országában, aki eze
ket a dolgokat méltányolja és védelmébe 
veszi, Isten ments, az a hely ugyanis ment 
minden irígységtől és féltékenységtőL Mert 
ha még az itt élő szel}.tek is készek életüket 
odaadni a bűnösökért, mennyivel inkább ör
vendeznek azok, midőn látják ezeknek meg
jutalmazásAt s javaikat közöseknek tartják. 
Mármost mi annak az oka, hogy igy alakí
totta mondanivalóját? Mert az, amit elmond
tunk, példabeszéd volt, márpedig a példa
beszédben nem kell mindent betűszerint 
alkalmazni, hanem a célt kell megismerni, 
amelyért készült, ezt kell megragadni, a 
többit pedig nem kell kíváncsian vízsgálni. 

Miért készült tehát ez a példabeszéd, s mit 
akar elénk á111tani? Azokat akarja készsége
sebbekké tenni az átalakulásra és javulásra, 
akik már késő öregségben vannak, nehogy 
magukat a többieknél hitványabbaknak gon
dolják. Ezért jelenteti meg azokat is, kik 
neheztelnek javaikra, nem azért, hogy bemu
tassa azokat a sorvadozókat és botránkozó
kat, Isten ments, hanem hogy megmutassa 
ezeknek azt a nagy dicsőségét, amelyik a 
többieket irígységre tudta indítani. Amint mi 
is gyakran mondjuk: Ez és ez megneheztelt 
rám, mert téged annyira megtiszteltelek, nem 
azért, hogy vádaskodjunk, vagy hogy az ille
tőt (a neheztelőt) gáncsoljuk, hanem hogy 
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emennek megmutassuk kapott ajándékának 
nagyságát. De miért nem fogadta föl mind
járt valamennyit? Amennyiben rajta állott, 
ö mindet azonnal elszegődtette volna, s hogy 
mindnyájan nem követték azonnal, ez csak 
a meghívottak akaratán múlt. Azért hivat
nak egyesek korán, mások meg a harmadik, 
hatodik, vagy kilencedik, sőt egyesek csak 
tizenegyedik órában, mert csak akkor mutat
nak hajlandóságot. Ezt Pál is világosan meg
mondta: "Midőn azonban tetszett annak, aki 
engem anyám méhétől fogva kiválasztott". 
(Gal. 1, 15.) S mikor tetszett neki? Amikor 
kész volt az engedelmességre. ö ugyanis 
kezdettól fogva akarta, mivel azonban nem 
volt meg benne a hajlandóság, csak akkor 
látta jónak {a kiválasztásra), midőn készsé
gesnek mutatkozott. Igy hívta meg a gonosz
tevőt is, bár előbb is hívhatta volna, de az 
akkor talán még nem engedelmeskedett 
volna. Hiszen ha még Pál sem engedett volna 
a hívásnak mindjárt kezdetben, még ke
vésbbé a gonosztevő. Ha pedig ezek azt 
mondják: "Senki sem fogadott meg bennün
ket", főkép, mint mondtam, nem kell a példa
beszédben minden részletet túlságosan eről
tetni s különben is ezt nem a házigazda, ha
nem azok mondják, ő pedig nem cáfolja meg 
öket, nehogy megzavarja öket, hanem magá
hoz vonja. Mert hogy mennyiben rajta állott, 
mindnyájukat az első órától hívta, az nyil
vánvaló a példabeszédből, mely azt mondja, 
hogy jókor reggel kiment müveseket fogadni. 

Minden oldalról világosan áll tehát elót
tünk, hogy azokhoz is szól a példabeszéd, 
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akik fiatal koruktól kezdve és azokhoz is, 
akik később, öregkorukban karolták föl az 
erényt, azokhoz, hogy el ne bizakodjanak és 
ne nehezteljenek azokra, akik csak a tizen· 
egyedik óra körül érkeztek, ezeknek pedig, 
hogy megtanulják, hogy rövid idő alatt is 
mindent meg lehet szerezni. Minthogy nagy 
buzgóságról beszélt és a vagyon elvetéséröl, 
s a többi dolgok megvetéséröl, ehhez pedig 
nagy buzgóságra és ifjúi hévre volt szük
ség, fölszítván bennük a szeretet lángját, s 
a megfelelő lelkület kialakítása után meg
mutatja, hogy azok, akik utoljára jönnek, 
szintén elnyerhetik az egész nap bérét. Oe 
nem így mondja, hogy azokat se tegye ismét 
elbizakodottá, hanem megmutatja, hogy egé
szen az ő emberszeretetén múlik s az ő 
segítsége nem engedi öket elbukni, hanem 
kimondhatatlan javakhoz fogja segíteni. 
S főképen ez az, amit ezzel a példabeszéddel 
el akar érni. Mert ha hozzá is kapcsolja, 
hogy ,.Az utolsók elsökké és az elsők utol
sókká lesznek", továbbá ,.Sokan vannak a 
hivatalosak, kevesen a választottak", ezen 
ne csodálkozzál. Mert ezt nem mintegy a 
példabeszédből összeszedve mondja, hanem 
ez azt jelenti, hogy amint ez megtörténik, 

. ugyanúgy az is meg fog történni. Hiszen itt 
nem lettek az elsők utolsókká, hanem ugyan
azt nyerték el mindnyájan reményük és 
várakozásuk ellenére. Amiként ugyanis ez 
remény és várakozás ellenére megtörtént és 
a későbbiek egyenlők lettek az előbbiekkel, 
ugyanígy ez is meg fog történni, ami lehe
tetlennek látszik, hogy az utolsók az elsők 
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elé kerülnek, ·az elsők pedig azok után. Az 
egyik igy, a másik pedig úgy. S én úgy 
látom, hogy midőn ezeket mondja, egyrészt 
a zsidótra gondol és azokra a kezdetben 
tündöklő hívőkre, akik később elhanyagol
ták az erényt s így visszaestek, másrészt 
pedig azokra,_ akik a gonoszságból kiemel
kedtek és sokakat megelőztek. Mert ilyen 
változásokat mind a hitben, mind az életben 
látunk. 

Ezért kérem, hogy minden igyekezettel 
dolgozzunk azon, hogy a helyes hitben meg
álljunk és a legjobb életet éljük. Ha ugyanis 
életünket nem hitünkhöz méltóan rendezzük 
be, akkor a végén elitélést nyerünk. Ezt is 
kimutatta a boldog Pál azokból a régi idők
ből, midón azt mondta, hogy "mindnyájan 
ugyanazt a szellemi eledelt ették, és mind
nyájan ugyanazt a szellemi italt itták" és 
hozzáteszi, hogy nem menekültek meg, "Hi
szen elhullottak a pusztában". (1. Kor. 10, 
3-5.) Ezt még az evangélium hirdetőiről is 
kimutatta Krisztus (Mt. 7, 22-23), midőn 
kijelenti, hogy egyesek ördögöket üztek, 
meg prófétáltak s mégis búnhödés lett az 
osztályrészük. Erre utalnak egyes példa
beszédei is, mint pl. a szúzekröl,, a hálóról, 
tövisekről s a gyümölcsöt nem hozó fáról 
szólók, melyek a cselekedetekből származó 
erényt követelik. A hitigazságokról ritkán 
beszél, azok elfogadása ugyanis nem kerül 
fáradságba, az életról azonban gyakran, sőt 
mindenütt, mert itt állandó a harc, s így a 
fáradozás is. De mit is beszélek az egész 
élet berendezéséről? Hiszen annak egy meg-
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vetett kis része is nagy bajokat idézhet elő, 
ilyen pl. az alamizsnálkodás elhanyagolása, 
mely a gehennára veti a tunyákat, jóllehet 
ez még nem az egész erény, hanem annak 
csak egy része. Hiszen még a szűzek is, 
akikben ez az erény hiányzott, megbűnhöd
tek, a gazdag is ezért gyötrődött és akik az 
éhezőt nem táplálták, ezért ítéltetnek el a 
sátánnal együtt. A káromkodás is hasonló
képen csak egy kis töredéke annak, és mégis 
ez is kizárja azokat, akik nem tartózkodnak 
tőle. Mert ,.aki azt mondja atyja fiának, 
méitó a gehenna tüzére". (Mt. 5, 22.) Ugyanis 
az önmegtartóztatás is csak egy része az 
erénynek, mégis enélkül sem látja Jl!eg senki 
sem az Urat, ezt mondja ugyanis- (az Irás): 
,.Törekedjetek békességre és a megszentelő
désre, mely nélkül senki sem fogja meglÁtni 
az Urat". (Zsid. 12, 14.) Hasonlóképen az alá
zatosság is része az erénynek: s mégis, ha 
valaki az összes többi jócselekedeteket vég
hezviszi, ennek az útjáról azonban letér, 
tisztátalan Isten előtt. Ez nyilvánvató a fari
zeus esetéből, aki számtalan jócselekedettel 
ékeskedett, e miatt mégis mindent elvesz
tett. De mit is beszéljek én még tovább? 
Hiszen nem csupán egyetlen dolognak az 
elhanyagolása zárhat ki bennünket az égből, 
lassan, ha megteszi ugyan valaki, de nem 
a megfelelő pontossággal és buzgósággal 
teszi meg azt. Mert azt mondja: "Hogyha 
nem fogja fölülmúlni a ti igazságtok az írás
tudókét és farizeusokét, be nem mentek a 
tnennyek országába". (Mt. 5, 20.) Ha tehát 
adsz is alamizsnát, de nem többet, mint ezek, 
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nem fogsz bemenni. S ezek mennyi alamizs. 
nát adtak? Kérded. Eppen ezt akarom most 
megmondani, hogy azok, akik nem adnak, 
adakozás.ra buzduljanak, akik pedig adakoz
nak, el ne bízzák magukat, hanem még töb
bet adjanak. Mit adtak tehát azok? Minde
nüknek a tizedét, majd megint a tizedét és 
ismét harmadszor is ugyanazt, s így vagyo
nuknak mintegy harmadát adták oda, mert 
a háromszoros tized ezt teszi ki. És ezen
kívül még a zsengéket és az elsőszülötteket 
és sok egyebet, mint például a bűnökért, a 
tisztulásokért való, és az ünnepeken és jubi
leumkor esedékes dolgokat s azokat, ame
lyeket az adósságok elengedésével, a szol
gák elbocsátásával és kamatnélküli kölcsön
nel kellett teljesíteniök. Ha tehát birtoka 
harmadát adja, sőt még ha felét is (mert 
mindezt egybevéve mintegy a felét teszi ki), 
ha tehát valaki a felét adja is, még akkor 
sem tesz nagy dolgot, de mit érdemel akkor 
az, aki még a tizedét sem adja? Méltán 
mondta: "Kevesen üdvözülnek". 



15. Hatvanadvasárnapra;1 

"Midón pedig nagy sereg gyúlt egybe és 
a városokból tódultak hozzá, mondá ezt a 
példabeszédet: Kiméne a magvető elvetni rLz 
ó magvát." Ezt a példabeszédet az úr azért 
méltóztatott maga megfejteni, hogy kitún· 
jék, hogy Ö képletesen szokott beszélni, és 
hogy igy a dolgok jelentését azokban is ke· 
ressük, amelyeket O maga nem akart kifej· 
teni. Es mivel itt az úr maga megmondta, 
hogy a mag Isten igéjét, a különféle föld 
pedig a hallgatók különbözö szivét jelenti, 
nekünk csak a magvetőt kell keresnünk, és 
ezt senki másra nem érthetjük jobban, mint 
az Isten Fiára, aki "kiméne el vetni az O mag· 
vá t"', mivel az Atya méhéböl, ahol teremt· 
ménynek helye nincs, kijött és azért jött a 
világra, hogy az igazságról tanuságot tegyen. 
Azért jól mondják a többi evangélisták, hogy 
ezt a példabeszédet a házból kijöve, a ten· 
gerre szállva és a hajón leülve mondta el, 
hogy testi helyzetével is jelezze beszéde 
jelentését. 

"F.s amint vetett, némely része az útfélre 
esék, és eltapostaték, és az ég madarai fel
evék azt." Amit az úr itt kifejtett, azt jámbor 

1 Beda Venerabilis magyarázata Luk. 8, 4-15.-hez. 
In Lucae ev. c. 8. P. L. 92, 429-432. 
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hittel él kell fogadnunk. Amit azonbán hall
gatásával a mi megértésünkre bízott, azt rö
viden érintjük. A mag, amely az útfélre esett, 
két okból ment veszendőbe: egyrészt a járó
kelök eltiporták, másrészt a madarak fél
szedték. Az út tehát a szív, amelyet a jövö
menö gondolatok taposnak és szárítanak, ne
hogy az ige magvát befogadja, ez ott kikel
jen. Azért, ami csak a jó magból így az út
félre esik, azt a rossz gondolatok menete el
tapossa és az ördögök elragadják. Oket ne
vezik u. i. az ég madarainak, vagy azért, 
mert égi és szellemi a lényük, vagy mert 
hogy a levegőben röpködnek. 

"Es másik a kősziklára esék és kikelvén 
elszárada, mert nem volt nedvessége". Jól 
mondja itt a kemény, vad szívröl, hogy az 
szikla, amelyet az igaz hit ekéje nem vágott 
fel. A mag gyökerének szükséges nedvesség 
pedig az, amit egy másik példabeszéd a· sz ü
zek lámpáját tápláló olajnak mond: az erény 
szeretete és a benne való kitartás. 

"Es másik a jó földbe esék és kikelvén, 
százszoros gyümölcsöt hoza." A százszoros · 
gyümölcs a tökéletes gyümölcsöt jelenti. 
A tizes szám u. i. mindig a tökéletességre 
utal, mivel 10 parancsolat megtartásából áll 
a törvény. A szemlélődö és a cselekvő élet 
össze van kapcsolva a tíz parancsolatban, 
mert az megparancsolja az Isten szeretetét 
is, a felebarát szeretetét is. Isten szeretete 
pedig a szemlélődő élethez tartozik, a fele
barát szeretete viszont a cselekvő élethez. 
A tizet pedig önmagával megszorozva, 100-at 
kapunk. Ezért a 100-as szám jól kifejezi a 
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nagy tökéletességet,· ahogy arrólis;. aki min~ 
denét elhagy~a az ú.rért, azt mondja .az Irás: 
"százannyit kap és az örökéletet fogja örö~ 
kölni". (Máté 19, 29.) Mert aki az Isten ne
véért a földi és mulandó dolgokat megveti, 
eljut a lélek tökéletességére, hogy már nem 
kívánja azt, amit megvet és a másvilágon az 
élet örök dicsőségéhez jut. Tehát a jó föld 
százszoros gyümölcsöt hoz, amikor a tanulé
kony szív elnyeri a lelki erények tökéletes
ségét. 

"Ezeket mondván, kiáltotta: akinek fülei 
vannak a hallásra, hallja meg." Valahányszor 
ezt a figyelmeztetést halljuk az Evangélium
ban, vagy Szent János Apokalipszisében, 
tudjuk, hogy valami misztikus dolgot mond 
és annál buzgóbban keressük, hogy fejtse 
meg nekünk. "Megkérdezték azért öt a ta
nítványai, mit jelent a példabeszéd". Ne 
gondolja senki, hogy rögtön a példabeszéd 
végén kérdezték ezt a tanítványok az Udvö
zítőtől, hanem, ahogy Szent Márk mondja, 
mikor egyedül volt a tizenkettővel. És nekik 
mondta: "Nektek adatott tudni az Isten or
szágának titkait". 

Másoknak pedig példabeszédf$ben, hogy 
"látván ne lássanak, és hallván, né értsenek". 
Szent Márk így mondja: "Azoknak pedig, 
akik kívül vannak, minden példabeszédek
ben szól''. (Mk. 4, 11.) Tehát mi is belépünk 
Krisztus tanítványaival együtt Isten Szen
télyébe, hogy megértsük az Isten országá
nak végső misztériumait. Mert. akik lábához 
közelednek, kapnak tudományából, a zsol
tárossal mondván: "nyisd ·meg .. szem ünket, 
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hadd szemiéijük a csodákat törvényedben". 
(Zsolt. 118, 18.) Illő tehát, hogy példabeszé
dekben és rejtvényekben hallanak, kik szí
vük értelmét bezárva, nem iparkodnak be
lépni és megismerni az igazságot, megfeled
kezve az úr parancsáról: "Kinek fülei van
nak a hallásra, hallja meg·· . 

. "Az útfélre esők azok, akik hallják az 
igét, de aztán eljön az ördög és kiveszi az 
igét szívükből, nehogy hívén üdvözüljenek." 
Erről a magról Szent Márk így ír: "Akiknél 
az ige az útszélre vetődik, azok, kik mikor 
a'Zt hallják, azonnal eljön a sátán és elhordja 
az igét". (Mk. 4, 15.) Szent Máté pedig így: 
"Mikor valaki hallja az ország igéit, es meg 
nem érti, eljön a gonosz és elragadja azt". 
Ezekből világos, hogy azoknál hullik a mag 
az útszélre, akik a hallott igét egyáltalán nem 
fogadják semmi hittel, semmi megértéssel, 
de még meg sem próbálják valahogyan fel
használni. Továbbá sziklákra és tövisek közé 
ott hull a mag - ahogy az úr kifejtette -, 
akik hallják ugyan az igét, látják is hasznát, 
vágyódnak is rá, de nem jutnak el oda, 
ahová vágynak, mert visszatartja őket vagy 
az élet nehézsége ijesztgetésével, vagy a 
kedvező sors hízelkedéséveL Mindkét kár 
ellen oltalmazni akarja a magot az, aki így 
szólt: "JobQról és balról az igazságosság 
fegyverzetében, dicsőségben és becstelen
ségben, gyalázatban és jóhírnévben, mint 
csábítók és mégis igazmondók". (Kor. II. 6, 
7-8.) Tehát a földnek ez a három fajtája je
lenti mindazokat, akik a hallott igét nem cse
lekszik meg. Akik pedig a kapott magvat 
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megtartják, azok a jó föld. Nincs szó itt 
azonban a zsidókról és pogányokról, akik 
még csak hallani sem akartak. 

"A tövisek közé esők azok, akik hallgat
ják, de az igék utóbb az élet gondjai, gazdag
ságai és gyönyörúségei közt eliojtatnak és 
gyümölcsöt nem teremnek." Csodálatos, hogy 
az úr a töviseket hogyan értelmezheti a gaz
dagságra, amikor azok szúrnak, ez pedig gyö
nyörködtet. De mégis csak tövis a gazdag
ság, mert a reá való gondolás szúrásai a szí
vet tépik, és midón bűnbe is viszik, mintegy 
a rajta ütött sebbel megvérzik. :es azért itt az 
úr, egy másik evangélista tanusága szerint, 
helyesen szól nem egyszerűen gazdagságról, 
hanem csalárd gazdagságról. Mert csalárd 
az, ami nem lehet sokáig a mienk. Csalárd 
az, ami lelkünk szükségén nem tud segíteni. 
Az igazi gazdagság az, amely az erények 
kincseivel gazdagít minket. Meg kell jegyez
nünk, hogy az úr fejtegetésében azt mon
dotta, hogy az élet gondjai, gazdagságai, 
gyönyörüségei fojtják meg az igét. Megfojt
ják, mert nyomasztó gondolataikkal lelkünk 
torkát szűkítik össze: s mint megakadályoz
zák, hogy helyes vágyak bejussanak a szi
vünkbe, mintegy az élet lehelletét ölik ki 
onnan. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy két 
dolgot hoz kapcsolatba a gazdagsággal: a 
gondokat és a gyönyöröket, mert bizony a 
gond elnyomja a lelket, a bőség pedig fel· 
oldja; ez a két ellentétes dolog vagy lesuj
tottá, vagy pedig könnyelművé teszi az em
bert. De mi:vel a gyönyör nem lehet együtt 
a levertséggel, egyszer a gazdagság őrzés~. 



112 A szentatydk beszédei 

vel okoznak gondot, máskor a 'bőség által a 
gy'önyörökbe süllyesztenek. 

"Amelyik pedig jó földbe esett, azok, akik 
tiszta és jó szívvel hallván az igét, megtart
ják azt magukban és gyümölcsöt hoznak a 
türelemben." A jó föld, mint föntebb mondot
tuk, szembenáll a rossz föld három fajtájá
val, azáltal, hogy szívesen veszi be az ige 
magját, és azt, amit befogadott, jó és bal
sorsban türelmesen meg is tartja az aratás 
idejéig. Vagy másképpen: a jó föld gyümöl
csöt a türelem által terem, mivel t. i. semmit 
sem ér az a jó, amit teszünk, ha nem visel
jük el türelmesen a rosszat, amelyet az em
berek okoznak nekünk. Minél magasabbra 
jut u. i. valaki a tökéletességben, annál több 
dolgot talál ebben a világban, amelyet nehe
zen tud elviselni. Mert ahogy ennek a világ
nak szeretetétól lelkünk eltávolodik, úgy nő 
e világ ellenkezése irántunk. Innen van az, 
hogy sok igen jó embert látunk, akik mégis 
súlyos megpróbáltatások terhe alatt izzad
nak. De az úr szava szerint gyümölcsöt hoz
nak türelmükkel. Es mivel alázatosan fogad
ták a csapásokat, a csapások után fenséges 
nyugalom fogadja őket. Amit pedig Szent 
Máténál találunk: "Es gyümölcsöt hoz és te
rem az egyik százannyit, a másik hatvan
annyit, más meg harmincannyit" (Máté 13, 
23), harmincszoros gyümölcsöt az az ige hoz, 
amelyik a Szentháromság hitét tanítja. Hat
vanszorost az, amely a tökéletes munkára 
oktat; mert hat nap van, amelyen dolgoz
nunk kell. Százszorosat pedig az, amely a 
mennyországi örökéletet hirdeti. 
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"Lőn pedig, mikor Jerikóhoz közeledett, 
hogy egy vak ült vala az útfélen kéregetvén. 
Es amint hallotta az átvonuló sereget, tuda
kozódék, micsoda az. Mondák neki, hogy a 
Názáreti Jézus megyen arra." Ez a vak kép
letesen az emberiséget jelenti, amely az ös
szülőkben a paradicsom örömeiből kiűzetve 
az égi fény világosságát nem ismeri, hanem 
kárhozatának sötétségében szenved. De mi
kor Jézus Jerikóhoz közeledik, a vak szemei 
megnyílnak. Jerikó u. i. annyit jelent, mint 
hold. A hold pedig a Szentírás szóhaszná
lata szerint a test romlandóságát jelenti, 
amennyiben minden hónapban elfogy, s így 
testi életünk mulandóságát jelzi. Midön tehát 
Teremtönk Jerikóhoz közeledik, a vak visz
szakapja a világosságot, mert mikor az Isten 
romlandó testünket felvette, az emberi nem 
az elvesztett fényt visszakapta. És méltán 
mondja róla, hogy ez a vak az út mellett ült, 
és azt, hogy koldult. Mert maga az Igazság 
mondta: "Én vagyok az út". (Ján. 14, 6.) Te
hát, ki nem ismeri az örök fény ragyogását, 
vak az. De ha már hisz a Megváltóban: az 
út mellett ül. Ha azonban már hisz, de az 

1 Beda Venerabilis magyarázata Luk. 18, 35-43-
hoz. In Lucae Ev. c. 5. P. L. 92, 558-559. 

Keresztény remekirók t 3 8 
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örök világosságért nem akar könyörögni, 
nem akar imádkozni, akkor vakon az út men
tén ül ugyan, de nem koldul. Ha pedig hisz 
is és könyörög is, akkor az út mentén ül a 
vak és koldul. 

"Es kiálta, mondván: Jézus, Dávidnak Fia, 
könyörülj rajtam! Az előliAenők pedig inték 
őt, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiál· 
tozék: Dávidnak Fia, könyörül rajtam." Mit 
jelentenek azok, akik a közeledő Jézus 
előtt mennek, hacsak nem a testi vágyak tö
megeit és a bűnök sokaságát, amelyek, mi
elött Jézus a szívünkhöz jutna, kísértéseik· 
kel összeszedettségünket szétszórják és a 
szív szavát az imádságban megzavarják? 
Mert gyakran, amikor az elkövetett bűnök 
után vissza . akarunk térni az úrhoz, mi 
ugyanezen bűnök miatt bocsánatért esede
zünk, szívünkben felbukkannak az elkövetett 
bűnök emlékei, elménk összeszedettségét le
rontják, összezavarják, és lelkünket és kö
nyörgö szavunkat elnyomják. De akit a tö· 
meg fedd, hogy hallgasson, annál inkább 
kiált, mivel az érzéki gondolatok minél 
inkább háborgatnak minket, annál forróbban 
kell az imádságban kitartanunk. 

"Megállván tehát Jézus, parancsolá, hogy 
vezessék őt hozzá." Ime áll, aki az előbb még 
elment mellette, mivel míg a fantáziaképek 
tömege miatt az imádságban szenvedünk, 
úgy látjuk, hogy Jézus elmegy mellettünk. 
De ha aztán még buzgóbban imádkozunk, Jé
zus megáll és visszaadja a világosságot, mi
vel Isten a szívünkhöz nyúl és az elvesztett 
világosságot visszakapjuk. 
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"Mikor aztán közel jött, kérdezé őt mond
ván: mit akarsz, hogy veled cselekedjem. 
Amaz pedig mondá: Uram, hogy lássak/" Ta
lán az, aki a világosságot vissza tudta adni, 
azt nem tudta, hogy mit akar a vak? De igen; 
hanem azt akarta, hogy ezt kérjék tőle, mert 
előre tudta, hogy mi is kérni fogjuk és ö 
meg fogja adni. Folyton az imádságra int 
minket és mégis azt mondja: .. Tudja a ti 
Atyátok, hogy mire van szükségtek, mielőtt 
kérnétek Ot". (Mt. 6, 8.) Azért kérdi tehát, 
hogy kérjük. Azért kérdi, hogy a szívet 
imádságra ösztönözze. Ezért a vak is rögtön 
feleJ: .. Uram, hogy lássak". Ime a vak az 
úrtól nem aranyat, hanem világosságot kér, 
mindent kevésre becsül a világosság mellett. 
Mert ha a vaknak bármi je is lenne, világos-· 
ság nélkül nem láthatná, amije van. Utánoz
zuk tehát őt, akiről azt hallottuk, hogy test· 
ben, lélekben :meggyógyult, és ne csalárd 
kincseket, ne földi jókat, ne múlékony dicsó
séget kérjünk az úrtól, hanem világosságot: 
azt a világosságot t. i., amelyet csak az an
gyalokkal együtt láthatunk, amelynek nincs 
kezdete és nem lesz vége. Ehhez a világos
sághoz a hit az út, és ezért a vak meggyó
gyításánál mindjárt hozzá teszi: .. Es Jézus 
mondá neki: láss; a te hited megszabadított 
téged. Es azonnalláta és követé Ot, magasz
talván az Istent". Lát és követ az, aki a jót, 
amelyet megismert, meg is teszi. Viszont lát, 
de nem követ az, aki bár megismeri a jót, de 
azt tenni nem akarja. Jézust követi az, aki 
Ot utánozza. Ezért mondja: .. Aki nekem 
szolgál, engem kövessen". (Jn. 12, 26.) Fi-

s• 
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gyelj"Íik meg tehát, merre megy, hogy követ
hessük. És így majd elérjük azt, hogy nem
csak a mi életünk halad Isten felé, hanem 
viselkedésünk Isten dicsőségére lesz és má
sokat is fellelkesít, amiért így folytatja: 

"Es az egész nép, mely ezt látta, dícsére
tet monda Istennek." Dícséretet mondott a 
nép Istennek, nemcsak a világosság aján
dékáért, de a kérő hitének érdeméért is. 
Dícséretet adott Istennek, mert látta egy
részt, hogy Jézus irgalmasan és hatalmasan 
a világosságot visszaadta az azt kérőnek, és 
másrészt, mert megtudta, hogy a kitartó hit 
kiáltását, mely igazságos dolgot ,kér, hama
rosan meg is hallgatja az I,sten. Ebből meg 
kell jegyeznünk, hogy az úr testben meg
jelenvén, mindent, amit szavával tanított, pél
dájával meg is erősített. Aki u. i. megparan
csolta nekünk. "úgy világoskodjék a ti vilá
gosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó 
tetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, ki meny
nyekben vagyon" (Máté 5, 16.), ö is minden
ben, amit tett és tanított, az emberektől nem 
a saját, hanem az Atya dicsőségét kereste. 



17. Nagyböjt kezdetére.1 

A nagyböjt idejében föl kell vennünk a 
test sanyargatásának keresztjét. - A ke
reszténynek állandóan a kereszten kell függ· 
nie. - Egész életünk kereszt. Az ünnepélyes 
visszatéréssei megjelent nagyböjtnek a meg 
tartását a mai napon megkezdjük: kell, hogy 
ez alkalommal buzdítást is intézzünk hozzá
tok, hogy Istennek a szalgálatunk által köz
vetített szava a test szerint böjtölőket szí
vükben táplálja és így a belső ember az ő 
táplálékával felüdülve, a külsőnek sanyar
gatását végre tudja hajtani, és erősebb le
gyen annak elviseléséhez. Illik, ugyanis ami 
jámborságunkhoz, hogy mi, akik a megfe
szített Úrnak már közelgő szenvedését ké
szülünk megünnepelni, a visszaszorított testi 
élvezeteknek a keresztjét is mi magunk ké
szítsük el magunknak, miként az apostol 
mondja: "Akik pedig Jézus Krisztuséi, meg
feszítették testüket a szenvedélyekkel és kí
vánságokkal együtt". (Gal. 5, 24.) Mert ezen 
a kereszten kell függnie a kereszténynek 
állandóan, a kísértések között vezető egész 
életén át. Ugyanis nem ebben az életben van 
ama szegek kitépésének az ideje, amelyek· 

1 Szent Agoston, In Quadragesima Sermo 205. (Alias 
de diversis 68.) P. L. 38, 1039-1040. 
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ről a zsoltár mondja: "Szegezd át félelmed· 
del testemet". (Zsolt. 118, 120.) A test, a testi 
vágyakat jelenti, a szegek az igazság pa
rancsai: ezekkel szegezi át amazokat az úr 
félelme, amely minket, mint neki kedves 
áldozatot feszít keresztre. S ezért azt is 
mondja az Apostol: "Kérlek tehát benneteket 
testvérek, az Isten irgalmasságára, hogy 
adjátok testeket élő, szent és az Istennek 
tetsző áldozatul". (Róm. 12, 1.) Tehát a ke
reszt az, amiben Isten szaigája nemcsak 
hogy nem szégyenül meg, hanem még dicsek
szik is mondván: "Tőlem azonban távol le
gyen másban dicsekedni, mint a mi Urunk
nak Jézus Krisztusnak keresztjében, aki által 
a világ megfeszíttetett nekem, és én a világ
nak". (Gal. 6, 14.) Az a kereszt pedig nem 
negyven napig tart, hanem ezen az egész 
életen át, amit jelez annak a negyven nap
nak misztikus száma is: akár mert a világba 
lépni szándékozó ember, amint egyesek 
állitják, negyven napig alakul ki az anya
méhben, akár mert a négy evangélium össz
hangban van a tizes Törvénnyel és a négy
szer tíz ezt a számot adja, nekünk pedig meg
mutatja, hogy ebben az életünkben mind a 
két szentírásra szükségünk van; akár pedig 
bármilyen valószínű oknál fogva, amilyen 
okot a jobb és ragyogóbb elme találhat. 
Ezért Mózes is, Illés is és maga az úr is 40 
napig böjtölt: hogy Mózesben is, Illésben is 
és magában Krisztusban is, azaz a Törvény
ben és a Prófétákban, sót magában az Evan
géliumban is oktatást nyerjünk arra, hogy 
velünk is ugyanaz történik, s hogy ne ala-
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kuljunk át ehhez a világhoz és ne tapadjunk 
hozzá, hanem feszftsük keresztre a régi em
bert, nem tobzódásban és részegeskedésben, 
nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem 
civódásban és versengésben éljünk, hanem 
öltsük magunkra az úr Jézust és ne gondoz
zuk testünket a vágyakozásokban. (Róm. 13, 
13. sk.) Igy élj itt mindig keresztény: ha nem 
akarod, hogy lépéseid a földi iszapban el
merüljenek, ne szállj le a keresztról. De ha 
ezt kell tenni ezen az egész életen át, meny
nyivel inkább a nagyböjt eme napjaiban, 
melyek nemcsak alkotórészei ennek az élet
nek, hanem azt valóban jelképezik is. 

A jámbor cselekedeteket a nagyböjtben 
buzgóbban kell gyakorolni. Bár más napo
kon se nehezedjen el szívetek tobzódás
ban és részegségben (Luk. 21, 34.); ezekben 
(a napokban) azonban böjtöljetek is. Egyéb 
napokon se kövessetek el házasságtörést, pa
ráznaságot és semmiféle meg nem engedett 
tisztátalanságot, ezekben pedig még hitve
seitektól is tartózkodjatok. Amit elvontok 
magatoktól böjtöléssel, azt adjátok hozzá 
alamizsnáitokhoz bókezüséggeL Azt az időt, 
amit eddig házassági jogotok gyakorlása fog
lalt le, most vezeklésre fordítsátok. A testet, 
amelyet a testi vágyak elpuhulttá tettek, 
tiszta könyörgésekkel kényszerítsétek lebo
rulásra. A kezeket, amelyek ölelésre hajlot
tak, imádságra tárjátok ki. Ti pedig, akik 
máskor is böjtöltök, most fokozzátok, amit 
tesztek. Akik más napokon állandó megtar
tóztatással sanyargatjátok testeteket, ezek
ben gyakrabbi és belsőségesebb imákban ta-
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pad jatok. Istenetekhez. Mindny~jan _-egyet
értően, minden hivők hiven, mindnyájan e 
zarándoklásban az egyetlen haza vágyával 
sóhajtozzunk• és a szeretetben buzgólkod· 
junk. Istennek azt az ajándékát, amelyik 
nincs meg bennünk, senki másokban ne irí
gyelje és ne gúnyolja. A lelki javakban te
kintsd magadénak, amit szeretsz testvéred
ben: és tekintsd az övének, amit ö szeret te
benned. Senki se színlelje az önmegtagadás 
látszata alatt inkább csak a gyönyörök meg
változtatását, mint azok eltávolítását, hogy 
finom ételeket keres, mivel hússal nem táp
lálkozik és különleges italokat, mivel bort 
nem iszik; nehogy mintegy a test megféke
zésének jogeimén méginkább a gyönyörnek 
adja magát. A tisztáknak ugyan mipden táp
lálék tiszta: de semmiben sem tiszta a kicsa
pongás. 

Elsősorban a viszálykodástól kell tartóz
kodnunk. Mindenekelőtt a viszálykodásoktól 
és egyenetlenkedésektől tartóztassátok meg 
magatokat testvérek. Emlékezzetek a prófé
tára, aki egyeseket megdorgál és kiáltja: 
"Jme böjtötök napján is a saját hasznotokat 
keresitek, mert valamennyi adóstokat zaklat
játok és ököllel verekedtek, hangotok a 
kiabálástól hangzik" (Iz. 58, 3. sk.), és más 
hasonlókat. S ezekre emlékezve hozzákap
csolja: "Nem ez a böjt, amelyben és kedvem 
lelem, úgymond az Úr". Ha kiabálni akartok, 
azt kiáltsátok gyakran, amiről írva van: "Sza
vammal az Úrhoz kiáltok". (Zsolt. 141, 2.) Ez 
nem a viszálykodásnak, hanem a szeretet
nek, nem a testnek, hanem aszívnek a szava. 
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Nem ilyen az, amiról mondva van: "Azt vár
tam, hogy cselekedete igaz legyen és íme 
gonosz, hogy igazságot szolgáltasson és ime 
jajveszékelést okoz". (Iz. 5, 7.) 

Bocsássatok meg és bocsánatot fogtok 
nyerni, adjatok és adatni fog nektek. (Luk. 
6, 31. sk.) Ez az imádságnak két szárnya, 
amellyel lstenhez repül: ha (az imádkozó) el
felejti a bűnösnek megbántását, és adományt 
nyujt a szűkölködönek. 



18. Nagyböjt l. vasárnapjára.1 

Akkor Jézust a pusztába vivé a Lélek, 
hogy megkísértse az ördög. Akkor; mikor? 
A Lélek leszállása után, miután a felülről 

jövő százat azt mondotta, "Ez az én szerel
mes fiam, kiben nekem kedvem telt''. (Mt. 
3, 17.) S az a csodálatos, hogy ugyanaz a 
Szentlélek által, mert azt mondja, hogy az 
vitte őt oda. Minthogy pedig mindent a mi 
okulásunkért tett és szenvedett, azért vál
lalta az odavitetést és az ördöggel szemben 
való küzdelmet, hogy mindaz, aki már meg
keresztelkedett és esetleg a keresztség után 
még nagyobb kísértéseket kell elszenvednie, 
ne zavarodjék meg, mint az, kivel nem várt 
dolog történik, hanem maradjon férfias, min
dent elviselvén, mint midön a dolgok rend
ben következnek egymásra. Hiszen azért 
kaptad a fegyvereket, nem tétlenkedésre, ha
nem harcra. Ezért nem szünteti meg Isten a 
feltámadó kísértéseket sem, mindenekelótt 
pedig, hogy megtudd, htogy erősebb lettél, 
azután, hogy tudj szerény lenni, és az ado
mányok nagysága se tegyen felfuvalkodottá, 
midőn látod magadat a kísértések súlya alatt 
vergődni, ezenkívül, hogy az a gonosz ördög, 

1 Aranyszájú Szent János homiliája Mát. 4, l--ll
hez. In Math. hom. 13, 1-4. P. G. 57, 207-213. 
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amelyik esetleg még kételkedik abban, hogy 
elpártoltál tőle, a kisértésekből végle(l meg
tapasztalhassa, hogy te végérvényesen el
hagytad és szakítottál vele, negyedszer, hogy 
erősebbé és vasnál is szilárdabbá válj ezál
tal, ötödször, hogy világosan megismerd a 
rádbízott kincseket. Mert nem támadna már 
az ördög, ha nem tudná, hogy még nagyobb 
dicsöségben vagy. Ádám ellen is azért tá
madott fel mindjárt kezdettől fogva, mert 
tudta róla, hogy nagy méltóságot élvez. Jób 
ellen is azért lépett csatasorba, mert látta, 
hogy a mindenség Istene is megkoszorúzta 
és magasztalta. De miért mondja akkor: 
"Imádkozzatok, hogy kisértésbe ne essetek''? 
(Mt. 26, 41.) Ezért nem úgy mutatja be Jé
zust, mint, aki egyszerűen ment, hanem az 
isteni terv szerint ragadtatott, hogy jelezze 
ezáltal, hogy nem kell magunkat belevet
nünk, de ha beleesünk, férfiasan meg kell 
állni a helyünket. S fontold meg, hová viszi 
öt a lélek, nem városba - nem a köztérre, 
hanem a pusztába. Mivel a gonosz lelket 
akarja odacsalni, azért nemcsak a böjttel, ha
nem már magával a hellyel is alkalmat szal
gáltatott neki. Mert leginkább akkor támad 
az ördög, midőn egyedülállókat és ma~áno
sokat lát. Kezdetben is így támadta meg az 
asszonyt, mikor észrevette, hogy egyedül 
van és férje nélkül találta őt. Amikor azon
ban másokkal együtt és egybegyülteket lát, 
nem ilyen merész és meg sem jelenik. Ezért 
kell s leginkább ezért szükséges, hogy gyak
ran összejöijünk, nehogy kezére járjunk az 
ördögnek. Tehát a pusztában találta meg őt, 
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mégpedig az úttalan pusztában, mert hogy 
ilyen volt a puszta; azt Márk jelzi mondván, 
hogy "a vadállatokkal volt". (Mk. 5, 13.) 
Fontold meg, mily gonoszsággal és hitvány· 
sággal közeledett hozzá, s milyen időt vá~ 
lasztott. Nem megy ugyanis a böjtölóhöz, 
hanem az éhezóhöz, hogy megtanuld, milyen 
jó dolog az a böjt és mily hatalmas fegyver 
az ördöggel szemben, és hogy a keresztség 
után már ne legyen helye az élvezetnek, a 
részegségnek és a telt asztal örömeinek, ha
nem a böjtnek. Hisz ó is ezért böjtölt, nem 
mintha neki a böjtre szüksége lett volna, ha
nem, hogy minket neveljen. Minthogy 
ugyanis a keresztség előtti búnöket a gyo
mornak való szolgálat idézte elő, azért ami
ként a meggyógyítottnak a gyógyító azt pa
rancsolja, hogy ne tegye többé azt, ami be
tegségét okozta, ugyanúgy ő is a keresztség 
után a böjtöt vezette be. Hisz Adárnot is a 
gyomor meg nem fékezése vetette ki a pa
radicsomból és Noé idejében is ez idézte fel 
a vízözönt, s a szodomaiakra is ez sujtotta a 
villámokat. Mert ha a paráznaság volt is a 
bünük, mégis mindkét utóbbinRk a bűne itt 
gyökerezett, amint Ezekiel jelzi is, midőn 
mondja: "Ime ez volt a gonoszsága Szodoma 
növérednek: a kevélység, a kenyér bősége 
és a gazdagság ... " (Ez. 16, 49.) A zsidókra 
is ezek hozták a legnagyobb bajokat, a ré
szegség és a dőzsölés vitte őket a törvény
szegésbe. 

Azért böjtölt tehát ó is 40 napig, hogy 
megmutassa nekünk üdvösségünk orvossá
gát, hosszabbra azonban nem nyujtotta, ne-
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hogy a csoda túlhajtásával veszélyeztesse el
járásának valódiságába vetett hitünket. Most 
ez ugyanis egyáltalán nem történt meg, hi
szen Mózes és lllés is lsten erejével megerő
sítve ugyanilyen hosszú böjtre tudott vállal
kozni. Ha pedig tovább ment volna, akkor 
sokan kétségbe is vonták volna, hogy testet 
vett fel. Tehát "miután 40 nap és 40 éjjel 
böjtölt, azután megéhezék": alkalmat szal
gáltatott neki, hogy hozzá jöjjön, hogy vele 
szembeszállván megmutassa, miképpen kell 
helytállani és győzni. Az atléták is így tesz
nek, mert midőn tanítványaikat arra tanít
ják, hogyan kell helytállani és győzni, a 
gyakorlótereken önként szállnak szembe má
sokkal s ellenfeleik testén mutatják meg ne
kik azt, hogyan tanulhatják meg és sajátit
hatják el a győzelem módját. Akkor is ez tör
tént. Minthogy azt (az ördögöt) erre akarta 
rábírni és megéhezését is ismertté tette 
előtte s mikor megjelent, f.ogadta és fogad
ván egyszer, majd másodszor, sót harmati
szor is a hozzá illó szelídséggel leterítette őt. 
De nehogy ezeket a győzelmeket csak úgy 
mellékesen érintvén a ti hasznotokat csök
kentsük, az első összecsapástól mdulunk ki, 
de aztán mindegyiket pontosan megvizsgál
juk. Mivel megéhezett, mondja: "Hozzájá
rulván a kísértő, mondá neki: Ha Isten fia 
vagy, mondd, hogy e kövek kenyerekké vál
janak". Minthogy ugyanis hallotta az égből 
jövő szózatott: "Ez az én szeretett fiamm··. 
(Mt. 3, 17.) S hallotta azt is, hogy János mi
lyen tanuságot tett felőle, ezek után pedig 
éhezni látta: teljes bizonytalanságban volt, a 
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róla mondottak miatt nem hihette, hogy 
pusztán csak ember, de mivel éhezni látta, 
lsten Fiának sem merte tartani. Ilyen tanács
talanságban lévén, kétkedő szavakat hasz
nál. S miként kezdetben, midőn Ádámhoz kö· 
zeledett, nem létező dolgokat talált ki, hogy 
a létezőket megtudja: ugyanúgy most is, 
minthogy világosan nem ismerte üdvözíté· 
sünk nagyszerű titkát s hogy kivel áll szem· 
ben, más hálókat igyekszik szőni, hogy azok· 
kal megtudhassa azt, ami számára rejtély és 
homályos voolt. 

Mit is mond tehát? "Ha lsten fia vagy, 
mondd, hogy e kövek kenyerekké váljanak". 
Nem azt mondta, mivel megéheztél, hanem 
"ha Isten fia vagy", mert azt hitte, hogy 
ezekkel a maga.sztalásokkal rászedheti őt. 
A megéhezést pedig azért hallgatja el, ne· 
hogy úgy tűnjék föl, mintha azért hozná ezt 
föl, hogy ócsárolja őt. Minthogy ugyanis 
nem ismerte az itt végbemenő dolgok ma
gasztosságát, azt gondolta, hogy ez szégye· 
nére válik. S ezért a hízelgőnek alattomos· 
ságával csupán csak méltóságát említi. Mit 
tesz tehát Krisztus? Visszautasítja esztelen
ségét és kimutatja, hogy nem szégyenletes 
dolog az, ami történt vele, s nem méltatlan 
aztő bölcsességéhez az, amit hízelegve (az 
ördög) elhallgatott, ő éppen ezt állítja elő-· 

térbe s ezt a megállapítást teszi: "Nemcsak 
kenyérrel él az ember". Igy tehát a gyomor
nak az igényességéből indul ki. Te pedig 
vedd észre annak a gonosz léleknek a gaz
ságát is, hogyan kezdi meg cselvetését s mi
kép emlékszik még mindig megszabott mes-
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terségére. Mert amivel az első embert kive
tett~ es sok más bajba keverte, ugyanazzal 
szövi most is cselvetését: a gyomor mérték~ 
telenségéveL Még most is szeirnos esztelen
ről lehet hallani, akik mondják ugyan, hogy 
a gyomor számtalan rossznak a forrása. De 
Krisztus meg is mutatja, hogy az erényes 
embert még ez a zsarnok sem tudja nem illő 
dolgok véghezvitelére kényszeríteni és böj~ 
töl és parancsának nem engedelmeskedik, 
hogy ráneveljen minket arra, hogy az ördög
nek semmiben sem engedelmeskedjünk. Mi~ 
vel ugyanis az első ember ily módon sér
tette meg Istent törvényszegéssel, bőségesen 
kioktat arra, hogy még ha olyant pardn
csolna is az, ami nem törvényszegés, még így 
se engedelmeskedj neki. De mit is beszélek 
törvényszegésről? Hiszen még ha valami 
hasznosat mondanának neked d gonosz lel
kek-így szál-, még akkor se hallgass rá 
Igy hallgattatta el ó is azokat az ördögöket, 
melyek hirdették, h•ogy ó Istennek Fia. (Luk. 
4, 35.) Pál is megfeddette ökét, mikor ugyan
azt kiabálták, bár hasznos lett volna az, amit 
mondottak. De hogy azokat teljesen meg
vesse és ellenünk irányuló cselvetéseiket 
egészen elhárítsa, még midón hasznos tano~ 
kat hirdettek, akkor is visszautasította őket, 
szájukat befogatta és hallgatást parancsolt 
nekik. (Csel. 16, 18.) Már csak ezért sem 
egyezett bele szavaiba, hanem mit mon
dott? "Nemcsak kenyérrel él az ember." Ez 
pedig körülbelül azt jelenti, hogy igével is 
tudja táplálni az Isten az éhezőt és bizonyi
tékat is tud erre felhozni az ószövetségból s 
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így ránevel bennünket arra, hogy még ha 
éhezünk és bármi más szenvedés is ér ben
nünket, akkor sem szabad elpártolnunk az 
úrtól. 

Ha pedig valaki azt mondaná, hogy mégis 
meg kellett volna azt mutatnia (t. i. hogy a 
köveket kenyerekké tudja változtatni), kér
dezem: miért s milyen oknál fogva? Hiszen 
nem azért mondta az ezeket, mert hinni 
akart, hanem azért, mert úgy gondolta, hogy 
hűtlenségbe viheti. Mivel az első embereket 
is így szedte rá s megmutatta, hogy nem igen 
hittek Istennek. Mert ellenkező dolgokat 
ígért, mint amiket Isten mondott, s hiú re
ményeket táplálván bennük, a hitetlenségbe 
döntötte öket és így azokból a javakból ki
vetette öket, amelyeknek eddig birtokában 
voltak. Krisztus ellenben megmutatta, hogy 
ó sem akkor annak (az ördögnek), sem pedig 
késöbb az ugyanúgy gondolkodó s tőle jelet 
kérő zsidóknak nem engedelmeskedik s 
mindezzel nevel bennünket, hogy mégha 
meg is tudnánk tenni valamit, semmit se te
gyünk hiúságból és ok nélkül s még kény
szerűségből se engedelmeskedjünk az ör
dögnek. Mit tesz már most ez az átkozott? 
Nem tudván rábeszélni annak megtételére, 
amit parancsolt, ámbár olyan nagy éhség 
gyötörte öt, másra tér át mondván: "Ha Is
ten fia vagy, vesd le magadat, mert meg van 
írva, hogy angyalainak parancsolt felőled. 
és kezeikben hordoznak téged". (Zsolt. UO, 
11.) Miért teszi oda minden egyes kisértése 
elé: "Ha lsten Fia vagy". Mert amit régen 
tett, most is azt teszi. Mert amint akkor meg-
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rágalmazta Istent mondvn: "Azon a napon, 
amelyen arról esztek, megnyílik szemetek" 
(Gen. 3, 5.), így akarván kimutatni, hogy rá
szedettek és félrevezettettek és !'emmi jóban 
sem részesültek, ugyanígy itt is azt jelzi, s 
mintegy alattomban mondja is: Hiába neve
zett téged Fiúnak és megcsalt az ajándékkal, 
mert ha nem így volna, meg kellene mutat
nod, hogy van ilyen hatalmad. Minthogy pe
dig az Irásokból vette bizonyítékát (t. i. az 
ördög), ö is a próféta tanúságát hozza föl. 

Hogyan viselkedett tehát Krisztus? Nem 
méltatlankodott. Nem gerjedt haragra, ha
nem nagy szelídséggel ismét az Irásokból 
szól hoz2.á: "Ne kisértsd a te tTradat, Istene
det", oktatván minket, hogy az ördögöt nem 
csodajelek, hanem türelemmel és kitartással 
kell legyőzni és egyáltalán semmit sem kell 
tenni a fitogtatás kedvéért és dicsőségvágy
ból. Annak (az ördögnek) az ostobaságát pe
dig már a tőle felhozott bizonyítékból is ki
veheted. Az úrtól felhozott mindkét bizonyí
ték ugyanis nagyon megfelelöen van egybe
hangolva, az övéi pedig együgyúen és mint
egy tetszésszerint vannak elővéve a nélkül, 
hogy az elóterjesztett dologhoz vágynának. 
Mert biztosan nem azért iratott meg, "hogy 
angyalaidnak parancsolt felőled", hogy ön
magunk levetésére és veszélyberohanására 
buzdítson, s egyébként se az úrról mond.a
tott ez. Ezt azonban meg se cáfolja, bár na
gyon arcátlanul és teljesen ellenkező érte
lemben használja föl az ördög az igét. Hi
szen senki sem kéri ezeket az Istenfiától, ha
nem csak az ördögnek és sátánnak tanácsa 

K.rrr-.~71f'·n\' !'1·n~~~kfrt'1k l :l 9 
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lehet, hogy levesse magát a mélységbe, 
Istené pedig az, hogy a fekvöket is talpra
állítsa. Mert ha hatalmát kell megmutatnia, 
akkor ne magát vesse le és ö bukjék le, ha
nem másokat m,entsen meg. Hisz önmag*t a 
mélységbe és szakadékba vetni, az ö harc
roodorához tartozik. Igy szokott tenni min· 
denütt az a csábító. Krisztus pedig midön eze
ket mondja, akkor sem nyilatkoztatja ki ma
gát előtte, hanem úgy beszél hozzá, mintha 
csak ember lenne, mert azt mondani, hogy 
"nemcsak kenyérrel él az ember" és hogy "ne 
kisértsd a te Uradat Istenedet", nem annyira 
önmaga elrejtésére irányult, mint inkább 
arra, hogy magát úgy mutassa, mint aki egy 
a sok közül. S ne csodálkozzál azon se, hogy 
mikor Krisztushoz beszél, gyakran fordít a 
dolgon. Mert miként az ökölvívók, midön ha· 
lálos csapásokat kapnak sok vértől elöntve 
és homályba borulva elszédülnek, ugyanúgy 
ö is az elsö és második csapástól elhomályo
sodva, egyszerűen csak azt mondja, ami 
éppen eszébe jut, és kész a harmadik össze
csapásra is. "Es egy igen magas hegyre vivé 
öt (az ördög) és megmutatta neki a világ 
minden országait és mondá neki: mindezeket 
neked adom, ha leborulva imádasz engem. 
Akkor mondá (Jézus): Távozzál sátán, mert 
írva vagyon: a te Uradat és Istenedet imád
jad és csak neki szolgálj." Minthogy pedig 
már az Atya ellen is vétkezett, mert mind
arról ami azé, azt mondta, hogy az övé és 
magát J.stennek akarta vallani, mintha ö 
lenne a mindenség alkotója, ekkor megfed
dette, de ekkor sem túlságosan, hanem egy-
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szerüen így: "Távozzál sátánr··, ami inkább 
parancs, mint dorgálás. Mert amint kimondta 
neki: "Távozzál", már meg is futamította, 
mással ugyanis már nem is kísértette meg. 

Es hogyan mondhatja Lukács azt, hogy 
elvégezett minden kísértést (az ördög). En 
úgy hiszem, hogy a kísértések kútföiről 

mondja ezt, mindet említi, mi vel ezekben a 
többi is mind bennefoglaltatik, hiszen szám
talan rossznak a foglalatai ezek: a gyomor
nak szolgálni, a hiú dicsőségre törekedni, a 
földi dolgok szenvedélyes szeretetének alá
vetve lenni. Minthogy pedig ez az átkozott 
is tudta, hogy mindezek között a legsúlyo
sabb a gazdagság utáni vágy, ezt tette a leg
utolsó helyre: már elejétől kezdve ott vaju
dott, de mindvégig tartogatta és csak utol
jára került sorra, mivel súlyosabb a többi
nél. Hiszen ez az ö küzdelmének a törvénye, 
hogy ami az elbuktatásra legalkalmasabbnak 
látszik, azt a végére hagyja. Jóbbal is így 
tett. Azért itt is azokkal kezdte, amik legyőz
hetöbbeknek és gyengébbeknek látszottak 
és úgy ment át a súlyosabbakra. Hogyan kell 
tehát vele szembeszállni? Úgy, amint Krisz
tus megmutatta nekünk. Istenhez kell mene
külnünk, hogy se az éhség ne sujtson le 
bennünket, kik hisszük, hogy igéjével is tud 
táplálni bennünket és azokkal a javakkal se 
kísértsük meg az adományozót, melyeket 
tőle kapunk, hanem megelégedve a felülről 
jövő dicsőséggel, az emberi dicsőséget ne 
vegyük semmibe, s mindenütt mint fölösle
ges dolgot vessük meg. Mert semmi sem tesz 
bennünket annyira az ördög alattvalóivá, 

9* 
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mint a gazdagság utáni vágy és a kapzsi
ságnak a szenvedélye. :E:s ezt a most törté
nökben is meg lehet látni. Hiszen most is 
vannak, kik így beszélnek: mindezeket ne
ked adjuk, ha leborulva imádasz minket, kik 
ugyan természetszerű emberek vagyunk, de 
annak (az ördögnek) eszközeivé lettünk. 
Hisz akkor is nem csupán egyedül, hanem 
mások által is megtámadta, mint Lukács vilá
gosan ki is mondta, hogy: "Elhagyá őt egy 
időre" (Lk. 4, 13.), és ezzel kijelentette, hogy 
ezek után tulajdon eszközeivel támadta meg. 
":t:s íme angyalok jövének, és szalgálának 
neki." Míg a küzdelem folyt, nem engedte, 
hogy megjelenjenek, nehogy azonnal elijesz
szék a zsákmányt. Mikor azonban már min
dennel megcáfolta és megszalasztotta, akkor 
jelennek meg azok, hogy megtanuld, hogy 
téged is csak akkor fogadnak tapsoló és min
den oldalról körülvevő angyalok, ha öt kö
vetve győzedelmeskedsz is. Hiszen Lá
zárért is csak a szegénység, éhség és min
denféle gyötrelem tüzes kemencéje után 
mentek el az angyalok. Sőt amint már mond
tam is, most is sok olyant mutat nekünk 
Krisztus, ami hasznunkra válik. De ezeket is 
mind érted müvelte, hogy utánozzad öt és te 
győzedelmesked jél. 



19. Nagyböjt 2. vasárnapjára.1 

A felolvasott evangéliumi olvasmány, 
amely testi fülünkön keresztül lelkünk ajta
ján kopogtat, nagy titok megértésére hív 
bennünket. Hogy Isten kegyelmével ezt 
könnyebben elérhessük, irányítsuk elmélke
désünket arra az evangéliumi jelenetre, 
amelyben Péter hitvallást tesz Krisztusról. 
(Mt. 16.) Ugyanis Jézus Krisztus, az emberi 
nem Megváltója, miközben megalapozza azt 
a hitet, amely a bünösöket a megigazulásra, 
a megholtakat az életre visszavezeti, tanítá
sával és csodáival arra neveli tanítványait, 
hogy Krisztusban úgy higyjenek, mint az 
Isten és az ember Fiában. Mert ha csak 
egyiknek hinnék, mit sem használna az üd
vösségre. Egyforma hiba volna az úr Jézus 
Krisztust csupán Istennek vagy csupán em
bernek hinni, mikor mindkettönek vallanunk 
kell, mivel benne, mint Istenben igazi ember
ség, mint emberben igazi Istenség lakozik. 
E hit megerősítése céljából megkérdezte az 
úr tanítványait, hogy vélekednek és mit 
éreznek róla. Ekkor az Atyától megvilágosí
tott Péter apostol felemelkedve az emberi 
vélekedés korlátjain, lelki szemével az éiö 

1 Nagy Szent Leó 51. beszéde. Migne P. L. 54, 308-
313. 
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Isten Fiát látta meg Krisztusban, és az Isten
ség dicsőségéről tett vallomást, mivel szeme 
mélyebbre hatott a testnél és vérnéL Csak 
ekkora hit birtokában, a szentség ekkora 
fényében nyerbette el a sérthetetlen szikla 
szent keménységét, amelyen az Egyház da
c;olni tud a poklok kapuival s a halál törvé
nyeivel szemben. S azóta nem oldanak és 
kötnek az égben máskép, mint Péter birói 
székében. 

De, kedveseim, ezt a felséges belátást benső 
titkok felfedésével meg kellett erősítenie, 

hogy a Krisztus istenségének megvallásáig 
emelkedett apostoli hit ne ítélje a változha
tatlan Istenhez méltatlannak gyengeségünk 
befogadását, és azt ne gondolja, hogy benne 
már megdicsőült az emberi természet, s így 
nem érezhet szenvedést, s nem tapasztalhatja 
a halált. Mikor az égi fénytől megvilágo
sított és az istenfiúság vallomásának 
tüzében égő Péter azt hallotta az úrtól, 
hogy Jeruzsálembe kell mennie, és a 
néo véneitől, irástudóitól s a papi feiedel
mektől sokat kell szenvednie, meg kell hal
nia és harmadnap fel kell támadnia (Mt. 16, 
21; 20, 17-19), mindezt jámbor utálattal uta
sította vissza. Krisztus erre Jóságosan meg
feddette és arra ösztönözte, hogy szenvedé
sében vele együtt részesedjék. A Megváltó 
ezután elmondott buzdítása azt sugallta, azt 
feltette ki, hogy akik követni akariák, tagad
.iák meg .magukat, s az örök .favak reményé
ben semmire se becsülfék az ideigtartó szen
vedést. Az menti meg életét, aki nem vona
kodik Krisziusét elveszíteni. (Mt. 16. 25.) 
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Hogy tehát az állhatatosság erényét az apos
tolok magukévá tegyék, a kereszt felvételé
tól ne féljenek, Krisztus halála miatt meg ne 
szégyenüljenek, Krisztus türését (aki úgy 
vetette alá magát a kegyetlen szenvedésnek, 
hogy nem veszitette el a hatalom dicsősé
gét) szégyenletesnek ne tartsák, "Jézus maga 
mellé vette Pétert és Jakabot és Jánost" 
(Mt. 17, 1), és velük !elmenve egy magas 
hegyre, bemutatta nekik dicsőségének fé
nyességét. Ök ugyanis, bár felfogták benne 
Isten fenségét, testének hatalmát nem ismer
ték. Ezért egyeseknek az ott levő tanítvá
nyok közül megigérte, hogy addig nem ízle
lik meg a halált, míg nem látják az Ember
fiát országába menni (Mt. 16, 28), azaz ki
rályi fenségében tündökölni, amelyet, mint 
sa i átosan a felvett emberi testhez tartozó t, 
e három férfinak akarta kinyilvánítani. Mert 
magának az istenségnek kimondhatatlan 
látását, amely a tisztaszivüek számára van 
fenntartva a másvilágon, semmikép sem lát
hatták azok, akik még halandó testben élnek. 

Megnyitotta tehát az úr az ó dicsőségét a 
kiválasztott tanuk előtt, és azt a többi embe· 
rekéhez hasonló testet oly fénnyel dicsőf
tette meg, hogy arca hasonlóvá vált a nap 
tündökléséhez, s ruhája a hó fehérségéhez. 
(Mt. 17, 2.) Az átváltozással főként az volt a 
célia, hogy a tanítványok szívéból kitörölje 
a kereszt miatt való megbotránkozást. s hogy 
hitüket me{! ne zavaria az önakaratból vál
lalt szenvedés megaláztatása: hiszen éppen 
ez hozza felszínre reftett méltósáqának nagy
ságát. DP. nem kevesebb gonddal tartotta 
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szeme előtt megalapítandó Egyházát sem, 
hogy az ő színeváltozása következtében 
Krisztus egész misztikus teste belássa, mi· 
lyen átváltozás vár reánk, s hogy e test tag
jai remélhessék azt a dicsőséget, amely már 
most körülragyogta a főt. Erről szól az Úr, 
mikor eljövetelének dicsőségéről beszél: 
"Akkor az igazak fényleni fognak, mint a 
nap, Atyjuk országában". (Mt. 13, 43.) 
Ugyanigy beszél Szent Pál apostol: "Azt tar
tom ugyanis, hogy amiket most szenvedünk, 
nem mérhető össze a jövendő dicsőséggel, 
amely meg fog nyilvánulni rajtunk" (Róm. 
8, 18); és másutt: "Hiszen meghaltatok és 
életetek el van rejtve Krisztussal az Isten
ben. Amikor Krisztus, a ti életetek megjele
nik, akkor majd ti is megjelentek vele együtt 
a dicsőségben". (Kol. 3, 3-4.) 

De más dolgok is adádtak e csodás jele
netben, a111elyek alkalmasak voltak az apos
tolok megerősítésére és tudományuk növe
lésére. Ugyanis Mózes és Illés, a törvény és 
próféták képviselői jelentek meg és beszél
tek az úrral, hogy ez öt férfiú jelenlétével 
beteljesedjék az Irás: "Két vagy három tanu 
szájának kell állítaniaminden dolgot". (Deut. 
19, 15, Mt. 18, 16, Jn. 8, 17, II. Kor. 13, t, 
Zsid. 10, 28.) Mi biztosabb, szavahihetöbb 
annál, aminek hirdetésében megegyezik az 
ó- és újszövetség, az evangéliumi tanítás a 
régiek vallomásával? A két szövetség lapjai 
egymást erősítik; amit titkok fátyolába bur
koltan megígértek az ósz-övetségi előképek, 
azt a jelen dicsöség fénye láthatóvá és nyil
vánvalóvá teszi. Mert. mint Szent Já-nos apos-
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tol mondja: "A törvény Mózes által adatott; 
a malaszt és igazság Jézus Krisztus által 
lett". {Jn. 1, 17.) Benne teljesült a próféták 
ígérete, benne váltak valóra azok, amiket az 
előképek és legális parancsok jelképeztek; 
igaz jövendölésekre tanít jelenlétével, és tel
jesíthetövé teszi a parancsokat kegyelmével. 

Eme titkok kinyilatkoztatásától fellelkesült 
Péter apostol megvetve a világi dolgokat, 
elragadtatott lelkével az örök dolgok vágyá
val telt el, s a látottak felett való örömében 
Jézussal együtt állandóan itt akart maradni, 
ahol az ó dicsöségének kinyilvánítása úgy 
megörvendeztette. Azt mondta tehát: "Uram! 
Jó nekünk itt lennünk; ha akarod, csináljunk 
itt három sátort, neked egyet, Mózesnek 
egyet és Illésnek egyet". (Mt. 17, 4.) De az 
úr nem felelt semmit erre az ajánlatra, je
lezve, hogy bár kérése nem rossz, mégsem 
megfelelő. A világ csak Krisztus halála árán 
üdvözülhet. Az úr példájára a hivők hité
nek is az a feladata, hogy bár nem lehet 
kételkedni a megígért üdvösségben, elsősor
ban mégis inkább a türelem erényét kérje a 
világ kísértései közepett, s csak azután a 
dicsőséget. Az üdvözülés nem előzheti meg 
a szenvedés időszakát. 

Mialatt ó az úrral beszélt, ragyogó felhő 
vette körül őtet, s íme szózat hallatszott a 
felhőből: ,.Ez az én igen kedves Fiam, kiben 
nekem kedvem telt; őt hallgassátok". (Mt. 
17, 5.) Az Atya jelen volt a Fiúban, s az Or 
tündök1ésében, amit a tanitvánvak láttak. 
Nem vált el at Atya lényege a Fiútól, mégis 
mindkét személy sajátosságának bemutatá~ 
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sára a Fiút a testból kiáramló fény, az Atyát 
a felhőból hangzó hang jelezte. E hang hal
latára a tanítványok arcra estek és nagyon 
féltek; nemcsak az Atya, hanem a Fiú fen
sége miatt is féltek. Fensőbb látással meg
értették, hogy e kettőnek egy az istensége. 
S mivel pedig ezt szilárdan hitték, mind· 
kettőtól féltek. Hatalmas tanuságtétel volt 
ez, s inkább a szavak ereiénél fogva, mint 
hangzásánál fogva volt hallható. Azt mondta 
az Atya: .,Ez az én kedves Fiam, kiben ne
kem kedvem telt őt hallgassátok". Világo
san hallható volt ez: Ez az én Fiam, aki belő
lem és velem van időtlen idők óta. A Szüló 
nem volt előbb a Szülöttnél, sem a Szülött 
később a Szülőnél. Ez az én Fiam, akit nem 
választ el tőlem az Istenség, nem különböz
tet meg a hatalom és örökkévalóság. Nem 
teremtetett mástól, hanem tőlem született. 
Nem hasonult más természetből hozzám ha
sonlóvá, hanem az én lényegemből született 
velem egyenlővé. Ez az én fiam , .,mindenek 
ő általa lettek, és nála nélkül semmi sem 
lett, ami lett" (Jn. 1, 3), mert mindazt, amit 
én csinálok, ő is hasonlóan teszi. A Fiú 
ugyanis az Atyában van, s az Atya a Fiú
ban (Jn. 10, 38). s ami egységünk nem oszlik 
fel soha. f:s bár én, akit szültem, más vagyok, 
mint az, akit szültem, még sem szabad őróla 
máskén gondolkoznotok, mint ahogy rólam 
gondolkoznotok kell. Ez az én Fiam, aki a 
velem való egyenlőséget nem rab,ással sze
rezte meg (Fil. 2, 6). s élvezésével nem is élt 
vissza, hanem megmaradt dicsősége alakiá
ban. mindaionáltal végrehajtotta az· emberi 
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nem megváltását célzó közös akaratunkat, 
és a változhatatlan istenséget lehajlitotta 
egészen a szolga alakjáig. 

Tehát fontolgatás nélkül hallgassátok őt. 
akiben mindenképen jó kedvem telik, aki en
gem tanításával kinyilatkoztat, kinek az 
alázatossága engem megdicsőít. Hiszen ö az 
Igazság és Élet. O az én erényem és bölcse
ségem. Ot hallgassátok, akit az ószövetség 
titkai előre jeleztek, akit a próféták szája 
megénekelt Ot hallgassátok, ki vérével 
megváltotta a világot, ki megbéklyózta az 
ördögöt, összetörte edényeit, széttépte a bún 
kötelezvényét, s a romlás szerzödését. Ot 
hallgassátok, aki utat nyit az égbe, a kereszt 
szenvedésével létrát támaszt alánk az égi 
királyságig. Mit késlekedtek megváltódni, 
búnösök, mit féltek megszabadulni? Legyen 
az, amit velem együtt Krisztus akar. Vessé
tek el a testi félelmet, s fegyverezzétek fel 
magatokat bízó állhatatossággal. Méltatlan 
volna, ha az Udvözítö szenvedésében attól 
félnétek, amitól az ö segítsége következté
ben nem féltek a magatok halálakor sem. 

Ezek, kedveseim, nemcsak azok hasznára 
hangzottak el, akik saját fülükkel hallották 
Ama három apostol személyében az egész 
Egyház tanulja meg ezekbit mindazt, amit 
azok láttak és hallottak. Erősödjék meg hát 
a szent evangélium tanítása következtében 
hitetek, és senki se szégyelje Krisztus ke
resztjét, ami által megváltást nyert a világ. 
Senki se félien az igazságért szenvedni, 
senki se kételkedjék az igéretek teliesítésé· 
ben. ha szenvedés előzi is meg ~ nyugalmat. 



HO A L!Zentatydk besz~d-.1 

ha a halálon át jutunk is az életbe. Hisz 
kicsinységünk minden gyengeségét magára 
vette az, akinek osztozunk a győzelmében, 
részesülünk ígéretében, ha megvallásában 
és szeretetében kitartunk. Akár a parancsok 
teljesítésében, akár a megpróbáltatások eltű
résében állandóan hallanunk kell az Atya 
szavát:· "Ez az én kedves Fiam, kiben nekem 
kedvem telt; öt hallgassátok" r aki él és ural
kodik az Atyával és Szentlélekkel mind
örökön örökké. Amen. 



20. Nagyböjt 3. vasárnapjára.1 

Szent Máté evangelista elbeszélése szerint 
ez az ember nemcsak süket, hanem vak is 
volt. (Mt. 12, 22). Vak ugyanis minden em
ber, ki nem követi a fényt, amely azt mondja: 
"En vagyok a világ világossága; aki engem 
követ, nem jár sötétben, hanem övé lesz az 
élet világossága". (Jn. 8, 12.) Néma pedig 
az, aki nem tudja vétkeit megvallani, s 
ajkait Isten dícséretére megnyitani. Ordöge 
meg annak van, ki nagy bűnben megmarad; 
s ezért int bennünket az apostol: "Ne ural· 
kodjék tehát a bűn halandó testetekben· . 
(Róm. 6, 12.) Ameddig ugyanis a bűn ural
kodik az emberen, addig legyőzött fogoly
ként tartja őt az ördög. Itt tehát a vakot 
és némát rögtön meggyógyítja Jézus, 
mihelyt az Úrhoz vezetik, és bűneit meg
bánja, ugy, hogy megszabadulva az ördög
től, beszél és lát. Beszél, de nem üres ha
szontalanságokat, mint azelőtt, hanem szent 
és üdvös dolgokat, amilyenek teremtmény
hez illenek. Lát, de nem hiúságokat szíve 
szemével, hanem az élet és igazság fényét 
értelmének szeméveL 

"Némelyek pedig közületek mondák: Bel
zebub, az ördögök fejedelme által űzi kl az 

1 Bruno Astensis 40. beszéde. P. L. 165, 794-96. 



142 A szentatydk beszédei 

ördögöket." (Lk. 11, 15.) Ezekről így beszél 
Máté evangelista: "A farizeusok pedig mon
dák, az ördögök fejedelme által űzi ki az 
ördögöket". (Mt. 9, 34.) A farizeusok ugyanis 
minél jobbaknak és bölcsebbeknek látszot
tak a többieknél, annál nagyobb irígységgel 
izgattak az úr ellen. De ki tanított bennete
ket erre, farizeusok? Ha nem lennétek Bel
zebub tanítványai, az ö szócsöveiként ilye
neket nem mondanátok. Látjátok, hogy 
Jézus halottakat támaszt fel, vakokat meg
világosít, poklosokat megtisztít, minden nyo
morúságot és betegséget meggyógyít; s azt 
mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzi 
ki az ördögöket? Vajjon Belzebub, a legyek 
istene tudott-e valaha ilyent tenni? "Mások 
megkísértvén, égi jelt kérének tőle." (Lk. 11, 
16.) A másik evangelista mondja el, mit fe
lelt nekik az úr: "A gonosz és házasságtörö 
nemzedék jelt kíván; de nem adatik neki 
jel, hanem csak Jónás próféta jele. Mert 
valamint Jónás a cethal gyomrában volt 
három nap és három éjjel, úgy leszen az 
Emberfia a föld szivében három nap és há· 
rom éjjel". (Mt. 12, 39-40.) Elég nektek ez 
a jel, sem a földről, sem az égről nem lát· 
hattok más jelet. Csodálatos, nagy jel az, 
hogy három napra és három éjjelre az em
berek hatalmába adta magát az, ki mindent 
hatalmában tart. Mit jelent ugyanis "a föld 
szivében", ha nem azt, hogy a búnösök 
kényében, hatalmában, vágyában~ Erról 
maga az úr is beszélt Pilátusnak: "Semmi 
hatalmad sem volna felettem, ha onnan felül
ról nem adatott volna neked". (Jn. 19, 11.) 



Nagyböjt 3. vasárnapjára 1&3 

Amint ugyanis az ég az igazakat jelenti, úgy 
a föld jelenti a bűnösöket. Ezekről azonban 
fentebb már szóltam. 

De menjünk tovább: "O pedig Játván gon~ 
dolataikat, mondá nekik: Minden magában 
meghasonlott ország elpusztul, és ház házra 
omlik. Ha tehát a sátán magával meghason~ 
Jott, miképen állhat tenn az ő országa? mert 
azt mondjátok, hogy Belzebub által űzőm ki 
az ördögöket". (Lk. 11, 17-18.) Nyilván
valóan az én gondolatmenetern következmé
nyéhez jutnak, kik azt mondják, hogy Bel
zebub erejével űzi ki az ördögöket. Ha 
ugyanis így volna, amint ők mondják, Bel~ 
zebub már teljesen elvesztette volna erejét 
és hatalmát. Mert ha az ördögök egymás 
ellen háborút viselnének, vajmi kevés, sőt 
semmi erejük nem volna az emberek ellen. 
Pedig elég szomorú, alig van néhány ember, 
akik annyira egyetértenének a jóban, meny
nyire a gonosz lelkek szövetkeztek a 
rosszra. Mert bár a számuk végtelenűl nagy, 
abban mégis mind egyetértenek, hogy csak 
rosszat kívánnak cselekedni. Ha ugyanis a 
rosszra való eme egyetértés nem lett volna 
meg bennük, és bűnbánatot akartak és tud
tak volna tartani, akkor Belzebub országa 
elpusztult volna. Látunk ilyet más birodal
makban. Nem úgy van tehát, ahogy ók 
mondják, nem űzi ki a sátánt a sátán, sót 
inkább egymásnak mindnyájan mindenben 
segítenek. Ezért mondja az ördögról az úr 
Jób által: "Teste, mint az öntött pajzs, egy
máshoz simuló pikkelyekból van egybe· 
rakva; az egyik a másikhoz lapul, még le-
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vegó sem férkőzik közéjük; az egyik a má
sikhoz tapad, egymást tartják s el nem vj;\1· 
nak". (Jób 41, 6-8.) Ezekkel a szavakkal 
azt mondja ugyanis, hogy a gonosz leikek 
oiy szaros egyetértésben vannak egymás
sa!, hogy semm1K.ep sem tudnak egymástól 
e1szakacmi. Az ördogök testületén enenünk 
kel! ugyams a gono::;z 1e1kek. egesz hadsere. 
get. .ba!CSak. lenetseges voma, hogy az Ő 
na.gy oeKeJuk es egyeLenesuK 1el0uluma, s 
a !'ossz amaz orszctga. 1ewom01na. 

l'olytassuk: "Ha ped1g én a Belzebub által 
űzom li:l az óraogot, a t1 twltok ki ciltal űzik 
Jur tLk. 11, l~.J .tia rólam, mondja, ilyene
ket gondoltok, mll mondotok tanuványa1m
ro1~ .1 udom ugyan1s, hogy nem ért1teK meg 
a tanuvanyoKa.t, k1k 01y szarnyú dolgoKat 
gondoitok a mesterrö1. Az apostowkat 
ugyams íanzeusok 11ainak neveztek, mert 
ók 1s es mmdenkl más, kl hitt a tenamadas· 
ban, amit a 1anzeusok hudettek, a tanzeu· 
sokat mmtegy atya1knak es mestere1knek 
tekmtettek . .t:.obö1 az 1s érthető, hogy a tanít· 
vanyok ennek a szektának a kaveLol vo.1.tak: 
ez a szekta ugyams a tobbmé1 jobb voit, bár 
sok dowgban ez sem volt jó . .bzért olvassuk 
az Apostolok cse1ekedete1ben, hogy Pál 
aposto! is feikiáitott: "En farizeus s fari· 
zeusoknak a fia vagyok, a reménység és 
pedig a holtak feltámadása miatt áHok tör· 
vény előtt". (Ap. csel. 23, 6.) Ez az az ok, 
amiért Krisztus tanítványai farizeusok fiai· 
nak mondatnak. 

Tovább menve: "Azért ők lesznek a ti 
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bíráitok", (Lk. ll, 19.) Ök ugyanis tizenkét 
székben fognak ülni, ítélvén Izrael tizenkét 
törzsét. "Ha meg én Isten ujjával űzöm ki 
a7 ördögöket, bizonyára elérkezett hozzátok 
az lsten országa." (Lk. ll, 20.) Hogy pedig 
ez mit jelent, kimutatja a másik evangelista, 
mondván: "Ha meg én az Isten Lelke által 
űzöm ki az ördögöket, akkor elérkezett hoz
zátok az Isten országa". (Mt. 12, 28.) Ez 
pedig igaz, nem lehet kételkedni, eljött hoz
zánk Isten országa. Ahol ugyanis Isten 
Lelke, ott van Isten országa. A Szent Lelkel 
pedig Isten ujjának mondja a kegyelmek 
sokágú szélosztása miatt. A test egyetlen 
részében sincs ugyanis annyi ág, mennyi a 
kézen az ujj. Olyan ez, mintha mondaná: Én 
pedig Isten Lelke s az istenség ereje által 
űzöm ki az ördögöket, mert alá vannak ne· 
kem vetve, mert hatalmamban vannak, mert 
nem tudnak nekem ellenállni, mert meg· 
kötözve, bilincsben tartom őket. "Midőn az 
erős fegyveresen őrzi udvarát, békében van 
a tulajdona. De mikor nálánál erősebb jövén, 
legyőzi őt, minden fegyverzetét elveszti, 
melyben bízott, és elosztja prédáját." (Lk. ll, 
21-22.) Erős volt ugyanis az ördög, de én 
erősebb vagyok. Beléptem házába, e világra 
jöttem, mely az ő háza volt; de közel van 
az idő, mikor e világ vezérét kidobják. Meg
kötöztem, edényeit összetörtem, s a szeren
csétlen embereket, kiket legyőzött, szolga
ságából megszabadítottam. Nincs hát velem, 
nem is gyüjt velem, ördögöt se űz ki velem, 
nem gyógyítja meg az embereket, mint én, 

10 
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nem gyüjti össze a nyájat, nem is vezeti az 
élet legelöire, mint én. Mit tesz hát? Akarod 
hallani, mit? Szétszór, gyilkol, és akiket 
csak tud, a halálra és örök kárhozatra cipel. 
Ezt jelenti az: "Aki nincs velem, ellenem 
vagyon, és aki nem gyüjt velem, szétszór". 
(Lk. 11, 23.) 



21. Nagyböjt 4. vasárnapjára. 1 

A többi evangelista azt mondja, hogy 
a tanítványok hozzá menve kérték és figyel
meztették: ne engedje el étlen a népet. 
Jánosnál pedig maga Krisztus kérdezi Fülö
pöt. Szeriotem mindkét állítás igaz, csak nem 
egyszerre és egyidőben történt,. hanem az 
egyik esemény megelőzte a másikat, úgy, 
hogy valójában két különböző esetről van 
szó. Dehát miért kérdezte meg Fülöpöt Krisz
tus? Mert jól tudta, melyik tanítványnak 
van több tanításra szüksége. Hiszen Fülöp 
az, aki később így szólt: "Mutasd meg ne
künk az Atyát és elég nekünk", (Ján. 14, 8.) 
Ezért oktatja őt előbb. Mert hiszen ha min
den előkészítés nélkül tett volna csodát, 
akkor nem tűnt volna akkorának a csoda. 
Krisztus azonban előbb arról gondoskodik, 
hogy megvallják ínségüket; így aztán már job
ban látják a csodát. Lásd csak, mit mond 
nekik: "Honnét veszünk kenyeret, hogy 
ezek egyenek?" Igy beszélt az úszövetség
ben Mázeshez is, mielőtt csodát tett volna: 
"Mi az, mit kezedben tartasz?" (Móz. n. 4, 2.) 
Mivel pedig azok a csodák, melyek hirtelen 
történnek meg, az előbbieket el szokták 
felejtetni, először vallomásra bírta öt, hogy 

1 Aranyszájú Szent János, 42, 1. P. G. 49, 239-244. 
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azután a bámulattól meglepve az előbb meg
vallottakat ei ne felejtse, és így a régit az 
újjai összehasonlítva, e csoda nagyságát át
lássa. Ez itt is így történt. A kérdezett vála
szol: "Kétszáz dénár áru kenyér sem elég 
nekik, hogy mindegyiknek csak valami ke
vés jusson. Ezt pedJ.g azért mondá, hogy őt 
próbára tegye; mert ö maga tudta, mit akart 
cselekedni". Mit jelentsen ez az "ől próbára 
tegye?" talán nem tudta, hogy mit fog mon
dam? Nem, ezt nem állíthatjuk. 

Mit is jelentsen ez a mondás? Az úszövet
ségből megérthetjük. Abban is megtaláljuk: 
"Ezekután megkísértette Isten Ábráhámot, 
mondván: vedd egyszülött fiadat, akit sze
retsz, Izsákot". (Móz. l. 22, l, 2.) Az ugyanis, 
aki mindeneket lát, mielött lesznek, ezt sem 
azt mondta, hogy megtudja: fog-e neki en· 
gedelméskedni Ábrahám, vagy nem, hanem 
mind a kétszer emberi módon fejezte ki ma
gát az úr. Hasonlóképen áll a dolog, amikor 
azt mondja: "Aki vizsgálja a szívekct". 
(Róm. 8, 27.) Nem a nem tudást, hanem a 
pontos ismeretet akarja kiemelni. Igy itt is, 
evvel a "megkísértette"-vel, csakis azt 
akarja kifejezni, hogy alaposan ismeri őt. 

Vagy másképen is értelmezhetnők ezt a részt: 
t. i. midőn akkor Ábrahámot, most pedig Fü
löpöt is rávezeti kérdése útján a csodás jel 
alaposabb megismerésére, mindkettőjüket 
egyúttal kipróbáltabbakká is tette. Ezért tette 
az evangélista hozzá, - hogy a szavak egy
szerűségéből ne következtess valami képte· 
lenségre -: "Mert ó maga tudta, mit akart 
cselekedni". Különben is igen figyelemre 
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méltó, hogy ha valamilyen rosszindulatú 
gyanakvásra nyílik alkalom, akkor milyen 
buzgón küszöböli azt ki azonnal az evangé
lista. Igy tehát, hogy ne gyanakodjanak a 
hallgatók itt is valamilyen hasonló képte
lenségre, azonnal hozzáfüzi helyesbbítés
ként: "Mert ó maga tudta, mit akart csele
kedni". Ugyanilyen magyarázatként teszi 
hozzá a szöveghez: A zsidók üldözték őt, 

nemcsak mert feloldotta a szombatot, hanem 
azért is, mert Istent Atyjának mondta, ma
gát Istennel egyenlóvé téve. :l!s ha ez nem 
lett volna magának Krisztusnak, cselekede
teivel megerősített, bebizonyított mondása, 
akkor az evangélista itt is hozzátett volna 
helyesbbítést. Mert ha már attól is óvakodik, 
hogy Krisztus szavain meg ne botránkozzék 
valaki, akkor sokkal inkább gyanakodott 
volna arra, amit mások beszéltek róla, ha 
nem tapasztalta volna, hogy helyes az em
berek véleménye. Itt azonban nem szólt sem
mit sem, ismerte ugyanis Krisztus mondását 
és változhatatlan elhatározását. Ezért, ami
kor állította: "egyenlővé tette magát Isten
nel" nem füzött hozzá helyesbbitést. Hiszen 
ez nem volt téves és helytelen vélemény, 
hanem inkább cselekedeteivel is bebizonyí
tott igazságot allítottak róla. Amikor tehát 
Fülöoöt megkérdezte, akkor: "Mondá neki 
egyik tanítványai közül, András Simon Pé
ternek testvére: Van itt egy fiú, kinek öt 
árpakenvere van és két hala, de mi az ennyi
nek'?" Mi'tgasztosabban gondolkodik András, 
mint Fülöp, de ö sem értette meg egészen 
a dolgot. ~t hiszem nem minden ok nélkül 
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beszélt igy: mivel hallott már valamit a pró
féták csodáiról, pl. Elizeusnak a kenyérrel 
művelt csodájáról, közeledik ugyan a ma
gasztosabb értelemhez, de a csúcsra még 
nem jutott fel. 

A józanság eledelét ajánlja. A marcionis
ták tévedése. - Ezekből pedig tanuljuk meg, 
mi, akik földi gyönyörűségekhez ragaszko
dunk; mi lehet az olyan csodálatraméltó fér
fiak étele, milyen egyszerű és miféle; és 
utánozzuk őket asztaluk mértékletességében 
és körülményeiben. A következők sok gyen
geséget árulnak el. Miután ugyanis azt 
mondta: "kinek öt árpakenyere van", hozzá
tette: "de mi ez ennyinek?" Azt hitte András, 
hogy a minden csodák szerzője kevésből 

csak keveset és többől tud csak többet elő
teremteni. Ez· azonban nem így van. Hiszen 
ő egyformán tudott a kevésből is és a többől 
is igen sok kenyeret előteremteni. Nem volt 
szüksége az alávetett anyagra, hogy azonban 
ne tűnjék a teremtmény az ő bölcsességétől 
távolesőnek, - ezt is állították fonákul a 
marcionisták, - a csoda-tevéshez felhasz
nálta a teremtményt is. Amikor tehát a két 
tanítvány közül egyik sem remélte akkor 
tett csodát: így többet is értek vele: mert 
előbb megvallották a helyzet nehézségét, 
hogy a csoda megtörténtével felismerjék 
Isten erejét. Mivel pedig ez eljövendő csoda
jel voU, melyet, ha nem teljesen ugyanazon 
a módon is, de már ·megjövendöltek a prófé
ták; hogy a kislelkűek ne gyanakodjanak; a 
hálaadást előrebocsátva felkészült a csoda 
elvégzésére. Figyeldl csak meg, hogy így 
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mennyire felesigázza az érdeklődést és fel
tünteti a különbséget. Hiszen amikor még 
elé sem hozták, amikor még ott sem volt a 
kenyér, akkor tesz csodát, hogy megérthesd: 
mind . a létezők, mind pedig a nemlétezők 
alá vannak vetve hatalmának, amint Szent 
Pál mondja: .. aki nevet ad a nem létezőknek, 
mint létezőknek". (Róm. 4, 17.) úgy ad pa
rancsot az azonnali elhelyezkedésre, mintha 
már meg lett volna terítve az asztal. Igy kelti 
fel a tanítványok figyelmét. Mivel már a 
kérdésével is megnyerte őket, azonnal en
gedelmeskedtek, nem zavarodtak meg és 
nem kezdték kérdezgetni: Mi ez? Miért adsz 
parancsot elhelyezkedésre, amikor még 
semmi sincs előttünk? Igy hát azok, akik kez
detben annyira hitetlenkedtek, hogy: honnan 
vegyünk kenyeret? kérdezgették, még mi· 
előtt látták volna a csodajelet, már is hinni 
kezdtek. Sőt gyorsan kiadták a tömegnek a 
parancsot az elhelyezkedésre. A paralitikus 
gyógyításakor, a halott feltámasztásakor, a 
tenger lecsendesítésekor elózöleg mért nem 
imádkozik? Miért imádkozik itt, amikor a ke
nyérről van szó? Azért, hogy megtanítson: 
evés előtt hálát kell Istennek adni. Máskü· 
lönben pedig a legkisebbekben is ezt szokta 
cselekedni, hogy megtanuld: ó nem azért 
teszi, mert rászorul. Mert ha rászorult volna, 
akkor inkább a nehezebb helyzetekben imád· 
kozott volna. O, aki azokat a csodákat tekin
télyével eszközölte, ezt kétségtelenül le· 
ereszkedésével hajtotta végre. 

Nagy tömeg volt ott, melyet meg kellelt 
győznie arról, hogy Isten akarata s.zerint 
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iött. Azért, amikor egyedül tesz valamilyen 
csodát, nem ad előtte nyilvánosan hálát, ami
kor pedig sokak jelenlétében cselekszi, 
akkor, hogy bebizonyítsa: nem ellensége 
Istennek. sem pedig az Atyának; a hálaadás 
által minden gyanút eltüntet. "Elosztá a lete
lepülteknek, amennyit akartak." Látod-e, mi 
a különbség az úr és a szolgák között? Mert 
azok, akik csak mértékben kapták a kegyel
met, kegyelmükhöz mérten tettek csak cso
dát, Isten pedig, aki határtalan hatalmú, 
tekintélyével cselekszik mindent. És szólt a 
tanítványoknak: "Szedjétek föl a megmaradt 
hulladékokat. Osszeszedték tehát és tizenkét 
kosarat töltének meg". Ezt nem hiábavaló 
fitogtatásként, hanem azért cselekedte, hogy 
a csoda szemfényvesztésnek ne lássék. 
Ugyancsak ezért szaporította a kenyeret a 
rendelkezésre álló anyagból. Miért nem a 
néppel hordatta össze a törmeléket, miért a 
tanítványokkal? Mert azokat akarta leg
inkább kitanítani, akik a világ eljövendó ta
nítói lesznek. A tömeg ugyanis még nem tu
dott sok hasznot húzni a csodákbóL Hiszen 
azonnal el is felejtették, rögtön más csodát 
követeltek, míg a tanítványok nem kis hasz
not húztak belőle. Annak következtében, 
hogy a kosarat hordozta, Judásnak sem volt 
enyhe az elítélése. Hogy pedig ezt az ó oku
lásukra cselekedte, az abból is kitűnik, amit 
végezetül mondott és amit emlékezetükbe 
idézett, e szavaival: "Még most sem eszmél
tek ... , hogy hány kosárral szedtetek fel?" (Mt. 
16, 9.) Épen ezért volt annyi kosár, ahány ta
nítvány. Amikor pedi2 kioktatta őket, akkor 
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már nem volt annyi, csak hét kosár. Én nem
csak a kenyér mennyiségét csodálom, hanem 
amennyiséggel együtt a maradék mennyisé
gének pontosságát is. Gondoskodott arról, 
hogy se több, se kevesebb ne legyen, hanem 
amennyit akart. Csodál-om, hogy előre látta, 
mennyit fognak fogyasztani. Ez az előrelátás 
pedig kimondhatatlan hatalmat jelent. A ma
radékok így mindkét csodát erősítik. Bizo
nyítják, hogy a csoda nem volt szemfény
vesztés és hogy abból, amit ettek, még ma
radt is. A halakkal a csodát Krisztus most az 
ott lévő halak segítségével cselekedte, a fel
támadás után azonban minden anyag nélkül. 
Miért? Azért, hogy megismerd: ö is hasz
nálta az anyagot, nem azért mintha az 
anyagra mint alapra szüksége lenne, hanem, 
hogy az eretnekek száját elnémitsa. 

A zsidók nem annyira a csoda szembe 
tűnősége, hanem inkább az evés öröme mwtt 
tordultak Krisztushoz. Krisztus azt tanítja, 
vessük meg a méltóságokat. "Az emberek 
pedig . . . mondták, hogy ez bizonnyal az a 
próféta". ú, a torkosság mohósága! Számta
lan ennél sokkal nagyobb csodát tett, és 
mindeddig egyszer sem vallották őt igaz 
prófétának, csak most, amikor jóllaktak. 
Ebből is következik, hogy a zsidók vala
milyen igazi, kíváló prófétát vártak. Már 
nekiszegezték ugyanis a kérdést: Te profétd 
vagy? másutt pedig: Itt a próféta. "Azért 
észrevevén· Jézus, hogy készülnek jönni és 
megragadni öt, hogy királlyá tegyék, ismf!t 
a hegyre meneküle maga egyedül." Bezzeg 
milyen nagy a torok zsarnoksága! ·Micsoda 
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ingadozó lelküek. Már nem akarják többé 
megbosszulni a törvényt, már nem törödnek 
a szombat megsértésével, már nem mozgatja 
öket az Isten ügyének lelkesedése, miután 
gyomruk már megtelt, mindezt elhagy
ták. Prófétaké1;1t állt közöttük és királlyá 
akarták koronázni: Krisztus pedig megszökik 
előlük. Miért, azért, hogy megmutassa ne
künk: vessük meg a földi méltóságokat; és 
hogy egyúttal megmutassa: semmilyen földi 
dologra sem szorul rá. Hiszen ö, aki minden
ben az egyszerűt választotta magának; anyát. 
házát, várost, nevelést, ruhát, nem a földiek
ben tündökölve akart eljönni. Hiszen meny. 
nyei tanui, az angyalok, a csillag, az Atya 
hangja, a tanuskodó Lélek, a régi prófétai jö
vendölések mind-mind fényesek és nagy· 
szerűek vtOltak; a földön azonban mindene 
szegényes volt, hogy így aztán még jobban 
kitűnjék hatalma. Egészen biztosan azért JÖtt 
Krisztus, hogy minket kioktasson, hogy meg
vessük az evilágiakat, hogy ne kábuljunk 
el azoktól, amelyek itt, e világon olyan ra
gyogóaknak látszanak, hanem nevessük ki 
ezeket és szeressük az eljövendöket Aki en
nek a világnak dolgait csodálja, az nem fog 
eltelni a mennyország megcsodálásával. 
Ezért mondta Pilátusnak is: "Az én •országom 
nem e világból való" (Ján. 18, 36), hogy 
ne lássék úgy, mintha emberi felemlítéssei és 
hatalommal meg lehetne öt győzni. De hát 
miért mondja a próféta:· "fme bevonul hoz· 
zá-d királyod, igaz ö és megszabadít, szegény 
ö és szamáron ül" (Zak. 9, 9). Itt a mennyei 
országról, nem pedig a földiról beszél. Azért 
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mondja máshol: Embertól nem fogadok el 
dicsőséget. 

Ne a múlandó, hanem a halhatatlan dicső· 
séget szeressük. - A színdarabok ellen. -
Tanuljuk tehát meg, szeretteim, megvetni az 
emberi megtiszteltetéseket, nem pedig vá· 
gyódni utánuk. Nekünk ugyanis olyan nagy 
megtiszteltetésben van részünk, melyhez ké· 
pest az emberi tisztelet megszégyenités, ne
vetség és komédia. Amint a föld gazdagság 
a mennyeihez képest szegénység és amint ez 
az élet a másik nélkül halál, (hiszen igy szól 
Krisztus: "hagyd a holtakra eltemetni halot• 
taikat" [Mt. 8, 22.]); hasonlóképen ez a di
csöség, ha ahhoz a mennyeihez hasonlítjuk, 
szégyen és nevetség. Ne hajhásszuk hát ezt. 
Mert ha már maguk, akik ezt a tiszteletet ad
ják, silányabbak az árnyéknál és az álomnál 
is, akkor mennyivel inkább értéktelen az ó 
dicsőségük: "Minden test ... dicsősége olyan, 
mint a mezó virága" (Iz. 40, 6). Találunk-e 
valami silányabbat a mező virágánál? (v. ö. 
1 Pét. 1, 24.) Es ha még néhány napig tartana 
is ez a dicsöség, mi haszna lenne ebből a lel
künknek? Semmi. Sót nagyon is árt, szol
gákká tesz, a pénzért vett rabszolgáknál is 
rosszabbakká, akik nem egy, hanem két, 
háromezer mást és mást parancsoló úrnak 
szolgálnak. Mennyivel jobb szabadnak lenni 
tnint szolgának. Az emberek rabságából meg
S'labadulva a parancsoló Istennek szol~álni. 
Végre is, ha annyira szereted a dicsőséget, 
úgy hát szer-esd, de a halhatatlant szeresd. 
Hiszen ennek tnind fensége, tnind pedig 
h.asz.na nagyobb. Ezek arra kényszerítenelt. 
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hogy te, a magad számlájára légy az ó tet
szésükre, Krisztus evvel szemben az ajándé
kok százszorasát tériti meg és ráadásul az 
örök életet adja. Mi jobb tehát: a földön, 
vagy az égben; az emberektől, vagy Istentől 
megcsodáltatni; kárhozatodra, vagy pedig 
hasznodra? Egy napig viselni csak a koro
nát, vagy mindörökkön örökké? Adi a szCt
kölködőknek, ne pedig a madárjóslásra ké
szülőknek, hogy pénzeddel lelkük vesztét elő 
ne segítsd. Mert ha te eziránt túl sokat ér
deklődöl, romlásának okozója leszel. Hiszen 
ha azok, akik zenekarral keresik kenyerüket, 
tudnák, hogy mesterségükkel semmi hasznot 
sem fognak húzni, akkor el se kezdenének 
játszani. Ha azonban látnak téged, amint tap
solsz, odafutsz, költekezel; még ha nem is 
akartak volna tovább játszani, a haszonért 
folytatiák. Ha tudnák, hogy senki sem fog_ja 
őket dicsérni, a haszon megszúntével dZOn· 
nal abbahagynák munkáiukat. Mivel azon
ban azt tapasztalják, hogy sokan csodáljAk 
mesterségüket, a sok dícsérettól lépre men
nek. Hagyiuk abba a haszontalan költeke
zést. tanuljuk meg; mikor és miért kell pénzt 
kiadni, hogy Istent mindkét tekintetben, egy
részt jogtalan vagyongyüitésünkkel, más
részt haszontalan pazarlásunkkaL haragr~ ne 
inQ"ereliük. Milyen büntetésre nem voln.ál 
méltó, mikor a szeQ'ényt észre sem véve, az 
utcai nőknek adod oénzedet? Még ha rrmn· 
kád i!:'azságos béréból adnál. nemde akkor 
fs bún l~nné a romlott!!láQ'ot megiutalma:7.T'i és 
a mep-érdemelt büntetés helvett valakit tisz
telettel elhalmozni? De amikor az árvák be-
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csapásából, a tehetetlen aggok kifosztásából 
szerzett pénzen túpiálod a züllött embereket, 
képzeld csak micsoda tűz vár az ilyen bűnrel 
Figyelj csak Szent Pál szavaira: "Nemcsak 
akik tesznek ilyeneket, hanem azok is, 
akik a cselekvőkkel egyetértenek" (Róm. 
1, 32). Talán túlságosan hevesen korholtunk 
titeket; de ha mi nem korholnánk, úgy gyöt
relmek várnak mindazokra, akik nem javul
nak meg. Mlt ha">ználna nektek, ha szép sza
vakkal beszélnék hozzátok, rniközben rossz 
cselekedeteitek miatt valójában gyötrelmek 
várnak rátok? Dícséred, ünnepeled és csodá
lod a táncost? lgy még nála is hitványabb 
lettél! öt legalább, ha nincs is a bűn híján, 
látszólag menti nyomora. De te még evve! 
sem védekezel! Ha őt megkérdezném: Min
den más mesterséget félretéve, miért folyta
tod épen ezt a piszkos és elátkozott mester
séget? azt válaszolná: mert kevés munkával 
sokat kereshetek. De ha téged kérdeznélek 
meg; miért csodálod a léhát, aki olyan sok 
ember romlását okozza életével? te nem fo
"lyamodhatnál ehhez a védekezéshez, hanem 
lehajtott fejjel lennél kénytelen elpirulni. 
Ha a mi kérdéseinkre meg sem tudsz muk· 
kanni, akkor hogy állsz majd, amikor me~
jelenik a borzalmas és elkerülhetetlen ítélő
szék, mely előtt számot fogunk adni gondo
latainkról és tetteinkről? Milyen arccal1ogsz 
a bíróra nézni? mit fQgunk mondani ott? 
milyen védekezéssei hozak•odunk majd elő? 
melyik mentegetődzést fogjuk alkalmasnak, 
vagy alkalmatlannak találni? Vajjon csele• 
kedhetünk-e így a költekezésért, az élve-
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zetért, másoknak, akiket ezzel az eljárással 
pusztulásra kényszerítünk, veszedelmére? 
Biztos; akkor majd semmit sem tudunk mon
dani, hanem szükségképen sohasem végződő, 
határtalan gyötrelem lesz a büntetésünk. 
Hogy ez meg ne történjék, azért már itt u 
legnagyobb igyekezettél törekedjünk arra, 
hogy innen jó reménnyel elzarándokolva el
nyerjük az örök boldogságot, melyet bárcsak 
mindegyikünk elérne, a mi Urunk Jézus 
Krisztus kegyelme és jósága által, aki által 
és akivel dícsőség, az Atyának és a Szent· 
léleknek, most ·és mindörökké. Amen. 



22. Feketevasárnapra.1 

Kedveseim, az úr szenvedésének szent tit
kát, amelyet az úr 'Jézus, Isten F~a, az em· 
beri nem üdvösségéért magára vállalt, s ál
tala ígéretéhez híven mindent magához vont 
a keresztfán, oly érthető világossággal őrizte 
meg az evangéliumi elbeszélés, hogy a hi
vőknek és jámboroknak semmi másra nincs 
szükségük, mint olvasni az irást, s látni a 
történteket. Mivel pedig a szent elbeszélés
nek előttünk rendíthetetlen hitele van, Isten 
segitségével csupán arra kell törekednünk, 
hogy vÍlágosan álljon előttünk az, amiról a 
történelem tanuskodik. Mert az emberi go
noszság ama első és általános bukása után, 
melynek következtében "a bűn egy ember ál
tal jött be a világba és a bún által a halál s 
így a halál átment minden emberre, mett 
mindenki vétkezett" (Róm. 5, 12), senki sem 
tudta elkerülni az ördög sötét uralmát, a ke
mény szolgaság bilincseit. S senki számára 
nem nyilt volna meg a kiengesztelődés vagy 
az életre való visszatérés útja, hacsak az 
Atya Istennel egyenlő és egyformán örök 
Fiú nem kegyeskedett volna emberfiává is 
lenni és eljönni, hogy keresse és üdvözítse, 
ami elveszett (Lk. 19, 10). Hogy amint Ádám 

1 Nagy Szent Leó 52. beszéde. P. L. 54,· 313-17. 
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által a halál, úgy Krisztus Urunk által a föl
támadás legyen osztályrészünk (l. Kor. 15, 
22). De nem kell azt gondolnunk, hogy mivel 
az isteni bölcseség kifürkészhetetlen akarata 
következtében az Ige csak később lett testté, 
ezért a Szűz szülötte csak az újabb kor szü
lötteinek lett volna hasznára, s nem árasz
totta volna ki áldásait a régebbi korokra. 
A régi ko:rok összes igaz Isten hívői, a régi 
korok szeuteinek teljes száma e hitben élt és 
tetszett Istennek. Sem a pátriárkák, sem a 
próféták, sem bármely más szentnek nem 
volt másban üdve, mint a mi Urunk Jézus 
Krisztus megváltásában, amelyet várt az em. 
beriség, mivel a próféták jóslatai és jelei 
megjövendöltek, s ami az ő működése foly 
tán be is következett. 

Azért most, testvéreim, az úr szenvedése. 
nek rendjén ne állítsuk annyira szemünk elé 
az ő emberi gyengeségét, hogy mintegy azt 
véljük, hogy hiányzott belőle az isteni hata
lom; de a Fiúnak az Atyával egyenlő és egy
formán örök formáját se úgy, hogy azt gon· 
doljuk, hogy nem is igazak azok, amelyek 
Istenhez méltatlannak látszanak. Kett5 
ugyanis a természet, egy a Krisztus. Az Ige 
itt nem választható szét az embertől, sem az 
ember az IgétőL Nincs megvetve az aláza
tosság, mert nem csökkent a fenség. Sem
mit sem ártott a sérthetetlen természetnek 
az, amit el kellett viselnie emberi természe
tének. Az az egész áldozat, amit együtt mu
tatott be az emberiség az istenséggel, Isten 
irgalmasságának elrendelése volt, s a jóság 
tette. Oly bilincsek kötöztek le bennünket, 
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hogy csak ezáltal a tett által szabadulhat
tunk meg. Az lstenség alázatossága tehát a 
mi hasznunkért volt. Ily ár vált meg ben
nünket, ily költség árán gyógyulunk meg. 
Ki jutna el a gonoszságból a megigazulásig, 
a nyomorúságból a boldogságig, ha az Igaz 
nem hajolt volna le a gonoszakhoz, s a Bol
dog a szerencsétlenekhez? 

Nem kell hát szégyenkeznünk, szeretteim, 
Krisztus keresztje m1att, melyet nem a bűn 
okozott, hanem az isteni bölcseség ereje ho
zott létre. Ámbár a mi gyöngeségünkből ki
folyólag valóban szenvedett az úr Jézus, 
valóban meg is halt, mégis nem tartózkodott 
annyira isteni dicsőségétől, hogy a szenve
dés megaláztatásai közt semmi isteni műkö
dést nem gyakorolt volna. Mert amikor a go
nosz Judás már levetette a bárány álarcát és 
kimutatta farkasi dühét, és a békecsók ál
arca alatt megkezdte végrehajtani bűnét, 
Krisztus egyetlen szava oly hatalmas volt, 
hogy a leggonoszabbakból toborozott csa
patot úgy földre terítette, mintha villám vá
gott volna közéjük. Hol volt ekkor a gyűlö
lök szövetsége, hol a harag tüze, hol a fel
fegyverzett hadsereg. Azúr csak azt mondta: 
"Én vagyok", s szavára porba hull a gono
szok tömege. Mit tehetett volna az ö ítélő 
fensége, mikor ennyire volt képes ítélet előtt 
álló embersége. 

Mindazonáltal tudta az úr, mit kell tennie 
az elvállalt titok értelmében, s ezért nem 
élt hatalmával. Megengedte, hogy üldözői 
végrehajtsák bűnüket. Mert ha nem akarta 
volna, hogy elfogják, nem fogták volna el. 

K~r~sztény rPmeklrók 13 H 
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De ki üdvözült volna az emberek közül, ha 
Krisztus nem engedte volna magát elfogni? 
Szent Péter, ki lelkes állhatatossággal álll 
az úr mellett, a kegyetlen támadókkal szem
ben a szent szeretet fellobbanásával kardot 
rántott a papi fejedelem szolgája ellen, s le
vágta annak fülét. De nem engedte az úr, 
hogy a tüzes apostol tiszteletreméltó fel
lobbanásában tovább menjen, ezért meg
parancsolja, hogy tegye hüvelyébe kardját. 
Nem engedte, hogy késsel és karddal védjék 
meg a gonoszokkal szemben. Megváltásunk 
titka ellen lett volna, ha nem akarta volna 
magát elfogatni az, aki mindenekért meg
halni jött e világra. Nem akarhatta, hogy a 
dicsőséges kereszt diadala halasztást szen
vedjen, s az ördög uralma, az emberiség fog
sága még tovább tartson. Alkalmat ad hát 
üldözőinek dühük kielégítésére. De ebben is 
kimutatta magát az Istenség. A szolga levá
gott fülét, amely már meghalt azáltal, hogy 
megszűnt az élő testtel kapcsolatban lenni, 
az elcsúfított fejre visszahelyezte az úr keze. 
Újjáalakította azt, amit ö alakított, s a hús 
serényen engedelmeskedik alkotója paran
csának. 

E tettek tehát isteni erőból folynak. De az, 
hogy az úr fenségének hatalmát elnyomta, s 
megengedte, hogy üldözői erőt vegyenek 
rajta, csak azért van, mert megszeretett ben
nünket, és átadta magát érettünk. (Ef 5, 2.) 
Közremúkódött ebben ·az Atya, "ki tulajdon 
Fiát sem kímélte, hanem odaadta értünk, 
mindnyájuQ.kért". (Róm. 8, 32.) Egy ugyanis 
az Atya és Fiú akarata, amint egy az Isten-



Feketevasárnapra 163 

ség. Az ó elhatározásának gyümölcséért nem 
tartozunk hálával sem a zsidóknak, sem Ju
dásnak. Az ó gonoszságuk akaratukon kívül 
ugyan a mi megváltásunkat szolgálta, s álta
luk történt mindaz, "amiről kezed és akara
tod elhatározta, hogy megtórténjék". (Ap. 
Csel. 4, 28.) Krisztus halála minket tehát 
megszabadít, őket vádolja. Egyedül csak ők 
nélkülözik a Megváltót, pedig mindenki szá
mára el akarták pusztítani. És mégis oly 
nagy a mi Megváltónk jósága, hogy ők is 
bocsánatot nyerhetnek, ha Krisztust elisme
rik Isten Fiának, s ezzel elhagyják gyilkos 
gonoszságukat. Nem imádkozott hiába az úr 
a keresztfán: "Atyám, bocsáss meg nekik, 
mert nem tudják, mit cselekszenek". (Lk. 23, 
34.) Ez az orvosság még Judást is meggyó
gyította volna, ha ahhoz a bűnbánathoz me
nekült volna, amely visszavezette volna 
Krisztushoz, s nem ahhoz, amely az ön
akasztásra ösztökélte. Mikor azt mondta: 
"Vétkeztem elárulva az igaz vért" (Mt. 27, 
4.), megmaradt gonoszságának bűnében,mert 
halálának küszöbén Jézust nem hitte J.sten 
Fiának, csak hozzánk hasonló embernek. Ha 
nem tagadta volna az ó mindenhatóságát, 
talán megnyerte volna irgalmasságát. 

Legyen ma, kedveseim, jámbor figyelme
teknek ennyi elég. A többiról majd a követ
kező alkalommal fogunk beszélni. 



23. Virágvasarnapra. 1 

Ma az idő rövidsége miatt rövidebben kell 
beszélnünk. - A nemsokára megtartandó 
körmenet nagy hasznunkra válik, de meg
akadályoz bennünk abban, hogy bővebben 
szóljunk.- Körmenetet készülünk tartani, s 
utána csakhamar hallani fogjuk Krisztus 
szenvedésének történetét Mi célja ennek a 
csodálatos kapcsolatnak, vagy mi lehetett 
Atyáink gondolata, hogy a szenvedés-törté
netet összekapcsolták a körmenetten Az ért
hető, hogy a körmenetet ma tartjuk, mivel 
a mai napon történt. De miért kapcsolódik 
hozzá a szenvedés, amely csak a rákövet
kező pénteken következett be? Azért, hogy 
megtanuljuk, hogy e világ semmiféle örömé
ben el ne bízzuk magunkat, mivel az öröm 
mögött gyász leselkedik ránk. Ne legyünk 
hát olyan ostobák, hogy szerencsénk vesz
tünket okozza, hanem a jóban se feledkez
zünk meg a szerencsétlenségröl. A jelen élet 
jónak és rossznak keveréke, nemcsak a vi
lági, hanem a lelki ember számára is. Azt 
látjuk ugyanis, hogy a világi emberrel is 
egyszer olyan dolgok történnek meg, ame
lyek tetszenek, máskor meg olyanok, ame-

1 Szent Bernát 2. beszéde virágvastunapra. P. L. 183, 
256-259. 
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lyek nem tetszenek. A lelki emberrel sem 
történnek csak szomorú, vagy csak vidám 
dolgok, hanem egy nap alatt szomorú is, 
vidám is, mint a Szentírás mondja: "Minden 
reggel meglátogatod, és minduntalan próbára 
teszed". (Jób 7, 18.) Bizony így van, míg a 
világ áll, helyesebben, míg folyik. 

Egyébként két nagyon ellenkező élet követ 
kezik. Az egyikben csak sírás lesz s fogak 
csikorgatása, a másikban hálaadás és dícsé
ret. ":es az lsten majd letöröl szemünkből 
minden könnyet, és halál nem leszen többé, 
sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem 
leszen többé, mert az elsők elmúltak." (Jel. 
21, 4.) S most, a jelen életben Isten szolgái
val sem mindig az történik, amit szeretné
nek, mint ahogy a világ szerelmeseinek is 
sok kellemetlenséget kell kiállaniok. De az 
előbbiek rossz napokban a jókra emlékez
nek, hogy kislelküek és türelmetlenek ne 
legyenek, amilyenekről a zsoltár beszél: 
"Mikor jót teszel vele, dicsőít téged". (Zsolt. 
48, 19.) A jó napokban meg a rosszakra em
lékeznek, hogy fel ne fuvalkodjanak, és jó
létükben azt ne mondják: mindörökre így 
maradunk. Amint pedig a földi dolgokban 
való szerencse vesztét okozhatja az oktalan 
világi embernek, épigy megronthatia a tanu
latlan lelki embert a lelki kincsekben való 
bővelkedés. Igaz, az ilyen ember nem igazi 
lelki ember, mert a lelki ember mindent meg
fontol. A szerencse a dőréket veszíti el, nem 
az okosakat. (Péld. 1, 32.) S ámbár a szeren
esétlenség is sokakat letör, mégis sokkal 
többnek árt a szerencse. Erre vonatkoztat-
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hatjuk a zsoltár szavát: ,.Ezren esnek el 
bár oldalad mellöl": t. i. baloldalad mellől, 
ami a szerencsétlenséget jelenti, de sokkal 
többen "tízezren- esnek el-jobbod felől", 
ami viszont a szerenesél jelképezi. (Zsolt. 
90, 7.) Mivel pedig mindkét oldalról fenyeget 
a veszedelem, könyörögve kéri a bölcs: "Ne 
adj nekem se nyomort, se gazdagságot!" 
(Péld. 30, 8.), nehogy talán a ga:?:dagság gö
gössé, a szegénység türelmetlenné tegyen. 

Ezért van az, hogy az úr is alázatosságot 
akar tartusítani bevonulásakor, mint ahogy 
türelmes volt szenvedés közben. Szenvedés
kor vitték, mint a juhot leölésre, és elnémult, 
mint nyírója előtt a bárány, és nem nyitotta 
meg száját, nem fenyegetett, mikor verték, ha
nem inkább imádkozott: ,.Atyám! Bocsásd 
meg nekik, mert nem tudják, mit cseleksze
nek". (Lk. 23, 34.) - Es Jeruzsálembe való 
bevonulásakor hogy cselekedett? A nép ké
szülődött, hogy eléje menjen; és Krisztus 
tudta ezt, hisz tudja, ami az emberben lakik. 
Es ő is útrakelt, de nem diadalszekereken, 
és aranybárnos lovakon, nem aranyveretes 
trónuson, hanem egy kicsiny kis szamár há
tán, amelyre az apostolok ócska ruhája volt 
terítve. 

De miért akart diadalmas bevonulást tar
tani, mikor tudta, hogy nemsokára a szen
vedés következik? Talán azért, hogy kese
rűbb legyen a szenvedés, amelyet diadal
menet előzött meg. Hisz ugyanaz a nép, 
ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben 
feszítette néhány nap mulva keresztre, amely 
oly nagy lelkesedéssel fogadta. ú, mennyire 
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máskép hangzik: "El vele, el vele, feszítsed 
meg őt!" (Jn. 19, 15.), mint az: "Áldott, ki az 
úr nevében jól Hozsanna a magasságban!" 
(Mt. 21, 9); vagy: "Izrael királya" (Jn. 12, 13}, 
és "Nincsen királyunk, csak császárunk". 
(Jn. 19, 15.) Mennyire más a zöld ág, mint a 
kereszt, mennyire más a virág, mint a tövisi 
Aki elé előbb mások ruháját terítették, azt 
megfosztják saját ruháitól, és sorsot vetnek 
reáiuk. Jaj ami keserves bűneinknek; eltör
lésükért kellett neki annyi keserűséget el
szenvednie. 

Most már a bevonulásra térve mintha 
négy rendet látnék benne megkülönböztetve; 
mindez talán a mi körmenetünkben is lát
ható lesz. Némelyek előrementek és elő
készítették az utat. Ezek azok, akik utat ké
szítenek az úrnak a ti szívetekbe, akik kor
mányoznak titeket, és irányítják lépteiteket 
a béke útján. Mások követik ezeket; ezek 
azok, akik a maguk tudatlanságának ismere
tében állandó odaadással szegődnek az elót
tük menök nyomdokaiba. Itt voltak a tanít
ványok is, a Krisztus mellé sze~ódött házi
nép. Ök azok, akik a legjobb részt válasz
tották, akik kolostorban egyedül Istennek 
élnek, állandóan az Isten mellett vannak, az 
ö tetszését keresik. De barom is volt a me
netben, ezen ült az úr. Ez a keményszívűe
ket és ezért valamiképen állati lelkűeket jel
képezi. Eféle állat nem volt nagyobb szám
ban abban a menetben, nem is illett volna 
oda. Inkább teher lett volna, mint dísz, s a 
menet fenségét aligha emelte volna. Mert 
az ilyen állatok nem tudnak énekelni, s 
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hangjuk idomtalan állati hang. Állandóan 
ostorral és sarkantyúval kell noszogatni 
őket. De őket sem ejti el az úr, míg alkal-

, mazkodnak a rendhez. Hozzájuk intézi e 
szavakat: "Szolgáljatok az úrnak rettegve", 
és "tanuljatok fegyelmet, hogy fel ne gerjed
jen az úr haragja, és az igaz útról el ne 
vesszetek". (Zsolt. 2, 11-12.) Mert ha a ba
rom nem tűri ezt a fegyelmet, mi marad más 
hátra, minthogy méltatlankodva veti el az 
Úr. És tüstént letér ekkor az útról, rohan a 
tövisek és kórók közé, amelyek elnyomják 
Isten igéjét. E tövisek és kórók a világ gaz
dagsága és a test vágyai. 

De ha itt köztünk vannak ilyenek, akik
nek nehéz a rend, és minden terhes, akiket 
gyakran kell ostorozni és nógatni, kérem 
őket, tanuljanak az állatoktól, és ha tudnak, 
alakuljanak át emberré. Hadd lehessen őket 
a többi emberek közé sorolni, akár az elől
menők, akár az ezekhez csatlakozók, akár a 
távolabbról követők közé. Ha ezt nem teszik, 
akkor csak arra kérem őket, hogy legalább 
mostani helyükön maradjanak meg, s köz
ben türelemmel viseljék el azt, ami szá
mukra üdvös, ha nem is nagyon kellemes. 
Talán majd méltóztatik az úrnak rátekin· 
teni alázatosságukra, s valami jobb helyre 
lépteti elő őket. 

Akarjátok, hogy valamivel megvigasztal
juk a mi barmunkat? Azt tudjuk, hogy éne
kelni nem tud. Nem azok közül van, akik azt 
mondhatják: "Énekek nekem a te parancso
lataid, zarándokságomnak helyén". (Zsolt. 
118, 54.) Mégis az összes közül őhozzá van 
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legközelebb az úr. Mert még tanítványai 
sincsenek oly közel hozzá, mint a barom, 
amelyen ül. Ezt halljuk a prófétától is: "Kö
zel van az úr a megtört szívűekhez". (Zsolt. 
33, 19.) Hisz a beteg gyermeket az anya is 
jobban kényezteti, és gyakrabban megcsó
kolja. Senki se mélta'tlankodjék, ne vesse 
meg azt, aki Krisztus barma akar lenni. Mert 
aki egyet megbotránkoztat e kicsinyek kö
zül, súlyosan megbántja azt, aki e kicsinye
ket, mint az anya irgalmasságának keblén 
melengeti, míg meg nem erősödnek. Ezért 
figyelmeztet Szent Benedek is az erkölcsi 
fogyatékosságok béketűrő elviselésére. (Re· 
gula 72.) 

Négy rendet lehet tehát az úr bevonulá
sában megkülönböztetni. Az okos jó embe
rek mennek elől, és az egyszerű jó emberek 
követik őket. Hozzáteszem, hogy jó embe
rek, mert a nem jó okosak gonoszak, mint a 
Szentírás mondja: "Értenek ahhoz, hogy 
rosszat cselekedjenek" (Jer. 4, 22), s a ·nem 
jó egyszerűek pedig ostobák. Krisztus mene
tében pedig nincs helyük a gonoszaknak és 
ostobáknak. - Akik hozzájuk csatlakoznak, 
azok a szemlélődők. A keményszívűek és 
kissé jámborak azok, akik hordják őt, akikec 
megterheL De íme, mind az úr menetében 
vannak, s senki sem látja az ő arcát. Akik 
ugyanis elől mennek, el vannak foglalva az 
úttöréssel, a mások bűnei és kísértései miatt 
való aggodalommaL Azok sem láthatják ar
cát, akik követik. De amint Mózesnek 
mondta az úr, hátulról láthatják. A barom, 
amelyen ül, szintén nem emeli fel látására 
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tekintetét, hanem mindig a földre néz. Azok 
azonban, akik hozzája csatlakoznak, néha 
láthatják az arcát, de csak futólagosan és 
nem állandóan, nem teljesen, mindaddig, 
míg úton vannak. A többiekhez viszonyítva 
mégis ők látják leginkább színről-színre, ép 
úgy, mint Mózes, akivel színről-színre be
szélt az úr, míg a többi prófétával csak láto
másokban és · álomban. De arcának teljes 
látását maga Mózes sem nyerte meg életé
ben, mert mint maga mondja az úr, nem 
lehet őt látni ebben az életben, ebben a be
vonulásban. Adja meg hát az ő nagy jósága 
szerint, hogy bevonulásában megmaradhas
sunk, míg élünk, hogy majd ama nagy bevo
nulásban - amikor övéivel együtt felveszi 
őt .az Atya, és mikor átadja földi megbizatá
sát az Atyaistennek - mi is méltók legyünk 
belépni a szent városba, vele együtt, aki él 
és uralkodik mindörökön örökké.· Amen. 



24. Fehérvasárnapra.1 

A nyolcadik és hetedik nap misztériuma. 
Krisztus és a szentek uralma a földön a rosz
szaktól való elkülönülés után. A nyolcadik 
nap a világ végén új életet jelent, a hetedik 
pedig a szentek jövendó ny11galmát a földön. 
Uralkodni fog ugyanis az úr szentjeivel 
együtt a földön, amint az irások mondják. 
Állni fog az úr elkülönített és minden go
nosz ragálytól megtisztított Egyháza, ahová 
gonosz nem teheti be a lábát. Ezt jelképezi 
az a 153 hal (Jn. 21, 11), amelyról már, ha 
jól emlékszem, elmélkedtünk. Az Egyház itt 
jelenik meg először igazi fényben és méltó
ságban. Senkinek sem lesz itt kedve csalni, 
hazudni, farkas létére báránybőrbe bújni. 
"Jönni fog ugyanis az Úr, ki a sötétség tit
kait is megvilágitja, és a szivek szándékait 
is nyilvánosságra hozza, és akkor dícsérete 
leszen kinek-kinek az Istentől." (l. Kor. 4, 5.) 
Rosszak ugyanis itt már nem lesznek: őket 
erre az időre már elkülöníti az úr. A szentek 
sokasága úgy jelenik meg, mint a csűrben 
megtisztított búza, és úgy lesz beöntve a 
halhatatlanság égi hombárába. Ott tisztítják 
meg a gabonát, ahol elóbb kicsépelték. Azt 

1 Szent Agoston 259. beszéde húsvét nyolcadá:a. P. 
t. 38, 1196-1201; 2. 5. 6. 
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a helyet, ahol a gabonát kicsépelték és a 
polyvától megtisztították, a tiszta gabona 
szépsége díszíti. A szelelés után a csűr egyik 
oldalán egy rakás polyvát, másik oldalán 
egy rakás gabonát látunk. Tudjuk, hogy mi 
lesz a polyva sorsa; azt is, hogy mennyire 
örül a gazda a gabonának. Most, mikor a 
polyva már el van választva a gabonától, 
gyönyörüség annyi munka után nézni a nagy 
kupac gabonát, amely eddig a polyva közt 
rejtőzött, és ezért nem lehetett látni cséplés 
közben. A tiszta gabonát most már a hom
bárha öntik és gondosan őrzik. - Igy folyik 
e világban a lelki értelemben vett cséplés 
is, de a gabona és polyva úgy össze van itt 
keveredve, hogy nehéz szétválasztani, mert 
a szelelés még nem történt meg. A szentek 
tömege az ítéletnapi szelelés után fog meg
jelenni, méltóságban tündökölve, érdemek
ben gazdagon, maga előtt víve szabadítójá
nak irgalmasságát. 

Ez lesz a hetedik nap. Első napnak az 
Ádámtól Noéig terjedő időt vehetjük, máso
diknak a Noétól Ábrahámig, harmadiknak az 
Ábrahámtól Dávidig, negyediknek a Dávid
tól a babiloni fogságig, ötödiknek a fogság
tól Jézus Krisztus eljöveteléig terjedő időt. 
Az úr születésétól kezdve tehát a hatodik 
napot töltjük. :Es amint a Genesis szerint az 
einber a hatodik napon teremtetett az Isten 
hasonlatosságára (Gen. 1, 26-27), így a 
jelenkorban is mintegy a hatodik napon 
újulunk meg a keresztségben, hogy vissza
nyerjük Teremtönkkel való hasonlatossá
gunkat Mikor pedig ez a hatodik nap eltelik. 
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ama szelelés után jön a nyugalom, jön Isten 
szentjeinek és igazainak örömünnepe. A he
tedik nap elteltével pedig abba az életbe és 
nyugalomba megyünk, "amit szem nem lá
tott, fül nem hallott, ember szívébe föl nem 
hatolt, amiket Isten készített azoknak, akik 
őt szeretik". (1. Kor. 2, 9.) Ekkor mintegy 
visszatérünk a fejhez. Amint· pedig hét nap 
elteltével a hét ugyanazon napjához érünk, 
ahonnan kiindultunk, épígy a világ hét kora 
után ugyanazon halhatatlanságba és boldog
ságba jutunk vissza, ahonnan a bűnbeesés
sei kiestünk. 

Az alázatos és vidám adakozásról. Figyel
meztetlek benneteket, hogy kettős irgalmás
ságot gyakorol, aki, úgy ad a szegénynek, 
hogy saját maga adja. Mert nemcsak az ada
kozó jóságának kell meglennie bennetek, 
hanem a kiszolgáló alázatosságának is. Test
véreim, nem tudom hogyan, de érzi az ada
kozó lelke az emberi sors és emberi gyen
geség közösségét, mikor a módosabb kezét 
a szűkölködő kezébe teszi. Ámbár egyik ad, 
a másik kap, mégis összekapcsolódik az ada
kozó a megajándékozottaL Nem a baj kap
csol össze bennünk, hanem az alázatosság. 
A ti gazdagságtok, ha Istennek tetszik, meg
marad nektek és fiaitoknak. De azt a földi 
gazdagságot ne is említsük, amely az ember 
ártalmára van. A kincs ugyan nyugodtan he
ver a házban, de gazdája nyugalmát elveszi. 
Fél ez a rablótól, betörőtől, hűtlen szolgától, 
a gonosz és rossz szomszédtól. Minél többje 
van, annál jobban fél. De ha kincsedet ala
mizsnálkodással Istenre bízod, nem veszted 
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el. Aggódnod sem kell érte, mert maga az 
Isten őrzi meg az égben, aki a földön is meg
adja azt, amire szükséged van. Vagy talán 
félsz, hogy Krisztus elveszíti azt, amit rábíz
tál? Nemde mindenki hű vagyonkezelőt vá
laszt családjából, hogy rábízza pénzét. Az a 
kezelő hatalmában áll, hogy a rábízott pénzt 
el ne lopja, de az nem, hogy el se veszítse. 
De Krisztusnál ki megbízhatóbb, ki minden
hatóbb? Sem ellopni nem tud semmit tőled, 
hiszen mindent ö adott neked, amit neki ad
hatsz; sem valamit elveszíteni nem tud, mert 
mindent mindenható kezében tart. Tápláljá
tok bensőtőket, mikor agapét ültök. Mikor 
felszolgálunk, a magunkét adjuk, sajátkezű
leg adjuk, bár csak azokat adjuk, amiket 
Istentől kaptunk. Jó és Istennek nagyon ked
ves dolog, ha az adakozást sajátkezűleg vég
zitek. Elfogadja és viszonozza ajándékodat 
az úr, aki megadta azt, amit másnak adj már 
azelőtt, mielótt megérdemelted volna. Az 
adakozáshoz hozzá kell kapcsoini a saját
kezű szolgálatot. Mikor két érdemet nyer
hetsz, miért veszítenéd el az egyiket? De mi
vel ki-ki elégtelen arra, hogy mindenkinek 
adjon, adjon mindenki erejéhez mérten vidá
man a szegényeknek. "Mert lsten a jókedvű 
adakozót szereti." (II. Kor. 9, 1.) Szerezzük 
meg mindenáron a mennyek országát. Ne 
mondja senki, akinek legalább két dénárja 
van, hogy ó alkalmatlan a mennyek országa 
megszerzésére. Az evangéliumi özvegy eny
nyiért szerezte meg. (Lk. 21, 2.) 

Az ünnepnapok. Elmúltak az ünnepnapok, 
következnek a napi foglalatosságok, üzle-
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tek, pörök. Testvéreim, ügyeljetek maga
tokra e fajta ügyeitekben. Az elmúlt ünnep
napokban a szelídséggel kellett töltekezne
tek, nem pedig pörös ügyeitek megoldásán 
gondolkoznotok. Vannak azonban olyan em
berek is, akik azért pihennek ezekben a 
napokban, hogy gonoszságokat találjanak 
ki, amelyeket majd e napok elteltével vég
hezvisznek. Kérlek benneteket, hogy úgy 
éljetek, mint akik -tudjak, hogy· egész életük
ről, nem pedig csupán e tizenöt napról, szá
mot kell Istennek adniok. 

A Szentírásnak sok kérdését szerelném 
még nektek megvilágítani, de az idő rövid
sége miatt most nem tehetem. Tudom, hogy 
ezzel nektek tartozom, ezért meg is fogom 
adni. De egy tArtozása mindenkinek van: a 
szeretet. 



25. Húsvét utáni 2. vasárnapra.1 

Jézus juhairól beszél, a mostaniakról P.s 
az utánuk következőkröl. Voltak itt ugyanis, 
akik már az ő juhai voltak, és voltak olya
nok, amelyek csak lesznek az ő juhai. Beszélt 
tehát a jelenlévőkről s az utánuk jövőkről, 
róluk és rólunk, s azokról is, akik mi utá
nunk lesznek az ö juhai. Mindnyájan hallják 
tehát pásztoruk szavát: "Én vagyok a jó 
pásztor". Nem mondaná, hogy jó pásztor, ha 
nem volnának rossz pásztorok is. De a rossz 
pásztorok maguk is tolvajok és zsi ványok, 
vagy legalább is, mint oly Stokan, béresek. 
Vizsgálni, szétkülőniteni, ismerni kell mind
azokat a személyeket, amelyeket az lrás itt 
elénk ad. Két dolgot már megvilágított az úr: 
már tudjuk, hogy ö az ajtó, s hogy a pásztor 
is ő. Hogy kik a tolvajok és zsiványok, a 
minapi olvasmányból világos. Ma hallani 
fogunk a béresról és a farkasróL 

Mit mondjunk a béresről? ,,A jó pásztor 
életét adja a juhokért. A béres pedig, és aki 
nem pásztor, kinek a juhok nem tulajdonai, 
látván a farkast jönni, elhagyja a juhokat, és 
elfut; és a farkas elragadozza és elemészti 
azokat". A béres itt nincs kedvező szinben 

1 Szent Agoston magyarázata Szent János evan 
géliumára. 46. fejezet. P. L. 35, 1127-32; 1. 5-8. 
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feltüntetve, mégis szükség van rá. Nem volna 
béres, ha bért nem kapna gazdájátóL Ki hcit 
ez a béres, aki hibáztatható is meg szüksé
ges is. Maga az úr világosítson meg bennún
ket, hogy megértsük, kik a béresek, és ma
gunk ne legyünk béresek. K1 hát a béres? 
Vannak elöljárók az Egyházban, akikről Pál 
apostol azt mondja: "Hiszen mindenki a 
maga, és nem Jézus Krisztus dolgával törő
dik" (Fil. 2, 21). Mit jelent, hogy a magáéval 
törődik? Azt, hogy Krisztust nem ingyen 
szeretik, az Istent nem Istenért keresik; múló 
javakat kergetnek, nyereségre áhítanak, 
tisztségeket az emberektől várnak. Mikor 
ezeket a dolgokat szereti az elöljáró, és 
ezekért szolgál az Istennek, bárki is legyen, 
béres az, nem tartozik Isten gyermekei közé. 
Az úr is azt mondja ezekről: "Bizony mon
dom nektek, megkapták jutalmukat". (Mt. 
6, 5.) Halljátok, Timótról mit mond Pál apos
tol: "Reménylem az úr Jézusban, hogy 
Timoteust hamarosan hozzátok küldöm, hogy 
megnyugodjam, ha értesülök dolgaitokróL 
Senkim sincs ugyanis, a:ki lélekben annyira 
hozzám hasonló volna és oly őszintén szívén 
viselné ügyeteket. Hiszen mindenki a maga, 
és nem Jézus Krisztus dolgával törődik"". 
(Fil. 2, 19-21.) Felsóhajtott a béresek között 
a pásztor: olyan valakit keresett, aki őszin
tén szereti Krisztus nyáját, és azok között, 
kik ekkor voltak körülötte, nem talált ilyent. 
Nem mintha senki sem lett volna ekkor 
Krisztus Egyházában Pál apostolan és Timó
ton kívül, aki őszintén törődött volna a nyáj
jal, hanem abban az időben, amikor Tímátot 

lüres11l·n y reme kiró k 13. 12 
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elküldte, véletlenül senki sem volt mellette 
fiai közül. Csupa béres volt vele, akik a ma· 
gukét keresték és nem Jézus Krisztusét. 
De a nyájjal annyira törödő apostol elküldte 
fiát, s a béresek kőzött maradt. Találunk ma 
is béreseket, bár csupán az úr lát keresztül 
rajtuk, aki a szívet vizsgálja. De néha rni is 
megismerjük őket. Nem hiába mondja maga 
az úr a farkasokról: .,Gyümölcseikről isme
ritek meg őket". (Mt. 1, 16.) Megvannak az 
úr akiának az elöljárói. Kőzülük némelyek 
hűségesek, mások csupán béresek. A hűsé
ges elöljárók a pásztorok. Ha pásztorok, 
hogy lehetne egy pásztor, hacsak nem úgy, 
hogy mindnyájan egy pásztor tagjai, akinek 
viszont a juhok tulajdonai. 

Mondtam, hogy a béresek is szükségesek 
Sokan vannak az Egyházban, akik földi hasz
nokat tartanak ugyan szem előtt, mégis hir
detik Krisztust, s általuk Krisztus szava szól 
hozzánk. S a juhok követik is, nem a bérest, 
hanem a pásztor szavát a béres szavában. 
Halljátok, hogy maga az úr késztet, hogy a 
béresek szavát megszívleljétek: .,Mózes .;zé
kébe az írástudók és farizeusok ültek. Mind
azt tehát, amit mondanak nektek, tartsátúk 
meg és tegyétekr de tetteik szerint ne csele
kedjetek". (Mt. 23, 2-3.) Mit mondana mást, 
mint azt, hogy a béresek által a pásztor 
hangját halljátok. Mózes szászékén Isten 
törvényét tanítják: tehát általuk Isten tanít. 
De ha a sajátjukat akamák tanítani, ne hall
gassátok és ne kövessétek őket. Mert az 
ilyenek a magukét keresik és nem azt, ami 
Jézusé. Azt ugyan egy béres sem meri mon· 
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dani Krisztus népének, hogy a magadét ke
resd, ne Jézus Krisztusét. Amit rosszul tesz, 
nem hirdeti Krisztus katedrájáról. Azzal árt, 
hogy rosszat tesz, azzal azonban nem, ami jót 
hirdet. A szőlőt vedd, a tövistől óvakodj! 
Úgy-e, megértettétek, mit akarok ezzel mon
dani. De a gyengébbek ketivéért bővebben 
megmagyarázom. 

Hogyan mondhattam, hogy a szőlőt vedd. 
a tövistől óvakodj, mikor az úr azt mondja: 
"Vajjon szednek-e a tövisbokorról szől6t, 
vagy a bojtorjánról fügét?" (Mt. 7, 16.) Tel
jesen igaz. De én is igazat mondtam azzal, 
hogy vedd a szőlőt és őrizkedj a tövistöl. 
Mert némelykor a szőlőtő termette gyümölcs 
a kerítésről függ le. Hosszú a venyige, tövi
sek veszik körül s köztÜk a szőlő gyümölcse. 
A szőlőtő nem hajtott töviseket, hanem a 
venyige futott a tövisek közé. Ne nézz sem
mit, csak a gyökereket úgy találod, hogy 
más tóról fakadt a szóló és másról a tövis. 
A szőlőt a szőlőtő a szőlőgyökéren termette. 
Mózes katedrája volt a szőlótő, a farizeusok 
erkölcsei a tövisek. A rosszak által hirdetett 
igaz tanítás pedig olyan, nlint a sövényre 
futott szólőág, szóló a tövisek közt. óvatosan 
vedd le ezt a szölót, hogy meg ne sebezd 
kezedet: azaz, mikor hallgatod igaz tanítá
sát, ne kövesd gonosz tetteit. Miket monda
nak, tegyétek - szedjétek a szólót -, ami
ket azonban tesznek, ne tegyétek - kerüljé
tek a töviseket. A béres szájából is a pásztor 
szavát halljátok, de ne legyetek béresek, 
hiszen a pásztor tagjai vagytok. 

Ugyanaz a Szent Pál, aki mondja: "Senkim 
12* 



180 A szentatyák beszédel 

sincs ugyanis, ki lélekben annyira hasonló 
volna és oly őszintén szívén viselné ügyete
ket. Hiszen mindenki a maga, és nem Jézus 
Krisztus dolgával törődik". (Fil. 2, 19-21.), 
más helyen külőnbséget téve a béresek és 
fiúk kőzőtt, azt mondja: "Némelyek ugyan 
irígységből és versengésből, mások azonban 
jóakaratból hirdetik Krisztust. Ezek szeretet
ből, mert tudják, hogy az evangélium vé
delméért vagyok 1tt. Azok meg versengés
ből, nem tiszta szándékkal hirdetik Krisztust 
s azt hiszik, hogy lelki kint okoznak bilin
cseimben". (Fil. 1, 15-11.) Ezek béresek vol
tak és irígykedtek volna, ha nem mulandó
kat kerestek volna. De figyeljetek, hogy 
folytatja: "No de mit tesz ez? Hacsak bármi 
módon, akár hátsó gondolattal, akár őszinte 
szándékkal hirdetik Krisztust, én ennek 
örülök". (Fil. l, 18.) Krisztus az Igazság: az 
igazságot a béresek hátsó gondolattal hirde
tik, a fiúk tiszta szándékbóL A fiúk békésen 
várják az Atya örökségét, a béresek gazdá
juk időre szóló fizetését lesik. Kevesbedjék 
bennem a földi dic_sőség, irígykedjenek rám 
a béresek, s hirdettessék Krisztus isteni 
dicsősége Isten fiai ajkán s a béresek ajkán: 
"Akár hátsó gondolattal, akár őszinte szán
dékkal hirdetik Krisztust". (U. o.) 

Láttuk most már, hogy ki a béres. Ki lenne 
a farkas, ha nem a gonosz lélek? És mit hal
Jottunk a béresről? "Látván a farkast jönni, 
elhagyja a juhokat, és elfut; mert béres, és 
nem törődik a juhokkal." (Jn. 10, 12-13.) 
Ilyen volt talán Pál apostol is? Távolról sem. 
Talán Péter apostol, vagy a többi apostolok 
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Júdás, a kárhozat fia kivételével? Isten ment
sen! Pásztorok voltak tehát? Teljes mérték
ben. Hogy van hát akkor egy pásztor? Már 
mondtam, a pásztorok anny1ban pásztorok, 
amennyiben a Pásztor tagjai. ö volt a fej, az 
ó vezetése alatt egyesültek, egy test szerve
zetében egy lélekkel éltek: s ezzel mindnyá
jan egy pásztorhoz tartoztak. Ha tehát pász
torok voltak, nem pedig béresek, miért futot
tak meg, mikor üldözést szenvedtek? Magya
rázd meg nekünk, Urunk! Olvastam Szt. Pál 
levelében, hogy Pál megfutott: kosárban 
eresztették le a falon, hogy kikerülje az ül
döző kezét. (II. Kor. 11, 33.) Nem volt talán 
gondja nyájára, akiket a farkas közeledtére 
elhagyott? Nagyon is volt, de imáival az ég
ben székelő PászttOrnak ajánlotta őket; ó pe
dig megfutamodásával szolgálta az ő érdekü
ket, amint egy helyt mondja: "De tiértetek 
még szükséges, hogy megmaradjak a test· 
ben". (Fil. 1, 24.) Hiszen tőle hallották mind: 
"Mikor pedig üldöznek titeket egyik város
ban, fussatok a másikba". (Mt. 10, 23.) Az 
Isten kegyeskedjék e kérdést nekünk meg
magyarázni. Uram, temondtad azoknak, aki· 
ket bizonnyal hűséges pásztoroknak rendel
tél, akiket tagjaidnak alakítottál, ezeket a 
szavakat: "Mikor pedig üldöznek titeket, fus
satok". Igazságtalan vagy hát velük szem
ben, mikor béreseknek nevezed aztOkat, akik 
megszaladnak, mikor a farkast látják jönni. 
Kérjünk útmutatást a kérdés mélységének 
megértésére, kopogtassunk, maga az ajtó őr
zője lesz, aki nekünk ajtót nyit. 

Ki az a béres, aki megszalad, ha látja a 
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farkas közeledését? Aki a magáét keresi, 
nem Jézus Krisztusét, aki a bűnöst nem meri 
feddeni. (I. Tim. 5, 20.) Ha valaki súlyosan 
vétkezett, megrovandó, kiközösítendö. De a 
kiközösitett ellenséggé válik, leskelődik, ott 
árt, ahol csak tud. Már most az olyan, aki a 
magáét keresi, nem Jézusét, hogy el ne 
vessze a barátság kellemességét, s az em· 
beri ellenségeskedések kellemetlenségét et
kerülje, hallgat, nem fedd. Ime megragadja 
a farkas a juh torkát: az ördög házassá~
törésre ösztönzi a hivőt; te meg hallgatsz, 
nincs feddő szavad. Jaj béres, látod jönni a 
farkast és elfutsz. Azt mondja talán: itt va
gyok, nem futottam el. Elfutottál, mert hall
gattál, hallgattál, mert féltél. A lélek ~eg· 
futamodása a félelem. Testileg álltál ugyan, 
de lelkileg megszaladtál; pedig nem igy cse. 
lekedett az, aki így beszélt: Mert ha testi
leg távol is vagyok, lelkileg veletek 
vaqvok". (Kol. 5.) Lelkében hogy me
nekült volna· el az, aki távollétében is 
korholta leveleiben a paráznákat? t:rzel
meink lelkünk megmozdulásai. Az ör.öm a 
lélek kiömlése, a szomorúság lelki összeszo
rulás, a vágy a lélek előrehaladása. a félelem 
a lélek ·megfutása. Ha gyönyörködsz, lelki
leg kiömölsz, ha szomorkodsz, lelked össze
szorul, ha megkívánsz valamit, lelked megy 
valami után, ha félsz, lelkileg megfutarnodsz. 
Ezért mondhatjuk, hogy menekül a béres, ha 
meglátja a farkast. Miért? Mert béres és 
nem törődik a juhokkoL Miért nem törődik 
a juhokkal? Mert béres. Mit jelent az, hogy 
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béres? Ideiglenes bért keres, nem fog örökké 
az égi házban lakni. 

Van még itt keresni és megmagyarázni 
való, de nem akarlak terhelni benneteket. 
Az isteni étellel szaigatestvéreinket szolgál
juk ki, a juhokat az úr legelőjén legeltet
jük, s egyúttal mi is táplálkozunk. Nem kell 
megtagadnunk azt, ami szükséges, de az éte
lek sokaságával sem megterhelnünk a 
gyenge szívet. Ne vegyétek hát zokon, ked· 
veseim, ha mindazt, ami még itt kifejtésre 
vár, ma nem taglalom. De Isten nevében újra 
beszéd tárgyává tesszük ugyanezt a szent
írási részt, s az ö segítségével még serényeb
ben fogjuk elemezni. 



26. Húsvét utáni 3. vasárnapra.1 

Az Úrnak azok a szavai: "Még egy kis idő, 
és már nem láttok engem; és megint egy 1..-is 
idő, és megláttok engem; mert az Atyáho:~ 
megyek" (Jn. 16, 16), mielótt beteljesedtek 
volna, annyira homályosak voltak a tanít
ványoknak, hogy amikor egymástól kérdez
ték, hogy mit jelent, be kellett vallaniok, 
hogy nem tudják. lgy folytatódik az evangé
lium: "Mondták tehát némely tanítványai 
egymásnak: Mi ez, amit nekünk mond: Egy 
kis idő, és nem láttok engem; és ismét egy 
kis idő, és megláttok engem; és mert az 
Atyához megyek? Mondák azért: Mi az, amit 
mond: Egy kis idő? Nem értjük, mit beszél". 
(Jn. 16, 17-18.) Az mozgatta meg őket, hogy 
"kis idő és már nem láttok engem, és megint 
egy kis idő, és megláttok engem." Az előbbi 
helyen ugyanis nem mondta, hogy "kis idő", 
csak egyszerűen azt mondta: "Az Atyához 
megyek, és már nem láttok engem". (Jn. 
16, 10.) Ekkor világos volt előttük a beszéd, 
nem is kérdezősködtek egymás között róJa. 
Tehát nekik most még homályos volt, amit 
mondott, de csakhamar világos lett, és előt
tünk is világos: a beszéd után ugyanis nem 

1 Szent Ágoston magyarázata Szent János evan·· 
géliumára. 101. fejezet. P. L. 35, 1893-96. 
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sokkal szenvedett, és nem látták, majd rö
viddel feltámadt, és újra látták. Abban a kife
jezésben p~dig: "már nem láttok engem", a 
"már" azt akarja jelenteni, hogy Krisztust 
ezután nem láthatják halandó alakban. 

"l!.szrevevé Jézus, hogy kérdeni akarják 
őt, és monda nekik: Efelől tudakozódtak 
egymás között, hogy mondottam: Egy kis idő, 
és nem láttok engem; és ismét egy 
kis idő, és megláttok engem? Bizony, bizony 
mondom nektek, hogy ti majd sírtok és jaj
gattok, a világ pedig örvendeni fog; ti maid 
szomorkodtok, de a ti szomorúságtok örömre 
fordul." (Jn.16, 19-20.) Ezt úgy kell értenünk, 
hogy szamarkodtak a tanítványok az úr 
halála miatt, de csakhamar örvendeztek fel
támadásának. A világ pedig (ezzel a névvel 
vannak megjelölve ellenségei, akik Krisztust 
megölték) minden bizonnyal örült Krisztus 
halálának, ami miatt a tanítványok szomor
kodtak. A világ nevén ugyanis e világ go
noszságát érthetjük, azaz e világ barátjaiét 
Ezekről mondja Jakab apostol levelében: 
"Aki tehát e világnak barátja akar lenni, 
ellenségévé lesz Istennek". (Jak. 4, 4.) Az 
Istennek ezek az ellenségei nem kegyelmez
tek az Isten Egyszülöttjének sem. 

lgy folytatja beszédét: "Az asszony mJdőn 
szül, szomorúságban vagyon, mert eljött az 
ő órája; mikor pedig megszülte a gyermeket., 
már nem emlékszik a szorongatásra orömé
ben, hogy ember született a világra. Ti is 
most ugyan szomorúságban vagytok, rl.e 
majd ismét meglátlak titeket és örvendeni 
fog szívetek, és örömeteket senki nem vesz: 
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el tőletek". (Jn. 16, 21-22.1 Ez é' hasonlat 
is könnyen érthető; a hasonlóság nyilván
való, maga az úr magyarázza meg, miért 
mondta. A szülést szomorúsághoz, a gyer
meket örömhöz hasonlítja. Ez az öröm 
annál nagyobb, ha nem leány, hanem fiú 
születik. Azok a szavak pedig: Orömete
ket senki nem veszi el tőletek", arra vonat
koznak, amit Pál apostol fejez h: ,,Krisz
tus, miután feltámadt halottaiból, már nem 
hal meg, s a halál többé nem uralkodik 
rajta" (Róm. 6, 9.); az ő örömük ugyanis maga 
Jézus. 

Eva:J;lgéliumunk eme fejezete, amiről ma 
elmélkedünk, eddig mindenütt könnyen ert 
hető volt. Fokozottabb figyelmet kívánnak 
azonban a következők. Mert mit jelentenek 
ezek a szavak: "Es" azon a napon már semmit 
sem kérdetek éntőlem". (Jn. 16, 23.) Ez aszó 
"kérdeni" azt is jelenti: kérni; s a görög 
nyelvú evangélium is, ahonnan a latint for
dították, olyan szót használ e helyen, ame
lyen mind a kettő érthető. Igy a nehézség a 
görög nyelv alapján sem oldható meg. De ha 
meg is tudnók oldani, akkor is maradna :ne
hézség. Hiszen azt olvassuk, hogy Krisztust 
kérték és kérdezték is feltámadása után. 
Mennybemenetele előtt pl. azt kérdezték tőle 
tanítványai, hogy mikor állítja helyre Izrael 
országát. (Ap. Csel. 1, 6.) Mikor pedig már 
az egben volt, kérte tőle Szent István, hogy 
adja meg neki az ó lelkületét (Ap. Csel. 
7. 58.) De ki is merészelné gondolni vagy 
mondani, hogy az égben trónoló Krisztust 
nem kérhetjük, mikor gyakran kérték, mikor 
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a földön élt? Nem szabadna kérni a halhatat* 
lant, . csak a halandót? De igen, testvéreim, 
kérjük öt, hogy nehézségünket oldja meg az* 
által, hogy megvilágítja szítrünket szavainak 
megértésére. · 

En azt gondolom, hogy ezek a szavai: 
"Ismét meglátlak titeket, és örvendeni log 
szívetek, és örömeleket senki nem veszi el 
tőletek", nem arra az időre vonatkoznak, 
amikor feltámadt, hanem arra, amiről ezeket 
mondja: "Aki pedig engem szeret, Atyám is 
szeretni fogja azt, és én is szeretni fogom, és 
kijelentem neki magamat". (Jn. 14, 21.) Hi-. 
szen már fel is támadt, tanítványainak test
ben meg is jelent, már az Atya jobbján ült, 
mikor János apostol levelében ezeket írta: 
"Szeretteim, most Isten fiai vagyunk, és még 
nem tűnt ki, hogy mik leszünk. Tudjuk azon
ban, hogy amikor meg fog jelenni, hasonlók 
leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt, amint 
van." (1. Jn. 3, 2.) Ez a látás nem a jelen élet 
látása, hanem a jövő életé, nem ideigtartó, 
hanem örök. "Az pedig az örök élet, hogy 
megismerjenek téged, egyedül igaz Istent, és 
akit küldöttél, Jézus l(risztust." (Jn. 17, 3.) 
Erről a látásmódról mondja az apostol: "Most 
tükör által homályban látunk, akkor pedig 
majd színről-szinre. Most rész szerint ismer
lek, akkor pedig úgy foglak ismerni, amint 
én is ismert va~yok". (I. Kor. 13, 12--"13.) 
Munkájának eme gyümölcsét most szüli az 
Egyház vággyal, akkor élvezi látással; most 
szüli fái dal ommal, akkor élvezi örömmel; 
most szüli imádsággal, akkor élvezi dicsőítés
sel. Ez a gyümölcs egyedül szabad, mert ön-
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magáért kívánjuk és nem másért. Erre irá· 
nynlminden jó cselekvés; ezt nem más miatt, 
hanem önmagáért birtokoljuk. Ez az a cél, 
amely elég nekünk. Ez a cél örök, mert hiszen 
csak az a cél elégséges nekünk, amely vég· 
telen. Ezt sugalmazta a Szentlélek Fülöpnek, 
mikor mondja: "Uram! Mutasd meg nekiink 
az Atyát, és elég nekünk". Erre Jézus azt 
felelte neki: "Nem hiszed-e, hogy én az 
Atyában, és az Atya énbennem vagyon?'' 
(Jn. 14, 8, 10.) Eme elégséges örök célról 
halljuk: "Orömeteket senki nem veszi el 
tőletek". 

Ezek után talán a fentebbieket is jobban 
megértjük: "Még egy kis idő, és már nem 
láttok engem, és megint egy kis idő, és meg
láttok engem". Hiszen rövid időköz az egész 
jelen élet. Ezek a szavak: "Mivel az Atyához 
megyek", ezekkel kötendők össze: "Egy kis 
idő és már nem láttok engem", nem pedig 
azzal: "ismét egy kis idő, és megláttok en
gem". Mert azért volt, hogy nem látták, mivel 
az Atyához ment, nem pedig azért nem látták, 
mivel meghalt. Említett szavai tehát: .,Es 
ismét e~y kis idő, és megláttok engem", az 
egész Egyháznak szólnak, mint ahogy az 
egész Egyháznak ígérte: "Ime, én veletek 
vagyok a világ végezetéig". (Mt. 28, 20.) 
Nem késlekedik az úr ígéretének beteljesí
tésére. Egy kis idő és meg fogjuk látni ott, 
ahol már semmit sem kérdezünk és semmit 
sem kérünk tőle, mert nem lesz mire vágy
junk, mit kérdezzünk. Ez a kis idő hosszú
nak látszik nekünk, mert most folyik: t.le 
mikor vége lesz, be fogjuk látni, mily rövid 
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volt. Ne legyen hát a mi örömünk olyan, 
amilyen a világé, amelyről e szavak szólnak: 
"A világ pedig örvendeni fog"; de szomorliak 
se legyünk, míg e világról vágyakozunk. 
Legyünk olyanok, amilyenekről az apostol 
beszél: "Orvendezők a reménységben, béke
türők a nyomorúságban". (Róm. 12, 12.) 
Hiszen a szülő is, akivel az úr őszehasonlít 
bennünket, inkább örül nemsokára szüle
tendő gyermekének, mint szomorkodik a 
jelen fájdalma miatt. De fejezzük be beszé
dünket. Az evangélium következő szavai 
súlyos kérdéseket vetnek fel, amelyeket nem 
tudunk röviden elintézni. 



27. Húsvét után 4. vasárnapra.1 

A helyes szomorúság. -Nagy ereje van 
a szomorúságnak és erőseknek kell lennünk, 
hogy nagylelkűen ellen tudjuk állni a lélek 
e betegségének. Mivel pedig valami haszna 
is van a szomorúságnak; használjuk ki és 
miután már kihasználtuk, hagyjuk el belöle 
azt, ami fölösleges. Amikor ugyanis mi, vagy 
mások vétkezünk, akkor csak hasznos a szo
morúság. Amikor azonban emberi bajokba 
kerülünk, haszontalan a szomorúság. Mivel 
tehát a még tökéletlen tanítványokat ez a 
szomorúság fogta el, figyeld csak meg, 
hogyan tereli őket Krisztus még korholásá
val is a helyes útra. Ök ugyanis, akik már 
azelőtt ezerszer kérdezgették Jézust,-amint 
Péter is kérdezte: "Hová mégy?", meg Ta
más: "Nem tudjuk, hová mégy; miképen 
tudhatnák az utat?" (Ján. 13, 36; 14, 5.) és 
Fülöp: "mutasd meg nekünk az Atyát" (Ján. 
14, 8) - most ilyesmiket hallván: "Ki fog
nak zárni benneteket a zsinagógából"; és 
gyúlölni fognak; és "aki megöl titeket, szol
gálatot vél tenni az Istennek" (u. o. 16, 2); 
annyira elcsüggedtek, hogy még dadogni, 
vagy beszélni sem tudtak. Ezt szemükre 

'Aranyszájú Szent János 78. homiliája Szent János 
Evangéliumához. P. G. 59, 419-426.} 



Húsvét utáni 4. vasárnapra 191 

hányva mondta nekik: "Mindezt pedig kez
detben nektek nem mondottam, minthogy 
veletek valék. Most pedig elmegyek ahhoz, 
ki engem küldött; és senki közületek nem 
kérdi tőlem: Hová mégy? Hanem mivel eze
ket mondottam, szomorúság töltötte be szí
veteket". (Ján. 16, 5.) A túlságosan nagy 
szomorúság bizony veszélyes. Veszélyes, 
mondom, és a halál útját készíti elő. Ezért 
mondta már Pál: .,Hogy a felette nagy bánat 
valamiképen meg ne eméssze az ilyent 
(2 Kor. 2, 7.) 

"Mindezt pedig kezdetben nektek nem 
mondottam" szólt Jézus. Miért nem mondta 
meg kezdettől fogva? Azért, hogy senkise 
mondhassa: a gyakran előforduló, jelenték
telen dolgokból akar következtetni. És miért 
kezd ilyen nehéz dologba? Ezeket - így 
szólt - kezdettől fogva tudtam, és nem azért 
hallgattam, mintha nem tudtam volna, hanem 
mert veletek voltam. Krisztus itt ismét em
beri módon fejezi ki magát, azaz: mivel bizton
ságban voltatok és kedvetek szerint kérde
"Zősködhettetek. Ezenkívül minden támadás 
tulajdonképen én ellenem irányult, fölösieges 
lett volna tehát mindezt már a kezdetben 
megmondani. Hát vajjon nem mondta-e meg 
előre mindezeket? Nemde, miután összehívta 
a tizenkettőt, így szólt hozzájuk: ,.A hely
.tartókhoz és királyokhoz hurcolnak majd ... 
'és megostoroznak benneteket zsinagógáik
ban". (Mt. 10, 18, 17.) Miért hangoztatja 
tehát: "Kezdetben nem mondottam?" Azért, 
mert csak a megverést és elővezetést jósolta 
meg, nem jelezte azonban, hogy meggyilko-
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lásuk ellenségeiknek annyira szivügyük lesz 
és hogy azt istentiszteletnek tartják. Mert ez 
rettentbette meg a legjobban a tanítványo
kat, hogy mint a gonoszokat és romlást oko
zókat kell őket elítélni. Akkor azt fűzte hozzá 
jóslásaihoz, amit a pogányoktól fognak majd 
elszenvedni. Most azt vázolta, mégpedig sok
kal hevesebben, amit a zsidóktól fognak majd 
eltűrni, s felvilágosította őket, hogy: már a 
kapuban áll a megpróbáltatás. 

"Most pedig elmegyek ahhoz, ki engem 
küldött; és senki közületek nem kérdi tőlem: 
Hová rnégy? hanern rnivel ezeket rnondot
tarn, szornorúság töltötte be szíveteket." Nem 
kis vigasztalás volt számukra az a tudat, 
hogy Krisztus ismeri; micsoda nagy a szo
morúságuk. Távozása és a bekövetkezendö 
bajok feletti aggódásukban, - melyekről 
azt sem tudták: vajjon el tudják-e viselm, 
- meg voltak döbbenve. Miért nem közölte 
ezt velük csak később, amikor már vették a 
Szentlelket? Azért, hogy megtanuld: a tanít
ványok megerősödtek már az erényben. Ha 
még a Szentlélek vétele előtt sem futottak 
meg, noha a szomorúság emésztette őket, 
akkor gondold csak meg, milyenek lesznek 
majd kegyelemmel teljesen. Mert ha ezek 
hallatára csak a Lélek jövetele után visel
tek volna el mindent, akkor mindent csak a 
Szentlélek munkájának tulajdonítottunk 
volna. Most pedig mindez lelkük gyümölcse 
és a lélek mélyéből jövő, Krisztus iránti sze
retet tiszta bizonyítéka. 

"De én az igazságot mondom." Figyeld 
csak meg; ismét megvigasztalja őket. Nem 
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kedvetek szerint beszélek, szálalt ~eg, de 
ha elszomorodtok is, hallanotok kell.azt, anu 
javatokra van. Ti azt kivánnátok, hogy le
gyek veletek, a szokás azonban mast ta· 
nácsol. A gondnok kötelessége nem jelent
kezni a barátok előtt akkor, amikor valami .. 
lyen hasznos dolgot akarnak eltávolítani. 
"Mert ha el nem megyek, a Vigasztaló nem 
jövend." Mit szálnak ehhez azok, akikpek 
helytelen véleményük van a Szentlélekröl1 
Errlemes az úrnak elmenni és a szolgának 
jönni'? Látod-e? milyen nagy a Szentiélek 
méltósága? "Ha pedig elmegyek, el fogore 
öt küldeni hozzátok." Mi hasznunk lesz eb
ból? "Ki mikor eljön, meggyőzi a világot", 
azaz ha ö megjön, nem cselekedhetnek így 
többé büntetlenül. Ami eddig történt, arról 
elég csöndben kellett maradniuk. Majd ami
kor már mindez bekövetkezett, akkor már 
tökéletesebb lesz a tanítás és nagyobb cso
dák történnek. Éppen ezért sokkal inkább 
fognak elítéltetni azok, akik olyan nagy és 
ilyen sok csodát láttak az én nevemben 
véghez vinni. Ez pedig világosabbá teszi a 
feJtámadás bizonyságát. Most mondhatják: 
csak egy ács fia, akinek apját, anyját ismer
jük, de majd ha látják a, halál legyőzését, 
a gonoszság kiűzését, a sántító természetet 
kiegyenesedve járni, a megfutamitott ördö
göket, a Szentlélek kimondhatatlt,m bökezü
ségét, és észreveszik, hogy mindez az én 
nevemben történik, akkor mit fognak mon· 
dani? Tanuskodott rólam az Atya; tanusko
dik a Szentlélek is. Amint a kezdettől fogva 
ezt cselekedte, most is ezt fogja tenni. 

Keresztény remekirók 13. ta 
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Mit jelent: "meggyőzi a bűnről". Mit: "az 
ígazságról". Mit: · "az ítéletről"? - Ez a 
"meggyőzi a bűnről", azaz kizárja számukra 
minden védekezés lehetőségét, megmutatja, 
hogy bűnüknek nincs bocsánata. "Az igaz
ságról, hogy az Atyához megyek, és már 
nem láttok engem"; azaz: azért mert feddhe
tetlen életet éltem; ennek a jele, hogy az 
Atyához megyek. Krisztust ugyanis a zsidók 
állandóan azzal vádolták, hogy nem Istentöl 
való. Ezért nevezték őt bűnősnek és gonosz
nak. Most pedig itt állítja, hogy ennek a 
vádaskodásnak még az ürügyétől is meg
fosztja őket. Mert ha az a vélemény, hogy 
én nem vagyok az Atyától, engem tőrvény
szegőnek tüntet fel; akkor, amikor a Lélek 
meg fogja mutatni, hogy én oda megyek, 
nem ideig-óráig, hanem hogy ott maradjak (ez 
a: "Már nem láttok engem" ezt jelenti), mit 
szólnak majd ehhez? Figyeld csak meg: e 
két mondásával elsöpörte a rosszindulatú vé
leményeket. Csodákat tenni ugyanis a bű
nösök nem szoktak, sót arra nem is képes a 
bűnös, és Istentól lenni nem a bűnös tulaj
donsága. Ezentúl tehát már nem mondhatjá
tok őt bűnösnek és azt sem állíthatjátok: 
nem Istentól van. "Az ítéletről pedig, hogy 
e világ fejedelme már megítéltetett." Itt is
mét a megigazulásról beszél, mert legyőzte 
az ellenséget, akit sem a bűnös, sem pedig 
bárki más igaz leküzdeni nem tudott volna. 
Hogy pedig miattam ítéltetett meg, azt tud
ják meg mindazok, akik nyomdokában lép
kednek és feltámadásomat, ez a bíró ha
talma, világosan fogják látni. Hiszen engem 
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sem tudott fogva tartani a világ fejedelme. 
Az, amit rólam terjesztettek, hogy ördögöm 
van és csaló vagyok, majd kidenil; szemeu
szedett valótlanság. Nem tudtam volna el
fogni a Sátánt, ha közöm lett volna a bűn~ 
höz: most pedig el van ítélve és ki van 
dobva. 

"Még sok mondani valóm volna nektek, 
de most nem vagytok hozzá elég erősek:' 
Hasznotokra lesz tehát, hogy elmenjek, mert 
akkor, mikor már elmentem, el tudjátok 
majd viselni. Mi is történt tulajdonképen? 
Vajjon nagyobb-e nálad a Lélek, hogy amit 
most nem bírunk el, annak elviselésére ő 
majd alkalmassá tud tenni minket? Talán 
nagyobb és tökéletesebb az ő hatása? Leg
kevésbbé sem: azt fogja ugyanis mondani, 
ami az enyém. Ezért folytatja: "Mert nem 
fog magától sz ól ani, hanem amikel hall, azo· 
kat fogja mondani és a jövendőket hirdeti 
nektek. O majd megdicsőit engem, mert az 
enyémből vesz és kijelenti nektek. Minden, 
ami Atyámé, enyém". Mivel Jézus ezt állí
totta a Szentlélekről: ó majd tanít titeket és 
sugalmaz és bajaitokban meg fog vigasz
talni, mindezt pedig maga Krisztus nem cse
lekedte; és mivel azt is állította: javatokra 
szolgál, hogy én elmenjek és ó jöjjön; majd 
ismét: most még nem tudjátok elviselni, ak
kor azonban majd tudjátok; ismét máshol: 
ö rávezet titeket a teljes igazságra; azért. 
hogy ezeket hallván valaki nagyobbnak ne 
gondolja a Szentlelket és így gonosz isten
telenségbe ne essék, hozzátette Krisztus. 
"az enyémből vesz", azaz: amit én mondtam; 

13• 
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azt fogja ó is mondani. Amikor pedig be
szélni tog,'akkor "nem fog magától szóiani", 
nem fog ellenkezni velem, semmi sajátot, 
vagy idegen tant nem fog hirdetni, hanem az 
enyémet. Amint magáról beszélve is mondja: 
"nem magamtól mondom" (Ján. 14, 10.), e~ 
azt jelenti, hogy semmi mást nem fog taní
tani; csak azt, ami az Atyától van, semmi 
sajátot, vagy attól idegent. Igy kell ezt itt 
a Szentlélekról is érteni. "Az enyémből": 
azaz abból, amit én tudok, az én ismeretem
ból. A Szentléleké és az én tudásom ugyanis 
egy; 

"Es a jövendóket hirdeti nektek." Felesi
gázza a tanítványok figyelmét: semmire sem 
vágyik úgy az emberi elme, mint a jövő meg
ismerésére. T. i. ezt gyakran kérdezgették 
már tóle: "Hová mész?" milyen az út? Meg
szabadítja tehát ettől a gondtól a tanítványo
kat, így szólván: mindent elóre meg fog nek
tek mondani, hogy meggondolatlanul veszte
tekbe ne rohanjatok. "O majd megdicsöít 
engem." Hogyan? úgy, hogy az én nevem
ben fog nagy tetteket véghez vinni. A Szent
lélek eljövetele után nagyobb csodákat fog
nak művelni. Ezért jegyzi meg az egyenlő· 
ség feltüntetésére: "O majd megdicsőít en· 
gem". Mit jelentsen ez a "minden igazság· 
ban?" Krisztus tanusítja, hogy a Szentlélek 
rá fog vezetni minket minden igazságra. 
Krisztus ugyanis testet öltött és hogy ne tűn
jék· úgy, mintha önmagáról dicsekedve be
szélne,-- mert hiszen a tanítványok nem 
tudtak még a feltámadásról és még tökéletle
nebbek volt~, másrészt pedig a zsidók miatt, 



Húsvét utáni 4. vasdrnapra t9? 

hogy ezek, őt, látszat szerint, mint ,törvény
szegót meg ne büntessék, - ritkán beszélt 
magáról valami nagy jelentőségű dolgot és 
nyiltan a törvénnyel sem szállt szembe. Mi
vel pedig a tanítványok elszakadtak a zsi
dóktól, a zsidók ezentúl elkülönültek és sok 
hivő, meg bűnétől szabadulni akaró és sok 
más Jézusról beszélő ember akadt már, igen 
helyesen nem mondott többé magáról na
gyobb jelentőségű dolgot. Ennélfogva nem az 
én tudatlanságom rovására kell írni, hogy 
nem mondom azt, amit kellene, hanem a hall
gatók erótlenségének. Ezért, amikor azt állí
totta: "ö majd eligazít titeket minden igaz
ságban", hozzátette: "me~t nem fog magától 
szólani". Hogy lásd, a Szentlélek nem szorul 
azért tanításra, figyelj csak Szent Pálra: 
"Epúgy az Isten dolgait sem ismeri senki, 
csak Istennek Lelke". (1. Kor. 2, 11.) Amint 
tehát az ember lelke sem mástól kitanítva 
tud és ismer: hasonlóképen a Szentlélek "az 
enyémből vesz", azaz: az én szavaimmal 
összhangban tanít. "Minden, ami Atyámé, 
enyém". Mivel tehát mindez az enyém, a 
Szentlélek pedig abból beszél, ami az Atyáé, 
az enyémből fog beszélni. 

Miért nem jött el a Szentlélek még Krisz
tus hazamenetele előtt. -- A hypostasisak 
megkülönböztetése. - A személyek egyen
lősége. ·- Miért nem jött el a Szentlélek 
még Krisztus mennybemenetele előtt? Mert 
amíg az átok még nem volt feloldva, amíg 
a bűn még nem volt megváltva és még min
denki alá volt vetve a büntetésnek, addig 
nem jött el a Lélek. Az ellenségeskedést, így 
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szólt, meg kell szüntetni, és ki kell békíteni 
minket Istennel, akkor lehet csak azt az 
ajándékot megkapni. De miért mondja: "El 
fogom őt küldeni?" azaz az ő befogadására 
készítelek elő titeket. Hogyan lehet azt 
küldeni, aki mindenütt jelen van? Különben 
ez a kifejezési mód, már a személyek kö
zötti különbségeket mutatja. Ezért beszél 
Krisztus így. Mivel aligha lehet őket elvá
lasztani egymástól, azt tanácsolja, hogy 
ragaszkodjanak a Szentlélekhez és tiszteljék 
őt. Mindezeket megtehette volna maga 
Krisztus is. Azért engedi a Lelket csodákat 
tenni, hogy így megismerjék az ó méltó
ságát is. Amint az Atya meg tudta terem
teni a létező világot, a Fiú pedig ugyanazt 
cselekedte, hogy megismerjük a hatalmát; 
hasonlóképen áll a dolog a Szentlélekkel 
kapcsolatban is. Azért testesült meg Krisz· 
tus, a Szentléleknek fenntartva a cselekvést. 
hogy elhallgattassa azoknak a száját, akik 
kimondhatatlan jóságának bizonyítékát 
istentelenségre akarták volna felhasználni. 
Amikor ezek azt állítják: azért testesült 
meg a Fiú, mert alacsonyabb rendü volt az 
Atyánál, szemükbe vághatjuk: Mi a véle
ményetek a Szentlélekről? Testet nem öl
tött, s ezért mégsem mondhatjátok nagyobb
nak a Fiúnál és a Fiút sem tehetitek meg 
nála alacsonyabb rendünek. Azért van jelen 
a keresztelésnél is az egész Szentháromság. 
Az Atya ugyan el tudja végezni maga az 
egészet, a Fiú is, a Szentlélek is. Mivel pe· 
dig az Atya hatalmában senki sem kételke
dik, hanem a kételkedés a Fiú és a Szent-
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lélek személye körül forog, ezért szerepel a 
keresztelésben az egész Szentháromság. Igy 
a kimondhatatlan javak közös ajándéko
zásában ismerjük meg a fenség közösségét 
is. Egészen világosan hallhattuk, hogy a 
Fiú önmagában is képes arra, amit a ke
resztelésben az Atyával együtt tehet, 
hasonlóképen a Szentlélek is. Igy szólt 
ugyanis Krisztus a zsidókhoz: "Hogy meg
tudiátok, hogy hatalma van az emberfiának 
a földön a bűnök bocsánatára" (Me. 2, 10), 
majd: "Hogy világosság fiai legyetek"; és: 
"én örök életet adok nekik"; "Hogy életük 
legyen és minél több legyen". (Ján. 12, 36; 
10, 28, 10.) Lát.fuk, amint a Szentlélek is 
ugyanezt cselekszi: Hol? "Lélek kinyilat
koztatása azonban mindenkinek hasznára 
adatik." (1. Kor. 12, 7.) Aki pedig ilyet cse
lekszik, annak sokkal inkább hatalmában 
van megbocsátani a bűnöket. Máshol ismét: 
"A szellem az, ami éltet" (Ján. 6, 64.): ":ei
tetni fog a bennetek lakó Lélek által" (Róm. 
8, 11.); "A Lélek és a megigazulás által". 
(U. o. 10.) "Ha lélek vezet titeket, nem 
vagytok törvény alatt" (Gal. 5, 18): maid 
ismét: "Nem vettétek UQ'yanis a szolgaság 
lelkét, hogy ismét csak féljetek. hanem vet
tétek a gyermekkéfogadás lelkét". (Róm. 8, 
15.) Akkor pedig a tanítványok mindazokat 
a csodákat, melyeket műveltek, az eliött 
Szentlélek által tették. A korintusiaknak 
íria Szent Pál: ,.De megmosattatok. de meg
szentelést nyertetek, de meqigazultatok a 
mi Urunk Jézus Krisztus nevében és a mi 
Istenünk Lelke által". (1. Kor. 6, 11.) Mivel 
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pedig sokat· hallottak már az Atyáról, a 
Fiúnak meg cselekedeteit látták, a Szent
lélekről pedig eddig nyiltan még semmit 
sem tudtak, most ő viszi véghez a csodákat 
és ő vezet a tökéletes ismeretre. 

Hogy azonban ne tartsák ezért nagvobb
nak, amint már mondtam, hozzáteszi Krisz
tus: "Amiket hall, azakat ioqja mondani és 
a jövendóket hirdeti nektek". Ha ugyanis 
nem így állna a helyzet, ha ő is csak akkor 
hallaná, amikor már megtörténtek a dolgok, 
akkor nemde képtelenség lenne a tanítvá
nyok miatt? A ti elgondolástok szerint sem 
akkor később kellett maid megismernie a 
Léleknek a jövendőt, hanem csak a hall
gatóság miatt fejezte ki magát így Krisz
tus. Mi lenne gonoszabb ennél az állítás
nál? Különben is mit kellett volna még meg
hallania? nemde ö mindezt már a próféták 
által előre megmondta? Akármiról akart 
ugyanis beszélni, akár a törvény feloldásá
róL akár Krisztusról, istenségéről. megtes
te"1üléséról, mindez már meg volt iöven
dölve. ,.-es a jövPn:dóket hirdeti nektek." 
Itt mutatia ki az úr leginkább a Szentlélek 
méltóságát: hiszen Istennek legbensöbb 
saiát!'!áPa a iövendót megmondani. Ha ezt 
másoktól tanulná, akkor semmivel sem 
lenne több mint a próféták. Itt azonban 
lsten legpontosabb istneretét tünteti fel, 
olvannyira. hogy semmi mál'lt nem lehetne 
róla mondani. Ez az "enyémből vesz"; azaz 
ahhól a kegvelemböl. arnelv aoz én testembe 
jött. Vl'l.gy pedig abból. amelyik az én isme
retemben van, nem jelenti, hogy a Szent-
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lélek másra rászorulna, vagy mástól ta
nulna, hanem csakis azt fejezi ki, hogy ez 
a két ismeret egy és ugyanaz. De miért 
fejezte magát igy ki, nem pedig másként? 
Azért, mert a tanítványok még nem ismer
ték a Szentlelket. Csak arra az egyre törek
szik tehát az úr, hogy higyjenek neki és 
fogadják be öt és ne botránkozzanak meg. 
Mivel pedig egyszer azt mondta: "Egy a ti 
tanítótok Krisztus" (Mt. 23, 8), ezért ha már 
hisznek -a Léleknek a tanítványok, hogy azt 
ne gondolják, hogy Krisztus hitét már nem 
birtokolják "egy, mondta, az én tanításom és 
az övé, abból beszél majd ö is, amiből én 
akartam beszélni". Ne gondoljátok, hogy 
mást hirdet a Lélek, mert hiszen az ö sza
vai az enyémek és az én dicsöségemet ma
gasztaliák. Egy ugyanis az Atya, Fiú és 
Szentlélek akarata. Azt akarja, hogy mi is 
egyek legyünk: ,.Hogy egyek legyenek, 
amint te és én egyek vagyunk". (Ján. 17, 11.) 

Az egyetértés. - Semmit lehet össze
hasonlítani az egyetértésseJ és a meqértés
sel: ez ugyanis egy és mégis sokoldalú. -
Ha ketten vagy tizen egyetértenek, nem 
marad már többé mindegyik egy, hanem 
mindeQYikük tízszeres lesz és a tízükben 
megtalálod az egyet, az egyben mind a tizet. 
Ha van valaki ellenségük, az nem úgy .fár, 
mtntha egyet támadna meg, hanem szinte 
tizet támadva gyözik le. Nemcsak egy, 
hanem tíz támadia. Szükséget szenved az 
,egyik? Nem kerül nyomorba, hiszen a na
gyobb résznek, a kilenc másiknak bőven 
van, a hiányzó részt pótolják, a keveset a 
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bővebbeL Mindegyiküknek húsz keze, húsz 
szeme és ugyanannyi lába van. Nemcsak 
saját szemével néz, hanem a többiekével is, 
nemcsak a saját lábával lép, nemcsak saját 
kezével dolgozik, hanem a többiekével is. 
Tíz lelke van. Nemcsak a magáéra vigyáz, 
hanem a többiekére is. Ha pedig százan 
lennének, ugyanaz lenne a helyzet, csak 
nagyobb lenne az erejük. 

A szeretet kiválósága. - Láttad-e, hogy 
a szeretet kiválósága miképen teszi az egyet 
sokoldalúvá és leküzdhetetlenné? hogyan 
lehet egy egyszerre Perzsiában és Rómá
ban? Amire a természet képtelen, azt meg 
tudja tenni a szeretet. Egyik része itt, a má
sik ott lesz? sőt, az egész itt, és az egész 
amott is lesz. Ha pedig valakinE;k ezer, vagy 
kétezer barátja lenne, képzeld csak micsoda 
hatalomra jutna. Látod-e, milyen nagy dol
gokra képes a szeretet? Csodálatos, hogy 
egyből ezer lesz. De miért nem szerzünk 
magunknak ilyen nagy hatalmat és miért 
nem helyezzük magunkat igy biztonságba? 
Ez minden hatalomnál és gazdaságnál kivá
lóbb, az egészséqnél, sőt még a fénvnél is 
jobb; ez a vidámság bizonysága. Meddig 
íriuk még körül a szeretetet? :ertsd meg az 
ellentétekből: Tegyük fel, hogy van valaki, 
akinek egy barátja sincs, ez természetesen 
nagy esztelenség jele (a bolond mondia: 
nincs barátom), milyen az ilyen ember 
élete? Ha igen gazdag is, ha minden gyö
nyörüséggel bóségesen el is van látva, ha 
nagy vagyana is van, mégis egészen mez
telen és elhagyatt az ilyen. A barátok, ha 
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szegények is, mégis gazdagabbak a dúsgaz
dagoknáL Amit valaki még a maga érdeké
ben sem mer kimondani, azt megvallja a 
barátja. Amit maga se mer megtenni, azt 
más által el tudja végezni, sőt annál sokkal 
többet tud igy cselekedni. Igy aztán bará
tunk számunkra mind gyönyörűségünk, 
mind pedig biztonságunk okozója lesz. Az 
ilyen emberrel semmi rossz sem történhe
tik, hiszen annyi testőr veszi körül. Még a 
királyok testőrei sem olyan éberek és buz
gók, mint ezek. Azok ugyanis félelemtől és 
szükségtől vezetve őrzik urukat, ezek pedig 
jóakaratból és szeretetből. Az fél a saját 
őreitől, ez pedig jobban bizik bennük mint 
magában és rájuk támaszkodva egyikükben 
sem gyanakszik cselszövőre. Szerezzük me.g 
tehát magunknak ezt a jutalmat. Szerezze 
meg a szegény, hogy szegénységében vi· 
gasza legyen. A gazdag, hogy gazdagságát 
biztonságban bírhassa. A fejedelem, hogy 
nyugodtan parancsolhasson, az alattvaló, 
hogy jóakaratú fejedelmei legyenek. Ez a 
jóakarat és a szelidség feltétele. A vadak 
között is azokat a legkegyetlenebbek és leg
inkább összeférhetetlenek, melyek nem cso
portusulnak nyájakba. Azért lakunk váro
sokban, azért vannak piacaink, hogy együtt 
legyünk. Ezt parancsolja Szent Pál: "Nem 
hagyván el gyülekezeteinket". (Zs.· 10, 25.) 
Semmi sem rosszabb a magánynál és min
den társaság és látogatás megfosztásánáL Mi 
van hát a szerzetesekkel, mondod és azok
kal, akik a hegyek csúcsán tanyáznak? Ok 
sincsenek barátok nélkül. Miközben elme-
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nekülnek a piaci tolongásból, sok társuk 
van, akiket velük a szeretet bilincse köt 
össze. Ök a szeretet megnyerésére vonul
tak vissza. Mivel a közügyekkel való fog
lalkozás szenvedélye sok veszekedést szül, 
azért elvonulva egészen a szeretetnek él· 
nek. Ha valaki egyedül van, kérded, lehet-e 
akkor számtalan sok barátja? Ha lehetséges 
lenne, én mindbizonyal azt akarnám, hogy 
együtt is élhessenek, hogy közben megma
radjon a szilárd barátság. Nem a hely teszi 
a barátokat. Sok dicsérőjük akad a szerze
teseknek. Dícsérők, akik nem dícsérnék, ha 
nem szeretnék őket. A szerzetesek viszont 
az egész világért imádkoznak, ez pedig a 
barátság legnagyobb bizonyítéka. Miszté
riumainkban ezért öleljük mi kölcsönösen 
át egymást, hogy sokan, mind egyek le
gyünk: és a meg nem kereszteltekért, a 
betegekért, a föld terméséért, a földért és a 
tengerért közös imádságokat mondunk. Lá
tod-e az imádságokban, a misztériumokban, 
és az intelmekben a szeretet egész erejét? 
Aszeretet minden jónak okozója, ha buzgón 
ragaszkodunk hozzá, jelen életünket helye· 
sen fogjuk beosztani és elnyerjük az orszá
got, melyet bár csak mindannyian elérjünk, 
a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme és jó
sága által, aki által és akivel dicsőség az 
Atyának, vele együtt a Szentléleknek, mind
örökön örökké. Amen. 
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Most az úr emez igéit , vegyük tárgyalás 
alá: "Bizony, bizony mondom nektek: amit 
csak kérni Joglok az Atyától, az én nevem
ben, megadja nektek" (Jn. 16, 23). Arról már 
szó!tam, hogy ha valaki kér valamit az Atyá
tól Krisztus nevében, de nem nyer meghall
gatást, ez azért van, mert nem az Udvözítö 
nevében kért, vagy kérésének teljesítése 
nem válna üdvösségére. De nem az kér "az 
Ö nevében", aki üresen, gépiesen kiejti Jé
zus nevének hangjait, hanem aki valóban 
annak a nevében kér, akit e hangok jelente
nek. Aki tehát olyasvalamit gondol Krisz
tusról, amit Isten egyszülött Fiáról nem le
het gondolni, ez nem az ó nevében kér ak
kor sem, ha kimondja Krisztus nevének 
hangjait, hanem annak nevében, aki lelké
ben Krisztus igazi alakja helyett él, miköz
ben kér. Aki viszont helyesen gondolkodik 
Róla, az az ö nevében kér és meghallgatást 
is talál, hacsak kérése nem hátrányos örök 
üdvösségére. Meghallgatást pedig akkor ta
lál, amikor erre szüksége van. Bizonyos ké
réseink teljesitése ugyanis alkalmas időre 
halasztást szenved. Ezeket a szavakat pedig 

t Szent Ágoston magyarázata Szent János cvan· 
géliumára. 102. fejezet. P. L. 35. 1896-99. 
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"megadja nektek", úgy kell értenünk, hogy 
minden kérőnek a maga jótéteményeit adja 
meg. A szentek meghaHgatást nyernek a sa
ját ügyeikben, de nem mindenkiében, nem 
ellenségében és jóbarátéban egyaránt, mert 
nem azt mondja az úr "megadja", hanem 
"megadja nektek". 

Eddig - folytatja - semmit sem kértetek 
az én nevemben. Kérjetek és megnyeritek, 
hogy örömetek teljes legyen" (Jn. 16, 24). 
E~ a "teljes öröm" természetesen nem tE'!sti, 
hanem lelki örömet jelent. Ez kétségkívül 
akkor lesz teljes, mikor oly nagy lesz, :wgy 
semmi sem hiányzik belőle. Ami már most 
eme teljes öröm elérésére tartozik, azt kell 
Krisztus nevében kérnünk, ha ugyan felfog
juk az isteni kegyelmet és az igazi boldog
ságra törekszünk. Bármi mást kérünk, annyi, 
mintha semmit scm kérnénk. Nem mintha 
a kért dolog semmi volna, hanem mivel ek
kora értékkel összehasonlítva semminek 
tűnik fel. Az emberról sem mondhatjuk, 
hogy semmi, akiről az apostol azt mondja. 
"Ha valaki magát valaminek tartja, holott 
semmi, önmagát vezeti félre" (Gal. 6, 4). De 
aki vakmerően bizakodik, az semmi a lelki 
emberrel összehasonlítva, azzal, aki tudja, 
hogy Isten kegyelméból az, aki. Igy azt is 
megértjük, hogy idézetünk ama szavai: 
"amit csak kérni fogtok", nem vonatkoznak 
bármire, csak arra, ami az örök élet szem
pontjából jelentős. - A következő szavak: 
"Eddig semmit sem kértetek az én nevem
ben" kétféleképen érthetők. Vagy úgy, 
hogy "nem az én nevemben" kértetek, mert 
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nem úgy ismertétek meg nevemet, ahogy 
meg keliett volna ismernetek; vagy úgy, 
hogy semmit sem kértetek, mert kéréstek 
semmi volt ahhoz viszonyítva, amit ~érne
tek kellett volna. Hogy az ő nevében ne 
semmis dolgokat, hanem a "teljes örömöt" 
kérjük (hiszen bármi más semmi ehhez ké
pest}, maga buzdít: "Kérjétek és megnyeri
tek, hogy örömetek teljes legyen". Mintha 
azt mondaná: ezt kérjétek az én nevemben, 
hogy örömetek teljes legyen; s ezt meg is 
fogjátok nyerni. Szentjeit, kik állhatatosak 
eme jó kérésében, nem fogja isteni irgalmá
tól megfosztani. 

"Ezeket - füzi tovább -· példabeszéddc
ben mondottam nektek; eliön az óra, mid6n 
már nem példabeszédekben fogok neklek 
szólani, hanem nyiltan beszélek az Atyáról" 
(Jn. 16, 25). Mondhatnám, hogy azon az 
órán, amiről beszél, a jövendő kort kell ér
tenünk, amikor Szt. Pál szerint színről-színre 
látunk. A következő szavak pedig "ezeket 
példabeszédekben mondottam nektek" -
arra a látási módra vonatkozik, amiről Szt. 
Pál így beszél: "Most tükör által homály
ban látunk" (I. Kor. 13, 12). "Beszélek az 
Atyáról": mert az Atyát a Fiú által látjuk, 
amint másutt olvasható: "Az Atyát sem is
meri senki más, mint a Fiú és akinek a Fiú 
ki akarja nyilatkoztatni" (Mt. 11, 27). 

"Mert maga az Atya szerel titeket, mivel
hogy ti szerettetek engem" (Jn. 16, 27). 
Azért szeret bennünket, mivel mi is szere
tünk, vagy talán azért szeretünk, mi vel ó is 
szeret? Ugyanez az evangelista így mondja 
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levelében: Mi szeretünk, mert ű elóbb sze
retett bennünket (l. Jn. 4, 10). Azért szere· 
tünk, mert szeretett bennünket. Tehát az is
tenszeretet lsten ajándéka. Az adja a szere· 
tetet, aki szeretett, mielött szerették volna. 
Erdemtelenül szeretett bennünket, hogy· le
gyen, miböl érdemeket szerezzünk. Nem 
szeretnók a Fiút, ha nem szeretnök az Atyát 
is. Azért szeret bennünket az Atya, mert 
szeretjük a Fiút. Az Atyától és Fiútól tanul
tuk, hogy az Atyát is, F1út is szeressük. Szét
árasztja ugyanis szívünkbe a szeretet nlind· 
kettőjük Szentlelke (Rom. 5, 5), aki által az 
Atyát is, Fiút is szeretjük., s akit együtt sze. 
retünk az Atyával és Fiúval. A mi lsten 
iránt való jámbor szeretetünket tehát Isten 
hozta létre; és látta, hogy jó, ezért szerette 
azt, amit alkotott. De bennünk nem hozott 
volna létre szeretetreméltót, ha már előbb 
nem szeretett volna bennünket, mielótt ezt 
tette. 

"Es hittétek, hogy én az lstentől jöttem 
ki. Kijöltem az Atyától és a világra jöttem; 
ismét elhagyom e világot és az Atyámlloz 
megyek" (Jn. 16, 27-28). Valóban hittük, 
ámbár a világra jöve úgy jött ki az Atyától, 
hogy nem hagyta el az Atyát, s a vilá~ról dZ 

Atyához menve sem hagyta el a világot. Ki
jött az Atyától, mivel az Atyától van, a vi
lágra jött, mivel megmutatta a világnak 
Szűztól felvett testét. Elhagyta a világot 
testi eltávozással, sietett az Atyához nz em
ber mennybemenetelével, de a világot sem 
hagyta el jelenlétének kormányzásával. 



29. Áldozócsütörtök nyolcadába 
eső vasárnapra.1 

Nézd csak, milyen vigasztalást hoz Krisz
tus, hogy ezek a gondolatok meg ne zavar
ják őket. "Mikor pedig eljövend a Vigasz
taló, kit én küldök nektek az Atyától, az 
igazság Lelkét, ki az Atyától származik, ő 
majd bizonyságot tesz énfelőlem; és ti is 
bizonyságot tesztek, mert kezdettől velem 
vagytok". ö majd hitelt érdemel, hiszen az 
igazság Lelke. Ezért nevezte "az igazsá~ 
Lelkének", nem pedig Szentléleknek. "Aki 
az Atyától származik", ez azt jelenti, hogy 
mindent pontosan tud. Magáról is állítja 
Krisztus: "tudom, honnan jövök és hová me
gyek". Itt is az igazságról beszélve, mondta 
ezt sajátmagáróL "Akit én küldök". Ime 
nemcsak az Atya magában, hanem a Fiú is 
küldi. Es ti is hitelt érdemeltek majd, ti, akik 
velem voltatok és nem mástól hallottátok 
ezeket. Ezért mondják határozottan az Apos
tolok: "Minekünk, akik ettünk és ittunk 
ővele" {Csel. 10, 41). Hogy pedig ez nem a 
kegyelemre vonatkozik, azt maga a Lélek bi
z.onyítja. (16. fej.) 

"Ezeket mondottam nektek, hogy meg ne 
botránkozzatok"; amikor ugyanis majd sok 

1 Aranyszájú Szent János magyarázata Szt. János· 
hoz 47, 3. 4. 5. P. G. 59, 417-420. 

Keresztény remekírók iR. 
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hitetlen embert iáttok és viszontagságok kö
zött szenvedtek. "Ki fognak zárni bennete
ket a zsinagógából". Hiszen már el is hatá
rozták, hogyha valaki megvallja Krisztust, 
azt kiteszik a zsinagógából. "Sőt eljön az 
óra, hogy mindaz, aki megöl titeket, szolyá
latot vél tenni az Istennek". A ti meggyilko
lástokat úgy készítik elő; mintha jámbor és 
Istennek tetsző dolgot cselekednének. Ez
után viszont azonnal vigasztalást is nyujt 
Krisztus: "És ezeket fogják cselekedni ve
letek, mert nem ismerték az Atyát, sem en
gemet". Nektek elég a megvigasztalódá.sra, 
hogy miattam és Atyám miatt szenveditP.k 
ezeket. Itt emlékezetükbe idézi azt a boldog
ságot, melyet működése kezdetén már kilá
tásba helyezett: "Boldogok vagytok, midőn 
szidalmaznak és üldöznek titeket és hazud
ván, minden rosszat mondanak rátok énéret
tem. Orüljetek és vigadjatok, mert jutalma
tok bőséges mennyekben" (Mt. 5, 11). 

"De ezeket szálottam nektek, hogy 
mikor eljövend az óra, rájok emlékezzetek" 
és a többi mondásomban is higgyetek. Nem 
mondhatjátok ugyanis sem azt, hogy ezeket 
hízelgésből, vagy azért mondtam volna, 
hogy kegyeitekbe férkőzzem, sem pedig azt, 
hogy szavaimmal megcsallak benneteket. 
Mert ha valaki be akarna titeket csapni., az 
nem jósaina olyasmit, ami megrettenthet 
Én tehát azért mondtam ezt meg előre, hogy 
ezek az események ne törjenek rátok várat
lanul és meg ne zavarjanak benneteket; de 
még egy másik okból is, hogy ne mondhas
sátok majd: ezeket a:r. eljövendő eseménye-
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ket nem tudtam előre. "Emlékezzetek, hogy 
én megmondottam nektek." Mert a zsidók 
mindig találtak gonosz ürügyet az üldözé
sükre, t. 1., hogy öket mint kártevöket haj
szolják. De ez nem zavarta a tanítványokat, 
mert ennek bekövetkezéséről előbb már tu
domást szereztek és tudták: miért szenved
nek. És ez az ok elég volt arra, hogy bátor
lelküekké tegye öket. Ezért hangoztatta t:zt 
Krisztus mindenütt, ahol csak megf·ordult: 
nem ismertek engem és: Miattam teszik 
majd; és: Az én nevem miatt; Az Atya miatt 
(Ján. 16, 3; 15, 21); és Én szenvedtem elő· 
ször; és: Nem igaz ok miatt merik ezeket. 

Hogyan vigasztalódjunk meg a kísértések
ben. - Mi is erre gondoljunk lelkünkben, 
amikor kísértésben vagyunk, amikor a go
nosz emberektől elszenvedünk valamit; te
kintsünk vezérünkre és hitünk tökéletesítő
jére; és arra, hogy a gonoszok részéről, meg 
hogy az erényért és Krisztusért szenvedünk. 
Ha ugyanis erre gondolunk, minden könnyű 
és elviselhető lesz. Mert ha valaki szeret
teiért viselt szenvedésével büszkélkedik, 

·akkor, ha Istenért szenvedett majd, mit fog 
érezni a rosszból? Ha ugyanis Krisztus a 
gyalázatot, t. i. a keresztet, miattunk dicső
ségének nevezte; nekünk sokkal inkább kell 
ilyen érzelműeknek lennünk. És ha így meg 
tudjuk vetni a kínzást, akkor még egysze
rűbb a pénzt és a zsugoriságot lenézni. 
Szükséges tehát, hogyha nehéz szenvedések 
előtt állunk, akkor ne csak a megpróbálta
tásra, hanem a győzelemre is gondoljunk. 
Amint a kereskedők nemcsak a tenger ve-

H* 
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szélyeivel, hanem a haszonnal is számolnak, 
így nekünk iS az égre és az Istenben való 
bizalomra kell gondolnunk. Ha a gazdagság 
előtted kívánatosnak tűnik fel, akkor gon
dolj csak arra, hogy Krisztus nem így 
akarja és meglásd; azonnal értéktelennek 
tűnik majd neked. Ha pedig terhedre ·ian a 
szegényeknek adni, akkor ne csak a kiadásra 
légy tekintettel, hanem a vetésről gondolj 
lelkedben azonnal az aratásra. :es ha kínos
nak tetszik neked más feleségétől távolma
radni, úgy gondolj csak arra a győzelemre, 
melyet ebben a küzdelemben fogsz aratni; 
és meglásd; könnyen elviseled a szenve
dést. Mert ha már az emberektől való féle
lem távoltart gaztettektől, akkor mennyivel 
inkább Krisztus szeretete! · 

Az erény jutalma enyhíti az érte való 
szenvedést. Az alamizsnát ajánlja. Nehéz a:.~: 

erény útja, de eljövendő nagy ígéretek ve
szik körül. Az igazak az erényt, minden más
tól eltekintve, önmagában is szépnek talál
ják. Ezért tehát önmagáért gyakorolják és 
Isten tetszéséért, nem pedig a jutalomért 
cselekszenek helyesen. Nagyra tartják az 
önmegtartóztatást, nem azért, hogy elkerül
jék a büntetést, hanem azért, mert ez Isten 
parancsa. Ha azonban valaki nem ilyen erős, 
az gondoljon a jutalomra. Tegyük így az ala
mizsnával is. Szánjuk meg embertársainkat, 
ne nézzük le az éhségtől elgyötörteket Mert 
miképen nem volt képtelenség, hogy ne
vetve, gyönyörűségeket élvezve üljünk az 
asztalhoz, míg másokat jajgatni hallunk az 
utcán és nem sietünk a jajgató segítségére, 
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hanem bosszankodva tűrjük csak el őt és 
csalónak nevezzük? Mit mondasz ember? 
"Vajjon csalna-e valaki egy darabka kenyé
rért"? Igen, válaszolod. Ez a tény méginkább 
indítson téged a könyörületességre; ezért 
kell tehát embertársaidat legelőször az ín
ségből kimentened. Ha pedig nem akarsz 
adni, akkor legalább ne rágalmazd: ha nem 
akarsz a hajótörésből senkit sem kimenteni, 
akkor legalább senkit se lökj le a mélységbe. 
Amikor elutasítod a téged kérőt; akkor gon
dolj csak arra: mit is akarsz te Istentől a ké
réseiddel? "Amilyen mértékkel mértek", 
mondta, "olyannal fognak visszamérni nek
tek." (Mt. 7, 2.) Gondold csak meg, hogyan 
távozik el az az ember visszautasítva, lehaj
tott fejjel, szomorkodva, szegénységének és 
egyszersmind gyalázatának sebeit magán 
hmdozva. Mert ha a koldulást átkozott do
lognak tartjátok, akkor a kéregetót be nem 
fogadni és szitkokkal távozni mellőle, gon
dold csak meg, Inicsoda méltatlankodást fog 
ez okozni. Meddig leszünk még a vadálla
tokhoz hasonlóak és a kapzsiság által med
dig tartjuk még rejtve jó természetünket? 
Sokan sóhajtoznak e dolgok miatt, én azon
ban nemcsak most, hanem mindig birtoká
ban akarok lenni ennek az irgalmasságnak. 
Gondolj csak arra a napra, amikor Krisztus 
ítélőszéke előtt fogunk állni, amikor majd 
irgalmasságért fogunk könyörögni és hoz
zánk, a középre állítottakhoz, így fog szólni 
Krisztus: Egy darabka kenyér, vagy obulus 
miatt vertetek akkora vihart ezeknek a lel
kében? Mit fogunk majd válaszolni? milyen 
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védekezéssei fogunk előjönni? Hogy pedig 
Krisztusnak szándékában van ezeket középre 
vezetni, azt szavaiból is kiveheted: "Amit 
nem cselekedtetek egynek e legkisebbek 
közül, nekem sem cselekedtétek". (Mt. 25, 
45.) Ök nem szólnak majd akkor egy szót 
sem hozzánk, hanem Isten fog minket miat
tuk vádolni. Lázárt ugyanis látta a gazdag, 
de Lázár nem szólt hozzá semmit sem, ha
nem Ábrahám beszélt helyette. Igy lesz ez a 
szegényekkel is, kiket mi most megvetünk. 
Nem rongyos ruhában és könyörgésre tárt 
kézzel fogjuk őket látni, hanem már az örök 
nyugalomba helyezettekként jelennek majd 
meg előttünk. Mi pedig fel fogjuk ölteni az 
ő alakjukat és ruhájukat. O, bárcsak egye
dül a ruhájukat kelljen magunkra vennünk, 
s nem pedig, ami sok,kal súlyosabb annál, a 
büntetést. Az a gazdag sem vágyott ott arra, 
hogy jóllakjon a morzsákkal, hanem 
kínozták és nagyon szenvedett. Közben 
pedig hallotta: "Elvetted javaidat éle
tedben, Lázár pedig ... a rosszakat" (Le. Hi, 
25.) Ezért tehát ne becsüljük valami nagyra 
a gazdagságot. Mert hacsak nem ügyelünk. 
akkor a büntetéshez vezető útravaló 
lesz az számunkra, és viszont, ha vigyázunk, 
a szegénység, a gyönyörűség és nyugalom 
járuléka lesz. Bűneinket mossuk ugyanis Je, 
ha a szegénységet hálaadással viseljük el, 
Istennél pedig nagy biztosítékot szerzünk 
magunknak. 

Ne keressük tehát mindig csak a nyugal
mat, hogy majd aztán ott legyen nyugalom
ban részünk, hanem vállaljuk magunkra az 
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erényért a fáradtságot is. Ami fölösleges, 
hagyjuk el és ne keressünk semmi mást, ha
nem a szegényeknek adjuk mindenünket. 
Mivel védekezhetünk majd, amikor ö az 
eget ígérte nekünk, mi pedig még kenyeret 
sem nyujtunk neki? Amikor ő gondoskodik 
arról, hogy felkeljen a nap és ellát téged a 
ter~mtmények mindenféle szolgálatával; te 
pedig még ruhát sem adsz neki és fedeledet 
sem osztod meg vele? Neked adta testét és ér
tékes vérét, te pedig még italt sem adsz neki? 
V agy talán azt mondod, hogy egyszer már 
adtál? Ez bizony még nem irgalmasság; amíg 
még van valamid és nem adsz belőle, addig 
még nem tettél meg mindent. Hiszen azok
nak a szűzeknek, akiknek 1ámpájuk volt, 
olajuk is volt, csak éppen nem elég. Ami
kor a magadéból adtál, nem kellett volna 
ilyen szűkmarkúnak lenni, most pedig, ami
kor abból adsz, ami az Úré, most miért vagy 
olyan fukar? Eláruljam nagy embertelensé
ged okát? Azok, akik fösvénységükből gaz
dagodtak meg, lusták az alamizsnához; 
aki ugyanis így tanult meg nyerészkedni, nZ 

semmit sem bír kiadni. Mert hogyan tudna 
az ilyen, állandóan harácsolásra kész ember 
az ellenkezöre változni; aki másét rabolja, 
hogyan fogja az a sajátját másnak adni? Az 
a kutya, amely megszokta a húsevést, már 
alkalmatlan a nyáj őrzésére; az ilyeneket 
tehát megölik a pásztorok. Tartóztassuk meg 
az ilyen ételtől mi is magunkat, hogy 
ilyesmi meg ne történjék velünk. Azok táp
lálkoznak ugyanis csak hússal, akik az éh
ség által halált hoznak. Nem látod-e, hogy 
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nekünk embereknek az Isten mennyire min~ 
dent közösen adott: mert, ha megengedte, 
hogy szegények is legyenek, ezt a gazdagok 
kedvéért tette, hogy az alamizsnálkodással 
lerázzák bűneiket. Te azonban kegyetlen és 
embertelen vagy ebből a szempontbóL Eb~ 
ből következik tehát, hogyha jelentősebb 
dolgokban lenne hatalmad, akkor megszám~ 
lálhatatlan sok gyilkosságot engednél meg 
és a fényt és az életet mindenki elől elvág~ 
nád. Hogy pedig ez meg ne történjék, az 
ilyen telhetetlenségnek útját vágta. Ha pe· 
dig ti, akik ezeket hallgatjátok, rossz néven 
veszitek tő~em, akkor mennyivel inkább ve
hetem én rossz néven, aki mindezt láthatom. 
Meddig leszel te gazdag, és meddig marad 
ő szegény? Estig, tovább nem szabad. Olyan 
rövid· ugyanis ai élet, s annyira az ajtóban 
áll már minden, hogy mindent csak röpke 
órának kell becsülni. Mit törődsz olyan so· 
kat bőséges élelmeddel, mit foglalatoskodsz 
annyit a szolgák és felügyelők seregével? 
Miért nem szerzesz magadnak inkább ezer, 
az alamizsnaosztásodat jelző kikiáltót? Az 
élelmiszerkészlet nem szólal meg, legfeljebb 
sok tolvajt csalogat oda, míg a szegények· 
nek adott kenyér magához Istenhez száll fel 
Jelen életünket kedvessé teszi, minden bűn~ 
felold, Isten szemében dicsőséget szerez, az 
emberekében pedig tiszteletet kelt. Miért 
sajnálod magadtól ezt a sok jót? Igy ugyanis 
sokkal inkább magadnak adod az ajándéko
kat, mint a szegényeknek: nekik ugyanis 
csak a jelenvalókat ajándékozod, magadnak 
ezzel szemben a jövendő dicsőséget és 
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megnyugvást biztosítod: melyet mi bárcsak 
mindannyian elérnénk, a mi Urunk Jézus 
Krisztus kegyelme és jósága által, akinek 
dicsőség és hatalom mindörökké. Amen. 
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