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BEVEZETÉS 

Nagy Szent Gergely pápa élete.t 
540-604 

Nagy Szent Gergely pápa viga~?~talí;ln kor 
nak a szülötte. A hazájuk dicső mult)á:fa 
büszke latinok gyötrődő lélekkel szemtélték 
az egykor hatalmas, a történelemben addig 
nem ismert erejű és kultúrájú birodalomnak, 
az Imperium Romanumnak kínos halálver
gődését, majd teljes pusztulását. A Nyugat
római birodalom 476-ban megdőlt. Am ez 
csak a politikai szerkezet széthullását jelen
tette. A valóságban megmaradt Itália a 
maga büszkemultú fővárosával, Rómával s 
tovább éltek Itália lakói is. Ez az élet azon
ban inkább már csak gyötrelem, mint emberi 
élet. Hosszú időn át Itália a népvándorlás 
barbár törzseinek célpontja és átvonulási 
területe lett. A nyugati és keleti gótok, hú
nok, vandálok, longobárdok fosztogatták, 
pusztították, gyujtogatták, szegényítették. 
Háború, ragály, természeti csapások tépáz
ták az emberiségnek nemrég még legkultu
ráltabb területét Jaj és könny, pusztulás és 
rom mindenütt. "A városok elnéptelenedtek, 
az erődítmények feldúlattak, a templomok 
felégetve, férfi- és nőkolostor•ok feldúlva, 
földbirtokok e~agyatva s minden művelés-

' Barna: Nagy szent Gergely élete. Bpest. 192?. 
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től megfosztva" - írja maga Nagy Szent 
Gergely.2 A hatalmas Római Birodalomból 
valóban már csak megrendülést keltő ron
csok meredeztek elő. 

E nehéz idők mélypontjára esik Nagy 
Szent Gergely élete és müködése. A nagy 
pápa feladata nem kisebb volt, mint a régi 
idők romjaiból átmenteni a nagyszerű krisz
tusi Intézményt s lerakni a középkori Egy
ház nagyságának alapjait. Nagy Szent Ger
gely ezt a fontos egyháztörténelmi feladatot 
mesterien oldotta meg. - Trónraléptekor 
Róma mindenkitől elhagyatva, az elfeledte
tésnek, a jelentéktelenségbevaló visszasüly
lyedésnek nézett elébe. Gergely védelme
zője, megmentője, új-életre keltetője lett. 
Uralkodása alatt Róma annak ellenére, hogy 
nem lett ismét császári székhely, de most for
málódik át új szerepére: a középkori világ 
fővárosává érik. 

Gergely 540-ben született azoknak az Ani
eiusoknak előkelő nemzetségéből, amely 
már Boethiust, az utolsó nagy római bölcse
lót, és Szent Benedeket, a nyugati szerzetes
ség atyját is adta az Egyháznak. Atyja Gor
dianus, tekintélyes római szenátor s nagy 
vagyon birtokosa, anyja a nemeslelkű és 
művelt Sylvia. Gergely, a korabeli előkelők 
sz•okásos műveltségének beható elsajátítása 
után, állami szolgálatba lépett s Róma pré
tora lett. Tökéletesebb élet után vágyódó lel
két azonban nem elégítette ki a világ szol
gálata s egyre erősbödött lelkében a kíván-

t,..Migne: Patr. Lat. LXXVII. col. 316. 
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ság, hogy egész életét Isten szalgálatára 
szentelje. Elhatározását jótékonyan érlelte 
anyjának példája is, aki özvegységre jutván 
kolostorba lépett s nem győzte hangoz
tatni fiának az elvonult élet áldásait. Ger
gely érezvén lelkében a hívó szót, eladta 
vagyonát; a begyült összeg egy részét a sze
gények közt osztotta szét, a másikat hét 
bencés kolostor alapítására fordította, ame
lyek közül a római Szént András-kolostorba 
egyszerű szerzetesként maga is belépett. 
A lelki elmélyülés •. az· önsanyargató aszké
zis napjai következnek most. Oly erősen böj
tölt, hogy ez egész életére meggyöngítette 
egészségét. De e miatt soha nem érzett meg
bánást, sőt élte végéig boldogan emlegette 
az elvonultság arany-napjait. I. Benedek 
(t 578) pápa szólítja ki szerzetesi magáriyá
ból; szerpappá szenteli s megteszi Róma 
"diaconus regionarius"-ává, amely akkoriban 
a charitas-ügyet intéző, sok gonddal és fel
adattal egybeköltött fontos állás volt. Nem
sokára II. Pelagius pápa állandó jellegű kö
veteként Konstantinápolyba küldi. Nehéz 
hely volt az ottani császári udvar fojtogató, 
bizantinikus légköre; visszavágyódott a ko
lostorba; de óhaia csak hatévi követi c;zol
gálat után teljesülhetett. Rómában apáttá vá
lasztották. Mint ilyennel történt az életéból 
jól ismert jelenet: találkozása a pogány an
gol rabszolgaifjakkaL Elhatározta, hogy szer
zeteseivel elmegy e pogány nép megtérité
sére. Meg is szervezte a missziós csoportot 
s már készen álltak a tengeri útra. Az öt ra
jongásig szeretö nép azonban addig könyör-
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gött II. Pelágius pápa tílalmi rendelkezésé~ 
ért, amíg az tényleg vissza nem parancsolta 
a már indulni készülö Gergely szerzetes~ 
apáto t. 
590~ben meghalt II. Pelagius s ekkor a ró~ 

mai papság, szenátus és nép páratlan egy· 
öntetűséggel Gergelyt választották pápává . 

. Menekülni próbalt a megbízatás elöl, rnert 
saiát szavai szerint, kétségek szállták meg 
lelkét, hogyan tudja ö biztonságosan vezetni 
Szent Péter hajóját, rnelyet éppen ekk•or min~ 
den oldalról elnyeléssei fenyegető hullámok 
ostromoltak. De lemondási kísérletét eluta· 
sították. ' 

Valóban nehéz feladatok vártak a pápára. 
Itáliát éhség és pestis pusztította. Rómát a 
longobárdok fenyegették. A milánói egyh&z~ 
megye megszüntette közösségét Rómával. 
Az egész keleti egyház szintén a szakadás 
szélén állott. Gergely okossága a:zonban 
ügyesen elhárította a bajokat. Módszeréhez 
tartozott, hogy rníg a lényeget jelentő alap
elvek mellett hajthatatlanul kitartott, addig 
a lényeget nem érintő mozzanatokban mesz
szemenöen engedett s eljárásában szeretet
telies volt. Az éhség és pestis ostorát az 
általa elrendelt könyörgö körmenetek imá
jára Isten elfordította (ma is ennek emléke 
a Szent Márk-napi körmenet). Milánó visz
szatért Róma hűségére. A longobárdok meg
szelídítése is sikerült legalább egy időre. Tü
relmét legnagyobb próbára a Konstantiná
ponyal való viszony tette. A helyzetnek 
megfelelöen váltogatta a szelídség és erély 
eszközeit. El is érte, hogy a császár egyik 
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egyházellenes rendelkezése miatt keletke
zett vitájában az uralkodó meghajolt Ger
gely meggyőző érvei előtt. Az elviselhetet
len gőgtől megszállott konstantinápolyi 
patriarkával szemben azonban csak a meg
szégyenítés~ eszköze bizonyult hatásosnak. 
Mikor ugyanis Johannes Jejunator felveszí 
az "egyetemes patriarka" cimet, ezt a kiok
tatást kapja a pápától: "Egész Európa a bar
bárok önkénye alatt nyög. A városok elpusz
títva, a kastélyok romokban hevernek, a tar 
tómányok néptelenek, a föld megművelésére 
nincs munkáskéz, a bálványimádók kiirtás 
sal fenyegetik az igazhivőket - és papok, 
kiknek hamuban, könnyek közt kellene a 
templom előcsarnokában leborulniok, hiú d
mekkel igyekeznek magukat fölékesíteni..." 
Utána kijelenti, hogy a patriarka na~yhang
zású eimével szemben ő ezentúl azt fogja vi
selni, aminek ténylegesen is érzi magát: Ser
vus servorum Dei. 

A korabeli politikai viszonyok, a vallási 
buzgóságból évszázadok óta Szent Péter utó
dai javára történő gazdag adományozások s 
a pápa szegénytámogató jószívúsége ered
ményezték, hogy a világi uralomtól termé
szete szerint annyira húzódozó főpap szerep
lése egyik fontos kialakító tényezője lett a 
pápák középkori világi uralmának. A görög 
császár Itáliába helyezett hivatalnokai sziv
te!enül z~arolták az amúgy is suitott nénet 
s ez ösztönösen az atyai szívú pápa védel
mét kereste. A népvándorlás akkori barbá
rai ellen hiába fordult a pápa és Itália népe 
a görög császárhoz, az tényleges segítséget 
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nyujtani nem tudott. lgy maradt a védelem 
Itália leghatalmasabb földesurára s a lelkek 
főpásztorára, a pápára. A védelem mellett 
munkát, kenyeret, igazságos bért adott a 
lakosságnak. 

Legnagyobb érdeme, hogy céltudatosan és 
nagyvonalúan elindította az ifjú népek 
megtérítését ö a kezdődő középkor legna
gyob missziós pápája. Helyes történelmi pil
lantással vette észre, hogy a megszűnt Ró
mai Birodalom után a népvándorlás új né
peinek a 'kezében van Európa jövője. Szinte 
erőszakosan tépte szét lelkében azokat az 
érzelmi szálakat, amelyek vérsége, családi 
hagyományai és neveltetése alapján a régi 
Római Birodalomhoz kötötték s az új népek 
felé kinyuitva kezét, mindent elkövetett 
megtérítésükért Nagyszabású missziós mun
káiának az eredménye az ariánus nyugati 
gótok megtérése, a pogány alemannok, Ion
gobardok és főleg angolszászok megkeresz
telkedése. 

Kifelé ható tevékenységei mögött semmi
ben sem maradnak el az Egyház beléletére 
vonatkozó intézkedései, melyek közül a 
nyugati liturgia reformálására, az egyházi 
ének megteremtésére (cantus Gregorianus) 
és a pápai kormányzat ügymenetének meg
állapítására vonatkozó rendelkezései (Regi
strum eoistolarum) a legfontosabbak. 

Másfél évtizedig állt a legmagasabb őr
helyen. Testileg természettől foqva is töré
keny volt. Ha ehhez hozzászámítjuk fiatal
k..ori túlzott aszkézisét s a pápaság alatt egy
házkormányzatának nagyvonalú, lázas me-
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netét, nem kelthet csodálkozást, hogy élete 
utolsó éveit már betegen, ágyban töltötte. 
De még onnan is nagy lélekkel kormá
nyozta az Egyházat a 604. év március 12-én 
bekövetkezett haláláig. 

Nagy Szent Gergely pápát az őskeresz
tény irodalomtörténet (patrologia) mint a 
négy legnagyobb nyugati egyházatya egyi
két tartja számon. És méltán. Nagy Szent 
Gergely sokat írt. Migne kiadásában öt nagy 
kötetet tesz ki hagyatéka. lrásaiban nem az 
elvont gondolkodás, hanem a gyakorlati igaz
ságok mesterének mutatkozik. ,,Nem arra 
akarja hallgatóit és olvasóit tanítani, hogyan 
kell helyesen gondolkodni, élesen meg
különböztetni, hanem hogyan kell erénye· 
sen élni".3 Irodalmi hagyatéka tartalmilag 
örökértékű. Toledói Szeut Ildefonz még Szent 
Agostonnál is nagyobbnak véli. Ez termé
szetesen túlzás; elfogadható azonban már 
W•olfsgrubernek az a megállapítása, hogy 
Nagy Szent Gergely az összes író pápák kö
zött az első helyen áll. 

Irodalmi művei (Szentírásmagyarázatok, 
Erkölcstan, Szentek élete, Levelek, ·Liber 
diurnus, Liturgikus írások) közül jelen köte
tünk a gyakorlatilag legfontosabbat, a "Liber 
regulae pastoralis" -t, a Lelkipásztorkodás 
Szabályát adja magyar fordításban. Nagy 
Szent Gergely pápa sok jeles írása közül ez 
a legjelesebb 

E mű keletkezésének alkalmát Szent Ger
gely életének az az eseménye szolgáltatta, 

a Babura László: Nagy szent Gergely élete. 128. 
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hogy ő érzékeny lelkiismerete szavára hall
gatva, megválasztása után elmenekült Rómá
ból, hogy ne kelljen a pápai méltóság elvi
selhetetlennek látszó terhét magára vennie. 
János ravennai .érsek ezért szemrehányást 
tett neki. Szent Gergely erre a lelkipásztor
kodási könyv megírásával felelt. De nem
csak önigazolást akart adni, hanem egyút
tal segítségére lenni a lelkipásztorkodó pap
ságnak a művészetek művészetének helyes 
gyakorlásában. TartalmHag a könyv négy 
részre oszlik. Az első a jó papi működés elő
feltételeiről; a második a helyes papi életről; 
a harmadik a lelkipásztor tanítói működésé
ről (ez a leghosszabb); a negyedik (mind
össze egy fejezetben) a pap napi önvizsgáló
dásáról szól. 

A lelkipásztorkodás e remek aranyköny
vét, keletkezésétől napjainkig, páratlanul 
nagy megbecsülés övezte. Mikor Szent Ger
gely megküldte azt Szent Leander spanyol
országi püspö~társának, ez örömében csók~· 
jaival halmozta el. Hinkmár reimsi érsek pe
dig arról tanúskodik, hogy püspökszentelés
kor a szentelendő azzal az ünnepélyes· fel
szólítással kapta kezébe Szent Gergely lelki
pásztori könyvét, hogy annak utasításai sze
rint éljen, tanítson és kormányozz.on. -
A 806-ban tartott mainzi zsinat a Szentíráson 
kívül elsősorban ennek olvasását ajánlotta. 
Későbbi zsinatok pedig egyenesen kötele
zővé tették ismeretét a felszentelendökre 
nézve. Hogy minél inkább közkinccsé vál
jon, kezdettől fogva sietnek lef•ordítani a 
legkülönbözőbb nyelvekre. Alighogy kike-
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rül szerzoJe kezéből, még ennek életében, 
602-ben görögre fordítja (Mauritius görög 
császár kivánságára) Anasztáz antiochiai 
patriarka. A buzgó Nagy Alfréd király (871 
-901) pedig angolszász nyelven adja alatt
valói kezébe. Sorban következnek a francia, 
német, olasz, spanyol fordítások, sőt 1858·· 
ban megtörténik az első magyarnyelvű kí
sérlet is (Fábián János).4 

A régebbi elismerések magasztaló hang
nemé~ megtaláljuk az 'Vabb nyilatkozatok
ban is. H. Hurter szerinl: "Nagy Szent Ger
gely művei között a legkiválóbb a Regula 
Pastoralis, akár a könyv mesteri főlépítését, 
akár mondanivalóinak gazdagságát és mély
ségét tekintjük. S nincs semmi ebben az 
igazán aranykönyvben, ami igen hasznos ne 
volna, nemcsak a püspököknek, lelkipász
tor·oknak és lelkivezetőknek, hanem minden 
más kereszténynek is, főként annak, akinek 
feladata egy családnak vagy közületnek a 
vezetése",5 - C. Woligruber így nyilatkozik: 
"Az Egyház egész multjának meggyöződését 
fejezzük ki, mikor azt mondjuk, hogy a 
püspök ne tegye fel kezeit olyanra, aki 
Gergely Regula Pastoralisát nem ismeri, mert 
az ilyen sem magát, sem másokat nem fog 
tudni helyesen vezetni".6 - Nagy szent 
Gergely magyar életrajzírójánál, Babura 
László-nál ezt olvassuk: .,A Regula Pastoralis 

4 újabb nyugateurópai fordítások: németre Saucer 
(1904), olaszra Logi (1933), franciára Boutet (1928) és 
Viejean (1937). 

6 Opuscula SS. Patrum, XX. 1. 
6 Gregor der Grosse. 372. 
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(Szent Gergely) összes műveinek koronája. 
Egyike azon örökéletű műveknek, melyek 
írójuknak is halhatatlanságot biztosítanak ... 
Az egyik papi nemzedék a másiknak adta 
át drága klenódiumként s mind, akik olvas
ták, hivatásukban megerősödtek, buzgósá
gukban gyarapodtak. A lelkivezetés müvé
szetének kiváltságos mestere szól e sokat 
olvasott lapokról azokhoz, akiket Isten a 
lelkek vezetésére meghívott".7 

A modern lelkipásztorkodástannak hosszú 
időn át az egyetemi katedráról tanító, elis
merten kiváló művelője, Mihályfi Akos is 
úgy nyilatkozik a Regula Pastoralisról, hogy 
azt "ma is minden lelkipásztornak el kellene 
olvasnia".8 

1 I. m. 139. 
8 Az igehirdetés. 8 Budapest, 1927. 10. 



SZENT GERGELY PÁPA 
LELKIPÁSZTORI KÖNYVÉNEK 

ELSŐ RÉSZE 

Gergely az ö püspöktársának, főtisztelendő János 
testvérnek. 

Jóakaratú és alázatos szándékkal veted 
szememre, Kedves Testvérem, hogy a lélek
gondozás terheitől elrejtőzködéssel akartam 
menekülni. Azért nehogy azok egyeseknek 
könnyűeknek tűnjenek föl, jelen könyvem 
megírásával elmondom róluk mindazt a ne
hézséget, amit fontosnak tartok: hogy éret
lenül ne vágyódjék utánuk az, aki mentes 
tőlük, és hogy aki megf•ontolatlanul kívánta, 
rettegjen, miután elnyerte. Könyvem négy 
értekezésre különül el, hogy rendezett fej
tegetésekkel fokonként jusson el az olvasó 
lelkéhez. Mert a dolgok összefüggése kí
vánja, hogy először az fontoltassék meg, 
miképpen jusson el valaki a kormányzás ma
gas tisztéig; majd ide becsületesen eljutván, 
hogyan éljen; aztán a helyes élet mellett mi
ként tanítson; helyesen tanítván naponkénti 
eszmélődéssei lássa meg gyöngeségét: ne
hogy vagy az alázatosság elűzze a hivatal
vállalást; vagy célbajutván élete ellent
mondjon hivatalának; vagy életpéldáját ta
nításával lerontsa; vagy önhitten tudomá
nyát fitogtassa. Először tehát a vágyakozást 
félelem mérsékelje; azután életmódja ajánlja 

Keresztl'ny remeklrók. r, 2 
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őt arra a hivatalra, amelyet utánjárás nél· 
kül fogad el; szükséges még, hogy ami jó 
mutatkozik a lelkipásztor életében, azt szó
val is terjessze. Legvégül mulaszthatatlan, 
hogy még tökéletes tetteit is kellő értékükre 
szállítsa le saját gyöngeségének a belátása, 
nehogy a láthatatlan bíró szemében jótetteit 
megsemmisítse a gőgös felfuvalkodottság. 
Minthogy azonban sokan vannak a járat
lanságban hozzám hasonlóak, akik nem tUd
ván a maguk értékét lemérni, azt akarják ta
nítani, amit nem tanultak; akik a taníto
hivatal terhét annál könnyebnek tekintik, 
minél kevésbbé ismerik nagyszerűségének 
terheit: ezeket mindjárt itt a könyv elején 
feddésben kell részesíteni, hogy mi vel mint 
tanulatlanok és hebehurgyák hivatal elnye
résére merészkednek, törtetésük vakmero
ségétől mindjárt tárgyalásunk elején vlssza
riasztassanak. . 

l. FEJEZET. 

A tanulatlanok ne törjenek tanitól hivatalra. 

Senki sem vállalkozik olyan művészet 
tanítására, amelyet előzőleg behatóan ma
gáévá nem tett. Igen nagy vakmerőség kell 
tehát a járatlanok részéről ahhoz, hogy vál
lalni merjék a lelkipásztori hivatalt, a mű
vészetek müvészetét, a lelkek igazgatását. 
Ki az ugyanis, aki nem tudná, hogy a lélek 
sebei rejtettebbek a test legbelsőbb sebei
nél? És mégis gyakran nem félnek magukat 
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a lélek orvosának vallani olyanok, akik nem 
ismerik a lelkiélet sz;bályait; holott piron
kodnak a test orvosának feltűnni olya
nok, akik nem ismerik a gyógyszerek ere
jét. De mivel korunkban már mindenki haj
landó - Isten segítségével - a vallásnak 
a tiszteletet megadni: akadnak néhányan, 
akik az Egyházon belül a lélekkormányzás 
ürügyével törnek a dicsöség felé; tudósak
nak kívánnak látsza_ni; másokat fölülmúlní 
vágynak; és - amint maga az Igazság oktat 
bennünket - keresik az első üdvözléseket a 
nyilvánosság előtt, a vendégségben a főhe
lyeket, az összejöveteleken az első székeket 
(Mt. 23, 6-1). Ezek a lelkipásztorkodási 
munkakört méltóan betölteni annál ke
vésbbé tudják, mert az alázatosság tanító
hivatalára tisztán csak nagyravágyásból ju
tottak el. Mert összezavarodik az a nyelv 
a tanítás közben, amely mást tanul és mást 
tanít. Ezek ellen a próféta szavaival panasz
kod\k az úr mondván: Ök uralkodtak, de 
nem általam; fejedelmekké lettek, de én nem 
ismertem el őket (Ozeás 8, 4.).9 Mert a ma
guk: és--..nem a legfőbb Lelkipásztor akaratá
ból uralkodnak, nem erények támogatják, 
nem Istentől hivottak, hanem saját nagyra
vágyásuk tüzétől; az igazgatás tisztjét ip
kább magukhoz ragadják, mintsem elnyerik. 
A bensőt is látó bíró részben előbbre viszi 

'Az új magyar szentírásfordításban a héber szö· 
veg nyomán e vers így hangzik: Királyokat YáliiSZ· 
tottak ők, nékülem; Fejedelmeket választottak, tud· 
tornon kívül. 

"'* 
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ezeket, részben magukra hagyja: mert aki
ket odaengedvén eltűr, azokat majd kárhoz
tató ítéletével elmellőzi. 'Miért is ezeknek, 
majd ha hozzá jönnek, akár csodaművelés 
után is, így szól: Félre tőlem mindnyájan, ti 
gonosztevok, nem ismerlek titeket! (Luk. 13, 
27.). A lelkipásztor tudatlanságát maga az 
Igazság feddi meg, amidőn így szól a pró
féta által: Maguknak a pásztoroknak sincs 
eszük (Iz. 56, 11). Majd ismételt neheztelő 
szavai: És azok, akiknek kezében volt a tör
vény, nem ismertek engem! (Jer. 2, 8). Egy
részt tehát panaszkodik az. úr, hogy nem 
ismerik őt, másrészt arról is tanuskodik, 
hogy ö sem ismeri el vezetőknek a tudat
lanokat: helyes is, hogy akik az Urat nem 
ismerik, ö se vegye figyelembe őket, Szent 
Pál tanusága szerint: Aki pedig ezt nem is
meri el, őt sem fogják elismerni (Kor. I. 14, 
38). De a lelkipásztorok tudatlansága gyak-

' ran az alattvalók érdeméhez igazodik; 1nert 
bár saját bűnük, hogy a tudás világosságát 
nem birtokolják, szigorú ítélkezés szerint 
mégis az történik, hogy tudatlanságuk miatt 
az őket követők is megbotlanak. Azért 
mondja az evangéliumban maga az Igazság: 
Ha a vak vakot vezet, mindketten verembe 
esnek (Mt. 15, 14). Ezért mondja a zsoltáros 
is, nem óhajként, hanem a jövendölés lelke 
szólván belőle: Homályosodjék el szemük, 
hogy ne lássanak, görbítsd meg mindenkor 
hátukat (Zsolt. 68, 24). Szemek t. i. azok, 
akik a legfőbb tisztségekre helyeztettek, az 
útmutatás hivatalát vállalták: azok pedig 
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akik őket követvén utánuk mennek, hátak
nak neveztetnek. Ha tehát a szem elhomá
lyosul, a hát meghajlik, mert midőn az ~lől
járók a tudomány fényét elvesztik, az őket 
követők valóban a bűnök terhének a vise
lésére ítéltetnek. 

IL FEJEZET. 
Ne vállaljanak lélekvezetést olyanok, akik 

. életükben nem gyakorolják azt, amit elméletileg 
elsajátítottak. 

Vannak, akik nagy gonddal kutatják a 
lelkiélet törvényeit, de míg azokba elmélyü
léssel behatoltak, életükben lábbal tiporják. 
Naqyhirtelen azt tanítiák, amit nem a g~
korlat, hanem csak az elmélet útián ismertek 
meg: és\_amit szóval hirdetnek, erkölcseikkel 
ellene mondanak. Innen van aztán, hogy míg 
a lelkinásztor nyaktörő helven iár, a nyáj 

• is veszélves helyre iut. A lelkiPásztoroknak 
at ilven helvtP.len turlománya ellen kesereg 
az úr a prófPti\ által, mondván: Amikor 
pedia a leafi~ztább vizet 'ittátok, a többit lá
ba tokkal felkavartátok, ~av. hoay ;ahafm
nak az volt a lenelője, amit lábatok eltrmo
sott, és azt itták, amit lábatok felkavart 
(Ezek. 34. 18-19). A lelkipásztorok t. i. a 
le~tisztAbb vizet isszák, amikor az iga~ság 
folvamából. azt helyesen megértve, meríte
nek. Ugyanazt a vizet pedig felzavarni annyit 
jelent, mint a szent elmélvü1és eredménveit 
rossz élettel lerontani. A lábaikkal felkavart 
vizet a juhok akkor isszák, amidőn nem a 
hallott szavakat követik, hanem a látott 
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helytelen példákat utánozzák. Kik midön a 
tanítás után szomjaznak, de a rossz példák
kal megrontatnak, mintegy a romlott forrá
sokból sárral kevert vizet isznak. Ezért hja 
a próféta: Népem romlásának tőrévé lettek a 
rossz papok (Oz. 5, 1 és 9, 8). Ismét a papok
ról mondja az úr a próféta által: Izrael há
zának a gonoszság botránykővévé váltak 
(Ezek. 44, 12). Senki sem árt ugyanis jobban 
az Egyháznak, mint aki gonoszul élvén, a 
szent nevet vagy rendet bitorolja. Mert ha 
az ilyen vétkezik, senki sem meri megfed
deni; és vétke túlságosan messze hat rossz 
példaként, midőn a búnöst szent rendjének 
értéke miatt tisztelik. Menekülnének a mél
tatlanok az ily nagy gonoszság terhétől, ha 
figyelmes szívvel mérlegelnék az Igazság íté
letét: Aki pedig megbotránkoztat egyet e ki
csinyek közül, kik énbennem hisznek, jobb 
volna annak, hogyha malomkövet kötnének 
a nyakára és a tenqer mélységébe merítenék 
(Mt. 18, 6). A malomkő t. i. a világ körüli 
szorgoskodást és fáradalrnat ielenti, a ten(!er 
mé1ysége pedig a végső kárhoztató itéletet 
jelképezi. Aki tehát az életszentség meg· 
mutatására állítlatott oda és mégis vagy 
szóval ront meg másokat, vagy példával, 
jobb volna neki, hogy földi foglalatoskodá
sok közepette vilászi ruházatban érné a halál, 
minthogy sz en t hivatqlában a bünre ad jon 
másoknak peldát: az egyedül elbukót ugya
nis tőrhetöbb szenvedés kínozza a pokol· 
ban. 
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I1J. FEJEZET. 

A lelkipásztorkodás terhei; a megpróbáltatások 
semmibe veendők; a sikerektől félni kell. 

Azért mondottuk el ezeket röviden, hogy 
rámutassunk: ne merje vakmerően vállalni 
a szent hivatalt az arra alkalmatlan, és a 
felemelkedés vágya által a pusztulá!> útjára 
ne jusson. Ettől tilt Szent Jakab, kegyesen 
mondván: Ne akarjatok sokan tanítók lenni, 
testvéreim. (Jak. 3, 1.) -Ezért a Közbenjáró az 
Isten és -emberek kőzött vonakodott a földön 
királyságra jutni, bár még a m~agasságheli 

lelkeket is felülmúlván tudományban és ér
telemben, öröktől fogva uralkodik az égben. 
Irva van ugyanis: Azért észrevevén Jétos, 
hogy készülnek jönni és ·megragadni őt, 
hogy királlyá tegyék, ismét a hegyre mene
küle maga egyedül (Ján. 6, 15). Ki tudott 
volna ugyanis olyan bűntelenül uralkodni 
az emberek fölött lcormányozván őket, mint 
az, aki teremtette őket? De mive1 •azért jött 
el testben, hogy ne csak megváltson ben
nünket szenvedése által, hanem magat,artá
sával tanitson is, az őt követőknek példa· 
ként állítván magát, nem akart király lenni, 
a kereszt fájára azonban önként adá magát: 
a felajánlott maqas dicsőségtől menekült, de 
a meQ"alázó halál büntetését kereste, hogy 
tanuliák meg követői kerülni a világ 
ke~?:veit, fenvegetéseitől azonban nem ret
tegni: szeretni az iQazsáQ.>rt a szenvedést, 
a szerencse elől pedig félelemmel kitérni: 
mert ez (a szerencse) az elbizakodá.s által 
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gyakran megfertőzi, az {t. i. a balsors) pedig 
a fájdalom által megtisztítja a szívet. A jó
sorsban a lélek felfuvalkodik, a balsorsban 
pedig, ha olykor ágaskodnék is, alázatossá 
válik. A szerencsében az ember magáról 
megfeledkezik, a szerencsétlenségben azon
ban, még ha nem is akarna, önmagára 
eszmélni kényszerül. A jómódbán gyakran 
vesze11dőbe mennek a megelőző érdemek is, 
a megpróbáltatásban hosszú idők bűnei is 
megbocsáttatnak. Mert a balsors iskolája a 
legtöbbször fegyelmezeHségre hajUtja a 
szívet, míg ha vezető helyre kerül, a dicső
ség fényében csakhamar elbizakodottá vál
tozik. lgy Saul, aki magát először méltaÚan
nak találván elfutott, alig hogy az ország 
kormányát kezébe vette, felfuvalkodott: a 
nép előtt tiszteletben állni akarván, mig 
vonakodott a nyilvános megfeddetéstől, azt 

, tépázta meg, akitől a királyságra felkenetett 
(I. Kir. 10, 22; 15, 30). Hasonlóképpen Dávid 
a Teremtő próbatevésekor maid minden 
tettében annak tetszett, de később, hogy a 
nyomás súlya engedett, kitört a gőgösség 

fekélye, s kegyetlenül szigorú lett a férfi 
halálokozásában, aki oly erélytelenül gyenge 
volt az asszony megkívánásában: és ő, aki 
azelőtt a gonoszoknak is kegyesen irgalma
zott, csakhamar még a iók kivégzését is 
gátlásmentesen áhította {II. Kir. 11, 3, 15). 
Előbb ugyanis még elfogott üldözőiét sem 
akarta megölni, később - saját küzdő sere
gének kárára - még hű katonáját is meg
gyilkoltatta. S talán bűnével a választottak 
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számától még távolabb jutna, hacsak a 
csapások bűnbánatra nem szólították volna. 

lV. FEJEZET. 

A lelkipásztori elfoglaltság a lélek összeszedett ... · 
ségét a legtöbbször meglazitja. 

A lelkipásztori gond sok kűlönböző do·r 
logra irányítja rá a figyelmet, s képtelen 
lesz egy-egy dolog mellett marttdnl az, aki
nek elméje többfelé van megosztva. Azért 
okosan tiltja az a bizonyos bölcs, mondván: 
Fiam, ne szaporítsd dolgaidat (Jézus Sirák 
11, 10), mert lehetetlen minden cselekedet 
belső mivoltára teljesen ráirányítani a 
figyelmet, ha az ész többfelé kapkod. És 
amidőn túlságos gond által kifelé irányul, 
a belső összeszedettség szilárdságát elveszti: 
szargalmatos lesz a külső dolgok rendezésé- . 
ben és önmagáról megfeledkezve tud csak 
sok más dologra gondolni. Mert aki jobhan 
bonyolódik bele a kűlső dolgokba, mint 
arra szükség van, úgy jár, mint az út
közben túlságos foglalatosságokba merűlő: 
élfeledi, hová tart; úgy hogy összeszedettsé
gét elveszítvén, nem veszi ·észre a gátló 
akadályokat: sem a szenvedett károkat, ~;em 
azt, hogy közben mennyit hibázott. Ezechiás 
sem gondolta hogy vétkezik, midőn a hozzá
jövő idegeneknek megmutatta a fűszerek 
házát: leendő gyermekének elítéfésével 
mégis olyasmiért viselte a Bíró haragját, 
amiról azt hitte, hogy szabadom teheti (IV. 
Kir. 20, 13; Iz. 39, 4). Alkalomadtán ugyanis 
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gyakran olyan cselekedetek végzése köz
be~. amelyeket az alattvalók megcsodúl
nak, a lélek elbizakdpottságba esik és .na
gára vonja a Bíró haragját, jóllehet a belső 
gőgös szándék külsó rossz cselekedetekben 
nem mutatkozik. Bennünk van u. i. az, aki 
ítél, és a benső az, ami megítéltetik. Mikor 
tehát szívünkben vétkezünk, rejtve van az 
emberek előtt, ami bennünk végbemegy, de 
ítélőbíránk tanusága szerint vétkezünk. Ba
bilónia királya sem akkor lett a kevélység 
bűnének részesévé, amidőn kevélységét ::;za
vakban nyilvánította: mert már prófétai jö
vendöléssel előbb meghallotta a kárhoztató 
ítéletet, pedig akkor még felfuvalkodottsá
gáról hallgatott (Dán. 4, 16). Mert elkövetett 
gógösségének a bűnét már előbb eltörölte, 
midőn a mindenható Istent minden uralma 
alatt lévő nemzetnek hirdette. De ezek után 
hatalmának sikerétől elkapatva, előbb gon· 
dolatban mindenek föfé helyezte magát, 
maid utóbb még fölfuvalkodottabban így 
szólt: Nemde, ez az a nagy Babilon, melyet 
erőm hatalmában és dicsőségem raqyoqtatá
sára én éoítettem ki országom székhelyévé? 
(Dán. 4, 27). Ez a beszéd nyiltan kihívta an· 
nak a haragnak a bosszúját, amelyet a tit
kos gőg már felgyúltott A szigorú Biró 
ugvanis előbb már titkon látta, amit aztán 
nvilvánosan súitva megfeddett. Miért.is ok
talan álJattá változtatta őt, az emberi közös
ségtől elválasztotta, értelmét elvéve a me
zei barmok társává tette, hogy sziqorú és 
igazságos ítélettel embervoltát is elveszítse 
az, aki magát minden embernéJ többre be· 
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csülte. Mindezeket pedig felemlítvén, nem a 
hatalmat akarjuk megróni, hanem csak az 
emberszív gyöngeségét erősítgetjük a hata
lom kívánásával szemben, nehogy arra fel
készületlenek merészeljék akormányzói tisz
tet magukhoz ragadni; és nehogy azok, akik· 
a sik talajon is ingadoznak, meredek útra 
vállalkozzanak. 

V. FEJEZET. 

Azokról, \akik a lelkipásztorkodásban tudnának 
az erények példaképei lenni, de saját kényel

müJiet ke.resvén, attól futnak. 

Vannak ugyanis egyesek, akik az eré
nyek jeles adományaiban részesülnek, és 
mások kiképzésére nagyszerű adottságok
kal ruháztatnak fel, akik a tisztaság tekin
tetében sértetlenek, a böjtölés által szilárd
akaratúak, tudományban gazdagok, nagy
lelkű tűrés által alázatosak, a tekintély
tartás bátorságával emelkedettek, a jám
borság kelleme által jóságosak, az igazsá
gosság szigorúságában meg nem alkuvók. 
Ha aztán az ilyenek a kormányzásra híva, 
azt visszautasítják, jórészt ezek a javak is 
veszendőbe mennek, amelyeket nemcsak a 
magok, hanem mások számára is kaptak. Es 
mivel csak a maguk és nem a mások hasz 
nával is gondolnak, azoktól a javaktól is 
megfosztatnak, amelyeket maguknak ~iván
nak. Ezért mondja az Igazság tanítványai
nak: Nem rejthető el a hegyen fekvő város. 
Gyertyát sem azért gyujtanak, hogy a véka 
alá tegyék, hanem a gyertyatartóra, hogy 
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világítson mindazoknak, akik a házban van
nak (Mt. 5, 14-15). Ezért mondja Péternek: 
Simon, János fia, szerelsz-e engem? Aki mi· 
dön legott válaszo/na, hogy szereti, ezt hal
Jotta: Ha szeretsz engem, legeltesd az én ju
haimat (Jn, 21, 16 sk). Ha tehát a legelte1és 
vállalása a szeretetnek bizonyítéka, az Isten 
nyájának legeltetését visszautasító, erények
kel ékesített ember azt bizonyítja, hogy nem 
szereti a legfőbb pásztort. ~ért mondja szent 
Pál: És valamennyiért meghalt Krisztus,hogy 
azok is, akik élnek, már ne önmaguknak 
éljenek, hanem annak, aki értük meghalt 
és feltámadt (I. Kor. 5, 15). Ezért mondja 
Mózes, hogy a fiak nélkül elhúnyt testvér· 
nek feleségét az életben lévő testvér vegye 
el s testvérének nevére fiakat támasszon: 
akit ha elvenni visszautasítaná, az asszony 
köpje szembe, közel menve, oldja le neki 
lábáról saruját s lakhelyét nevezze a sa
rutlan házának (Deu t. 25, 5). A meghalt 
testvér ú. i. az, aki a feltámadás dicsősége 
után megjelenvén mondá: Menjetek, je
lentsétek testvéreimnek (Mt. 28, 10). Aki 
szintén fiak nélkül húnyt el, mert válasz
tottainak száma még nem telt be. Ennek a 
feleségét tartozik elvenni az élő testvér, 
mert valóban az a helyénvaló, hogy a kor
mánvzásra képesnek jusson az Anyaszent
eQyház gondja. A vonakodónak arcába 
köp az asszonv: mert akinek nem gondja, 
hogy a vett jókban másokat részesítsen. an
nak erényeit is szemére vetvén az Egyház, 
minteQv szeme közé köP. Egvik saruja is 
levétetik, hogy a sarutlan házának nevez· 
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tessék. Mert megvan írva: Lábatok saruja 
legyen a lelkészültség a béke evangéliu
mának hirdetésére (Eph. 6, 15). Ha tehát 
a másról való gondoskodást úgy a szívtin
kön viseljük, mint az önmagunkról valót, 
mindkét lábunkat sarúval övezzük. Aki 
azonban csak a saját hasznára gondolva a 
másét elhanyagolja, szégyenszemre ielké· 
pesen elveszti egyik lábának saruját. Van
nak tehát, mint mondottuk, olyan jeles ado
mányokkal gazdagítottak, akiket csak a7 
önmagukkal való foglalatoskodás hevít, ta· 
nítással mások javát előmozdítani vona· 
kodnak, a nyugalmat szeretik, az értelmi 
okoskodás elvonultságát választják. Ezért, 
ha szigorúan ítéltetnek, kétségkívül épp 
olyan mértékben hibásak, amennyit a nyil
vánosság elé kiállva, használni tudtak 
volna. Aki ugyanis felebarátai javára ékes
kedhetne, milyen jogon helyezi a maga 
egyéni érdekét a közösség haszna elé, ami
kor a mennyei Atyának egyszülötte, csak
hogy sokaknak hasznára lehes8en, az Atyá
tól eltávozván, a nyilvánosság elé lépett? 

VI. FEJEZET. 

A lelkipásztori hivatal nehézsége elöl alázatos
ságból menekülők akkor igazán alázatosak, 
amikor az isteni rendelkezéseknek nem szegül-

nek ellene. 

Vannak egyesek, akik csak alázatosság
ból menekülnek, nehogy olyanok elöljáróivá 
tétessenek, akikkel szemben magukat mél
tatlanoknak ítélik. De ezeknek az aláza-
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tossága - föltéve, hogy a többi erények
kel is ékeskednek - Isten elött csak 
akkor kedves, ha nem makacs annak a 
visszautasításában, amit parancs szerint 
hasznosan tudnának vállalni. Mert igazá
ban nem alázatos az, aki megértvén az is
teni intésnek öt elöljáróvá tenni kívánó 
akaratát, elutasítja az elöljárói tisztet. Ha
nem magát alávetvén az isteni rendelkezé
seknek, távol állván a megmakacsolás hű
nétöl, amidön parancsot kap a lelkek kor
mányzására - magának és másoknak hasz
nára váló tulajdonságokkal ékeskedvén -, 
míg egyrészt attól szívében menekűl, más
részt akarata ellenére is engedelmeskedik. 

VII. FEJEZET. 

Néha egyesek dícséretes szándékból kivánják a 
tanftói hivatalt, mások kényszerítve, dfcs~tesen 

vállalják a:z.L 

Előfordulhat, hogy dícséretes egyesek
nek óhajtása a tanítói hivatal után; mások
nál viszont a kényszerítés útján való válla
lás a dicsérendő: ami azonnal világos lesz 
előttünk, ha mérlegeljük annak a két pró· 
tétának az eljárását, akik közül az egyik. 
midön tanításra küldetnie kellett, önként 
ajánlkozott, a másik pedig félelemmel uta'· 
sitotta vissza az útnak indulást. lzaiás 
ugyanis, midőn az úr kereste, kit is küld· 
hetne, önként ajánlkozott, mondván: Ime 
itt vagyok, küldj engem (Iz. 6, 8). Jere
miás pedig, amikor küldetik, csakhogy men
nie ne kelljen, alázatosan ellenkezik, mond-
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ván: A, a, a, Uram Istenem, nem tudok 
beszélni, mert gyermek vagyok (Jer. l, 6). 
Ime, mindkettőnek más és más volt kifelé 
hangzó szava, de nem a szeretetnek a 
forrása, amelyből fakadt. A szeretetnek 
ugyanis kettős a parancsa: Istennek és a 
felebarátnak a szeretete. A cselekvő élet ál
tal akarván felebarátainak használni, IzaJás 
vállalta a tanítói hivatalt: Jeremiás pedig 
azért vonakodott elfogadni a tanítói külde
tést, mert a szemlélődő élet által akart Te
remtője lángoló szeretetében megmaradni. 
Amit tehát az egyik dicséretreméltóan ki
vánt, attól a másik ugyancsak elismerésre
méltóan félt. Ez utóbbi félt a beszéd által 
elveszteni a csendes szemlélődés értékeit. 
az előbbi a hallgatás által a cselekvő élet 
veszteségeit megérezni. De azt a finom 
észrevételt meg kell tennünk mindkettő

ben, hogy a vonakodó sem állt teljesen el
len; az pedig, aki küldetni akart, előzőleg 
látta magát megti.~ztíttatni az oltár parazsa 
által: nehogy valaki tisztulatlanul merjen a 
szent hivatalba beállni, vagy akit égi kegy 
kiválasztott, az alázatosság ürügye alatt 
kevélyen ellentmondjon. Mivel pedig igen 
nehéz azt megismerni, hogy valaki meg
tisztult-e, mindig biztosabb kerülni a tani
tói hivatalt: de ez a kerülés, mint mondtuk, 
ne legyen makacs, amidőn megvan a felis
merés, hogy a hivatalvállalást az Eg akarja. 
Mózes csodálatosképpen mindkettőt egyesí
tette: elöljárója nem akart lenni oly nagy 
tömegnek, de mégis engedelmeskedett. Mert 
kevély lett volna, ha félelem nélkül merte 
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volna egy egész nép vezetését vállalni: de 
ugyancsak a gőg jele lett volna, ha a Te
remtő parancsának engedelmeskedni vona
kodott volna. Mindkét esetben alázatos, ön
akaratát megtörő volt, mert bár a maga ~re
jét mérlegelvén nem akart elöljáró lenni, 
de a Parancsoló hatalmába vetvén bizal
mát, azt elvállalta. Ebből, igen ebből ve
gyék észre a tolakodók, hogy mekkora oün 
az, ha nem rettegnek saját kívánságuk c:;ze
rint mások elé helyeztetni, midőn szent fér
fiak még Isten parancsára is féltek a nép· 
vezetést vállalni. Mózes retteg, bár az úr 
bíztatja, viszont sok gyarló ember, csak
hogy a tisztelet méltóságát megszerezze, 
áhítozik utána; s aki már magától is közel 
van az eséshez, még idegen terhekkel is szí
vesen rakatja meg vállát; amit eddig tett. 
már azt sem bírja viselni, s mégis gyara· 
pítja hordoznivalóját 

VIII. FEJEZET. 

Azokról, akik elöljárók lenni sóvárognak és 
vágyakozásuk igazolására az apostoll nyilatko

zatra hivatkoznak. 

Sokan, kik elöljárók szeretnének lenni, 
sóvárgásuk jogosságára azt az apostoli nyi
latkozatot ragadják meg, amelyben az így 
szól: Aki püspökséget kíván, derék dolgot 
kíván (l. Tim. 3, 1): aki azonban dícsérvén 
ezt a kívánalmat, azonnal félelmet is éb
reszt az iránt, amit dicsért, amidőn azon· 
nal hozzáteszi: Eppen azért a püspöknek 
feddhetetlennek kell lennie (I. Tim. 3, 2). 
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Es hogy mi az a feddhetetlenség, kimutatja, 
amidön sorban elsorolja a szükséges eré
nyeket. Egyrészt tehát kedvezően ítél a kí
vánságról, másrészt parancsszerűen elijeszt 
attól, mintha nyiltan azt mondaná: Dicsé
rem, amit kerestek, de először legyetek tisz
tában azzal, amit kerestek, nehogy aztán 
magatokat mérlegre tenni elmulasztván, an· 
nál rútabbnak tűnjék fel megfeddésre méltó 
voltotok, minél inkább igyekeztetek, hogy 
mindenki a tisztelet polcán lásson bennete· 
ket. A lélekvezetés nagy mestere tehát 
kedvezésekkel biztatgat, de ijesztgetéseivel 
vissza is tart, hogy hallgatóit megóvja a ke
vélységtől a feddhetetlenség magas köve
telményére rámutatván, és a hivatalt dí
csérvén, az ilyen élethez szükséges kellé
keket szorgalmazza. Bár azt is meg kell je· 
gyezni, hogy az· apostol mondása abból az 
időből származik, amidőn az elöljárók elő
ször hurcoltattak a vértanúság kínpadjára. 
Akkor dicséretes dolgot jelentett püspök
séget keresni, amidőn mindenki előtt nyil
ván volt, hogy ezáltal súlyos bajokat vál
lal magára. Ezért lett a m~ghatározásban a 
püspöki hivatal derék dolog, midőn így szól 
az apostol róla: Aki püspökséget kíván, de
rék dolgot kíván. Aki pedig nem a derék 
dolognak a szolgálatát, hanem a megtisz
teltetés dicsőségét keresi, ezzel csak ar
ról tanuskodik, hogy nem a püspökséget1" 

kívánja. Az ugyanis nemcsak nem szereti a 

10 T. i. nem az apostoltól meghatározott értelem· 
ben vett pü,spökséget, amely munkát és szenvedést 
jelent, hanem annak csak a fényét áhitja. 

Keresztény remekírók, 5. 3 
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szent hivatalt, hanem még csak nem is is
meri, aki vezető szerepre áhítozván, titkon 
a mások alávetettségének gondolatán hí· 
zik, saját dicsőségén örvendez, szíve tisz· 
tességkívánásra fuvalkodik, a jövedelmező 
dolgok bősége miatt ujjong. A világ meg· 
nyerésének örül tehát annak a hivatalnak 
az ürügye alatt, amely a világ utáni vágy 
megsemmisítését kívánná tőle. Mert mídön 
valaki az alázatosság hivatalára felfuval
kodva akar eljutni: bensejében mássá vál
tozik az, amit kifelé kíván. 

IX. FEJEZET. 

Akik elöljárók akarnak lenni, igen sokszor lf:_ép· 
zeit jóknak ígéretével áÍtatgatják magukat. 

Sokszor azok, akik a pásztori hivatalra 
óhajtanak jutni, lelkükben több jó terv fe
lől tesznek elhatározást: s bár kevély szán· 
dék fűti vágyukat, mégis nagy dolgok vég
hezviteléröl .. álmodoznak, ami által az tör· 
ténik, hogy más törekvés rejtőzködik a mé
lyen, mint amit a tervezgető elgondolás a 
felszínen mutat. Mert gyakran az értelem 
önmagának hazudik, képzelvén, hogy sze
reti a jót, pedig nem szereti; s nem kedveli 
a világ dicsőségét, pedig igenis kedveli: ez 
midön uralomra tör, félénk addig, míg azt 
keresi, vakmerő pedig amidőn már elnyerte. 
Míg ugyanis útban van feléje, fél, nehogy 
el ne érje; de elérvén rögtön azt gondolja, 
hogy az elnyert dolog neki jogosan kijár. 
S minthogy ilyen világias gondolkozással 
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kezdi a főhatalom gyakorlását, szívesen el
felejti azt, amit jámborkodva kigondolt. 
Ezért szükséges, hogy az elméletieskedő el
gondoláskor az értelem figyelme a már vég
zett cselekedetek felé forduljon és ki-ki 
mérlegelje magában, mit tett, mint alattvaló 
és azonnal fölismeri, végre tudja-e majd 
hajtani azokat a jócselekedeteket, mint elöl
járó, amiket magában feltett, mert nem 
fogja megtanulni az alázatosságot a hata
lom birtokában az, aki egyszerü helyzeté
ben sem tudott felhagyni a gőgösségget 

Nem tudja megvetni a kínálkozó dícséretet, 
aki a hiányzóért szüntelen epekedett. Nem 
tudja legyőzni kapzsiságát, amikor majd so
kak táplálásáról kell gondoskodnia az, dki 
egymaga sem tudott javaival megelégedni. 
Előbbi életéből ismerje meg tehát mindenki 
magát, . nehogy hatalomra kívánkozván, 
képzelődéssei vezesse félre magát. Mert 
kormápyzás közben gyakran a jónak még 
az a gyakorlása is veszendőbe megy, amely 
megvolt a nyugalom idején: hiszen a nyu
godt tengeren még a gyakorlatlan is jól ve
zeti a hajót, a vihartól felkorbácsolt habo
kon még a járatos révész is zavarba jut. 
És mi egyéb a hatalom polca, ha nem az 
értelem zivatara? Amelyben az értelem hul
lámai a szív hajóját korbácsolják, ide-oda 
dobálják, hogy a száj és a cselekedet meg
gond9J.atlan kilengései által, mint kiálló 
sziklákon összetörjék. Ily körülmények kö
zött tehát mi a követendő, mi a teendő? 
Az, hogy az erényes ember csak kénysze
rítéssei vállalja a lelkek kormányzását, az 

~~ .. 
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erényeknek híján lévő pedig még kény
szerítve se fogadja el. Ha amaz egyáltalán 
szembehelyezkedik, vigyázzon, nehogy a 
kendőbekötött pénz elrejtéséért elítéltes· 
sék. A pénzt ú. i. a kendőbe kötni annyi, 
mint a kapott ajándékokat a henye kénye
lem restsége alá rejteni (Mt. 25, 18). For· 
dítva, midőn ez kormányzásra törekszik, vi
gyázzon, nehogy a farizeusok módjára a 
rossz cselekedetek példája által akadály 
legyen a mennyországba törekvők útján, 
akik a Mester szava szerint, sem maguk 
oda be nem jutnak, sem másokat oda be
lépni nem engednek (Mt. 23, 13). Fontolja 
még az ilyen meg azt is, hogy aki mint vá·· 
lasztott pásztor a nép ügyét magára vál· 
lalja, a beteghez közelítő orvossá lesz. Ha 
tehát az ő testében még ott élnek a szen
vedélyek, milyen vakmerőséggel siet a be
teg gyógyítására, bár maga is sebet visel 
az arcán? 

X. FEJEZET. 

Milyen legyen a pásztori hivatalra lépő? 

Az, és csakis az állíttassék másoknak min
den tekintetben életpéldául, aki a test ősz· 
szes szenvedélyeinek meghalva, már a lélek 
életét éli, aki a világ szerencséjével nem 
törődik, a megpróbáltatásoktól nem fél, 
csak a belülvalók után kívánkozik. Aki
nek szándékával jól összehangolódva, sem 
a test az ő gyengeségével, sem a lélek 
makacsságával nem mond ellen. Ki a má
sét nem kívánja, de a magáét kiosztja. 
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Aki igaz jámborság által könnyen hajlik 
a megbocsátásra, de a megbocsátásban az 
illö mértéket át nem hágván, nem tér le 
az igazság útjáról. Aki semmi meg nem 
engedettet nem művel, hanem még a 
másoktól elkövetetteket is mint a ma
gáét megsiratja. Aki szívének érzése szerint 
szomorkodik másnak a baján és felebarátja 
jó előrehaladásán úgy örvendez, mint a sa
játján. Aki más egyéb cselekedeteiben is 
annyira példaként állhat mások előtt, hogy 
a multra nézve nincs miért szégyenkeznie. 
Aki úgy igyekszik élni, hogy még felebará
tainak kiszikkadt szívét is tudja tudomá
nyának éltető vizével megöntözni. Aki imá
jának gyakorlatából és tapasztalatából már 
tudja, hogy elnyerheti az úrtól azt, amit 
kér, akinek az elért eredmény folytán már 
már mintegy különösképpen mondatik: Ami 
dőJl te még beszélsz, mondom: Ime itt va
gyok. (lz. 58; 9).11' Ha )jönne hozzánk valaki 
és kérne, hogy egy rá haragvó nagyhatalmú 
férfinál, akit azonban mi nem ismerünk, köz
benjárjunk,· azonnal feleljük: Nem járha
tunk közbe, mert nem vagyunk vele isme
retségben. Ha tehát egyik ember vonako
dik közbenjárni olyan másik embernél, akit 
előbb nem ismert, milyen címen meri ma
gához ragadni a közbenjárás tisztét a né
pért az' Isten előtt az, aki nem tudja, hogy 
az O színe előtt kedves-e vagy nem, életé
nek érdeme által? Vagy hogyan tud más 

u Az új magyar szentirásfordítás szerint: Akkor 
majd könyörögsz és az úr meghallgat, kiáltasz és O 
így szól: Ime, itt vagyok. Iz. 58, 9. 
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számára bocsánatot kieszközölni az, aki azt 
sem tudja, hogy neki meg van-e bocsátva? 
E tekintetben külőnös aggódással kel}f arra 
vigyázni, hogy míg úgy hiszi, alkalmas a 
harag kiengesztelésére, közben saját go
noszsága miatt ki ne hívja azt maga ellen. 
Mindnyájan jól tudjuk, hogy midőn olyan 
valaki küldetik békítésre, aki maga sem 
kedvelt személy, a haragosnak a lelkűlete 
még rosszabbra ingerül. Akit tehát még 
földi kívánságok tartanak fogva, vigyáz
zon, nehogy a szigorú Bíró haragját még 
jobban felgerjesztvén, míg dicsősége mun
kahelyében gyönyörködik, alattvalói romlá
sának előidézője legyen. 

XI. FEJEZET. 

Milyennek nem szabad vállalni a pásztori 
hivatalt. 

Gondosan tegye tehát magát mérlegre 
mindenki, nehogy vezető szerepet merjen 
vállalni, ha benne még kárhozat•osan uralko
dik a bűn, s az, akit saját bűne nyom, köz
benjáró akarjon lenni mások vétkeiért. Ezért 
szól égi szózat így Mózeshez: "Szólj Aran
hoz: Ha valakinek utódai közül, bármely 
nemzedékben testi hibája leszen, ne mutas
son be kenyeret Istenének, (Lev. 21, 17). Az
tán mindjárt azt is hozzáfűzi: Ne járuljon az 
ő szolgálatához, aki vak, aki sánta, aki 
tömpe-, vagy nagy- vagy görbeorrú, aki tö
rött lábú vagy kezű, aki púpos, aki iáiós
szemű, akinek a szemén hályog, a testén ál
landó varr avagy sömör van, vagy aki meg-
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szakadt (Lev. 21, 18-20). Vak ugyanis az, 
aki a természetfeletti szemlélet fényét nem 
ismeri, akit elnyom a jelen élet sötétsége, 
míg a túlvilági fényt nem_szeretvén, azt nem 
is tekinti,· s nem tudja, tettei léptét merre 
irányozza. Azért roondja a prófétáló Anna: 
Szenieinek lábát megóvja s sötétségben né
mulnak el az istentelenek (I. Kir .. 2, 9). Sánta 
pedig az, aki látja ugyan, hogy merre kel
lene menni, de lelke gyengesége miatt éle,.tét 
nem tudja megtartani azon az úton, amelyet 
lát, mert változékony szokása nem szilárdul· 
az erény állapotává s így tetteinek léptei nem 
követik ténylegesen azt, ahová vágya törek
szik. Ezért mondja szent Pál: Fel a lankadt 
kezekkel, és az ingadozó térdeket egyenesít
sétek ki, és egyenes léptekre szaktassátok 
lábatokat, hogy senki se tévelyegjen sán
títva, hanem inkább gyogyulion meg (Z.->íd. 
12, 12-13). Kisorní pedig az, aki n kellő 
mértéktartásra alkalmatlan. Az orral ugyanis 
az illat-ot és bűzt különböztetjük meg. Helye-

' ·sen jelképezi tehát az orr a megkülönbözte
tést, amely által .az erényeket választjuk és 
a vétkeket elvetjük. Ezért mondatik a je
gyes dicséretében is: Orrod, mint a Li~anon 
tornya (Énekek én. 1, 4): az Egyház t. i., 
amely okaiból látja a megkülönböztetés 
adományával a feileményeket kiindulni, 
a hibákból eredő háborúságokat· már mes~zi
ról észreveszi. De vannak egyesek, akik 
mivel korlátoltaknak ítéltetni nem akarnak. 
szerfölötti vizsgálódásokba esvén, túl
ságos szőrszáJhasogatások miatt esnek téve- · 
rléshe. Ezért van a hozzáadás: Nagy vagy 
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görbeorrú. A nagy és görbe orr ugyanis 
jelenti q. különböztetés mértéktelert túlfino
modását, amely míg a kelleténél jobban 
megnőtt, a cselekvés helyességél össze
zavarja. Törött lábú vagy kezű az, aki egy
általán nem tud az Isten útján járni s alap

. jában véve híjával van mindenféle jó ("Se-
lekedetnek: mert ez még annyira sincs, mint 
a sánta, aki ha gyöngén is, de némileg ki
tart, ez azonban minden jótól idegen ma
rad. Hajlotthátú pedig az, akit a földi s~or
goskodás súlya nyom le, hogy soha fölfelé 
ne tekinthessen, hanem mindig csak arra 
nézzen, ami lent van, amit lábbal tipor. Aki, 
ha olykor hall is valamit a mennyei haza 
boldogságáról, a gonosz életmód súlyától 
lenyomva, lelki szemeit nem emeli fel arra: 
mert nem képes gondolkodásának menetét 
fölfelé irányítani az, akit a földi szorgosko
dás rabsága görbévé tett. Az ilyenfélékról 
mondja a zsoltáros: Meggörbültem és szer
fölött megaláztattam (Zsolt. 38, 8; a Heteve
nes fordítás szerint). Akiknek bűn ét maga 
az igazság feddi meg, mondván: A tövisek 
közé eső magvak pedig azok, akik hallgat
ják, de az igék utóbb qz élet gondjai, gaz· 
dagsága és gyönyörüségei közt elfojtatnak, 
és. gyümölcsöt nem teremnek (Luk. 8, 14). 
- Csipás pedig az, akinek elméje ott tün
döklik az igazság megismerésére, de a test 
cselekedetei azt elhomályosítják. A csipás 
szemekben ugyanis a szemgolyók egészsé
gesek, hanem a lefolyó nedv által elgyen
gült szemhéjak megduzzadnak; mivel }:Je
dig a könnyezés miatt gyakran dörzsöltet-
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nek, a szemfény ereje is gyöngül. Éppen 
így vannak némelyek, akiknek eltompítja 
érzékét a testi élet gyakorlása, kik bár ér
telmük segítségével a jót világosan látták, a 
rossz gyakorlása által homályba jutnak. 
Csipás tehát az,· akit éles elmével áldótt 
meg a ·természet, azt azonban megrontja a 
rossz gyakorlása által. Helyesen mondja az 
ilyennek az angyal: Szemkenőccsel kend IJe 
szemedet, hogy láss (Jel. 3, 18). Hogy lós
sunk, szemkenőccsel kentük meg szemün
ket, amidőn az i'gaz világosság fényének 
megismerésére értelmünk élét a jó cseleke
detek gyakorlásának orv•osszerével erősít
jük. Hályog van annak a szemén, aki az 
igazs'A.g fényét nem képes látni, mert okos
sága, vagy életszentsége önhittségétől meg
vakul. A fekete szemfény (pupilla) ugyanis 
lát, hályogtól megfehérítve azonban mit 
sem lát: ha ugyanis az emberi gondolkodás 
magát tudatlannak és bűnösnek tartja, 
·belső világosság ismeretére jut. Ha pedig az 
életszentség és bölcsesség ékességét tulajdo
nítja magának: elzárja magától · a felsőbb 
megismerés fényét s annál kevésbbé hatja át 
az igaz világosság ragyogása, minél inkább 
felmagasztalja magát önhittsége által, amint 
az egyesekről mondatik: Bölcseknek mondo
gatták magukat és eszetelenek lettek (Róm. 
1, 22). Állandó rühöt visel testén az, akin a 
testi zabolátlanság szüntelenül uralkodik. A 
rühességnél ugyanis a belső láz a bőrhöz hú
zódik, ami jól jelenti a buiaságot: mert, ha a 
belső kísértés cselekedetben folytatódik, ez
által a belső láz már a bőr senyvedésévé 
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lett s külsőleg sebzi meg a testet; úgyhogy 
ha gondolatban erőt nem veszünk a gyö
nyörködésen, akkor az a cselekedetben is 
uralkodóvá lesz. Szent Pálnak is a gond
ját mintegy a bőr viszketegségének eltörlése 
képezte, amidön így szólt: Emberi kísértés
nél egyéb ne érjen titeket (1. Kor. 10, 13); 
mintha kifejezetten azt mondaná: Emberi 
gyarlóság a szívben kísértést szenvedni, de 
ördögi gonoszság a kísértés elleni küzde
lemben cselekedetileg meghóaolni. - Sq
mört hord pedig a testén az, akinek lelké· 
ben a kapzsiság eluralkodott: ezt t. i. ha 
kicsiben el nem fojtjuk, mértéktelenül meg
növekszik. A sömör ugyanis fájdalom nél· 
kül terjed a testen, és a megtámadottnak 
undora nélkül terjeszkedvén csúfítja· el a 
tagok szépségét; így a kapzsiság is, a rabul 
ejtett lelken, mig azt gyönyörködtetni lát
szik, sebet üt; mert míg a gondolkodást a 
megszerzendö dolgokra irányítja, ellensé
geskedést szit: ám ebből fájdalom mégsem 
származik, mert a felhevült léleknek gaz
dagságot igér a bűnből. De a tagok éke oda
van, mert általa a többi erények szépsége is 
elhalványul; és mintegy az egész testet el
durvítja, mert a lelket mindenféle hibával 
elárasztja szent Pál tanusága szerint, aki azt 
mondja: Minden bajnak gyökí're a kapzsi· 
ság. (I. Tim. 6, 10). - Megszakadt pedig 
az, aki rút dolgokat tettleg nem müvel, de 
egész gondolkodása állandóan ilyennel van 
tele: nem jut ugyan el a gonosz tett múve
léséig, de minden lelki harc nélkül buia ki· 
vánságokban gyönyörködik. A szakadás 
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kellemetlen v·oltát ugyanis az képezi, hogy 
a belek nedve a nemző szervekbe ömlik, 
ami által ezek éktelenül megduzzadnak. Az 
tehát a megszakadt, akinek minden gondo
lata a bujaságra irányulván, az undokság 
súlyát hordja szívében: és bár tettleg nem 
gyakorolja a rosszat, ettől lelkében még
sem szakad el. S nincs ereje a jó nyilt gya
korlására, mert titkon gonosz terheltség 
húzza lefelé. - Mindannak tehát, aki az 
említett hibák valamelyikében leledzik, ti
los az úrnak kenyéráldozptot bemutatni; 
nehogy képtelen legyen mások bűneit1ek 

igazi letörlésére az, akit még sajátjai csúfí
tanak. - Most miután röviden megmutat
tuk, hogy az arra méltó hogyan jusson el 
a pásztori hivatalra s a méltatlan hogyan 
féljen tőle: ezután adjuk elő azt, hogy a 
méltóan hivatalába lépőnek hogyan kell azt 
gyakorolnia. 



MÁSODIK RtSZ 
A LELKIPÁSZTOR tLETE 

I. FEJEZET. 

Miként lássa el feladatát, aki egyenes úton 
került pásztori tisztébe? 

Az előljáró eljárásmódjának olyan mér
tékben kell felüimulnia a nép magaviseletét, 
amennyire főlötte áll a pásztor élete a nyá
jának. T-örekedjék ugyancsak gondosan 
fontolóra venni, hogy mennyire szükséges 
az egyenes úton való járás annak, akivel 
szemben a népet egyszerűen csak nyájnak 
nevezik. Szükséges tehát, hogy gondolkodá
sában tiszta, cselekedeteiben kiváló, a hall
gatásban okos, a beszédben épületes, az 
egyesekkel a szenvedésben együttérző le
gyen; az elmélkedésben mások fölött álljon, 
a jót gyakorlóknak alázatos társa, a bűnösök 
vétkeivel szemben az igazságosság buzgalma 
által rendíthetetlen, a külsőkben való fogla
latoskodás miatt a belsőre irányuló gondos
kodást ne csökkentse, de a külső dolgok 
gondviselését se hanyagolja el a tisztán lel
kiekkel való törődésben. De amit így össze
foglalóan röviden érintettünk, arról kissé 
bővebben is emlékezzünk meg. 
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II. FEJEZET. 

A lelkipásztor legyen tiszta gondolkodásában. 

A lelkipásztor legyen mindig tiszta gon
dolkodásában, vagyis semmi tisztátalanság 
ne szennyezze be azt, aki azt a feladatot 
vállalta, hogy másoknak még a szívéből is 
kitörölje a fertőzés szeplőit: mert szüksé
ges, hogy tiszta legyen az a kéz, amely 
szennyet akar lemosni, nehogy az érintett 
tárgyat még jobban bemocskoolja, amidőn 
tisztogatván sarat tart. Ezért mondja a pró
féta is: Tisztuljatok meg, kik az Or edényeit 
hordozzátok (Iz. 52, 11). Az úr edény~it 
ugyanis azok hordozzák, akik felebarátaik 
lelkének elvezetését az örök szentélyekbe, 
azok jóváalakíthatóságának hitével, vállal
ják. Jól fontolják meg tehát magukban 
ezek, mennyire meg kell tisztulniok nekik, 
akik saját igéretük által élő edényeket 
visznek az örökkévalóság temploma felé. 
Ezért parancsolja isteni rendelés, hogy 
Ar-on mellén viselje zsinórokkal megerő
sítve az ítélet tudakolóját; azaz, hogy a papi 
szivet ne ejtsék hatalmukba sikamlós gon
dolatok, hanem az .ész józansága kormá
nyozza; se ne goncÍoljon valami helytelent 
vagy haszontalant az, akinek-mások példá
jául odaállítva - élete komolyságával min
denkor meg kell mutatnia, mennyi összesze
dettség lakozik bensejében (Exod. 28, lS). He
lyes a tudakolóra vonatkoozó ama parancs is, 
hogy irassék rá a tizenkét pátriárka neve 
is. Az atyáknak a nevét a szívre írva vi-
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selni ugyanis jelenti a folytonos elmélkedést 
az ősök életéről. Mert a pap akkor él fedd
hetetlenül, ha folyton szeme előtt tartja a 
régi atyák példáit s elnyomja a tiltott gon
dolatokat, nehogy cselekvése lépteit meg 
nem engedett útra irányítsa. Jól mondatik 
továbbá az ítélet tudakolójának; mert a 
lelkipászt•ornak állandóan érzékeny vizsgá
lódással kell a jót a rossztól megkülönböz
tetnie és gondosan megfontolnia, mit, mikor 
és hogyan kell megfelelően tennie; soha 
nem a magáét keresnie, hanem a ma_ga 
hasznát felebarátai javában tekintenie. 
Ezért iratott ugyanott: Az ítélet tudakoló
jába pedig tedd bele a Tudományt és <IZ 

Igazságot, hogy Aron mellén legyenek, 
amikor bemegy az Or elé: így viselje Izrael 
fiainak ítéletét a mellén az Or színe előtt 
mindenkoron (Exod. 28, 30). A papnak lzrael 
fiainak ítéletét a mellen, az úr szine előtt 
viselni és az alattvalók ügyét-baját a pár
tatlan bíró szándékával megítélni annyi, 
hogy semmi emberi szempontot ne vegyít
sen abba, amit Isten helyett állítva gyako
rol,, nehogy az igazságszolgáltatás müvét 
egyéni fájdalomérzet keserűvé tegye. S mi
dőn mások bűneivel szemben ügybuzgónak 
mutatkozik, a magáéi fölött elhalad; nehogy 
az ítélet nyugodtságát vagy titkos irigység 
beszennyezze, vagy hirtelen harag megza
varja. Hanem midőn ann~k fenyegetését 
szemléli, aki mindenek fölött uralkodik, t. 
i. a· belülre látó Bíróét, akkor a legnagyobb 
félelemmel kell, hogy kormányozza alatt
valóit. Míg ugyanis ez a félelem a lelki-
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pásztor lelkét alázat·ossá teszi, egyúttal tisz· 
tit is, nehogy azt vagy a vakmerőség szele 
felfújja, vagy testi élvvágy beszennyezze, 
vagy a mulandók kívánása miatt a földies 
gondolkodás terhe folytán elhomályosuljon: 
amik, ha érintetlenül nem is hagyhatják a 
lelkipásztor lelkét, de iparkodnia kell, hogy 
azokat legyőzze; nehogy az a hiba, amely 
belülről kísérti, a gyönyörködés elpuhultsá
gán keresztül leigázza, s midőn későn üzi 
el azt lelkéből, a beleegyezés tőre leterítse. 

lU. FEJEZET. 

A lelktpásztor cselekedeteiben legyen mindig 
példaadó. 

A lelkipásztor cselekedeteiben legyen 
mindig példás, hogy az élet útját a maga éle
tével mutassa meg alattvalóinak és a pásztor 
szavát és tetteit követő nyáj inkább példái, 
mint szavai nyomán jusson előre. Akinek 
ugyanis már őrhelye mlatt kötelessége a 
legj-obbakat mondani, úgyanúgy kötelessége 
a legszebb példát is mutatni. Sokkal jobban 
hatol ugyanis az a szó a hallgatóság lel
kébe, amelyet a szónoknak az élete érzékel
tet: mert amit szóval parancsol, annak vég
rehajtását példamutatással segíti is. Ezért 
mondja a próféta: Eredj fel magas hegyre, 
te, ki Sionnak jó hírt viszel (Iz. 40, 9). Hogy 
t. i., aki égi dol'gokat hirdet, az alantas 
földi dolgokat elhagyván, a dolgok fölött 
lássék állani, s annyival könnyebben indítsa 
alattvalóit a jóra, amennyire életének ér· 
deme szól hangosan az örökkévalókról. 
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Azért az isteni törvény szerint a pap a jobb 
és különválasztott lapockát kapja áldoza
tul (Ex. 29, 22), h·ogy működése ne csak 
hasznos, hanem egyedülálló is legyen: s ne 
csak a rosszak között tegye azt, ami jó, ha
nem még a jót művelő alattvalóit is úgy 
mulja felül cselekedeteinek értékével, mint 
ahogyan hivatalának méltóságával is fólöt
tük áll. - Eteiül pedig a papnak a szegy 
adatik a lapockával: hogy amit neki az ál
dozatból parancs szerint el kell vennie, 
ugyanazt ne feledje önmagából feláldozni 
a Teremtőnek. Es ne csak szívében gondolja 
a jót, hanem cselekedettel is ösztönözze az 
őt figyelőket jóra, a jelen élet semmi javát 
ne kívánja, a megpróbáltatásoktól ne iéi
jen, a világ csábításait belső undorral 
vegye semmibe, fenyegetéseit pedig a benső 
megnyugvás kellemeire gondolva vesse 
meg. Továbbá ugyancsak isteni parancsra a 
papnak mindkét válla vállkendővel fedetik 
be (Exod. 29, 5), hogy mind a jó és balsors
ban az erény díszével erősíttessék: és szent 
Pál szavai szerint (II. Kor. 6, 7) jobb és bal 
felől az igazság fegyverzetében járva csak a 
belülvalókra törekedjék és semmiféle ala
csonyrendű gyönyörködtetés félrelépésre ne 
indítsa. Ne tegyék büszkévé a sikerek, ne 
zavarják meg a szerencsétlenségek, kedvező 
adottságok élvezetre ne puhítsák, nehéz hely
zet csüggedtségbe ne taszítsa: hogy miköz
ben lelkének elhatározását semmiféle szen
vedély nem alacsonyítja le, ezáltal mutassa 
meg, hogy mindkét vállát szép vállkendő 
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fedi. Helyes az a rendelkezés is, hogy a 
vállkendő aranyból, kék-, bibor-, kétszer 
festett karmazsin-színű fonalból és sodrott 
bisszusból legyen (II. Móz. 28, 8), hogy ez 
mutassa: a papnak az erények sokféleségé
vel kell tündökölnie. 

A pap öltönyén mindenekelőtt az arany 
fénylik, hogy benne főként az értelem böl
csessége ragyogjon. Ehhez járul az ég szí
nét tükröző jácint, hogy az; értelmével fel
fogott dolgok által ne alacsony érzésekre, 
hanem az égiek szeretetére ébredjen, ne
hogy míg az öndicséret az óvatlant rabul 
ejti, az igazság megértésétől megfosztassék. 
Az aranyhoz és kékhez bíbor · vegyíttetik; 
hogy t. i. az örökkévalókat hirdető és re
mélő papi szív a bűnök belső kísértéseit el
nyomja, azoknak mintegy királyi fölény
nyel ellentmondjon, mindig a belső meg
ujulás nemes értékét tekintse és égi király
ságának öltönyét erkölcseivel védje meg a 
maga számára. T. i. erről a lelki nemesség
ról mondja Szent Péter: Ti pedig válasziott 
nemzetség, királyi papság (I. Pét. 2, 9). Hi
bát leküzdő hatalmunkról ilyen szavakkal 
biztosít bennünket szent János: Mindazok
nak pedig, akik befogadák, hatalmat adu, 
hogy Isten gyermekeivé legyenek (Ján. 1, 
12). A lelkierósségnek ezt a méltóságát 
szemléli a zsoltáros mondván: Mily tiszte
letreméllők előttem, Isten, a te barátaidP 
mily hatalmas az uralmuk/13 (Zsolt. 138, 17). 

n Az uj magyar fordítás szerint: gondolataid. 
n Az új fordításban: számuk. 

Keresztény remeklrók. 5. 
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A szentek elméje ugyanis leginkább akkoJ 
magasztaltatik fel, amikor kivülről úgy lát· 
szik, hogy a legmegalázóbb dolgokat szen· 
vedik. Az aranyhoz, kékhez és bíborhoz 
kétszer festett karmazsin selyem is járul, 
hogy a belülre látó bíró szemében minden 
jó erényt a szeretet díszítsen, s mindenek, 
amelyek az emberek előtt fényben ragyog· 
nak, a titkos ítélőbíró szemében belső sze· 
retetnek tüzétől égjenek. Amely szeretet 
aztán, mivel egyszerre szereti Istent és a 
felebarátot, mintegy kettős színben tündö
köl. Mert, aki úgy áhítja Teremtőjének 
szemléletét, hogy felebarátai gondozását el
hanyagolja, vagy úgy viseli gondját feleba
rátainak, hogy ellankad benne Isten szere
tete, annak vállravaló díszéből hiányzik d 

kétszerfestett kannazsinselyem. De míg a 
lélek a szeretet parancsára törekszik, két· 
ségtelenül hátra van még, hogy a test ön· 
megtagadás által sanyargattassék. Ezért 
adatik a kétszer festett karmazsinhoz sod· 
rott bisszus. A földből veszi ugyanis a bisz
szus csillogó színét. S mi mást jelent a bisz· 
szus, mint a test szűzies tisztaságának ékes
ségét? A sodrott bisszus a vállkendő szép· 
ségéhez hozzászámíttatik, mert a szűzesség 
akkor nyeri el a tisztaság tökéletes fényét, 
amidőn önmegtagadás által a test megtörik. 
És midőn a többi erények között a sanyar
gatott testnek az érdeme is növekszik, a 
vállravaló sodrott bisszusa különböző szí
nekben fénylik. 
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IV. FEJEZET. 

Legyen a lelkipásztor a hallgatásban okos, a 
beszédben hasznos. 

A lelkipásztor a hallgatásban okos, a 
beszédben pedig hasznos legyen, ne
hogy az elhallgatandékat elmondja, az el
mondandókat pedig elhallgassa. Mert amint 
a vigyázatlan beszéd tévedésbe ejti, úgyan
úgy a helyén nem való hallgatás meghagyja 
a tévedésben azokat, akik felvilágosíthaták 
lettek volna. Mert a vigyázatlan pásztorok 
gyakran az emberi kegy elvesztésétől félvén, 
n,em merik szabadon megmondani az igazat 
s az Igazság szavai szerint a nyáj őrizetét 
már nem a pásztorok odaadásával, hanem 
béresek módjára végzik, mert a farkas jöt
tére elfutnak és csendben elrejtözködnek 
(Ján. 10, 12). Ezért feddi meg öket az úr. a 
próféta által mondván: Ugatni nem tudó 
néma kutyák (Iz. 56, 1 O). Ezért panaszkodik 
ismét mondván: Nem keltetek fel ellenál
lásra,14 sem falat nem emeltetek Izrael háza 
számára, hogy helytálljatok a harcban az 
Or napján (Ezek. 13, 5). Ellenállásra felkelni 
t. i. annyi, mint nyilt szóval szembeszállni 
a nyáj védelmére a világ hatalmasságaivaL 

· E:s az úr napján helytállani a harcban annyi, 
mint a gonoszak törekvéseinek az igazság 
szeretetéböl ellenállni. Az igazat megmon
dani félő lelkipásztor, mi egyebet tesz, mint
hrogy hallgatás formájában megfutamodik. 
Ha ellenben a nyáj védelmére kel, falat vet 

1• A héber szöveg szerint az új magyar fordítás
ban: Nem léptetek a résbe. 
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közbe az ellenségnek Izrael házáért. Azért 
szól az lrás újra a vétkező népnek: Amit a 
te prófétáid neked jósoltak, csalárdság volt 
és balgaság; nem tárták fel gonoszságodat, 
hogy bűnbánatra indítsanak téged (Jer. Sir. 
2; 14). A Szentírásban ugyanis prófétáknak 
neveztetnek néha a tanítók, akik míg a je
lenvalók mulandóságát hirdetik, kinyilvánít
ják, mi a jövendő. Akiket az isteni szó 
hamisságok látásáról fedd meg; mert midón 
félnek megróni a bűnöket, oktalanul a biz
tonság igéretével kecsegtetik a vétkezőket; 
egyáltalán nem nyilatkoztatják ki a vétke
zök hamisságait, mert félnek a támadó szó
tól. A megnyitó kulcs t. i. a feddő szó, mert 
a megrovással felfedi a bűnt, amelyet gyak
ran az sem vesz -észre, aki elkövette. Ezért 
mondja Szent Pál: Az egészséges tanítás 
alapján képes legyen inteni, s azokat, kik el
lenmondanak, megcáfolni (Tit. l, 9). Ezért 
szól Malachiás: A pap ajka tudást őriz, és 
tanítást keresnek szájából, mert ő a seregek 
Urának követe (Ma:t9ch. 2, 7). Ezért int az 
úr lzaiás által, mondván: Kiálts, abba ne 
ha!Jyd, emeld fel hangodat, mint a harsona 
(Iz. 58, 1). A kikiáltó tisztét vállalja ugyanis 
magára minden pap, hogy kiált·ozván előtte 
haladjon a majd félelmetesen megjelenő Bí
rónak. Az igehirdetéshez nem értö pap, a 
néma hírnök miféle hangos figyelmeztetést 
tud majd adni? Ezért van az, hogy a Szentlé
lek az első lelkipásztorokra nyelvek alakjá
ban szállott le (Csel. 2, 3): mert akiket betöl
tött, azonnal maguktól beszélökké lettek. 
Ezért parancsolja meg Mózes, hogy a szen-
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télybe lépő pap csengettyűs köntöst öltsön 
magára (Exod. 28, 33), hogy t. i. hangoztassa 
a hirdetés szavait, nehogy hallgatásával ki
váltsa az égből alátekintőnek ítéletét. Meg 
van .ugyanis írva: hogy hallatszék a csengés, 
amikor bemegy a szentélybe az Or színe elé, 
meg amikor kijön, hogy halállal ne lakoljon 
(Exod. 28, 35). A pap ugyanis bemenvén 
vagy kijövén meghal, ha tőle szó nem hal
latszik: mert a titkot is látó Bíró haragját 
magára vonja, ha a prédikálás csengése nél
kül jár-kel. Helyes az a leírás, hogy a csen
gettyűk a köntösre voltak illesztve. Mert mit 
is jelenthetne mást a pap öltönye, mint an
nak helyes cselekedeteit? lgy tanuskodik 
erről a próféta: Papjaid öltözzenek igaz
ságba ~solt. 131, 9). A köntösre vannak te
hát erősítve a csengettyűk, hogy az élefnek 
az útját a pap nyelvén kívül annak tettei is 
bangosan hirdessék. Amikor pedig a lelki
pásztor a beszédré készül, vigyázzon, hogy 
nagy körültekintéssel beszéljen, nehogy a 
beszéd hevétől hebehurgyán elragadtatva, a 
tévedés mételyével sebezze meg a hallgató
ság lelkét, és míg bölcsnek szeretne látszani, 
az egység kötelékét oktalanul szétszagassa. 
Ezért mondja az Igazság: Legyen só benne
tek és legyen béke közöttetek (Mk. 9, 49). 
A só ugyanis a szólás okosságát jelenti. Aki 
tehát okosan akar szólani, nagyon óvakod
jék, nehogy beszédével megzavarja a hall
gatók egységét. Ezért mondia Szent Pál: 
Senki se gondoljon maqáról kelleténél töb
bet; hanem józanul gondolkodjék (Róm. 1~ 
3). !"imen van, hogy isteni akaratra a ruhán 
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a csengettyűk mellé gránátalmák helyeztet
nek (Exod. 28, 34). Mit jelent ugyanis a grá
nátalma, mint a hit egységét? Mert ahogyan 
a gránátalmában egy külső héj alatt belül 
több mag rejlik, úgy köti össze az Anya
szentegyháznak hitegysége magán beli.U a 
különböző érdemekkel bíró számtalan népe
ket. Amit már előbb is mondtunk, hogy a 
lelkipásztor vigyázatlanul nekirohanva ne 
szónokoljon, azt maga az Igazság is hango
san hirdette tanítványainak: Legyen só ben
netek és legyen béke közöttetek (Mk. 9, 49). 
Mintha a papi ruha jelképe által azt mon
daná: A csengettyűk mellé illesszetek grá
nátalmákat, hogy minden beszédetek által 
a hitegységet gondos óvatossággal fenntart
sátok. A lelkipásztoroknak gondos ráfigye
léssei nemcsak arra kell vigyázniok, hogy 
semmi igaztalant ne mondjanak, hanem még 
arra is, hogy az igazat sem kiélezve és hely
telenül adják elő: mert igen gyakran elvész 
a beszéd hatásossága, amidőn az a hallga
tóság lelkében a vigyázatlan és oktalan fe
csegés által súlytalanná válik; s magát a 
szónokot is rossz színben tünteti fel az olyan 
bőbeszédiíség, amely nem érti a módját: 
hasznára lenni hallgatóságának. Jól mondja 
ezért Mózes: Az olyan férfiú, aki mag
iolyásban szenved, tisztátalan legyen (Levit. 
15, 2). A hallgatóság lelkében ugyanis 
a keletkező gondolatnak a magja a hallott 
beszédnek a minősége, mert miközben a fül 
a beszédet felfogja, az észben gondolat szü
letik. Ezért is neveztetett e világ bölcseitől 
a k~ló igehirdető szószaporftónak. Tisztá .. 
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talan tehát a neve a magfolyásban szen
vedőnek, mert mint a sokbeszédűség rabja 
azáltal fertőzteti meg önmagát, hogy míg 
rendezett beszéddel a hallgatóság lelkében 
a helyes gondolatot ébreszthetne: de vigyá
zatlanul bőbeszédűségbe esvén nem élet
fakasztásra, hanem tisztátalanságra önti 
ki magját. Azért mondja Szent Pál is, midőn 
tanítványát az igehirdetésben való kész
ségre inti: Kérve kérlek az Isten előtt s Jé
zus Krisztus előtt, ki ítélni Jog elevenelcet 
s holtakat, az ő eljövetelére és az ő orszá
gára: hirdesd az igét, állj elő vele, akár al
kalmas, akár alkalmatlan (II. Tim. 4, l): 
előbb említi az alkalmast, mint az alkalmat
lant; mert a hallgatóság lelkében a maga hit
ványságával önmagát rontja le, ha nem tud 
alkalmasan szólni alkalmatlan viszonyok 
közt. 

V. FEJEZET. 

A lelkipásztor legyen a szenvedésben minden
klvel együttérző s elmélyillésbeu álljon mások 

fölött. 

Legyen a lelkipásztor a szenvedésben 
mindenkivel együttérző s az elmélyülésben 
mindenkit felülmúló, hogy mind bensőséges 
kegyessége által mások gyarlóságát magára 
vegye, mind pedig az elmélkedés mélysége 
által a természetfölöttiek után vágyakozva 
önmagát is felülmúlja; nehogy vagy magasra 
törvén felebarátai gyarlóságait megvesse, 
vagy felebarátai gyarlóságaihoz hasonulván 
elmutassza a felülvalók után vágyódni. Ezért 
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van, hogy Szent Pál a paradicSromba ragad
tatik és a harmadik ég titkait vizsgálja (II. 
Kor. 12, 3), s mégis a láthatatlanok szemlé
letére emelkedve, eszét a test börtönére irá
nyítja s arra nézve ad tanítást, titkos dolgai
ban ki-ki hogy viselje magát, mondván: 
A paráznaság miatt azonban minden férfiú
nak legyen meg a maga felesége, és min
den asszonynak legyen meg a maga férje (l. 
Kor. 7, 2). Majd kevéssel utána: Ne tartóz
kodjatok egymástól, legfeljebb közös aka
ratból egy időre, hogy az imádságnak élje
tek; azután ismét keljetek össze, hogy a sá
tán meg ne kísértsen titeket (1. Kor. 1, 5). 
Ime, már égi titkokba avattatik be és mégis 
a leereszkedés érzése által beletekint a testi 
emberek lakába s míg elragadtatva a látha
tatlanokra emeli föl tekintetét, szánakozásá
ban a gyarlók titkaira fordítja lelki szemét. 
Elmélkedésével az égbe hatol, gondossága 
még sem hagyja el a földi emberek Jakát: 
mert a szeretet kötelékével a legmagaszto
sabbakat és legegyszerűbbeket egybefűzve, 
egyrészt a benne lévő lélek erejével lendü
letesen emelkedik a magasba, másrészt ke
egyessége által mások bajaival nagylelkűen 
egy\,ittszenved. Ezért is mondja: Ki szenved, 
hogy én ne szenvednék? Ki botránkozik 
meg, hogy én ne égnék (II. Kor. 11, 29)? 
Majd ismét: A zsidóknak mintegy zsidóvá 
lettem (l. Kor. 9, 20). Arnivé nem a hit el
vesztése, ganern kégyessége kiterjesztése ál
tal lett, h<fgy a hitetlenek személyét mintegy 
fölvéve, önmagán tanulja meg, miként kell 
másokon könyörülnie, hogy azt cselekedje 
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ezekkel, amit hasonló esetben a maga osz
tályrészeül igazán akart volna. Ezért mondja 
ismét: Mert ha esztelenek vagyunk, Istenért 
van az; ha eszesek vagyunk, értetek van az 
(II. Kor. 5, 13); mert tudott mind elmélkedés-· 
sei magasraemelkedni, mind leereszkedéssei 
hallgatóit megenyhíteni. Jákob is lent ken
vén meg a követ, az Urat felülről támasz
k-odni s az angyalokat fel és alászállni látta 
(Gen. 28, 12): mert az igazi igehirdetők nem
csak fönt, az Egyház fejét, t. i. az Urat kí
vánják elmélkedésükben, hanem könyörüle
tességgel le is szállnak a'nnak tagjaihoz. Mó
zes is gyakran lép a szent sátorba s jő ki 
onnan, hogy aki bent szemlélődésre emelke
dik, kint a gyarlók ügyeiben szorgoskodjék. 
Bent Isten titkait látja, kint a testi emberek 
terheit viseli. Kétes ügyeiben mindig a szent 
sátorhoz siet, a frigyszekrény előtt kér taná
csot az úrtól, kétségtelen példát nyujt-,rán 
ezzel a lelkipásztoroknak, hogy amidőn kint 
kételkednek, mit is tegyenek, magukba száll
ván mintegy a sátorba térjenek, s kételyeik
ben bensőleg a Szentírás lapjait forgatván, 
mintegy a frigyszekrény előtt kérjenek ta
nácsot az úrtól. lgy az embervoltunk felvé
telével magát nekünk mutató Igazság is a 
hegyen imába merül, a csodákat a város-ok
ban müveli (Lk. 6, 12), a példaadás útját ké
szítvén ezzel a jó pásztoroknak, hogy bár el
mélkedésükben a mennyeieket áhítiák, a 
gyöngélkedők szükségleteivel együttszen
vedvén, vegyüljenek közéjük: mert csak ak
kor emelkedik a szeretet csodálatos magas
ságokba, amikor irgalmasan az embertestvé-
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rek bajaihoz odahajlik; és minél jóságosab
ban E!reszkedik le az egyszerű dolgokig, an
nál izmosabban jut el a magasságokig. 
Olyannak mutassák mindig magukat az elöl
járók, hogy titkos dolgaikat se szégyeljék 
előttük felfedni az alattvalók; hogy midőn e 
kisdedek a kísértések hullámait szenvedik, á 
lelkipásztor megértéséhez, mint az anyai 
ölhe menekü11enek és azt, ami a kísértő bún 
szennyéből rátapadt belátása szerint, buzdf
tásának vigasztalásával és imádságos köny
nyekkel mossa le. Ugyanezért a templom aj
ta1a előtt a belépők kezeinek megtisztítására 
érc-tengert, azaz medencét tartott tizenkét 
tulok, amelyek eiülről ugyan látszottak, de 
hátulról el voltak rejtve. f:s kit jelképez a 
ti2'enkét tulok, ha nem a lelkipásztorok egész 
rendiét Ezekről mondja Szent Pál magyará
zata szerint a törvény: Ne kösd be száját n 
nyomtató ökörnek (I. Kor. 9, 9. Deut. 25, 4l. 
Ezeknek uqyan nyilt tetteit látiuk. de hoqy 
valion a szigorú ítélőbírónál azokból később 
a titkos visszafizetésnéJ mi marad. nem tud
juk. Kik midón felebarátaik bevallott bűneit 
leereszkedő türelemmel tisztogatiák, mint
ePv medencét tartanak a temolom beiárata 
előtt, hogy aki az örökkévalóság aitaián át 
bP.léoni iparkodik, kísértéseit lelkipásztora 
előtt meqmutassa és így minteqv meqmos
sá'k Qondolkodásuk és cselekedeteik kezeit a 
tulkok által tartott medencében. Gval<ran 
mP.otörténik, hoqy mig ,a lelkipásztor mások 
kísértéseit részvéttel hallqatia meo. az e'
mond•ott kísértések őt maQát kezoik zak
latni: mert kétségtf'lenül szennyes lesz an-
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nak a medencének a vize is, amelyben a 
népsokaság mosogatja magát. Mert midön 
a mosakodók szennyét fölveszi, öntisztasá
gának szépségét mintegy elveszti. De ettől 
ne féljen a lelkipásztor, mert a mindent pon
tosan mérlegre tevő Isten annál könnyebben 
ragadja ki saját kísértéséből, minél könyörü
letesebben fáradozik a másé körül. 

VI. FEJEZET. 

Legyen a lelkipásztor a jóknak alázatos társa, 
a vétkezök bfineinek igazságos buzgalmú birája. 

Legyen a lelkipásztor a .jó úton járóknak 
alázatos társa, a bűnösök vétkeinek pedig 
az igazságos buzgóságtól irányított bírája, 
hogy· a jók között ne helyezze magát mások 
fölé, de midőn a rosszak bűne megkívánja, 
azonnal emlékezzék elöljárói hatalmára: s 
így, mind a tisztességkívánást háttérbe szo
rítván, egyformának tekintse magát -a. jámbo
n)l élókkel, mind pedig a romlottakkal 
szemben ne féljen jogos hatalmával 'élni. 
Mert mint az Erkölcstanban mondottam (lib 
21. n. 22), bizonyos, hogy a természettől 

minden ember egyenlővé" alkottatott, de az 
érdemeknek ~ülönbözősége szerint a bűn 
az egyiket a másik alá veti. Magát ezt a 
különbözőséget pedig, amely a bűnból sz~r- · 
mazik, isteni ítélet méri fel, hogy mivel nem 
tud minden ember egyformán megállani, 
egyik a másiktól irányíttassék. Ezért az ösz. 
szes előljárók ne helyzetük hatalmát, hanem 
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állapotuk egyenlóségét vegyék fontolóra s 
az embereken ne uralkodni, hanem nekik 
használni akarjanak. Az emlékek szerint 
ugyanis ősapáink nem emberek királyai, ha
nem barmok pásztorai voltak. És amidőn az 
úr Noénak és fiainak mondá: Szaporodju· 
tok, sokasodjatok és töltsétek be a földet, -
mindjárt hozzáfűzte: Féljen és rettegjen 
titeket a föld minden állata (1. Móz. 9, 1-2). 
Mivel tehát csak az állatok fölé kiterjedő 

félelemre és rettegésre van parancs, nyilván 
tilos az az emberekkel szemben. Az ember 
ugyanis a természet rendje szerint csak az 
oktalan állatok, nem pedig a többi emberek 
fölé helyeztetett, ezért mondja az lrás, hogy 
csak az állatok és nem az emberek féljenek 
tőle, mert az a természet elleni gőgösség 
volna egyenrangútól akarni félelmet. És 
mégis szükséges, hogy az előljáróktól félje
nek az alattavalók, amidőn észreveszik 
ezeken az Istenfélelem hiányát, hogy le~
alább emberi félelemból tartsanak a bűntől, 
ha az isteni ítélettól nem rettegnek. Az elől
járók ugyanis az igy kiváltott félelem miatt 
egváltalán nem kevélykednek, mert nem 
safát dicsőségüket, hanem az alattvalók 
megigazulását keresik. Mikor UQyanis a ~o
noszul élőktől félelmet követelnek, mintha 
álJatok és nem emberek fölött uralkodná
nak, mert t. i. amely szempontból állativá 
váltak az alattvalók, asszerint félemlíten· 
dák meg. 

Gyakran azonba:r. a lelkinásztor a töbhiek 
fölé való helvezése által felfuvalkodott ~on. 
dolatokba esik, és mig minden rendelkezé-
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sére áll, óhaját parancsként gyorsan teljesi· 
tik, míg összes alattvalói helyes tetteit dicsé. 
rik, helytelen tettei ellen pedig eréllyel nem 
lépnek föl, sőt legtöQbször dícsérik akkor 
is, amikor feddésben kellene részesíteni, az 
alattvalóitól jövő dícséretektől félrevezetve, 
gőgös lelkületűvé válik és míg kívülről rop
pant kedvezéssei veszik körül, belülről ér· 
ték hiján lesz és önmaga ellenőrzését el· 
hanyagolva idegen nyilatkozatok leple alá 
húzódik s olyannak hiszi magát, ahogyan 
azt kívülről másoktól hallja, nem pedig 
ahogyan önmagát lelkében megítélni kel
lene. Az alattvalókat lenézi s nem ismeri el 
őket magával egyenlőnek a természet rendje 
szerint, és akiket a hatalom birtoklása 
szerint meghalad, élete érdemeivel is azok 
fölé emelkedőnek képzeli magát. Bölcsebb
nek tartja magát mindazoknál, akikkel szem
ben több a hatalma. Bizonyos élre helyezi 
önnönmagát és aki a természet rendje szerint 
egyenlő a többiekkel, méltatlannak gon
dolja, hogy ez egyenlőség alapján tekíntsen 
másokra és így egészen ahhoz válik ha
sonlóvá, akiről ez iratott: Szembenéz minden 
nagys(lggal: ő a király minden kevély állat 
fölött (Jób 41, 25). Ki egyedüli hatalmat 
óhajtván s az angyalok társas életét lenéz
vén mondja: Északra helyezem székheiye
met és a Magasságbelihez leszek hasonló 
(Iz. 14, 13).15 lgy mig külsőleg a hatalom 

ll A Nagy szent Gergelytól idézett latin szöveg 
szószerinti fordítása. Az új magyar fordítás szerint: 
az Iz. 14, 13 fordítása: Te azt gondoltad magadban: 
az égbe megyek fel én, az Isten csillagai fölé állitom 
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csúcsára emelkedik, belsőleg isteni íélettel 
a káthozat vermébe jut. A lázadó angyal· 
hoz lesz hasonló, miközben nem akar embe
rekhez hasonló ember lenni. Saul is aláza
tosságának érdeme után a hatalom csúcsán 
gőgös felfuvalkodottságba esett: az aláza
tosság emelte őt fel, a gőg vetette le trónjá
ról az úr tanusága szerint, mondván: Nemde, 
noha kicsiny is voltál magad szemében, 
Izrael törzseinek fejévé lettél (l. Kir. 15, 17)? 
Előbb ugyanis őnszemében kicsinynek látta 
magát, de földi hatalommal felruházva, már 
nelll tartotta magát jelentéktelennek. A töb
biekkel ugyanis összehasonlítván magát, 
minthogy azoknál többet tehetett, mind
egyiknél nagyobbnak, képzelte magát. Pedig 
csodálatos módon midőn önmaga előtt ki· 
csíny, Isten előtt nagy; amikor pedig ön
maga előtt nagy, Isten előtt kicsiny volt. 
Igen gyakran tehát mikor ·az alattvalók fö· 
lötti hatalom folytán a lélek felfuvalkodik, 
a hatalom nagyságának csábításától a ke-' 
vélység bűnébe esvén romlásba dől. A hata
lommal helyesen él az, aki tudja azt mind 
kézben tartani, mind fékezni. Jól gazdálko
dik vele az, aki tud általa mind a bűnök fölé 
emelkedni, mind pedig birtokában is a 
többiekkel egyenlőnek lenni. Az emberi ész 
gyakran ugyanis még akkor is elbizakodik. 
ha semmi hatalma sincs; mennyivel inkább 
kevéllyé válik tehát, ha hatalomhoz is jut1 
Ezt a hatalmat az kezeli jól, aki gondosan 

trónomat, megtelepszem a találkozás hegyén, a távol 
északon. 
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tudja belőle felhasználni azt, ami jóra segít 
és fékentartani, ami kísért; magát a többiek
kel egyformának tekinteni és mégis a jóvá
tétel buzgamával- a bűnösök ellen fellépni. 

Jobban megismerjük ezt a különbség
tevést, ha az első pásztor példáját szem· 
ügyre vesszük. Péter ugyanis Isten rendelé
séból az Anyaszentegyház kormányzását 
átvévén a helyes utat járó, és az előtte alá
zatosan leboruló Kornéliusnak túlzott tiszte
letét visszautasította s magát hozzá hasonló
nak ismerte el, mondván: Kelj· fel, magam 
is ember vagyok (Csel. 10, 26). De midőn 
rájött Ananiás és Saphira bűnére, egyszerre 
megmutatta, mennyi hatalma van mind
nyájo~ fölött (Csel. 5, 5). Látnoki lélek
kel ugyanis megfeddvén őket, szavára életö· 
ket veszték; és a vétkesekkel szemben az 
Egyház fejének mutatta magát, míg a jóéletű 
testvérek között a neki nagy mértékben 
nyujtott tiszteletről nem akart tud,ni. Amott 
az egyenlőségnek a közösségét érdemelte 
ki az életmód szentsége, itt a jóvátétel buz· 
galma igénybe vette 'a hatalmi jogot. Pál 
sem akar tudni a maga hatalmáról a jámbor 
életű tesvérek között, midőn így szól: Mert 
nem uralkodunk hiteteken, hanem örömötök 
segítői vagyun.k. És azonnal hozzáfűzi: Men 
a hitben erősen álltok (II. Kor. 1, 23). 
Mintha szavait értelmezné, mondván: Azért 
nem uralkodunk hiteteken, mert erősen áll
tÓk; egyenlők vagyunk ugyanis veletek 
abban, amiben ismerjük, hogy erősen álltok. 
Ugyancsak nem tartotta magát testvérei elül
járójának, amikor ezt mondá: Ogy voltunk 
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köztetek, mint kicsinyek (l. Thess. 2, 7). És 
ísm,ét: Mi pedig a ti szolgáitok Krisztus által 
(II. Kor. 4, 5). Mihelyst azonban feddésre 
szoruló bűnt talált, azonnal tanítónak érezte 
magát mondván: Mit akartok? Vesszővel jöj
jek hozzátok? (1. Kor. 4, 21). 

Akkor kormányoz tehát jól a főhatalom, 
midőn az előljáró inkább a bűnökkel, mint a 
személyekkel szemben érezteti hatalmát. Az 
előljárók a vétkes alattvalók büntetésekor 
azonban gondosan ügyeljenek arra, hogy 
jogszerű hatalommal fenyítsék meg .ugyan 
a fegyelem áthágását, de az alázatosság meg
őrzése által magukat a büntetendő testvérek
kel egyenlőknek tartsák: habár néha még az 
is méltányos, hogy az általunk megfenyítet
teket hallgatag megfontolással magunk elé 
helyezzük. Azoknak vétkeit ugyanis mi a 
fegyelem szigorával büntetjük, azokért 
pedig, amiket mi követünk el, még csak dor
gáló · szóval sem sértetünk. Annál inkább 
vannak bűneink kötve az úr előtt, minél 
inkább büntet!enül vétkezünk az emberek 
előtt. A mi fegyelmezésünk pedig az alatt
valókat Isten ítélőszéke előtt annál szr.tba
dabbá fogja tenni, minél kevésbbé marad 

. itt vétkük fenyítés nélkül. A szívben tehát 
az alázatosság, a cselekedetben pedig a fe
gyelem őriztessék meg. Megfontolt figyelem
mel kell arra lenni, nehogy míg módfeletti 
az alázatosság erényének őrzése, a kormány
zás jogai veszendőbe menjenek, s, míg az 
előljáró a kelleténél jobban megalázza ma
gát, nem tudja az alattvalók életét a fegye
lem korlátai közé szorítani. Külsőleg tehát 
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tartsák meg a lelkipásztorok azt, ami mások 
hasznára szo1gál, belülről pedig őrizzék meg, 
ami miatt öket - véleményük szerint -
félik. Mmdazáltal kellően alkalmazott jelek
ből az alattvalók is vegyék észre, hogy ben
sejükben alázatosak; hogy találjanak tekin
télyökben olyant, ami miatt félnek tőlük, és 
alázatosságukban olyant, amit utánzandó
nak ismernek meg. Szünet nélkül töreked
jenek tehát az elöljárók arra, hogy minél 
nagyobb a hatalmuk külsö látszatra, annál 
kisebbé tegyék azt belülről önmagukban, 
nehogy megkösse elméjüket, öntetszelgésre 
ragadja lelküket, nehogy már ne tudjon urrá 
lenni afölött az értelem, aminek uralomvágy
ból rabjává lett. Hogy az előljáró lelkülete 
az önhatalom gyönyörködésében kevély
ségre ne ragadtassék, helyesen mondja a 
bölcs: Vezérré tettek téged, ne gőgösködj, 
hanem olyan légy közöttük, mint egy kö:zü
lük. (Ecel. 32, 1).16 Ezért mondja Szent Péter 
is: Nem mint uralkodók a választottak fölött, 
hanem szívből, mint a nyájnak példaképei 
(1., P ét. 5, 3). Ezért mondja maga az Igazság 
is, az erények mélyebb értékére mutatván 
rá: Tudjátok, hogy a népek fejedelmei ural
kodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmat gyal<o
rolnak felettük. Nem úgy leszen tiköztetek; 
hanem aki közületek nagyobb akar lenni, 
legyen a ti cselédetek, és aki első akar lenni 
köztetek, az lesz a ti szolgátok; miként a.z 
Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgál-

16 Az új fordításban: A lakoma fejévé tettek? El 
ne bízd magadati Légy olyan társaságukban, mint 
aki közülök való! 

Keresztény remeklrók. 5. 5 
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janak, hanem hogy ő szalgáljon (Mt. 20, 
25-28).' A hatalmat nyert, de felfuvalkodott 
szolga büntetéséről pedig ilyeneket mond: 
Ha pedig a gonosz szolga azt mondja szívé
ben: Késik az uram, és verni kezdi szolga
társait, és a részegesekkel eszik és isziJ,: 
megjön majd annak a szolgának ura, amely 
napon nem várja és amely órában nem 
tudja; és elszakítja őt, és részét a kép
mutatókkal adja ki (Mt. 24, 48-51). 

Mert méltán a képmutatók közé számít
ják, aki a fegyelem külszíne alatt a kor
mányzás szalgálatát uralkodással cseréli 
fel; és mégis néha súlyosabb az a vétek, 
ha a gonoszok kőzött inkább az egyenlőség, 
mint a fegyelem őriztetik meg. Igy a hamis 
kegyességtől megejtett Heli is vétkes fiait 
büntetni nem akarván, fiaival együtt a szi
gorú bíró által súlyos büntetéssel sujtatott 
(L Kir. 4, 11). Isteni ítélet szól ugyanis így 
hozzá: Jobban tisztelted fiaidat, mint enge;n 
(I. Kir. 2, 29). Hasonlóképen feddi meg a 
pásztorokat a próféta által: A sebesültet nem 
kötözgettétek be, az eltévedtet nem hoztá-. 
tok vissza (Ezek. 34, 4). Az eltévedtet ugya
nis nem viszik vissza akkor, amidőn valaki 
bűnbe esve, a lelkipásztori gondoskodás nem 
állítja benne vissza a megigazultság állapo
tát.· A törött tagot pedig akkor kötőzik be, 
amidőn a bűnt megfenyítik, nehogy a seb 
pusztulást okozzon, ha annak gondos kötö
zés elejét nem veszi. 

De gyakran a törés még veszélyesebbé 
válik, amidőn a tőrt tagot vigyázatlanul kö
tözik be, úgyhogy sokkal jobban érzi a haso-
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gatást, ha szerfölötti kötözéssei összeszorít
ják. Azért szükséges, hogy midőn a javí
tandó bűn sebét az alattvalókban bekötözik, 
az gondos mérséklettel történjék s az elöl
járó úgy gyakorolja a vétkesekkel szemben 
a fegyelmezés jogát, hogy az irgalmasság 
érzületéről se feledkezzék meg. Legyen 
gondja rá a lelkipásztor~ak, hogy alattvalói
nak kegyessége által anyja, fegyelmezése 
által pedig atyja legyen. Es pedig - figyel
mes körültekintéssel - úgy, hogy sem az 
ítélkezés szigorú, sem a kegyesség elpuhult 
ne legyen. Mert mint már az Erkölcstanban 
(lib. 20. n. 4) is mondottuk, sokat rombol a 
büntetés vagy könyörületesség, ha egyiket 
a másik nélkül gyakorolják. A lelkipásztor
nak alattvalói iránt mind igazságos tanácsot 
osztó könyörülettel, mind pedig kegyesen 
szigorú iegyelemmel kell bírnia. Ezért tanítja 
az Igazság is (Lk. 10, 34), hogy a félholtat a 
szamaritánus gondviselése az istállóba viszi 
s ott ő annak sebébe bort és olajat őnt, hogy 
t. i. a bor a sebeket marja, az olaj pedig 
enyhítse. Szükséges ugyanis, hogy akiknek 
hivatása a sebek gyógyítása, a borban a fáj
dalom marását nyujtsák, az olajban pedig 
az irgalom gyöngédségét, s így a bor által a 
szennyet megtisztítsák, az olaj által pedig a 
gyógyítandót gondozzák. Párosuljon tehát a 
gyöngédség a szigorúsággal, a kettőből szü
lessen valami helyes középút, hogy az alatt
valók sem a túlságos szigor miatt el ne kese
redjenek, sem a túlságos enyheség miatt 
szabadjukra ne eresztessenek. Amit Szent Pól 
szava szerint jól jelképez a szövetségsátor-
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nak a szekrénye, amelyben a táblákkal együtt 
. vessző és manna volt (Zsid. 9, 4 J: hogy a 
Szentírás tanítása szerint, ha a jó pásztor szí
vében ott van a szigorúság vesszeje, legyen 
ott a manna édessége is. Ezért mondja Dá
vid: A te vessződ és a te botod megvigasz
taltak engem (Zsolt. 22, 4). A vesszővel 

ugyanis fenyítenek bennünket, a botra pedig 
támaszkodunk. Ha tehát megvan a vessző 
büntető szigora, legyen meg a botnak támo
gató vigasztalása is. Legyen tehát szeretet, 
de nem elpuhult; legyen szigorúság, de ne 
megkeményedett; legyen buzgóság, de ne 
oktalanul tomboló; legyen kegyesség, de a 
kelleténél ne engedékenyebb, hogy midőn a 
hatalom gyakorlásában igazságosság és irga
lom összevegyül, az elöljáró még fenyegetve 
is vonzza alattvalói szívét, viszont még a 
magához édesgetés közben is a fenyíték 
tiszteletére szorítsa azt. 

VII. FEJEZET. 

A lelkipásztor a belsőkről való gondoskodást ne 
csökkentse a külsökkel való foglalkozás miatt; 
a külsöknek a gondozását se hagyja el a belső 

dolgok miatt. 

A lelkipásztor ne csökkentse a belsőknek 
a gondozását külső elfoglaltsága miatt, a 
külső dolgok gondját se vesse el a belsőkről 
való gondoskodásában, nehogy vagy a kül
sőknek adván át magát, a bensőkben kárt 
szenvedjen, vagy csak a belsőkkel foglal
kozván, felebarátai külső szükségeit ne lássa 
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E'l. Mert gyakran egyesek elfe1E'dvén, hogy 
testvéreik lelkiügyeiért lettek előljárókká, 
szívük minden törekvésével a világi gondok
kal foglalkoznak: örülnek, mikor ilyenek
ben tevékenykedhetnek, ha pedig hiányza
nak, gondolkozásukban megzavaradva éjjel
nappal utánuk sóhajtoznak. S mikor talán 
alkalom hiányában megnyugosznak tőlük, 

ez a nvugalom még inkább fárasztja őket. 
Gvönvörűséget éreznek, ha a sok tennivaló 
körülveszi öket és szenvedésnek számít, ha 
fnldi dolgokban nem foglalatoskodhatnak. 
Ennek eredménye lesz, hogy míg örülnek, 
ha világi gondok terhelik őket, a belülvalók
kal. amikre másokat oktatni kellene, nem 
törődnek. Ezért az alattvalók élete is kétség· 
telenül tesnedésbe merül; mert bár a lel
kiekben előrehaladni óhajt, elöljárója pél
dáiában, mely útiának mintegy akadálya, 
meobotlik. A fej elbágyadása esetén ugyanis 
hiábavaló a tagok életereje s az ellenség 
üldözésében hiábavaló a gyors elórenyomu
lá.s. ha a vezér eltéveszti az utat. Az alatt
valók lelkét semmi buzdítás nem villanyazza 
fel. bűneiket feddés nem tisztogatia, mert 
midón a lelkek elöliáróia földi ügyekkel 
bailódik. a nvái őrizetét elhanyagolia a pász
tor: s az alattvalóknak nem áll módjukhan 
az igazság vi1áQossáoát megismerni, mert 
rnío a pásztor érdeklődését földi törekvések 
kötik le, a kísértés szelétól felvert por el
vakítia az E~vház szemét. S azért midón a 
gvomor falánkságától iiesztett bennünket az 
emberi nem Megváltóia, mondván: Vigyáz
zatok hát magatokra, hogy el ne nehezedje-
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nek szíveitek tobzódásban és részegségben; 
--~zonnal hozzáfűzte: Vagy az élet gondjai 
közölt (Luk. 21, 34). Ahol kifejezetten mind· 
járt a fenyegetést is hozzáadja: Ne hogy 
véletlenül - úgymond - hirtelen meglepjen 
'az a nap (Luk. 21, 34.). Ennek az eljövetel· 
nek a milyenségét is kinyilvánítja, mond· 
ván: Mert tőr gyanánt fog az lecsapni mind· 
azokra, akik az egész föld színén laknak 
(Luk. 21, 35). Majd ismét mondja: Senki sem 
szalgálhat két úrnak (Luk. 16, 13). Ezért 
tiltja Szent Pál az Isten szolgáinak a világi 
dolgokkal való foglalkozást felhívólag, sót 
parancsolva, mondván: Aki Istenért harcol, 
nem bocsátkozik világi dolgokba, hogy 
annak tessék, akihez szegődött (II.. Tim. 2, 4). 
Ezért parancsolja az Egyház vezetóinek is, 
hogy tartózkodjanak a világi törekvésektól 
és a védőeszközöket is megmutatja, mond· 
ván: Azért ha világi dolgokban pereskedtek, 
azokat rendeljétek bírákul, akik a legalább· 
valóbbak az egyházban (I. Kor. 6, 4): hogy 
t. i. azok ballódjanak földi igazságszolgálta
tásokkal, akiket lelki adományok nem éke
sítenek. Mintha kifejezetten ezt mondaná: 
Akik a belsók mélyére hatolni nem bírnak, 
legalább a külsőleg szükségesekkel foglala
toskodianak. Ezért dorgálja meg az Istennel 
társalgó Mózest az idegenszármazású Jetró, 
hogy oktalan odaadással szolgálja a nép 
földi ügyeit s mindiárt tanácsot is ad neki, 
hogy a viszályok eldöntésére maga helyett 
másokat állítson s maga szabadabban foglal
~ozzék a titokzatos lelkiekkel a nép tanítá
sára (II. Móz. 18, 17 sk.). 
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Az alacsonyabbrendű dolgokat tehát vé
gezzék az alattvalók, az elöljáróknak a fon
tosabbakra legyen gondjuk, nehogy a mások 
lépteire ügyelő szemeket a pornak a gondja 
elhomályosítsa. Az elöljáró ugyanis feje az 
alattvalóknak, és hogy a lábak a helyes úton 
tudianak haladni, kétségkívül magasról kell 
ügyelni a feinek, nehogy a lábak az előre
haladásban akadályoztassanak, midőn a fej 
a föld felé hajolva, a test elveszti egyenes
ségét. S milyen címen kíván az elöljáró a 
többiek között lelkipásztori tiszteletet, ha 
maga is olyan földi dolgokkal bajlódik, ami
ket másokban meg kellene feddeni? Azért 
fenyeget az úr a próféta által az igazságos 
visszafizetés haragjával, mondván: Am úgy 
jár a pap is, mint a nép (Oz. 4, 9). A pap t. i. 
akkor olyan, mint a nép, amidőn ő, a lelki
hivatal viselő ie is, olyanokat tesz, aminőkön 
a töfdies törekvésűeknek jár az esze. Ezt 
siratia meg a szaretetnek nagy fájdalmával 
Jeremiás próféta a templom lerombolásának 
a jelképében, mondván: Miként homályosult 
e/ az arany, miként változott el a pompás 
színaranv! Szétszórtan hevernek a szentéJy 
kövei minden utca szeqletén! (Jer. sir. 4, 1). 
Mert mit ielent az összes fémek közül ki
emelkedő aranv, ha nem az életszentség ki
váló voltát? Mit az igen szép szín, mint az 
Istent szolgálók rendie iránt való magasztos 
tiszteletet? Mit a szentély kövei, ha nem a 
szent rendek tagiait? S mit ielképez a terek
nek a neve, mint a jelen élet terjedelmét? 
Mivel ugvanis a görög nyelvben a szélesség 
vagy terjedelem annyi mint 1tÁi-to~, kétség-
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telenül szélességükről neveztettek így el az 
utcák. Maga az Igazság mondja: Széles és 
tág az út,' amely a veszedelemre visz (Mt. 'l, 
18). Az arany tehát halvány lesz, amikor a 

. szent életet földi cselekedetek beszennyezik. 
A szép szín megváltozik, amikor csökken 
korábbi értékelésünk az iránt, akiről gon
doltuk, hogy vallásosan él. Mert aki szent öl
tönye ellenére világi dolgokba elegyedik, az 
emberek előtt szinét mintegy megváltoztatja 
és annak leértékelt tisztelete elhalványodik. 
A szentély kövei az utcákon szétszórtan 
hevernek, amidőn a világi ügyletek széles 
utaira térnek azok, akiknek az Eovház 
díszére a szentély belső, áhítatos titkaival 
kellene foglalkozniok. A szentély ékkövei 
ugyanis arra a célra készültek, hogv a 
Szentek Szentjében a főpap ruháiát díszít
sék. Midőn pedig a vallás szolgái alatt
valóikból a Megváltó tiszteletét a maquk 
életének érdemével nem váltják ki, a s7en
tély ékkövei nincsenek fönt a főpap disz
ruhá i án. A szentély kövei az utcákon szét
szórtan hevernek, amidőn az egyházi szemé
lyek a gyönvörök sokaságának átadván 
magukat, földi dolgokkal foglalko-znak. 
S megiegyzendő, hogy azt mondia: nem az 
utcákon, hanem az utcák kezdetein vannak 
szétszórva a kövek: mert bár evHt1~iakkal 
foglalkoznak is, a legfőbbek kívánnak lenni, 
hogy mind a gyönyörélvezetek széles, utain 
legyenek, mind pedig az út kezdetén szent 
tisztelettel őveztessenek. 

De annak sincs akadálya, hogy a szentf•ly 
kövei alatt azokat a köveket értsük, amelyek-
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ből a szentély fölépült: ezek aztán szétszór
tan hevernek az utcák kezdetén, amidön a 
szent rendek férfiai belső vágyódással fog
lalkoznak a földi dolgokkal, pedig előbb a 
szentség hírében látszottak hivatalukban 
helytállani. A világi ügyeket tehát néha kö
nyörületből el kellett ugyan viselni, de s-oha 
kedvteléssei nem szabad keresni, nehogy 
míg az azokat kedvelőnek lelkét terhelik, 
súlyukkal az égiek közül a Jegalacsonyab
bak közé rántsák le a lelket. Fordítva, né
melyek vállalják ugyan a nyájnak gondvise
lését, de annyira csak a lelkieket áhítják a 
maguk számára, hogy külső dolgokkal egy
általán nem foglalkoznak. Akik a földi dol
gok gondját viselni teljesen elhanyagolják, 
legkevésbbé sem sietnek alattvalóik c;zük
ségleteinek segítségére. Ezeknek igehirdeté
sét legtöbbször kevésbe veszik: mert míg a 
bűnösök tetteit megfeddik, de őket a jelen 
élet elengedhetetlen dolgaiban nem segítik, 
emiatt egyáltalán nem hallgatják őket szí
vesen. A szűkölködőnek az eszébe ugyanis 
nem hatol bele az elméleti beszéd, ha a szó
nokot egyúttal tettbeli irgalmassága is nem 
ajánlja. Mert a szóval elhintett mag akkor 
sarjad ki könnyen, ha azt a hallgató lelkében 
megöntözi az igehirdetőnek a kegyessége. 
Szükséges tehát, hogy a lelkipásztor a belső 
dolgok ismertetése mellett tudjon tiszta szán
dékkal a külsőkre is gondot viselni. Úgy ég
jenek tehát a lelkipásztorok alattvalóik belső 
igényeik kielégítésére, hogy velük szemben 
a külső életre vonatkozó gondoskodást se 
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hanyagolják el. Mert mint mondottuk, jog· 
gal törik ,meg a nyáj lelkén a tanítás felfo· 
gása, ha a lelkipásztor a külsökre nem ter· 
jeszti ki gondoskodását. Azért int aggódva 
az első pásztor is, mondván: A presbitereket, 
kik köztetek vannak, kérem mint elöljútó
társuk és Krisztus szenvedésének tanuja és 
az. ö dicsöségének is részese, mely a jövőben 
ki fog nyilváníttatni, legeltessétek Isten nyá
ját (I. Pét. 5, 1-2). Vajjon ezen a helyen a 
lélek vagy a test legeltetését ajánlja-e, maga 
felfedi, amidőn mindjárt hozzáteszi: Gondját 
viselvén nem kényszerűségből, hanem sza
bad akaratból Isten szerint; sem nem rút 
nyerészkedésből, hanem buzgóságból (u. o.}. 
E szavak a lelkipásztorokat kegyesen figyel
meztetik, nehogy míg alattvalóik szükségét 
kielégítik, magukat a nagyravágyás törével 
megöljék; s nehogy míg felebarátaiknak testi 
szükségükben enyhülést szereznek, maguk 
az igazság kenyerét éhezzék. Ilyen szorgos
kodásra buzditja Szent Pál a lekipásztorokat, 
mondván: Aki pedik övéinek, főképen háza
népének gondját nem viseli, - megtagadta 
a hitet s rosszabb a hitetlennél (I. Tim. 5, 8.) 
Féljen tehát és ~ondosan ügyeljen a lelki· 
pásztor, nehogy míg külső gond lefoglalja, 
belső jószándéka elenyésszen. Mert mint 
mondottuk, a lelkipásztornak a lelke, ha vi
gyázatlanul átadja magát a földi gondnak, a 
belsők szeretetétől elhidegül; s a külsőkbe 
merülve nem félnek elfelejteni, hogy ők a 
lelkek kormányzására vállalkoztak. Az alatt
valók külsö dolgaira fordítandó gondosko-
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dásban tehát bizonyos mértéket kell tartani. 
Ezért jól mondja az úr Ezekielnek: A papok 
!€jüket le ne borotválják, sem hosszú hajat 
ne növesszenek, hanem nyírják meg renele
sen fejüket (Ezek. 44, 20). Joggal mondják 
ezt a papoknak, akik hogy szent hivatalu
kat ellássák, a hívek elöljárói. A fej hajzata 
az értelemnek a külsőre vonatkozó gondola
tait jelenti, a haj észrevétlenül nő a kopo
nyán; ez a jelen élet gondjait jelenti, mint
hogy ezek a mi hanyagságunk miatt néha 
alkalmatlanul, mintegy általunk észre nem 
véve gyűlnek össze. Mivel tehát az elöljárók
nak kell ugyan a külsőkre is gondot visel
niök, de nem túlzottan belemerülniök azokba, 
helyes a tilalom, hogy a papok a fejüket ne· 
borotválják, a hajukat ne növesszék, vagyis 
hogy alattvalóik életére vonatkozó külső 

gondokat gyökerestől ki ne vágják, se túlsá
gosan nagyranőni ne hagyják. Ezért helyes 
ez is: A nyírók nyírják fejeiket (Ezek. 44, 
20), hogy t. i. a földi élet gondjai, ameny
nyire . szükségesek, meglegyenek és mégis 
csakhamar eltüntessenek, nehogy szerfölött 
megnőhessenek. Míg tehát okos külső gon
doskodás védi a földi életet és azt nem aka
dályozza a szívnek mértéktartó szándéka: 
megmarad ugyan a haj a papnak a fején, 
hogy a fejbőrt fedje; de rövidre van nyírva, 
hogy a szemeket el ne takarja. 
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VIII. FEJEZET. 

A lelkipásztor ne áhftsa az emberek tetszését: de 
amiben mégis tetszenie kell, arra törekedjék. 

Többek között szükséges a lelkipásztor 
gondos ügyelése, nehogy őt az embereknek 
való tetszés vágya ingerelje s nehogy míg a 
lelkiekbe alaposan behatol, míg gondosan 
kezeli a külső dolgokat, inkább alattvalói 
szeretetét, mint az igazságot keresse; s ne
hogy míg a világtól távollevőnek tetszik, 
önszeretete folytán Teremtőjétől legyen tá
vol. A Megváltónak az ellensége ugyanis az, 
aki őhelyette önmagának kívánia az Egyház 
szeretetét végzett jócselekedeteiért: mint
ahogy házasságtörő gondolattal vétkezik a 
jegyes által aiándékokkal küldött apród is, 
ha az arának tetszeni vágyik. Ez a lelkipász
tort hatalmába kerítő önszeretet ugyanis 
egyszer rendetlen engedékenvségekre, más
kor meg keménységre ragadia szívét. On
szeretetből engedékenységre hailik a lelki
pásztor szíve akkor, amikor vétkezni látja 
alattvalóit, de főként megfeddni nem merí, 
nehogy iránta való szeretetük lohadjon, más
kor pedig alattvalóinak dorgálást érdemlő 
eltévelyedéseit hízelgéseivel simogatia. Ezért 
jól mondia a próféta: Jai azoknak. aki!< 
szalaqot varrnak minden kéz könyökére és 
leplet készítenek min9enféle korúak !eiére, 
hoqy megejtsék a lelkeket (Ezek. 13, 18.). 
Szalagokat rakni ugyanis minden kéz kö
nyöke alá annyit jelent, mint az igazság 
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egyenes útjáról letérő és a világi gyönyö
rokbe visszaeső lelkeket szelíd híze1géssel 
ápolgatni. Mmtegy szalagot tesznek ugyan 
a konyökre és vankost helyeznek a fekvő
nek nyaka alá, midőn mellőzik a feddés ke
ménységét a vétkezővel szemben s lágy ked
vezésben részesül a bűnös, hogy kényelme
sen heverjen bűnében az, akit az ellenkezés 
egy kemény szava sem érint. De az önmagu
kat szerető lelkipásztorok így csak az·okkal 
szemben járnak el, akiktől földi dicsőségük 
ártalmát féltik. Mert akikről látják, hogy el
lenök semmit sem tehetnek, azokat folyto
nos kemény és szigorú üldözéssei zaklatják, 
soha kegyesen nem intik, hanem a lelkipász
tori szelídségről megfeledkezvén, hatalmas
kodásukkal ijesztgetik. Helyesen feddi meg 
ezeket az isteni tanítás a próféta által: Ti 
pedig keménységgel és erőszakkal uralkod
tatok rajtuk (Ezek. 34, 4). Alkotójuknál 
ugyanis jobban szeretvén önmagukat, gőgó
sen emelkednek alattvalóik fölé s nem arra 
figyelnek, amit tenniök kell, hanem amit 
tenni bírnak: semmit sem tartván az eljö
vendő ítélettől, arcátlanul dicsekszenek mu· 
landó hatalmukkal, tetszik nekik, hogy sza
badon tehetnek meg nem engedett dolgokat 
is s hogy alattvalóik közül senki sem mond 
ellen. Aki tehát rosszat akar cselekedni s azt 
akarja, hogy mások erről hallgassanak, arról 
tesz tanuságot, hogy inkább maga, mint az 
igazság szeretetét kívánja, amelyet (az igaz
ságot) magával szemben megvédeni nem en
ged. Senki sincs ugyanis, aki úgy élne, hogy 
valamikép ne vétkeznék. - Onmaga helyett 
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inkább akarja az igazság szeretetét az, aki az 
igazsággal szemben nem magát akarja meg
kíméltetni. Ezért fogadta Péter szívesen Pál
nak szemrehányását (Gal. 2, 11): ezért hall
gatta Dávid alázatosan az alattvaló fed
dését (II. Kir. 12, 7): mert mint jó pásztorok 
a különlegesen kedvező szeretetet nem 
óhajtván, az igazságnak alattvalójuk részé
ről történő szabad megmondását az alázatos
ság szolgálatának tartják. De közben a kor
mányzás gondját oly ügyes művészettel kell 
mérsékelni, hogy midőn az alattvalók ítélete 
bizonyos dolgot helyesen tud megérezni, 
úgy szóljon közbe szabadon, hogy ez a sza
badság részéről elbizakodottsággá ne fajul
jon, nehogy míg nyelvüknek a kelleténél 
több szabadságot engednek, alázatossagukat 
el veszítsék. Tudni kell még azt is, bögy "Sza
bad a jó lekipásztornak kívánni az emberek 
tetszését, de csak azért, hogy önmaguk meg
becsülésén keresztül embertársaikat az igaz
ság szeretetére indítsák; nehogy magukat 
megszerettetni óhajtsák, hanem hogy a ma
guk szeretete mintegy út legyen, amely a 
hallgatók lelkét a Teremtő szeretetére vezeti. 
Nehéz dolog ugyanis, hogy szívesen meghall
gassák a lelkipásztort, bármily igazat hirdes
sen is, ha öt nem szeretik. Törekedjék tehát 
az elölj~ró magát megszerettetni, hogy szi
vesen hallgassák, de nem szabad e szerete
tet önmagáért keresnie, nehogy gondolkodá
sának titkos zsarnokságával ellenszegüljön 
annak, akinek hivatala szerint szolgálni lát
szik .Jól sejteti ezt Szent Pál, mikor saját 
titkos törekvéseit ekként nyilvánítja: Mint 
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ahogyan én mindenekben mindenkinek tet
szem (I. Kor. 10, 33). Aki másutt mégis ezt 
mondja: Ha még az embereknek igyekezném 
tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék (Gal. 
1, 10). Tetszik is tehát Szent Pál, meg nem is: 
mert amikor tetszeni kíván, nem önmagát. 
tlanern önmaga által az emberekben az igaz
ság tetszését keresi. 

IX. FEJEZET. 

Jól kell tudnia a lelkipásztornak, hogy a bfinök 
igen sokszor az erények látszatát öltik maguKra. 

Tudni kell a lelkipásztornak azt is, hogy 
a bűnök sokszor erényeknek hazudják ma
gukat. A takarékosság neve alatt gyakran 
fösvénység kendöződik, viszont a pazarlás 
a bőkezűség színébe rejtőzködik. A méd
feletti engedékenység gyakran kegyesség
nek hiteti el magát, s a féktelen harag a 
lelki buzgóság erényévé fújja fel magát. 
A megfontolatlan cselekvést gyakran a 
gyorsaság eredményének, a lassú cselek
vést a megfontoltság szűlöttjének gondol
ják. Szükséges ezért, hogy a lelkipásztor 
éber gonddal különböztesse meg az erényt 
a hibától, nehogy vagy a zsugoriság tartsa 
szívét hatalmában és adományozásaiban a 
maga takarékossága fölött örvendezzen, 
vagy pazar vesztegetésében irgalmasan 
bőkezűnek higyje magát; vagy megbocsát· 
ván, amit büntetnie kellett volna, alattva
lóit az örök kárhozatra taszítsa, vagy a bünt 
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túlzottan büntetvén maga még súlyosabban 
vétkezzék; vagy amit jól és megfontoltan 
tehetett volna, éretlen gyorsasággal elha
markodja; vagy a jótett végzését elhalaszt
ván azt rosszra változtassa. 

X. FEJEZET. 

A lelkipásztor helyesen alkalmazza a dorgálást 
és elnézést, a szigort és szelidséget. 

Tudni kell továbbá, hogy néha az alatt· 
valók hibáiról okosan kell hallgatni, de ép· 
pen, mert hallgatnak róluk, figyelmüket leJ 
kell hívni rájuk; néha nyilvános bűneik 
iránt is nagy türelemmel kell lenni, más
kor pedig a jól elrejtetteket is gondosan 
kivizsgálni; néha szelíden kell őket figyel
meztetni, máskor meg hevesen dorgálni. Né
mely bűnt tehát, mint mondottuk, okosan 
el kell hallgatni, de ezt az elhallgatást ne
kik meg kell mutatni, hogy így a bűnös lát
ván, hogy bűnét tudják és elnézik, nemerje 
tovább is halmozni vétkeit, melyeket <,ly 
hallgatagon tűrnek el benne s bíróként bün
tesse önmagát, miközben pásztorának béke
hírése kegyesen kimenti őt. Ilyen elhallga
tással helyesen inti meg az úr Judeát mond
ván: ... Hazudtál, és nem emlékeztél meg 
rólam, és nem gondoltál reám szívedben, mi
vel hallgattam, mintha nem láttam volna (Iz. 
57, 11). El is hallgatta tehát, de ki is nyilvá
nította a vétkeket; mert hallgatott a vétke
zővel szemben, de ezt a hallgatását tudtára 
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is adta. Némely még nyilvánosan ismert bű
nök iránt is nagy béketűréssel kell lenni, ak
kor t. i., amikor a dolgok adottságai alkal
matlanná teszik azok nyilt megfeddését. Mert 
a túlkorán felvágott sebek még jobban neki
vetemednek, s az is tudott dolog, hogy a nem 
kellő időben alkalmazott orvosságok gyógy
hatásukat elvesztik. Amíg persze az elöljáró 
az alattvaló feddésére alkalmas időre vára
kozik, az ő tűrelmét is próbára teszi a bűnök 
terhe. Jól mondja ezért a zsoltáros: Háta
mon ácsoltak a bűnösök (Zsolt. 128, 3). A ter
heket ugyanis a hátunkon viseljük. S mikor a 
bűnösöknek a háton való ácsolása a panasz 
tárgya, mintha nyiltan ezt mondaná az Irás: 
Aktket megfeddni nem áll módomban, azok
nak a terhét mintegy magamra véve hor
dozom. 

Némely, bár titkos bűnt gondosan ki kell 
vizsgálnia a lelkipásztornak, hogy néhá>lY 
nmtatkozó jelből megtalálja az alattvaló lel
kében meghúzódó, rejtett vonásokat, s be
állván a feddés időpontja, apró dolgokból 
megismerje a nagyobbakat. Miért is helJe
sert mondja Ezekkel: Emberfia, törd át a in.· 
lat (Ezek. 8, 8). Majd ugyanaz a próféta 
hozzáfűzi: És amint áttörtem a falat, ajtó 
tűnt elő. Erre azt mondotta nekem: menj be, 
és lásd a gonosz utálatosságokat, melyeket 
ők itt cselekszenek. :t:n bementem és ime 
mindenféle csúszó-mászó és egyéb állatok 
ábrázolását láttam; köröskörül az egész falon 
undokságok voltak lefestve, Izrael házának 
valamennyi bálványa (Ez. 8, 8-10). Ezekiel 
az elöljárók személyét, a fal az alattva-

Kereaztény remeklrók. & f .. 
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lók keménységét jelenti. S mi egyebet je
lent attörni il falat, mint szorgos vizsgálódá
sokkal kinyitni a kemény szívet? Meiyet mi
dőn áttört, ajtó nyilt: mert midön a kemény 
szív akár kitartó fáradozással, akár pedig jól 
alkalmazott dorgálással feltárul, mintegy 
ajtó jelentkezik, amelyen át annak, aki a 
feddésben részesül, még a legbelsőbb gon
dolatai is szembeszökökké válnak. Azért 
a folytatás ís megfelelő: Lépj be és látsz ott 
igen nagy utálatosságokat, amelyeket ezek 
művelnek. Az lép be az utálatosságok lá
tására, aki néhány külsőleg észrevehető 
jelből úgy belát az alattvalók szívébe, hogy 
minden meg nem engedett gondolat feltárul 
előtte. Aztán hozzáteszi: És belépvén ime 
láttam mindenféle csúszó-mászó és egyéb 
állatok utálatosságát A csúszó-mászók az 
egészen földies, a többi állatok pedig már 
a valamivel a föld fölé emelkedő, de még 
mindig földi jutalmat kereső gondolatokat 
jelképezik. A csúszó-mászók ugyanis egész 
testükkel a földhöz tapadnak, egyéb ana
tok pedig testük nagyobb részével a föld 
fölé emelkednek ,étvágyuk azonban mindig 
a föld felé hajlítja őket. A csúszó-mászók a 
falak között vannak, amidőn olyan gondo
latok forognak az elmében, amelyek a testi 
vágyaktól sohasem szakadnak el. Egyéb ál
latok is vannak a falak között, midőn már 
igaz és tisztességes gondolatok támadn,lk, 
de földi nyereség és tisztességvágy céljait 
szolgálják s bár önmagukban már a föld 
fölé emelkednek, becsvágyuk által az :lla
csonyrendű dolgok közé ereszkednek. Mi-
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ért is helyes a hozzáadás: Izrael házána]( 
valaniennyi bálványa le volt festve a falon. 
Meg van írva ugyanis: A kapzsiság, amely 
nem más, mint bálványimádás (Kol. 3, 5). 
Megfelelő az is, hogy az állatok után a bál
ványok következnek, mert bár tisztes cse
lekedetekkel egyesek a főldről fölemelked
nek, gonosz nagyravágyás állal újra a 
földre ereszkednek. Jól mondja ezt is, hogy 
Festve voltak: mert midőn a külső dolgok 
ismeretképe lelkünkhöz tapad, szívünkben 
mintegy lefestésre kerül mindaz, amire ha
mis képzelődéssei behatóan gondolunk. 
Megjegyzendő tehát, hogy először az ütést 
látjuk a falon, aztán az ajtót s csak vé~ül 
mutatkozik meg az utálatosság: így minden 
bűnnek előbb a külső jelei, majd a feltárt 
gonoszságnak ajtaja mutatkozik s csak az
után lesz nyilvánvalóvá a belül rejtőzködő 
mindenféle rossz. 

Némely bűnt szelíden kell megfeddeni: 
mert amidőn nem gonoszságból, hanem 
csak tudatlanságból vagy gyöngeségből ered 
a bűn, valóban nagyon helyénvaló, hogy a 
bűn feddése nagy mérséklettel enyhittes
sék. Hiszen valamennyien, míg csak e ha
landó testben vagyunk, romlott természe
tünk gyarlóságai alatt nyögünk. Magától 
kell tehát mindenkinek következtetnie, 
hogy mennyi irgalommal kell lenni más 
gyöngesége iránt, nehogy míg felebarátja 
gyöngeségével szemben heves feddő sza
vakra ragadtatik, a magáéról megfeled
kezni lássék. Helyesen int azért szent l'ál 
mondván: Ha az ember valamely bűnre ra-

6* 
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gadtatik is, ti, kik lelkiek vagytok, az ilyent. 
o_iuassatok a szelidség szellemeoen; de 
ügyelj magadra, hogy te is k1senesoe ne 
juss (Gal. ti, 1). l'vlmtha azt aKarná mon
dani: Ha visszatetszik az a gyanóság, amit 
másban látsz, tekmts magadrd; hogy a ~ed

dés buzgalmában mérseKeH légy, midon 
magadban is tartanod kell attól, ölllit ruás
ban megfeddesz. 

Néme1y bünt keményen kell megdor
gálni, hogy midőn abunos vétkének sutyos
ságát önmagától nem veszi észre, a feddő 
szavaiból érezze azt meg. S midőn valaki 
könnyen veszi az elkövetett rosszat, az érte 
kapott szigorú feddés miatt rettenjen el at
tól. Kötelessége ugyanis a lelkipásztornak 
az igehirdetés útján a mennyei haza dicső· 
ségét megmutatni s azt is fel!edni, hogy az 
ősi ellensegnek mennyi csábítása lesetKedik 
ennek az életnek az útján; s kötelessége az 
alattvalók büneit, amelyeket könnyen el
nézni nem lehet, a buzgóság szigorával .meg
feddeni, nehogy míg a bunok nem izgatjö.k, 
azoknak részesévé legyen. Ezért jól mondja 
az úr. Ezekielnek: Vegy magadnak egy tég· 
lát, tedd magad elé, és rajzold reá Jeruzsú
lem városát (Ezek. 4, 1). Mindjárt ez követ· 
kezik: Rendezz ellene megszállást, építs 
sáncokat, emelj töltést, üss eilene tábort és 
helyezz el köröskörül taltörö kosokat (Ezek. 
4, 2). S a maga felvértezésére azonnal hozzá 
teszi: Aztán togj egy vasserpenyöt és tedd 
vasiaJként magad és a város közé (Ezek. 
4, 3). Kinek a jelképét viseli Ezekiel, ha 
nem a tanító két? Kinek szól ez: Végy ma-
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gadnak egy téglát, tedd magad elé, és raj
zold reá Jeruzsálem városát. 

A szent tanítók ugyanis téglát vesznek, 
amidőn hallgatóiknak földies szívét taní
tásra kézbeveszik. A téglát maguk elé he
lyezik: mert a szívet teljes odaadással őr

zik. Parancs szerint arra Jeruzsálem váro
sát kell rárajzolni, mert igehirdetésüknek 
legfőbb célja, megmutatni a földies szívek
nek a túlvilág békeországát. De mivel 
hiába ismeri meg az égi hazának dicsősé
gét,· ha egyúttal nem szerez tudomást az itt 
leselkedő ravasz ellenségnek sok kísértésé
ről, - helyes ez a hozzáadás: Rendezz el· 
Jene megszállást, építs sáncokat. A szent 
tanítók t. i. a Jeruzsálem képét magánvisf!lő 
tégla ellen megszállást rendeznek, amidőn 
a még földi, de már a mennyei hazát kereső 
elmének megmutatiák, a gyarlóságoknak 
mennyi sokasága támadja majd őt a földi 
élet folyamán. Midőn ugyanis az igehirdető 
megmutatia, hogy egv-egy bűninger miként. 
szokott az előrehaladóknak cselt vetni, ez
által mintegv meg!':zállást rendez Jeruzsá
lem városa körül. Mivel azonban nem elég 
csak a bűnök támadásmódiát megismerni,, 
hanem azt is. hogvan erősítenek meg a ~va
korolt erénvek. helves ez a hozzáadás: 
Pnífs sáncokat. Sánco'kat énít az isteni ige
hirdető, midőn a vétkeknek ellenálló eré
nw•ket bemutatia. S mivel az ellenállás erő
södésével gyarapszik a kísértés támadása 
is. helvesen adatik még hozzá: Es emelj töl
tést. üss ellene tábort és helyezz el körös· 
körül faltörő kosokat. Töltést emel a tanító. 
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amidőn jelzi a kísértés növekedését. :E:s tá
_bort üt Jeruzsálem ellenében, amidőn előre 
megmondja hallgatóinak, hogy a ravasz el
lenség milyen körmönfont s szinte észreve
hetetlen cselvetéseket állít szembe az ő 
jámbor szándékukkaL Végül faltörő koso
kat helyez el köröskörül, amidőn megis
merteti a kísértéseknek ez életben minket 
körülvevő és az erények védfalán réstütő 
fulánkjait. 

De bármily gondosan végzi is el a lelki
pásztor mindezeket, ha buzgó lelkesedéssel 
egyesek bűnei ellen ki nem kel, nem remél
het magának bocsánatot mindörökké. Ezért 
helyénvaló még ez a hozzáadás: Aztán fogj 
egy vasserpenyőt és tedd vasfalként a ma
gad és a város közé. A . serpenyő ugyanis 
a lélek tüzességét, a vas pedig a dorgálás 
keménységét jelenti. S mi tüzesíti és gyötri 
inkább a tanító lelkét, mint Isten iránti buz
galom? Szent Pált is e serpenyő tüzessé~e 
égette, amidőn mondá: Ki szenved, hogy én 
ne szenvednék? Ki botránkozik meg, hogy 
én ne égnék? (II. Kor. 11, 29). :E:s mivel 
minden Isten iránti buzgóságtól égő, örökre 
erős őrizettel van megvédve, hogy hanvag
ság miatt kárhozatra ne jusson, alkalmas 
számára e szó: Tedd azt vasfalként marrad 
és a város közé. A vasserpenyő vasfalként 
áll a próféta és a város közé: mert midőn 
az égő buzgósággal bíró tanító ezt a buzgó
ságot hall ga tóiban is feléleszti, ezzel ke
mény erődítményt vont maga és azok közé, 
nehogy majd az úr büntetésének legyenek 
kitéve, ha most a feddés túl engedékeny. 
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Tudni kell azonban még azt is, hogy mi· 
közben a tanító erős feddésre fakad, nehéz 
elkerülni, hogy néha meg nem engedett 
szavakban ne törjön ki. Sokszor megtörté
nik, hogy míg a lelkipásztor keményen 
feddi az alattvaló bűnét, nyelve túlzó sza· 
vakra fakad. S míg így a dorgálás túlzottá 
lesz, a vétkes szívében kétségbeesik. Ilyen
kor szükséges, hogy a túlszigorú lelkipász
tor, ha észreveszi, hogy alattvalóit a kelle
ténél jobban megbántotta, bűnbánóan száll
jon magába, hogy lel!:cének siralma által bo
csánatot nyerjen az Igazság színe előtt 
azért a bűnéért, amellyel éppen az iránta 
való buzgóságból vétkezett. Ezt jelképe
sen az úr így parancsolja meg Mózes által: 
Ha valaki egyszerűen elmegy barátjával az 
erdőre fát váqni s a faváqásnál kiszalad a 
Jeisze a kezéből s a nyeléről leesett vas 
felebarátját találja és megöli: az ilyen me
neküljön a fentemlített városok egyikébe, 
hogy életben marad;on: nehogy véletlenül 
annak a hozzátartozó;a, akinek a vérét ki
ontotta, a fájdalomtól inqerülten űzőbe ve
gye, meqfoa;a és agyonüsse azt (V. Móz. 
19, 5-6). Baráttal erdőre megyünk, vala
hányszor az alattvalók bűnét szemJél iük. 
Egvszerüen kivágiuk a fát, midőn a vétkes 
bftneit jószándékkal kiirtiuk. Kiszalad a 
kézből a feisze, midőn a feddés a kelleténél 
szigorúbbá lesz. Leszalad a vas a nyeléről, 
amidőn a feddés éles szóváltássá fajul. 
A vas megüti s megöli a barátot, mert az 
elmondott gyalázkodás megöli a hallg.:\tó
ban a szeretet lelkét. A megdorgált lelkivi-
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lága ugyanis hirtelen gyűlöletre gerjed, 
ha őt a túlzott feddés a kelleténél jobban 
támadja. A vigyázatlanul fát vágónak és 
társát megölőnek három városba kell fut
nia, hogy azok egyikében életét megóvja: 
mert, ha a bánat könnyeihez fordulva ezen 
egy szentség által a remény és szeretet leple 
.alá rejtőzködik, elkövetett emberölése meg
bocsátást nyer. S a megöltnek hozzátarto
tozója, ha találkozik is vele, nem öli meg 
őt, mert ha majd a mi természetünk fölvé
tele által társunkká lett igaz Bíró eljön: 
nem fogja számonkérni annak bűnét, akit 
a hit, remény_ és sz eretet az ő megbocsátá
sának fátyla alá rejtett. 

XI. FEJEZET. 

Mennyire kell elmélkednie a lelkipásztornak a 
Szentfrásról. 

Mindezt akkor fogja helyesen gyakorolni 
a lelkipásztor, ha az isteni félelem és !1Ze
retet lelkületétől áthatva, naponként szar
galmasan elmélkedik a Szentírás tanításán, 
hogy az isteni intelmek szavai megújítsák a 
munkálkodásban, a másvilági életért kifej
tett szargos gondoskodásban és az emberek
kel való érintkezésben állandóan csökkenő 
erejét. S ha az emberekkel való együttléte 
földies életre csábítja, a töredelem szelleme 
folytonosan a mennyei haza szeretetére he
vítse. Az emberi érintkezés u. i. nagyon el
szórakoztatja a szívet: és miután a külső fog
lalatosságak forgatagában magára hagyva 
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menthetetlenül elesik, folytonosan azon 
kell lennie, hogy az önképzés gyakorlása 
által felkeljen. Ezért inti szent Pál a nyáj 
élére állított tanítványt, mondván: Míg 
odamegyek, fordíts gondot az olvasásra 
(J. Tim. 4, 13). Ezért mondia Dávid: 
Mennyire szeretem, Uram, törvényedet! 
Eaész nap róla elmélkedem. (Zsolt. 118, 
97.) Ezért ad parancsot az úr Mózes
nek a frigyszekrény szállításáról mond
ván: Onts továbbá négy arany karik(ít s 
illeszd a láda négy szegletére: két karika 
legyen az egyik oldalon és kettő a mási· 
kon. esinálj aztán széfimfából rudakat s 
vond be őket arannyal s duqd be őket a 
láda oldalain levő karikákba, hogy hordozni 
lehessen rajtuk a ládát; ezek mindiq benn 
Jeayenek a karikákban. sohase húzzál< ki 
őket onnét. (II. Móz. 25, 12.) A szövetség 
szekrénve a szent Egvházat jelenti. Eszek· 
rénvnek néPv szegletére négv aranvkaril<át 
parancsol tétetni az íJr: mert az Egvház
nal< a négv világ fplé terieszkPdő törek
vf>.c:p a szent evanoélium néov könvvP.vel 
történik. A szekrl>nv horrloz~c:~ra llOVi'ln
a7.nn karikákba fűzött szetim-fából készült 
rud'\k szo}gálnak: mert a rothadi'ltlan fák 
mintáiára erős és állhatatos tanítók keres
tetnek, akik állandóan a szent könyvek ta
nulmányozásával foglalatoskodva az Egy
Mz egvségét hirdessék s mintPgv a ki'lri· 
kál<ba bocsátva hordozzák a szekrényt. Ru
dakkal a frigvszekrénvt hordozni annvi, 
mint a ió tanítóknak a hitben iáratlanok lel
kéhez közel vinni az Egyházat igehirdetés· 
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sel. Az a parancs, hogy arannyal vonják 
be; hogy míg másokat szóval tanítanak, éle
tük világosságával maguk is ragyogjanak. 
Helyesen szól az Irás róluk: Ezek mindig 
legyenek bent a karikákban sohase húzzük 
ki őket onnét. Szükséges ugyanis, hogy az 
isteni ige hirdetése hivatalát vállalók, soha 

, se hagyják abba a Szentírás tanulmányozá
sát. E célból kell a rudaknak mindig a ka
rikákban lenniök, hogy amikór a szek
rényt vinni kell, a rudak betevésével a hor
dozás ne késlekedjék: így, amikor lelki ta
nácsot kér az éliattvaló pásztorától, nagyon 
gyalázatos dolog lenne, ha akkor kezdene 
tanulni, amikor már a kérdésre felelni kel· 
lene. Azért legyenek tehát a rudak mindig 
a karikákban, hogy a tanítók szívükben 
folyton a Szentírásról elmélkedvén, a 
frigyszekrényt késedelem nélkül fölemel
jék: azaz a szükséges felvilágosítást azon
nal adiák meg. Jól inti azért az Egyház ~lsö 
főpásztora a többi pásztorokat, mondván; 
Mindenkor készek levén meqfelelni min
denkinek, aki okát kérdi tőletek azon re
ményséonek, mely bennetek van. (I. Pét. 3, 
15.) Mintha ezt akarná kifeiezni: Hogy a 
szekrény hordozását semmi késedelem ne 
akadálvozza, a rudak a karikákból sohase 
hiányozzanak. 



HARMADIK RÉSZ 

A HELYES ÉLETMÓDOT 
FOLYTATÓ LELKIPÁSZTORNAK 

HOGYAN KELL TANITANIA 
ÉS INTENIE HIVEIT 

ELÖSZO. 

Megmutattuk, hogy milyennek kell lennie 
a lelkipásztornak; most lássuk: miképpen 
kell tanítania. Ahogyan azt a tiszteletre
méltó emlékű Nazianzi Gergely már jóval 
előttünk hirdette, nem való mindenRinek 
ugyanaz a tanítás, mivelhogy az erkölcsi 
tulajdonságok sem mindenkinél egyformák. 
Gyakran ugyanis egyeseknek árt az, ami 
másoknak használ; aminthogy amely füvek 
az egyik állatot tápálják, a másikat meg
ölik; a gyengéd pisszegés a lovakat csende
síti, a kutyakölykeket ingerli. Es az az or
vosság, amely az egyik betegséget kigyó
gyítja, a másikat elmérgesíti; s a nagyokat 
erősítő kenyér, a kisdedeknek árt. A hall
gatóság minősége szerint kell tehát a taní
tónak beszédét alakítania, hogy az minden
egyesre ráillő legyen s mégis a közös épü
lődés módjától se távolódjék el. Mi egyéb 
ugyanis a ránk figyelő hallgatóknak elméje, 
mint - hogy úgy mondjam - valamely 
hárfának kifeszített húrjai, amelyeket a 
lantos, hogy összhangtalan éneket ne idéz-
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zen elő, külőnféleképen penget. S éppen 
azért adnak összhangzó változatokat a hlí· 
rok, mert egy ugyanazon eszköz, de nem egy
forma ütés pengeti őket. Igy a tanító is, 
hogy mindenkit a szeretetnek ugyanazon 
erényében neveljen, bár tudománya egy, 
még sem szólhat egy és ugyanazon tanítás· 
s·al hallgatói szívéhez. ' 

I. FEJEZET. 

Milyen különbségnek kell lenni az igehirdetés 
módjában? 

Másképen figyelmeztetendák ugyanis a 
férfiak és másképen a nők. Máskénen az if
jak, máskéoen az öregek. Másképen a sze
génvek, máskéoen a gazdagok. Másk~nen 
a vidámak, máskéoen a szomoníak. Más
kF>nPn az alattvalók. máskP.n~n az elöliárók. 
Másképen a szolszák, másképen az urak. 
Má~klm e világ bölcsei, mác;kéoen az e~v
ügyűek. Másképen a szemtelenek, máské
pen a szemérmesek. Mác;kénen a vr~kmerók, 
másképen a gyermekdedek. Máskéoen a 
türelmetlenek, máskénen a türelmesek. Más
kénen a iószívűek, másképen az iriszykedök. 
Másképen az egyszerűek, másképen a tisz
tátalanok. Másképen az egészségesek, más
képen a betegek. Másképen azok, akik a 
csapásoktól félnek és azért istenesen élnek; 
másképen azok, akik annyira megrögződtek 
gonoszságukban, hogy még a csapások alatt 
sem javulnak meg. Másképen a hallgatagok, 
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mint a bőbeszédűek. Másképen a lusták, 
mint a hirtelenkedők. Másképen a szelídek, 
mint a haragvók. Másképen az alázatosak, 
mint a fennhéjázók. Másképen a makacsok, 
mint az állhatatlanok. Másképen a tórkosak, 
rnint az önmegtartóztatók. Másképen az ir
galmasan bőkezűek, mint az idegen tulaj
dont is elragadni akarók. Másképen azok, 
akik sem a másét nem ragadják el, sem a 
magukéból nem adományoznak; másképen 
azok, akik a sajátjukat kiosztják ugyan, 
emellett azonban nem szűnnek meg a máso
kéra sem törni. Másképen a veszekedők, 

mint a higadtak, Másképen a viszályoknt 
támasztók, mint a békeszeretők. Másképen 
a Szentírás szavait helyesen nem értök, mint 
azok, akik ugyan helyesen megértik, de 
kellő alázatosság nélkül értelmezik. Más
képen azok, akik bár jól értenének az ige
hirdetéshez, attól túlságos alázatosságukban 
húzódoznak; másképen azok, akiket alkal
matlan voltuk vagy koruk tiltana az igehir
detéstől, de vakbuzgóságuk hajtja őket. 

Másképen azok, akik a kívánt földi javak 
elérésében szerencsések; másképen azok, 
akik a világ javai után bár sóhajtoznak; 
mégis viszontagságok terhe alatt nyögnek. 
Másképen a házasságban élők, mint a nem
házasok. Másképen a testi bűnbe esettek, 
mint az azt nem ismerők. Másképen akik 
cselekedeti, mint akik csak gondolati bűnö
ket siratnak. Másképen a bűnöket ugyan 
megsiratók, de az azokat még sem elhagyók; 
másképen, akik elhagyják, de meg nem 
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siratják. Másképen azok, akik elkövetett 
bűneiket még dícsérik is; másképen, akik 
kárhoztatják a rosszat, de azt mégsem kerü
lik. Másképen azok, akiket hirtelen testi 
gerjedelem gyöz le, másképen azok, akik 
megfontoltan maradnak a bűnben. 

Másképen azok, akik igen kicsiny, de 
. mégis gyakori bűnöket követnek el; más
képen, akik a kicsiny hibáktól megőrzik ma
gukat, de néha súlyosakba merümek. Más
képen a jót el sem kezdők, és ismét másként 
a jót ugyan elkezdök, de az azt be nem vég
zök. Masképen azok, akik titokban rosszat, 
a nyilvánosság előtt pedig jót müvelnek; 
másképen azok, akik a jót, amit müvelnek, 
elrejtik, azt azonban elviselik, hogy némely 
tettükről a nyilvánosság elítélőleg véleked
jék.- Mit használ azonban, hogy mindeze
ket előszámlálva csak úgy átfutunk rajtuk, 
hacsak a tanításnak az egyes esetekre vo
natkozó mikéntjét - ha röviden is - ki 
nem fejtjük? Másképen intendök tehát a 
férfiak, mint az asszonyok: azokra súlyo
sabb, ezekre könnyebb teher rakandó, hogy 
amazokat a nagy dolgok megedzzék, emeze
ket pedig a kellemesen ható könnyebbek 
megtérítsék. Másképen intendők az ifjak, 
mint az öregek: azokat ugyanis legtöbbször 
a szigorú intés viszi előre; ezeket pedig a 
szelíd kérlelés indítja a jó gyakorlására. 
Irva van ugyanis: Az öregembert ne kor
hold, hanem intsd, mint atyádat. (1. Tim. 
5, 1.) 
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II. FEJEZET. 

Hogyan kell inteni a szegényeket, és hogyan a 
gazdagokaU 

Másként kell inteni a szegényeket, mínt a 
gazdagokat: azoknak ugyanis szorongattatá
suk ellenében vigasztaló enyhületet kell 
nyujtani, ezekben pedig elbizakodottságuk 
ellen üdvös félelmet ébreszteni. A szegény
nek mondja ugyanis az úr a próféta által: 
Ne Jélj, mert te meg nem szégyenülsz. (Iz. 
54, 4.) Majd nem sokkal alább édesdeden 
mondja: Te szegényke, kit a vihar meg
tépett. (Iz. 54, 11.) S ugyanazt vigasztalja, 
mondván: Kiválasztottalak11 téged a nyomo
rúság kemencéjében. (Iz. 48, 10.) Ellenben 
Szent Pál azt mondja tanítványának a gaz
dagokról:, E világ gazdagainak hagyd meg, 
hogy ne Jegyenek Jennhéjázók, ne bizakod
janak a bizonytalan gazdagságban. (L Tim. 
6, 17.) Hol jól megjegyzendő, hogy az aláza
tosság tanítója a gazdagokról emlékezvén 
nem azt mondja: Kérd őket, hanem: Hagyd 
meg (parancsold) nekik: mert bár elnézéssP-l 
kell lenni a gyöngeség iránt, mégsem jár ki 
tisztelet az elbizakodottságnak. Ezeknek 
tehát a fenti igazság annál inkább szól, mi
nél inkább felfuvalkodnak lelkükben a mu
landó javak miatt. Ezekről mondja az úr 
az evangéliumban: Jaj nektek gazdago/{/ 
mert megkaptátok vigasztalástokat. (Luk. 6, 

17 A Vulgata szerint. A héber szerinti új magyar 
fordításban pedig: Megpróbáltalak. 
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24.) Nem ismervén ugyanis az örökkévaló 
örömoket, a jelen élet bőségével vigaszta
lódnak. Vigasztalást kell tehát nyujtani 
azoknak, ak1ket a szegénység kemencéje 
sütöget; s félelmet kell ébreszteni azokban, 
akiket a jelen élet öröme felfúj; hogy ama
zok tudomást szerezzenek arról a gazdag
ságról, amelyet nem látnak, de bírnak, ezek 
pedig tudják meg, hogy amelyeket itt a ma
gukénak látnak, majd nem tarthatják meg. 
De e sorrendet gyakran megváltoztatja a 
személyek erkölcsi magatartása, úgy hogy 
a gazdag az alázatos és a szegény a gőgös. 
Azért az igehirdető szava a haJlgatók életé
hez igazodjék s a szegénynek kevélységét 
annál inkább rójja meg, mivelhogy még a 
szegénység súlya alatt sem hajlik meg; s 
annál inkább dicsérje a gazdagok alázatos
ságát, mivelhogy ezeket még az anyagi bő
ség sem fújja fel. 

Néha azonban még a kevély gazdagot is 
édesgető biztatással kell megengesztelni, 
mert a kemény sebet is a legtöbbször a lágy 
borogatás puhítja meg s a tébolyodott dühe 
az orvos nyájasságára lecsendesedik és 
amidőn szép szóval leereszkednek hozzá
juk, lelkibetegségük szelidüL Nem hagyandó 
figyelmen kívül, hogy midőn Sault a gonosz 
lélek hatalmába kerítette, Dávid citerapenge
tessel csillapította eszelősségét. Mi mást 
jelent Saul, mint a hatalmasok kevély
ségét, s mit jelképez Dávid, mint a szentek 
alázatos életét? Mikor tehát Sault a rossz 
lélek elr?gadja, Dávid az elmezavart éneké
vel enyhíti: mert midőn a gőg a hatalmasok 
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szívét dühöngésre indítja, méltó, hogy ép 
eszükhöz a m1 higgadt beszédünknek nyug
tató hárfa-szava vlsszavezesse. Néha pedig, 
midön e világ hatalmasait kell meginteni, 
előbb példázatok által, mintegy más ügyé
ben kérdeztessenek meg, s m1dőn kimond
ták másra az igazságos ítéletet, alkalmazott 
módon saját bűnükért kell őket megfenyí
teni: hogy a mulandó hatalmában felfuval
kodott lélek ne támadj•on megfeddő je ellen, 
hiszen önítélete szerint lépett a nyakára a 
maga büszkeségének, s ne mentegesse ma
gát, minthogy önszájának ítélete kárhoz
tatja. Igy tett Nátán próféta is, midőn a ki
rályt jött megfeddeni: Mintha valami sze
génynek ü-gyében kérne ítéletet a gazdag 
ellenében, hogy így a király előbb mondja 
ki az ítéletet, s aztán hallja meg saját go
noszságát, hogy a maga által hozott igaz
ságtevésnek ne szegülhessen ellen. A c;zent 
férfiú tehát mind a bűnöst, mind a királyt 
szem előtt tartván, csodás okossággal előbb 
önvallomása által iparkodottt lekötni a vak
merő bűnöst, csak aztán akart metsző kés
sel hozzányulní. Rejtegette kissé, hogy kit 
keres, de tüstént lecsapott rá, midőn kezébe 
esett. Mert tán ernyedtebb lett volna az 
ütés, ha mindjárt beszéde elején nyiltan 
akarta volna megtámadni a bűnt: az előre
bocsátott hasonlatosság után azonban az 
imént még rejtegetett feddést annál jobban 
kiélezhette. Mint orvos jött a beteghez; fel· 
metszendőnek látta a sebet, de kétsége tá· 
madt a beteg türelme felől. Oltönye alá rejté 
tehát orvosi kését, majd kivonván, hirtelen a 

Keresztény remeklrók. ~. 
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sebhez illesztette, hogy mielőtt még észre
venhé, már is érezze annak hatását a beteg, 
nehogy előbb észrevevén, húzódozzék a fáj~ 
da1omtól. 

III. FEJEZET. 

~ogyan kell inteni a vidámakat és a 
szomorúakat. 

Másképen kell meginteni a vígakat, és 
másképen a szomorúkat. A vígadazóknak 
a bekövetkező végkárhozat szomorúságait, a 
szomorúaknak pedig a megigért mennyor~ 
szág örömeit kell megmutatni. Tudják meg a 
vigak a fenyegetés keménységéből, hogy fél
niök kell; hallják a szomoruak, a jutalmak 
ama örömeit, amelyeket remélhetnek. Azok~ 
nak szól ugyanis az úr: "Jaj nektek, kik 
most nevettek, mert sírni Jogtok (Luk. 6, 
25.); ezek pedig ugyanazon oktató Mes
tertől hallják: Ismét meglátlak titeket és 
örülni Jog szívetek és örömeteket senki 
el nem veszi töletek (Ján. 16, 22). Né
melyek pedig véralkatuknál fogva, és nem 
külső okok miatt, vigak vagy szomorúak. 
Ezeknek nagyon is tudtukra kell adni, hogy 
némely bűnnek a véralkattal van kapcsolata. 
A vigakhoz a bujaság, a szomorúakhoz a ha
rag áll közelebb. Azért szükséges, hogy ne 
csak arra vigyázzon mindenki, aminek vér
alkatánál fogva alá van vetve, hanem gon
doljon a veszélyre is, mely őt közelről fe
nyegeti: nehogy midőn az ellen sem küzd, 
amitől szenved, azt a bűnt is elkövesse, 
ame).ytől magát szabadnak véli. 
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IV. FEJEZET. 

Miképen intsük az alattvalókat és az elöljárókat. 

Másképen kell inteni az alattvalókat és az 
előljárókat. Amazokat úgy, hogy őket az alá
rendeltség ne .. sujtsa le; emezeket úgy, hogy 
a parancsolatból még a legkisebbet se hagy
ják teljesítetlenül; emezeket, hogy az igaz
ságosnál több teendőt ne parancsoljanak. 
Amazokat úgy, hogy alázatosan meghódol
janak; emezeket, hogy méltányosan igaz
gassanak. Mert amint jelképesen is vehet
jük, azoknak is szól ez: Gyermekek! fogad
jatok szót mindenben szüleiteknek; viszont 
ezekre ez a parancs áll: Atyák! ne keltsétek 
fel a haragot gyermekeitekben (Kool. 3, 
20-21). Amazok tanulják meg, mikép tartsák 
rendben benső dolgaikat a titkos ítélőbíró 

színe előtt, emezek hogy miként adjanak kül
sőleg is jó életpéldát a reájuk bízottaknak. 

Tudniok kell ugyanis az elöljáróknak, 
hogy midőn gonoszat cselekszenek, ezáltal 
annyiszor megérdemlik a halált, ahány rossz 
példát adtak alattvalóiknak. Ezért annál ag
gályosabban őrizkedjenek a bűntől, mivel, 
hogy gonosz cselekedeteik által nemcsak ők 
maguk halnak meg, hanem azok lelkéért is 
felelősek, akiket gonosz példájuk által meg
r•ontottak. Azokat azért kell inteni, nehogy 
még önmagukat sem bírván mentesíteni a 
rossztól, emiatt keményebb büntetés érje 
őket; emezeket pedig, hogyha mindjárt ön
maguk felől biztonságban vannak is, alatt-

7* 
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valóik hibáiért ne érje őket az ítélet. Ama
zokat figyelmeztetni kell, hogy annál több 
gondjuk legyen önmagukra, mmél kevésbbé 
terheH őket a mások sorsa; emezeket pedig, 
hogy úgy gondoskodjanak másokról, hogy 
magukról se feledkezzenek el, s úgy szor
goskodjanak saját ügyeikben, hogy a má
sokét se hanyagolják el. Az önügyeiben fá
radozóhoz szól ugyanis ez: Eredj a hangyá
hoz te lusta; nézd az útjait és okulj! (Péld. 6, 
6.) Emez pedig ily félelmetes intést kap: Fiam, 
ha társadért jót álltál, ha kezedet adtad ide
genért, ha önnön szájad szavad téged tőrbe 
ejtett, és meg vagy fogva saját beszédeiddel 
(Péld. 6, 1.) Jót állni a barátért annyi, :nint 
másnak gondját a maga sorsának veszé
lyeztetésével magára vállalni. Kezet ad ide
genért: mert olyasmikről kell g0ndoskodnia, 
amik előbb nem terhelték. Adott szavával 
kötelezte magát, és tulajdon beszéde ejtette 
meg: mert midőn alárendeltjeinek szépeket 
kell hirdetnie, a mondanivalót előbb önma
·gának kell megtartania. Saját szája igérete 
kötelezi tehát, midőn az okosság megkí
vánja, hogy élete ne mondjon mást, mint 
amit szája hirdet. Azért ama szigorú Bíró 
előtt annyi cselekedetről kell majd szá
molnia, amennyit másoknak szóval pardn
csolt. Miért is helyes ez a hozzáadott taní
tás: Ahogy mondom, úgy tégy fiam, hogy 
kilábolj, - hiszen társad kezére kerültél: 
Eredj! sietve nógasd a társadall ne engedj 
alvást szemednek, és szendergést szempil
láidnak (Péld. 6, 3-4). Aki ugyanis élet
példaként mások előljárójává tétetik, annak 
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nemcsak magának kell ébernek lennie, ha
nem barátját is költögetnie kell. Mert ennek 
nem elég éberen, helyesen élnie, de aláren
deltjét is meg kell szabadítani a vétek tu
nyaságából. Rája áll ez: Ne engedj alvást 
szemednek és szendergést szempilládnak. 
Alvást engedni a szemnek tudniillik annyi, 
mint abbahagyva az őrködést, az alatt
valóknak minden gondját elhanyagolni. A 
szempillák akkor szunnyad-oznak, midön 
alattvalóinkban észrevéve a megfeddeni 
valót, arról, a tunyaságtól elnyomva, hallga
tunk. Teljes álomba merülni pedig annyi, 
mint a véghezvitt cselekedeteket se nem is
merni, se meg nem feddeni. Nem aludni, 
hanem szunnyadozni ismét annyi, mint a 
feddésre méltókat megismerni, de a tunya
ság miatt azokat méltókép meg nem javí
tani. A szunnyadozás által pedig tökéletes 
álomra csukódik a szem:mert ha az elöljáróa 
tudtára jutott rosszat nem javítja meg, utol
jára a hanyagság azt eredményezi, hogy nem 
tudja meg, mikor követnek el bűnt alattvalói. 

Inteni kell tehát az előljárókat, hogy ál
landó körültekintéssel mindenfelé éber sze
mekkel bírjanak, s iparkodjanak olyanokká 
lenni, mint az égi állatok. Egy látomás úgy 
írja le a megjelent égi állatokat, hogy kívül 
is, belül is van szemük. (Ezek. 1, 18.) Mert 
igenis méltó, hogy az elöljárók befelé is, és 
köröskörül néző szemekkel is bírjanak; hogy 
mind önmaguk ama befelé látó Bírónak tet
szését megnyerni iparkodjanak, mind külsö
leg, ió példát adván, a másokban feddésre 
méltót észrevegyék 
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Figyelmeztetendök az alattvalók, hogyha 
talán elöljáróikat valamiben véteni látják, 
ezek életét vakmerően meg ne ítéljék; ne
hogy éppen akkor, midön a rosszat megfed· 
dik, a kevélység bűne által még mélyebbre 
süllyedjenek. Inteni kell öket, hogy midön 
az elöljárók bűneit látják, velük azért 
szembe ne helyezkedjenek, hanem ha súlyo
sabb rosszat követtek volna el, úgy ítéljék 
meg magukban, hogy az isteni félelemtől át· 
hatva, irántuk tiszteletet tanusítani ne vo
nakodjanak. Amit jobban megmutatunk, ha 
Dávid cselekedetét szemügyre vesszük. Az 
üldözö Saul ugyanis szükségének el-..égzé
sére ugyanazon barlangba ment, welyben 
Dávid, ki már régóta tűrte az üldözés viszon
tagságait, embereivel együtt lappangott. S 
midön ezek az emberek őt Saul megölésére 
ösztönözték, lecsendesítette öket szavaival, 
s nem merte kezét az úr felkentjére vetni. 
Csak tit•okban felkelvén, elmetszé mentéjé-

. nek szélét (I. Kir. 24, 4 skk.). Ki mást Jelent 
Saul, mint a rossz előliárókat, s kit Dávid, 
mint a jó alattvalókat? Midőn tehát Saul 
szükségét végzi, az annyi, mint mikor az 
elöljáró, a szivükben fogamzott gonoszságot 
undok cselekedeteikkel nyilvánítják, s ami 
gonoszat gondoltak magukban, azt külsö té
nyek által is kinyilvánítják. Dávid mind
azonáltal félt öt megölni; mert a lelkiismere
tes alattvalók az ócsárlás minden ragályától 
óvakodván, előljáróik életét soha nyelvük
kel nem illetik, még akkor sem, midón ezek 
öket vétkességükért'megfeddik. Akik gyarló 
létükre olykor alig bírják magukat megtar-
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tóztatni, hogy előljáróik némely szélsóségig 
vitt nyilvános rossz c~elekedetét meg ne 
róják; azt mégis alázatosan teszik, csak 
mintegy a mente szélét metszik el titkon, 
mert midőn ártalom nélkül és titokban szál
nak valamit a felsőbbség ellen, ez által mint
egy elcsufítják a föléjük rendelt fejedelem 
köntösét; de még ekkor is magukba száll
nak, s a legkisebb megszólást is mélyen 
megbánják szivükben. Azért jól van ugyan
ott megírva: Utána azonban furdalá Dávidot 
lelkiismerete, hogy levágta Saul köntösének 
csücskét (1. Kir. 24, 6); Az előljárók tetteit t. 
i. még akkor sem szabad a nyelv élességé
vel megsebezni, midőn méltónak találtatnak 
a feddésre. Ha pedig néha megesik, i!ogy 
habár legkisebbet is vétene valaki ellene 
nyelvével, bűnbánatot kell gerjesztenie szí
vében: térjen magába és a felsőbb hatalom 
ellen vétvén, annak ítéletétől rettegjen, aki 
azt fölébe helyezte. Mert midőn előljáróink 
ellen vétkezünk, az őket fölénk emelő ren
dezésének szegülünk ellen. Azért Mózes is, 
midőn maga s Áron· ellen hallotta zugolódni 
a népet, így szólt: Mik is vagyunk mi? Nem 
mi ellenünk irányult zugolódástok, hanem 
az Or ellen (Il. Móz. 16, 8). 

V. FEJEZET. 

Miképen kell inteni a szolgákat és az urakat., 

Másképen kell meginteni a szolgákat 
mint az urakat. A sz.olgákat t. i., hogy min
díg megemlékezzenek egyszerű helyzetük-
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ről; az urakat, hogy soha ne feledkezzenek 
meg a szaigákkal való természet szerinti 
egyenlőségükrőL A szaigákat inteni kell, 
hogy uraikat ne vessék meg, s Istent ne 
bántsák meg azzal, hogy az O rendelésének 
gőgösen ellenszegülnek; az urak pedig fi
gyelmeztetendők, hogyha azokat, akiket ál
lapot szerint alattvalókul bírnak, természeti 
rendeltetésük szerint önmagukkal egyen
lőknek el nem ismerik, Isten adományaiban 
kévélykednek s ő ellene kelnek fel. Azo
kat inteni kell, hogy uraik szaigáinak ismer
jék magukat; ezeket pedig, hogy szolgáik . 
szaigatársainak tartsák magukat. Azoknak 
szól ugyanis ez: Szolgák! Engedelmeskedje
tek mindenben test szerinti uraitoknak (KoL 
3, 22). f:s ismét: Akik járom alatt vannak, a 
rabszolgák, tartsák urukat minden tiszte
letre méltónak (I. Tim. 6, 1). Ezeknek pedig: 
Es ti gazdák! ugyanezt tegyétek velük, 
hagyjátok a fenyegetőzést. hiszen tudjátok, 
hogy nekik is, nektek is Uratok van az ég
ben (Efez. 6, 9). 

VI. FEJEZET. 

Miképen intessenek a bölcsek és a tudatlanok. 

Másképen kell meginteni a világ bölcseit 
és másképen a tudatlanokat. A bölcseket 
t. i., hogy feledjék, amit tudnak; a tudatla
nokat pedig. hogy igyekezzenek megtanulni, 
amit nem tudnak. Amazokból még előbb ki 
kell verni azt. hogy bölcseknek véljék ma-
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gukat; emezekben pedig napfényre kell 
hozni ami a mennyei bölcsességből bennük 
fellelhető: mert épp azáltal, hogy egyáltalá
ban nem kevélykednek, már előkészítették 
szívüket a mennyei ékesség befogadására. 
Amazoknál arra kell törekedni, hogy bölcsen 
tudatlanokká legyenek, hagyják el az okta
lan bölcsességet, és tanulják meg az Isten 
bölcs tudatlanságát; emezeknek pedig azt 
kell hirdetni, hogy a vélt tudatlanságból a 
valódihoz közelebb jussanak. Azoknak 
ugyanis szól: Aki közületek azt hiszi, hogy 
bölcs ezen a világon legyen oktalanná, hogy 
bölcs lehessen. (1. Kor. 3, 18.) Ezeknek pedig: 
Nem sokan vannak a bölcsek test szerint. (1. 
Kor. 1, 26.} Es ismét: Ami a világ szerint ok
talan, választotta ki az Isten, hoqy megszé
gyenítse a bölcseket (I. Kor. 1, 27.) Ama·z;o
kat többnyire csak az okoskodás érvei, eme
zeket néha inkább a példák térítik rneg. 
Azoknak t. i. az használ, ha ellenokoktól 
meggyőzetve alul maradnak; ezeknek néha 
az is elég. ha mások dicséretes tetteit megis
merik. Azért a bölcseknek és tudatlanoknak 
egyaránt lekötelezett kiváló tanító is, midőn 
a zsidók némely bölcsebbieit és késedelmes 
szívúieit intette, az ószövetségi Irásoknak 
beteljesedéséről szólva nekik. bölcsességü
ket ezzel a felhozott érvvel rontotta le 
mrmdván: Ami pedia elavul és elöreas."ik, 
közel jár az enyészethez. (Zsid. 8, 13.) Lát
ván pedig. hogy némelyek példák által is 
jóra vezethetők. ugyanazon levélben így 
szól: Mások mea aunyt és meqvesszőzést 
s7envedtek, ezenfelül még bilincseket é!! 
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börtönt, megköveztettek, szétfürészeltettek, 
megkísértettek, kardélre hányva megölettek. 
(Zsid. 11, 36-37.) Es ismét: Emlékezzetek 
meg elöljáróitoktól, kik nektek az lsten igé
jét hirdették, kiknek élete végét szemlélvén, 
kövessétek hitüket (Zsid. 13, 7), hogy ekként 
amazokat döntő észokokkal törje meg, eze
ket pedig nagyobbakra buzdítsa az utánzásra 
felhozoott vonzó példák által. 

VII. FEJEZET. 

Miképen intendők a szemtelenek és a 
szemérmesek. 

Máskép kell inteni a szemteleneket, mint 
a szemérmeseket Amazokat ugyanis csak a 
kemény dorgálás ijeszti el szemtelenségük 
vétkétől, emezeket pedig rendszerint az 
egyszerű oktatás is jóra vezeti. Azok c..:sak 
akkor ismerik el, hogy vétkeznek, ha őket 
többen is megfeddik; ezeknek legtöbbször az 

. is elég a javulásra, ha tanítójuk szeliden fi
gyelmezteti őket vétkükre. Amazoknál 
eredményesebb javítás a heves rátámadás; 
emezek kőzt pedig nagyobb a siker, ha a 
bennük nehézményezett dolgot mintegy 
mellesleg érintik. Az arcátlan zsidó népet 
nyiltan dorgálván az úr, eképen szól: 
Homlokod olyan lett, mint a parázna asz
szonyé, nem akartál pirulni. (Jer. 3, 3.) 
Ma id midőn szemérmesen viselte magát, 
kedvesen mondá: Elfelejted ifjúkorod szé
gyenét, és nem emlékezel meg többé öz
vegységed gyalázatáról. Mert Urad lesz a te 
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Alkotód. (Iz. 54, 4-5.) A szemtelenül vét
kező galatákat nyiltan dorgálja Szent Pál, 
mondván: ú, esztelen galaták! Ki igézett 
meg titeket? (Gal 3, 1.) És ismét: Oly balgák 
vagytok-e, hogy amit lélekkel kezdtetek, 
most testtel végzitek? (Gal. 3, 3.) A szemér
mesek hibáit pedig résztvevőn rója :neg, 
mondván: Fölötte megörültem az úrban, 
hogy végre valahára újból annyira erőre 
kaptatok, hogy rólam gondoskodhattatok, 
amint az igyekezetetek meg is volt, de nem 
volt rá módotok (Filipp. 4, 10); hogy így 
amaz·ok bűnét a kemény dorgálás felfe
de-zze, emezek hanyagságát pedig a gyöngé
debb beszéd elfedje. 

VIII. FEJEZET. 

Miképen intessenek a vakmerők és a gyermek· 
dedek. 

Másképen kell meginteni a vakmerőket, 
mint a gyerm~kdedeket. Azok ugyanis, mint
hogy igen nagyra tartják magukat, másokat 
gyalázkodva néznek le; ezek pedig felette 
érezvén gyarlóságukat, többnyire kétségbe
esésbe esnek. Azok sajátosan sokra becsülik 
mindazt, amit végeznek; ezek szörnyen cse
kélynek tartják, amit tesznek, s így két
ségbeesésükben megtörnek. úvatosan vizs
gálja meg tehát a feddő a vakmerők cseleke
deteit, megmutatván nekik, hogy amiben 
maguknak tetszenek, abban az Istenek visz
szatetszenek. 

Könnyebben javítjuk meg ugyanis a vak-
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merőket, ha felfedjük nekik, hogy az, amit 
tettek, nem jó, miként ők hiszik, - hanem 
rossz: hogy midőn dícséret elnyeréséről ál
modoznak, üdvös szégyent valljanak. Néha 
pedig, mikor vakmerőségük bűnét egyálta
lán el nem ismerik, hamarabb jó útra térít
tetnek, ha mellesleg más nyilvánosabb hűn 
által megszégyenülnek: hogy így abból, ami
ben éppen nem menthetik magukat, me~is
merjék, hogy abban is vétkesek, amiben 
mentegetődznek. Azért, midőn Szent ~ál a 
k·orintusiakat egymás ellenében vakmertlen 
felfuvalkodni látta, hogy egyik Pálénak, a 
másik Apollóénak, a harmadik Péterének, a 
negyedik Krisztusénak mondotta magát, a 
köztük történt és fenyHetlen maradt vérfer
tőzés bűnével állt elő, mondván: Altalában 
hallatszik, hogy paráznaság van köztetek és 
pedig olyan paráznaság, amilyen még a po
gányok közt sincsen, hogy valaki saiát 
atyjának feleségével éljen. Es ti fel vagytok 
fuvalkodva, ahelyett, hogy inkább szomor
k~dnátok, kivetvén magatok közül azt, aki 
ezt a dolgot cselekedte. (l. Kor. 5, 1-2). 
Mintha kifejezetten azt mondaná: Mint 
mondjátok oly vakmerően. hogy ezé vagy 
azé vagytok, holott erkölcstelen hanyagság
tok arra mutat, hogy senkié sem vagytok? 

Ellenben a gyermekdedeket úgy vezetjük 
könnyebben vissza a jó útra, ha egy-két ió 
cselekedetüket mellesleg napfényre hozzuk, 
s midőn néhányat rosszalva megfeddünk ben
nük, a többieket jóváhagyólag megdícsér
jük: hogy igy érzékenységüket, melyet a b1in 
megrovása megfenyít, a hallott dícséret meg-
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erősítse. Rendszerint több eredményt érünk 
el velük, ha jótetteiket is felemlítjük. Ha 
pedig valamit helytelenül tettek, azt nem 
mint már elkövetett rosszat fenyítjük meg, 
hanem még csak mintegy tiltjuk annak el
követését: hogy így amíket jóváhagyunk, a 
dícséret által méginkább öregbedjenek, ami
ket pedig megdorgálunk, azokra nézve annál 
hathatósabb legyen a rejtett oktatás. Azért 
Szent Pál, midön a kapott tanításban állhata
tos tesszalonikaiakról megtudta, hogy a világ 
végének állítólagos közelsége miatt gyerme
kes elgondolás zavarta meg őket, először 
megdícséri bennük a dícsérendőt, s aztán 
csak óvatos intéssel javítja gyengeségei
ket. Igy szól ugyanis: Mindig hálaadássaltar
tozunk az Istennek értetek, testvérek, és
pedig méltán, mert a hitetek erősen növe
kedik, és az ·egymáshoz való· szerel et gya
rapszik mindnyujatokban, annyira, hogy di
csekszünk is veletek egyházainkban béke
türéstekkel és hitetekkel. (II. Thess. 1, 3-4). 

Igy midőn előrebocsátotta viselkedésük 
nyájas dícséretét, kevéssel alább így szól: 
Urunknak Jézus Krisztusnak eljövetele és a 
hozzá való egybegyülekezésük dolgában ké
rünk titeket, testvérek, ne tántorodjatok el 
egyhamar a józan Jelfogásotoktól és ne riasz
szon meg titeket sem valami lélek, sem be
széd, sem állítólag tőlünk küldött levél, 
mintha az Or napja már közel volna íii. 
Tess. 2, 1-2). 

Arra törekedett ez az okos tanító, hogy 
előbb hallják dícséretüket a jóban való elő
menetelért, s csak aztán az intést, mel yet 



110 A lelkipásztorság törvénykönyve 

követniök kellett, hogy így az előrebocsátott 
dícséret megszilárdítsa s a következő intés 
le ne sujtsa őket, s ámbár tudta, hogy a kö
zeli világvégnek gyanúja megrendítette szí
vüket, nem feddé meg őket, hanem mintha 
nem is tudná a történteket, csak intést ad, 
hogy meg ne háborodjanak; s ekként azt 
hivén, hogy az ő könnyelmű megindulásuk 
felől semmit sem tud tanítójuk, annál inkább 
tartsanak dorgálásától, minél inkább félnek 
annak fülébe jutásától is. 

IX. FEJEZET. 

Hogyan intendök a türelmetlenek és a türel
mesek. 

Másképen kell meginteni a türelmetlene
ket és másképen a türelmeseket. A türel
metleneket ugyanis arra kell figyelmeztetni, 
hogy elhanyagolván indulataik megzabolá
zását, több oly bűnbe is belesodródnak, mit 
nem akartak elkövetni, mert amire !lern 

-vonzza őket a kívánság, belekergeti abba a 
dühösség, s indulatukban olyat tesznek mint
egy öntudatlanul, amit aztán magukba qzáll
ván, megbánnak. Azt is meg kell mondani 
a türelmetleneknek, hogyha elragadtatásuk
ban, mintegy magukon kívül valamit el
követnek, a rossz elkövetése után alig 
vállalják azt, amit tettek. S ha teljességgel 
útját nem állják felháborodottságuknak, 
még azt is összekeverik, ami jót nyugodt 
állapotukban cselekedtek; meggondolatlan 
indulatosságuk által ler·ontják azt, amit sok 
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gondos munkával építettek. Mert a türelmet
lenség által még magát az erények anyját és 
őrét, a szeretetet is elveszítjük. Irva van 
ugyanis: A szeretet türelmes. (l. Kor. 13, 4.) 
Ami tehát már nem tűrő, az nem is szeretet. 
A türelmetlenség bűne az erények ápolóját, 
a tudományt is tönkre teszi. Irva van ugya
nis: Az ember okosságát türeimén lehet meg
ismerni. (Péld. 19, 11.) Annál kevésbbé tudós 
tehát valaki, minél türelmetlenebbül visel
kedik. Mert nem is lehet annak igazán jóra 
tanítania másokat, aki gyakorlatilag nem tud 
egykedvűen elviselni másoktól semmi rosz
szat. 

A türelmetlenség bűne igen sokszor a 
dölyfösség vétkével szegezi át a lelket: mert 
midőn valaki nem tudja elviselni, hogy le
nézzék, az csak önmaga előtt ismert jótulaj
donságait köztudo0másra hozni igyekszik, s 
így a türelmetlenség által kevélységbe esik, 
s a megvettetést nem szívlelhetvén, kérkedve 
dicsekszik felfedett erényeivel. Azért mondja 
az Irás: Jobb a türelmes a kevélynél. (Préd. 
7, 9.) Mert a türelmes készebb bármely rosz
szat eltűrni, mint a kérdés bűne által 
saját titkos jótulajdonait másokkal megis
mertetni. Ellenben a dölyfös készebb meg
engedni, hogyha hamisan is, jót híresztelje
nek felőle, minthogy a legparányibb rosszat 
is el kelljen tűrnie. Mivel tehát a türelem el
hagyásával a már véghezvitt jó cselekede
teket is elrontjuk, Ezekiel méltán kapja a 
parancsot, hogy az úr oltáránál árkot készít
sen, melyben az áldozati húsnak helye le
gyen. (Ezek. 43, 13.) Mert ha az oltáron árok 
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nem v•olna, a felkerekedő szél minden rajta 
talált áldozatot szétszórna. Mit értsünk ped1g 
az úr oltárán, ha nem az igaznak lelkét, ki 
ahányszor jót cselekszik, annyiszor mutat 
be lstennek önmaga felett áldozatot? Mi pe
dig az oltár árka, mint a jók béketűrése, 
meiy midőn a viszontaságak elviselésére 
alázza a lelket, annak mintegy rejtett mélyén 
mutatja be az áldozatot? Arok készíttessék 
tehát az oltáron, nehogy a szél a ráhelyezett 
áldozatot szétszórja, azaz a választottak 
lelke vigyázz•on a· béketűrésre, nehogy a tü
relmetlenség szele által indítva, még a vég
hezvitt jót is elveszítsék .. Ez az árok az Irás 
szerint egy könyöknyi: Mert ha a béketűrést 
el nem hagyjuk, az egység mértékét meg
tartjuk. Amint Szent Pál is mondja: Hordoz
zátok egymásnak terhét, s így teljesíteni Jog
játok Krisztus törvényét. (Gal. 6, 2.) Krisztus 
törvénye az egységesítő szeretet, melyet 
csak azok gyakorolnak, kik a megbántáskor 
sem ragad el haragjuk. Hallják meg a türel
metlenek az Irás szavait: Többet ér a türel
mes a hősnél, s aki uralkodik önmagán, kü· 
lönb annál, ki városokat hódít. (Péld. 16, 32.) 
Azért kicsiny, mert hiszen külsőséges dolog 
egy város meghódítása: jóval nagyobb 
az, ha valaki türelem által győzedelmes
kedik, mert a lélek önmagát győzi le, 
magát gyűri le, midőn a béketűrésre 
fékezi magát. Hallják meg a türelmetle
nek, mit mond maga az Igazság az ő 
választ•ottainak: Allhatatossággal fogjátuk 
megnyerni lelkeiteket. (Luk. 21, 19.) Olyan 
csodálatos a mi alkatunk, hogy a lelket az 
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ész, a testet pedig a lélek bírja hatalmában. 
A lélek pedig azonnal elveszti a test felett 
hatalmát, J;nihelyt a lélek az ész alól kivonja 
magát. 
Midőn tehát azt mondá az úr, hogy a 

béketűrésben bírjuk önmagunkat, ezáltal a 
béketűrést, mint önuralmunk őrét tűntette 

fel előttünk. Láthatjuk tehát, mily nagy bűn 
a türelmetlenség, hiszen általa még az ön

+magunk feletti uralmat is elveszítjük. Hall-
ják a türelmetlenek, mit mond még Salamon 
is; A balga rögtön kiadja egész Jell{ét, a 
bölcs pedig eJhalasztja és későbbre tarto
gatja. (Péld. 29, 11.) A türelmetlenség idézi 
elő azt, hogy ·valaki olyan hirtelen egész 
indulatát kiönti; a fölháborodottság kitórése 
azért oly hamari, mert belülről a bölcsesség 
védfala nem övezi. A bölcs vár és őrzi lel
két. Megsértetvén ugyanis, jelenben magát 
megbosszulni nem akarja, hanem türelmesen 
bocsánatot kíván számára, de mindazonáltal 
azt is jól tudja, hogy majd az utolsó napon 
elveszi méltó büntetését. 

A béketűrők pedig arra intendők, hogy 
amit külsőleg elviselnek, azt belsőleg se fáj
lalják, nehogy e szép erény áldozatát, me
lyet külsőleg sértetlenül mutatnak be az úr
nak, a gonoszság pestisével belsőleg meg
rontsák; s annál súlyosabb bűn az emberek
től észre nem vett, de Istentől látott belső 
ellenszegülésük, minél inkább tűröknek 

látszanak az emberek előtt. 
Felvilágosítandók tehát a béketűrők,hogy 

akiket tűrniök kell, azokat szeretni is ipar-
Keresztény remek_{rók. S. 8 
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kodjanak: nehogy különben szeretet nélkül 
lévén a béketűrés, a látszólagos erény a 
gyűlölet bűnévé fajuljon. Azért midőn Szent 
Pál azt mondá: A szeretet türelmes, tüstént 
hozzáadá: kegyes, megmutatva t. i. ez által, 
hogy akik iránt béketűréssel viseltetik, azo
kat kegyes érzéssel szeretni sem szűnik. 
Azért midőn ugyanaz a kitűnő tanító a 
béketűrést ajánlja tanítványainak mondván: 
Minden keserűség és harag, dühösködés, 
szóváltás és szitkozódás, minden gonoszság
gal együtt legyen távol tőletek (Efez. 4, 31l; 
így a külsőket rendbehozva, a belsökre tér 
át, és mondja: Minden gonoszsággal együit; 
mert hiába a bosszankodás, szóváltás és 
káromlás külső kizárása, ha a vétkek anyja, 
a gonoszság bensőnkben fészkel: hasztalan 
a gonoszság külső ágainak lemetszése, ha 
belül a gyökér megmarad s még· bújábban 
nő ki. Azért maga az I·gazság is így szólt: 
Szeressélek ellenségeiteket; jót tegyetek 
azokkal, akik titeket gyülölnek, s imádkoz

. zatok üldözőitekért és rágalmazóitokért. 
(Máté 5, 44.) Erény tehát az emberek előtt 
elleneink békés eltűrése, de az Isten előtt 
ez csak a szeretettel együtt erény; mert csak 
azon áldozat kedves az Istennek, melyet az 
ö szemei előtt a jótett oltárán a szexetet 
lángja gyujt meg. S innét van, hogy azok
nak, akik tűrnek, de nem szeretnek, ezt 
mondja: Mit látod meg a szálkát atyádfia 
szemében, a gerendát pedig, mely tensze
medben vagyon, nem veszed észre? (Luk. 6, 
41.) A türelmetlen felháborodás ugyanis 
szálka; a szívnek a gonoszsága pedig ge-
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renda a szemben. Amazt ugyanis a kísértet 
szele hozza mozgásba, ezt pediga megrögzött 
gonoszság okozza. Helyes azért e hozzáadás: 
Képmutató! vesd ki előbb a gerendát magad 
szeméből, és aztán nézz utána, hogy kivedd 
a szálkát atyádfia szeméből. (Luk. 6, 42.) 
Mintha a béketű,rés ált~l magát külsőleg 
szentnek mutató, belsőleg pedig fájdalmat 
érző gonosz embernek mondatnék: előbb 

vesd el magadtól a gonoszság nehéz terhét, 
s aztán feddj meg másokat könnyelmű türel
metlenségükért; nehogy míg nem igyekszel 
a képmutatáson túladni, béketűrésed által 
nagyobb kárt okozz magadnak. 

Az is sokszor megtörténik a béketűrők

kel, hogy a viszontagság vagy gyaláztatás 
elszenvedése idején fájdalmat nem éreznek, 
s úgy tűrnek külsőleg, hogy szívükben is 
türelmesek: később azonban eszükbe idézik, 
amit előbb szenvedtek, s a fájdalom heve 
lángra lobbantja őket, alkalmat keresnek a 
bosszúállásra, s korábbi béketűrő szelídsé
güket visszavonva, azt gohoszsággá változ
tatják. Ezeken úgy segíthet legkönnyebben 
a lelkitanító, ha a kedélyváltozás okát tud
tukra adja. A csalárd ellenség ugyanis kettő 
ellen indít hadat: az egyiket arra tüzeli, 
hogy szidalmakkal illesse a másikat; ezt 
meg arra ingerli, hogy torolja meg a vett 
bántalmakat. Legtöbbször azonban csak 
afölött győz, akit sikerült rávenni, hogy 
bántalommal illesse embertársát: a bántal
makat béketűrően elviselő azonban győze
delmeskedik a csábító fölött. Csak a társa el-

8* 
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len felingereltet győzvén Ie tehát, egész ere
jével a másik ellen fordul; fáj neki, hogy az 
oly szilárdul ellenáll és győzelmet arat; de 
mivel a szidalmak nyilainak kibocsátásakor 
őt megindítani nem sikerült, véget vet kissé 
a nyilt csatározásnak, s titkos gondolatok 
besúgása által keresi a rászedésre alkalmas 
pillanatot. Miután ugyanis a nyilt csatát 
elvesztette, titkos cselhez folyamodik. Beáll
ván tehát a nyugalom ideje, visszatér a 
győztes lelkébe, s vagy a szenvedett káro
kat, vagy a méltalanság súlyos voltát hozza 
eszébe, s túlozva mindazt, mit szenvednie 
kellett, azokat tűrhetetlennek tünteti fel 
előtte: ezzel oly mértékben megzavarja lel
két, hogy az előbb nagylelkűen béketűrő 

személy most a kivívott diadal után fogollyá 
szégyenül, bánja, hogy meg nem torolta a 
szenvedett bántalmakat, s keresi a búsás 
visszafizetés alkalmát. Ki másokhoz hasonlí
tanak ezek, mint azokhoz, akik a csatatéren 
vitézségük által diadalt aratnak, később 
azonban hanyagságuk miatt a város falai 
között foglyul ejtetnek? Kikhez hasonlita
nak, ha nem azokhoz, akiket a súlyos kór 
rohama életben hagy, de az alig észrevehe
tőleg jövő váltóláz megöl? Inteni kell tehát 
a béketűrőket, hogy a győzelem után erőslt
sék meg szívüket; s vigyázzanak, mert a 
nyilt csatában legyőzött ellenség most lel
kük védfalai előtt leselkedik; féljenek az 
újra jelentkező betegségtől, nehogy annál 
nagyobb öröme legyen a ravasz ellenség
nek, ha végül álnokságában a vele sokáig 
harcolónak kemény nyakára hág. 
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X. FEJEZET. 

Miképen intendők a jóakaratúak és az irigyek. 

Máskép kell inteni a jóakaratúakat, 
mint az irígyeket A jóakaratúak intendók: 
úgy örüljenek mások javain, hogy maguk 
is hasonlókat bírni áhítsanak. Akként dí
csérjék szeretettel mások tetteit, hogy azo
kat utánzással kövessék; nehogy a jelen élet 
küzdőporondján mások harcainak bár jám
hor jóakarói, de csak munkátlan szemlélői 
legyenek, s a küzdést elmulasztván, az idő 
lejártával jutalom nélkül maradjanak, s 
akkor szomorúan nézzék azok pálmáját, kik
nek fáradságos munkája mellett tétlenül áll
nak. Igaz ugyan, hogy nagyon vétkezünk, 
ha mások jótettei iránt szeretettel nem vi
seltetünk. De semmi hasznunk belőle, ha 
amit szeretünk, tehetségünk szerint nem 
utánozzuk. Figyelmeztetni kell tehát a jó
akaratúakat, hogy ha azt, amit dícsérettel 
helyeselnek, utánozni nem akarják, akkor 
csak úgy tetszik nekik az erény szentsége, 
mint a balga nézöknek a bohózatok hilísága. 
Ezek ugyanis dícséretekkel halmozzák a 
kocsisok és bohócok tetteit, de azért még
sem akarnak olyanok lenni, mint akiket di
csérnek. Megcsodálják a kivívott köztet
szést, de azért mégsem akarnak hasonló tet
szésben részesülni. Meg kell mondani a jó
akaratúaknak. hogy mások tetteit szemiéi
vén szállianak magukba és mások cseleke
deteiben ne bizakodjanak; ne dicsérjék azt 
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a jót, amit nem akarnak. Súlyos büntetésben 
fognak ugyanis részesülni, akik nem akar
ták utánozni azt, amit tetszéssel fogadtak. 

Az irígyeket pedig inteni kell, fontolják 
meg: mily vakságban vannak, midőn mások 
előmenetele közben ők fogyatkoznak, s má
sok öröme miatt szomorkodnak. Mily sze
rencsétlenek, akik mások jobbulása folytán 
rosszabbakká lesznek; s midőn mások sze
rencséjét növekedni látják, ők aggodalma
san gyötörvén magukat, szívük romlása 
által elvesznek. Vannak-e ezeknél szeren
csétlenebbek, kik felebarátjuk sikerein bosz
szankodva, büntetésül még gonoszabbak 
lesznek? Pedig ha másokban szeretnék azo
kat a jótetteket, amelyekkel ök nem bírnak, 
ezáltal azokat sajátjukká tennék. úgy van
nak ugyanis egymás között a hívek, mint 
sok tag egy testben; ezek feladatuk szerint 
különböznek ugyan egymástól, de kölcsön
hatásuk által eggyé lesznek. Igy történik, 
hogy a láb a szemek által lát, a szemek a 
lábak által járnak; a szájnak a fül, a fülnek 
a száj jő segítégére; a has a kezeknek, a 
kezek a hasnak szolgálnak. Tehát már maga 
a test elrendezése is figyelmeztet, hogy mi
kép viseljük magunkat. Azért szerfelett 
helytelen nem aszerint cselekedni, ami va
gyunk. Amit ugyanis mi másokban szere
tünk, azt bár nem utánozhatjuk, a mienk; 
amit pedig mások szeretnek bennünk, az 
övék. Vegyék tehát fontolóra az irigyek, 
mily hatalmas a szeretet, mely minden sze
mélyes fáradságunk nélkül sajátunkká teszi 
mások fáradságának gyümölcsét. Figyel-
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meztetendők az irigyek, hogy midőn nem 
uralkodnak e szenvedélyükön, ama ravasz 
ellenség ősi bűnébe esnek. Erről mondja az 
Irás: A halál pedig a sátán irígységéből jött , 
a világba. (Bölcs. 2, 24.) Ez ugyanis elveszt.: , 
vén az eget, irígyelte azt a teremtés által 
alkotott embertől, s még másokat is kárho
zatha taszítván, fokozta önbüntetését. Inteni 
kell az irígyeket, ne feledjék, mily sok ve
szélynek vannak kitéve: mert ha szívükből 
ki nem űzik az irigységet, nyilt büntettekre 
vetemednek. Káin is, ha irígy szemmel nem 
nézi testvérének kedvesen fogadott áldoza
tát, semmiesetre sem gyilkolta volna meg 
öt. S ezért írva is van: Es tekinte az Or 
Abe/re és ajándékaira, de Kainra s ajándé
kaira nem tekinte. Nagy haragra gerjede 
erre Kain és beesék az arca. (I. Móz. 4, 
4-S.) Az áldozat miatti irígység volt tehát 
a testvérgyilkosságnak maghintője. Mert 
midőn fájlalta, hogy testvére jobb, mint ő, 
csakhogy ne lehessen az, megölte őt. Tud
ják meg az irigyek, hogy midön ezen beteg
ség dühöng belsejükben, elvesztik azt a jót 
is, amit bírni látszanak. Amint írva van: 
Nyugodt kedély a testnek is épség; a cson
tok rothadása az irígység. (Péld. 14, 30.)'8 
Mi egyebet jelent ugyanis a test, mint né
mely gyarló és egyszerű, s viszont mit o 
csontok, mint a nagyszerű tetteket? Sokszor 
megtörténik, hogy egyesek, mindamellett, 
hogy szívükben ártatlanok, egyik vagy má-

18 Az új szentírásfordítás alapján: a szenvedély 
azonban csontszú, 
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sik cselekedetükben gyarlóknak tűnnek fel; 
mások pedig az emberek szeme előtt nagy
szerű tetteket mutatnak fel, de belül mégis 
a mások elleni irígység rothadása emészti 
őket. Erre áll ez a szó: A testnek élete a 
szív egészsége, - mert ha szívünkben ártat
lanok maradunk, bár külsőleg gyarlóknak is 
látszunk, gyakran megszilárdulunk. És ez is: 
A csontok rothadása az irígység, - mert az 
irígység miatt az Isten szemében az is sem
mivé válik, ami az emberek szemében nagy
szerűnek látszik. A csontoknak a rothadása 
az irígység által ugyanis azt jelenti, hogy 
egyes nagyszerű cselekedetek is elenyész
nek. 

XI. FEJEZET. 

Hogyan kell inteni az őszintéket és a ravaszokat. 

Másképen kell meginteni az őszintéket, 
mint a ravaszokat Meg kell dicsérni az 
őszintéket, amiért mindig igazat mondani 
iparkodnak, de figyelmeztetendők: ne feled
jék, hogy az igazat néha el is kell hallgat
niok. Mert amint mindig árt az igaztalannak 
az ő hazugsága, úgy néha ennek a hallott 
igazságok vannak kárára. Azért midőn az 
úr némely dolgokat elhallgatott a tanítvá
nyok elől, így szólott: Még sok mondani
valóm volna nektek, de most nem vagytok 
hozzá elég erősek. (Ján. 16, 12.) Inteni kell 
tehát az öszintéket, hogy amint a hazugsá
got mindig haszonnal mellőzik, úgy az igaz-
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ságot is mindig haszonnal nyilvánítsák. In
teni kell őket, hogy az őszinteséget okos
sággal párosítsák, s úgy bírják a biztonsá
got nyujtó őszinteséget, hogy a körültekintő 
okosságot se veszítsék el. Azért mondja a 
nemzetek apostola: Akarom, hogy bölcsek 
legyetek a jóra és együgyűek a rosszra. 
(R.óm. 16, 19.) Azért az lgazság is inti válasz
tottait mondván: Legyetek okosak, mint a 
kígyók és szelídek, mint a galambok. (Mát. 
10, 16.) Mert a választottak lelkében a 
galambegyszerűséget is kígyószerű okosság
nak kell finomítani, s a kígyószerű okos
ságot is galambegyügyűséggel mérsékelni: 
hogy az okosság segítségével se félre ne 
vezettessenek, sem pedig az egyszerűség 

eimén az értelem kiművelésétől ne húzódoz
zanak. 

Viszont az álnokokat figyelmeztetni kell, 
hogy gondolják meg, mily súlyos követ
kezménnyel jár kétszínűségük bűne. Mint
hogy ugyanis tartanak a rajtakapástól, min
dig hamis okokkal mentegetik magukat, s 
mindig félelemteljes gyanakodások között 
élnek. Pedig az őszinteségnél semmivel sem 
védelmezhetjük biztosabban magunkat, és 
semmit könnyebben ki nem mondhatunk, 
mint az igazságot. Mert kemény munkát ad 
a szívnek a hamisság kényszerű oltalma
zása. Mint írva is van: önnön ajkuk gonosz
sága borítsa le őket! (Zsolt. 139, 10.) Mert 
amivel most foglalatoskodik, az fogja egy
kor elborítani; ami most lelkét kellemesen 
felemeli, egykor a kemény büntetés által 
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szorongatja. Azért mondja Jeremiás: Mert 
nyelvüket hazug beszédre tanítják, azon 
fáradoznak, hogy gonoszságot cselekedje
nek. (Jerem. 9, 5.) Mintha azt mondaná: Kik 
minden fáradság nélkül az igazság barátai 
lehettek volna, azon vannak, hogy vétkezze
nek: s midón őszintén élni vonakodnak, 
fáradságos munkával pusztulásukat keresik. 
Mikor ugyanis tetten érik őket, de leleple
zésüket nem akarják, az álnokság takarója 
alá rejtózködnek, s elkövetett bűnüket, me
lyeket már nyilvánosan is tudnak, mente
getni törekszenek: úgyannyira, hogy aki 
őket megfeddeni akarja, hamis ámító ködö
sítés után, gyakran majdnem azt is kény
telen meszmásítani, amit már bizonyosnak 
tartott felőlük. Azért jól mondia a próféta a 
vétkező és magát mentegetó lélekról Judea 
képében: Ott lesz verme a sündisznónak. 
(Iz. 34, 15.) A sündisznó az álnok és magát 
hamisan védelmező embemek kétszínúségét 
jelenti: mert ha a sündisznóra valahol rá
találnak, feje, lába, eszész teste látható: de 
aliszhogy megfogiák, tüstént gömbbé húzóz
kodik össze, lábait berántia, fejét elrejti, s 
a kézben egyszerre eltűnik az, ami elóbb 
látható volt. :f:ppen ilyenek a kétszínűek is, 
ha rahakapják őket bűneiken. A sündisznó 
feje látható: mert azt is látjuk, miként in
dult a bűnös vétke elkövetésére. A sün
disznónak lábai is láthatók, mert a gonosz
ság elkövetésének nyoma is ismeretes; s 
mégis midón hirtelen mentegetni kezdi ma
gát a kétszínű, lábait berántja: s így gonosz-
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ságának minden nyomát hirtelen eltakarja. 
Fejét behúzza: mert bámulatos önvédelme
zésében azt is bebizonyítja, hogy el sem 
kezdte a rosszat. S végül csak mintegy 
gömb marad a kézben, mert a dorgáló el
vesztvén egyszerre, amit már tudott, a bű
nös zárt lelkiismerettel áll előtte; s bár a 
gonoszság rajtakapásakor mindent tudott, 
most az álnok mentegetés félrevezetésétől 

rászedve, semmit sem tud az egészbóL 
A sündisznónak verme van a gonoszokban: 
mert az álnok lélek kétszínűségében össze
húzván magát az önvédelem sötétségében 
rejti el magát. 

Hallják az álnokok, mit mond az Irás: Ki 
egyenesen jár, bizton jár. (Péld. 10, 9.) 
A cselekvés őszintesége ugyanis nagy biz
tonság. Hallják, mit mond a Bölcs: A fegye
lem szent lelke menekül a hamissáqtól. 
(Bölcs. 1, 5.) Hallják, mit mond úira az Irás: 
Az eqyszerűekkel van az ő társalgása. (Péld. 
3, 32.)19 Isten akkor beszélget, midön jelen
létével megvilágosítja az ember elméjét, tit
kokat nyilatkoztat ki előtte. Hogy Ö az egy
szerűekkel beszélget, azt jelenti, hogy csak 
azokat látogatja meg világosságával a 
mennyei titkok megértésére" akiket a két
színűség árja el nem homályosított. Különös 
rossz még a kétszínűekben, hogy gonosz és 
kétszínű eljárásukkal másokat megcsalván, 
még dicsekszenek, mintha ök eszesebbek 

•• Az új szentfrásfordítás szerint: De az Igazakat 
barátsá~ára méltatja. 
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volnának a többiné}; a szigorú számadásra 
nem gondolván, önkáruk felett örvendeznek 
a szerencsétlenek. De hallják csak, miként 
fenyiti öket Szofóniás próféta isteni erös 
figyelmeztetéssel, mondván: Közel van az 
Or nagy napja. . . harag napja lesz az a 
nap ... Sötétség és homály napja, felhő és 
vihar napja, trombita és harsona napja a 
meqerősített városok ellen és a magas or
mok ellen! (Szof. 1, 14-16.) Mi egyebet 
jelentenek ugyanis az erős városok, mint a 
gyanús elméket és a magukat mindig ravasz 
mentegetéssel körülsáncolókat, kik bármi
kor is megdorgáltatnak, mindig útját állják 
a1. igazság nyilainak? S mi egyebet a magas 
ormok (minthogy t. i. a szegletormokan 
kettős fal találkozik), mint a kétszínüeket? 
Kik kerülvén az igazság egyszerüségét, ön
magukhoz kettős gonoszsággal hajlanak 
vissza; s ami még rosszabb, a többinél oko
sabbaknak tartván magukat, kétszínüségük 
miatt kevélykednek. Az úrnak napja, a 
bosszúállás és fenyítés napja száll tehát üZ 

erős városokra és magas ormokra; mert az 
utolsó ítélet haragja a mentegetözések által 
magukat az igazság elöl elzáró szíveket 
összetöri, s kétszínüségük hurkát kettésza
kítja. Akkor az erős városok meghódolnak: 
mert az Istennel dacoló lelkek elkárhoznak. 
Akkor a magas ormok ledőlnek: mert az 
álnok kétszínűség eszességében felfuvalko
dott szíveket az igazságszolgáltatás ítélete 
leteríti. 
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XII. FEJEZET. 

Hogyan kell inteni az egészségeseket és a 
betegeket. 

Másként kell inteni az · egészségeseket, 
mnt a betegeket. Az egészségeseket arra 
kell inteni, hogy testi épségüket lelki üd
vükre fordítsák; nehogy egészségüket 
rosszra használván, az adományok által 
rosszabbakká legyenek, s annál súlyosabb 
büntetést érdemetjenek később, minél ke
vósbbé félnek most az Isten bö adományai
val visszaélni. Inteni kell az egészségese
ket, hogy az örök üdvösség kiérdemlésének 
alkalmát el ne szalasszák. Irva van ugyanis: 
Nekem tetsző időben meghallgatlak téged, 
és az üdvösség napján megsegitlek téged. 
(JI. Kor. 6, 2.) Inteni kell öket, nehogy ha 
most, midön lehet, nem akarják lsten tet
szését megnyerni, majd midön már akarnák, 
késő legyen. Mert akiket sokáig hasztalanul 
hivott a Bölcsesség, végül is elhagyja öket, 
mondván: Mivelhogy szóltam és vonakod
tatok, mert kinyujtottam kezemet és nem 
volt, ki odanézzen, és semmibe sem vetté
tek minden tanácsomat, és nem törödtetek 
ir:ddésemmel: En is nevetek majd romlás
tokon, s gúnyolódom, ha reátok jő, amitól 
iéltek. (Péld. l, 24-26.) És ismét: Akkor 
hívnak majd engem, de nem hallom, keres
nek hajnalban, de meg nem lelnek. (Péld. 1, 
28.) Akkor látjuk majd, mily nagy adomány 
a testi egészség, melyet jóra használni el
mulasztunk, midön már nélküle vagyunk. 
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S hasztalan keressük azt, amit alkalmas idő
ben hasznunkra nem fordítottunk. Azért 
helyesen mondja újra Salamon: Hogy élete
det (a Vulgáta szerint: tisztességedet) má
soknak ne kelljen odaadnod, és éveidet 
könyörtelen valakinek; hogy idegenek ne 
töltekezzenek vagyonoddal, és keresményed 
más házába ne jusson, hogy végezetül ne 
sopánkodjál, mikor lefogyott a húsod és a 
tested. (Péld. 5, 9-11.) Kik ugyanis a szá
munkra idegenek, mint a mennyei hazából 
kizárt gonosz szellemek? Miben áll pedig 
a mi tisztességünk, minthogy agyagból 
ugyan, de mégis Teremtőnknek képére és 
hasonlatosságára vagyunk alkotva. Vagy ki 
volna más a kegyetlen, mint az a lázadó 
angyal, ki kevélysége által magának is ha
lált szerzett, s elkárhozván, halált hozni még 
az emberi nemnek sem kegyelmezett? Ide
geneknek adja tehát megtiszteltetését, ki 
Isten képére és hasonlatosságára teremtet
vén, a gonosz szellemek gyönyöreinek élve
zésében tölti életének napjait. Esztendeit a 
kegyetlennek adja, ki a gonosz ellenfél
uralkodónak akarata szerint tölti el életének 
idejét. Azt is jól teszi hozzá az Irás: Hogy 
idegenek ne töltekezzenek vagyonoddal, és 
keresményed más házába ne jusson. Aki 
ugyanis testi épségét és lelke bölcsességét 
nem a jóban való előmenetelre, hanem go
noszságra használja, az vagyonával nem a 
maga lakát, hanem idegenek házait, azaz a 
tisztátalan lelkek cselekedeteit gyarapítja. 
bujasága vagy kevélysége által előidézvén, 
hogy ővele is szaporodjék a kárhozottak 
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száma. Helyes ez a hozzáadás: Hogy vége
zetül ne sopánkodjál, mikor lefogyott a hú
sod és tested. Mert a testi épség a bűnök 
által a legtöbbször veszendőbe megy; midőn 
azonban egyszerre elvész, s a testet külön
féle bajok gyötrik, a lélek már-már kíköl
tózni kénytelen, a beteg a sokáig rosszul 
használt egészséget mintegy a jó élet meg
kezdésére most visszakéri. Akkor sóhajtoz
nak az emberek, hogy miért is nem szolgál
tak Istennek, midőn hanyagságuk kártevé
seit szolgálatukkal már nem tudják jóva
tenni. Azért mondja a Zsoltáros: Ha öldö
költe őket, hozzáfordultak. (Zsolt. 77, 34.) 

A betegek meg arra intendők, hogy éppen 
azért tartsák magukat Isten fiainak, mivel a 
fenyítés ostorcsapásaival tisztogatja őket. 
Azért mondja az úr az angyal által János
nak: En akiket szeretek, azokat megkorho
lom és megfenyítem. (Jel. 3, 19.) És ismét: 
Ne vesd meg, fiam, az Or fenyítéseit, Es meg 
ne und dorgálását, Mert az Or azt feddi, akit 
szeret, S azt a liát sujtja, akit kedvel. (Péld. 
3, 11-12.) Azért szól a Zsoltáros is: Bár az 
igazakat is sok szenvedés éri, Öket az úr 
mindenikből kimenti. (Zsolt. 33, 20.) Szent 
Jób is felkiált fájdalmainak közepette: Ha 
igaz vagyok, akkor sem járhatok emelt fő
vel, Mert telve vagyok csapással és nyomo
rúsággal. (Jób. 10, 15.) Tudtul adandó a be
tegeknek, hogy a mennyei hazát tartván 
sajátjuknak, itt mint idegenben, szükség
képen szenvedéseket kell elviselniök. Azért 
történt, hogy az Úr templomának építésénél 
künn faragták a köveket, hogy minden zörej 
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nélkül tétessenek helyükre: mi is künn osto
roztatunk, hogy aztán fenyítés nélkül he
lyeztessünk az úr templomába; s ami csak 
tö1ös!eges bennünk, az ütések leválasztják, 
hogy egykor ama épületben csak a szeretet 
egysége kössön egybe minket. Figyelmez
tetni kell a betegeket, fontolják meg, mily 
kemény fegyelmezéseket viselnek el a test 
szerinti fiak a földi örökség elnyeréséért. 
Mely isteni fenyítésnek büntetése súlyos, 
midőn általa egyrészt örökkétartó öröksé
get nyerünk, másrészt pedig az örök kárho
zattól is megmenekszünk? Azért mondja 
Szent Pál: Már testi atyáink fenyítőink vol
tak és féltünk tőlük; vajjon nem kell-e még 
sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek 
Atyjának, hogy éljünk? Mert azok kevés 
napon át, tetszésük szerint fenyítettek meg 
minket; ez pedig azért, a mi hasznunkra van, 
hogy megszentelését megnyerjük. (Zsid. 12, 
9-10.) 

Inteni kell a betegeket, gondolják meg: 
mily nagy hasznára van a léleknek a test 
betegsége, amely önismeretre vezérel; s 
amit többnyire feled az egészséges, gyarló
ságát is eszébe juttatja: hogy ezzel a ke
véllyé fuvalkodott lelket a bajjal küzdő test 
emlékeztesse állapotára. Jól jelenti ezt (ha 
akarta volna engedelmesen követni Isten
nek szavát) az útjában késleltetett Bálaam. 
Bálaarn ugyanis siet kitűzött célja felé, de 
akadályozza szándékában az állat, amelyen 
ül. A tiltó szóra leálló szamár t. i. meglátja 
az angyalt, akit az ember nem lát: mert a 
szenvedésekben elmarasztalt test többnyire 
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az, amely a lélek elé állítja az Istent, kit a 
lélek, noha a testnél emelkedettebb, nem 
látott, s ekként az evilágon nagy gonddal 
előbbre haladni akaró léleknek akadályt 
gördít útjába, amíg a vele szemkőzt jövő 
láthatatlant meg nem ismeri. S azért jól 
mondja Szent Péter: Meg is fenyíttetett az ő 
balgaságáért: a teherhordó néma állat emberi 
llangon megszólalva, ellenezte a próféta 
esztelenségét. (II. Pét. 2, 16.) A balga embert 
tudniillik akkor feddi meg teherviselő 

barma, midőn a felfuvalkodó lelket a sujtott 
test emlékezteti alázatosságra. A feddés 
azonban Bálaarnnak nem használt, mert a 
sereg megátkozására menvén, szavát igen, 
de szándékát nem változtatta meg. Figyel
meztetni kell a betegeket, vegyék fontolóra: 
mily hasznosak a testi megpróbáltatások, 
melyek az elkövetett bűnt eltörlik, s az el
követhetendőknek elejét veszik: s melyek 
a külső csapások által megtört lelket a bűn
bánat sebeivel tetézik. Amint írva van: Az 
ütés kék foltja megtisztítja a gonoszokat, Es 
a verés a test belső részeit. (Péld. 20, 30.) 20 

A seb kék foltja ugyanis eltörli a bűnöket, 
mert a csapások okozta fájdalom mind a 
gondolattal, mind a cselekedettel elkövetett 
gonoszságokat eltörli. Hasnak pedig azért 
szokás nevezni az ember lelkét, mert vala
mint a has megemészti az ételeket, úgy a 
lélek is a gondolkodás által eloszlatja a gon
dokat. S hogy a lélek csakugyan hasnak 

20 Más szövegezéssel: Utések kék foltja éri a go
noszt, es csapások a gyomor kamráiban. 

Keresztény remeklrók. 5. 9 
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mondatik, ez a szentírási hely is bizonyítja: 
Az ember lelke az Or szövétneke, Mely a 
benső minden rejtekét kifürkészi. (Péld. 20, 
27.)21 Mintha mondaná: Az isteni sugallat 
fénye, midőn az ember lelkébe száll, azt 
megvilágosítván neki magát megmutatja; 
bár a Szentlélek eljövetele előtt csak gonosz 
gondolatokat hordozott, még azokat sem 
bírta vizsgálat alá venni. A sebnek kék 
foltja tehát és a has belső sérülései eltörlik 
a gonoszt; mert midőn külsőleg ostorozta
tunk, a nyomorúságban lassankint eszünkbe 
JUtnak bűneink, és ami rosszat csak csele
kedtünk, az mind szemünk elé került; így 
bár külsőleg szenvedünk, mégis inkább bel
sőleg fájlaljuk azt, amit cselekedtünk. Mi
nek az a következménye, hogy a test nyilt 
sebeinél inkább eltörli búneinket a hasnak 
belső betegsége; mert a fájdalomnak titkos 
sebe a rossz cselekedetek gonoszságaiból 
gyógyít ki bennünket. 

Emlékeztetni kell a betegeket, hogy d 

béketűrést magukban ápolni akarják, szün
telen szemük előtt legyen, amit Megváltónk 
az ő teremtményeitől szenvedett: sok gya
lázatos rágalmat eltúrt; a régi ellenség kezé
ből naponkint kiragadván foglyulesett lel
keket, a gúnyolódóktól arcütéseket kapott; 
az üdvösség vizével mosván meg bennün
ket, arcát az istentelenek köpdösése elöl 
nem rejtette el; mint szószólónk az örök kár-

u Más szövegezéssel: Az úr az ember lélekzését 
is figyeli, S a gyomor kamráit is kifürkészi. Nagy 
szent Gergely ez utóbbi szövegezéshez füzi magya
rázatát. 
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hozattól szabadítván meg bennünket, az 
ostorcsapásokat hallgatva tűrte; az angya
lok karai közt örök dicsőséget szerezve ne
künk, ökölcsapásokat szenvedett; a bűnök 
gyötrő kínjaitól megmentvén minket, nem 
vonakodott fejét töviskoronázásra odanyuj
tani; mennyei édességgel telítvén bennün
ket, önnön szomját keserű epével enyhí
tette; ki bár istenségére nézve egy az Atyá
val, előtte értünk térdre borul, midőn pedig 
csúfolva térdet hajtottak előtte, hallgatott; 
életet szerezvén a holtaknak, ö, bár maga 
volt az Élet, meghalt érettünk. Miért tartaná 
tehát bárki is oly elviselhetetlennek, hogy 
az ember csapásokat szenvedjen lstentől bű
neiért, mikor Isten oly sok rosszat szenve
dett az emberektől a maga jótéteményeiért? 
Vagy józan ésszel lehet-e hálátlannak lenni 
a csapásokért, ha az sem mult ki csapások 
nélkül, aki minden bűn nélkül élt közöt
tünk? 

XIII. FEJEZET. 

Hogyan kell meginteni azokat, akik félik, vagy 
akik semmibe sem veszik a csapásokat. 

Másképen kell meginteni azokat, akik fél· 
nek a csapásoktól és ezért jámborul élnek; 
s másképen azokat, akik annyira megrög
ződtek a gonoszságban, hogy a csapások 
alatt sem javulnak meg. A csapásoktól félő· 
ket fel kell világosítani, hogy a jelen élet 
javait ne kívánják túlságosan, hiszen látják, 
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hogy azokkal rendelkeznek a gonoszok is; s 
a jelen élet bajaitól se meneküljenek úgy, 
mintha tűrhetetlenek volnának, hiszen nem 
ismeretlen, hogy e földön többnyire a jókat 
is sujtják azok. Inteni kell őket, hogyha iga
zán mentek akarnak maradni a rosszaktól, az 
örök büntetésektől féljenek, s még e féle
lemnél se állapodjanak meg, hanem hatolja
nak fel a szeretet tetőpontjára. Irva van 
ugyanis: A tökéletes szeretet kizárja a félel
met. (l. Ján. 4, 18.) Majd ismét: Nem vetté
tek ugyanis a szolgaság lelkét, hogy ismét 
csak féljetek, hanem vettétek a gyermekké
fogadás lelkét, amelyben azt kiáltjuk: Abba 
(Atyánk!). (Róm. 8, 15.) Ezért tanít így az 
Apostol: Ahol az Or lelke, ott a szabadság. 
(II. Kor. 3, 17.) Ha tehát valakit csak a ret
tegett büntetés tart vissza a rossztól, az tá
vol van a léleknek igazi szabadságától. Mert 
ha a büntetéstől nem félne, vígan tenné a 
rosszat. Nem ismeri tehát az a lélek a sza
badság kegyelmét, akit még béklyójában 
tart a félelem szolgasága. A jót ugyanis ön
magáért kell szeretni, s nemcsak a büntetés
től való félelem miatt azt cselekedni. Mert 
aki a büntetéstől való félelemből teszi a jót, 
az azt akarja: bár ne lenne mitől félni.e, 
hogy aztán szabadon tehesse a rosszat. Az 
pedig a napnál világosabb, hogy az Isten 
előtt bűntelenségél elveszíti az, aki akár
csak titkon is kívánsággal vétkezik. 

Ellenben azokat, akiket a csapások bünte
tései sem fékeznek meg gonoszságaikban, 
annál keményebben kell megtámadní. minél 
inkább megrögzöttek a rosszban. Megvetés 
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nélkül kell fölöttük méltatlankodni és két
ségbeejtés nélkül felettük pálcát törni: úgy, 
hogy a mutatott kétségbeesés félelmet, az 
adott intés pedig reményt ébresszen bennük. 
Kímélet nélkül hirdessük tehát nekik az 
ellenük szóló isteni végzéseket, hogy az 
örök büntetés intése önismeretre vezérelje 
őket. Hallják meg, miként teljesedett be 
rajtuk, ami írva van: Bár törővel zúzod az 
ostobát mozsárban - akár a darát -, Még
sem hagyja el balgasága. (Péld. 27, 22.) Ezek 
ellen panaszkodik a Próféta az úr előtt, 
mondván: Te megverted őket, de nem fáj
lalják. (Jerem. 5, 3.) Ezért mondja az úr: 
Megölöm és széjjelszórom népemet, Es még
sem térnek vissza utaikról. (Jerem. 15, 7.) 
Majd ismét: Es a nép nem tért meg Ahhoz, 
aki őt megverte. (Iz. 9, 13.) Ezért panaszko
dik a Próféta az ostorozák nevében, mond
ván: Gyógyítottuk Babilont, de nem gyó
gyult meg (Jer. 51, 9.) Gyógyíttatik ugyanis 
Babilon, de mégsem gyógyul meg, midőn a 
gonoszságok zűrzavarában tévelygő ember 
hallja a dorgálás szavait, s érzi a csapások 
ostorait, de mégis vonakodik az üdvösség 
biztos útjára visszatérni. Azért a fogságban 
levő és megtérni nem akaró zsidónépet 
ilyen szemrehányással illeti az úr: Salakká 
lett előttem Izrael háza; ezek mindnyájan 
réz és ón, vas és ólom a kemence közepén. 
(Ezek. 22, 18.) Mintha kifejezetten ezt mon
daná: Megtisztítani akartam őket a nyomo
rúságok tüze által, s ezüstté vagy arannyá 
kivántam volna tenni, de a kemencében 
rézzé, ónná, vassá és ólommá változtak: 



13~ A Jelklpász,torság törvénykönyve 

mert a szorongatásban sem jóra, hanem a 
gonoszra hajlottak. A rezet ugyanis ha meg
ütik, minden fémnél hangosabban szól. Aki 
tehát a csapások alatt zúgolódó szavakra 
fakad, az rézzé vált a kemencében. A mes
terségesen előállított ón pedig ezüst színt 
játszik. Aki tehát képmutató a csapások 
között, az ónná lett a kemencében. Vasat az 
forgat kezében, aki embertársa ellen lesel
kedik. Az tehát a vas a kemencében, aki a 
csapások alatt sem veté le a mások ellen 
törő gonosz szándékát. Az ólom a többi fém
nél súlyosabb. úlommá változott tehát a 
kemencében, kit annyira lenyomott bűné
nek súlya, hogy még a csapások alatt sem 
emelkedik felül földi vágyain. Azért mondja 
újra az Irás: Sok munkába és izzadságba 
került, de felette sok rozsdája nem ment ki 
belőle még a tűz által sem. (Ezek. 24, 12.) 
A bűn rozsdájától való megtisztításunkra a 
C'sapások tüze látogat bennünket; mi azon
ban a tűzben sem veszítjük el a rozsdát 
akkor, amikor még a szenvedések között 
sem hagyjuk el a bűnt. Azért mondja újra 
a Próféta: De hiába olvasztott az olvasztó, 
Gonoszságaink el nem vesznek. (Jer. 6, 29.) 

Tudnunk kell pedig, hogy akik a csapá
sok alatt is javulatlanok maradnak, azokat 
néha kedveskedő rábeszéléssel kell meghó
dítani. Sokszor ugyanis, akit a kínok meg 
nem javítanak, a jóságos intés véget vet 
gonoszságának: valamint sok betegnél is 
megtörtént, hogy akit az erős gyógyszerek 
használata meggyógyítani nem bírt, a lan
gyos víz helyrehozott; s vannak sebek, ame-
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lyeket felvágással nem lehet begyógyítani, 
de olajborogatással be szoktak hegedni. 
A kemény gyémántot is hasztalan csiszoljuk 
vassal, viszont a bakkecskék lágy vérében 
puhává válik. 

XIV. FEJEZET. 

Hogyan kell inteni a baligatagokat és a 
bőbeszédüeket. 

Másképen kell meginteni a túlzottan hall
gatagokat és másképen a böbeszédűeket. 

A szerfölött hallgatagok meggyözendők, 

hogy midön egyes bűnöket vigyázatlanul 
kerülnek, titokban nagyobbakba esnek. Sok
szor ugyanis mérték felett megfékezvén 
nyelvüket, annál zajosabban szólnak szi
vükben. úgy hogy minél keményebb őrizet 
alatt tartják a magukra kényszerített néma
ság által gondolataikat, annál inkább dúl
nak-fúlnak lelkükben. Ezek rendszerint 
annál többet engednek meg maguknak, mi
nél nagyobb biztonságban vélik magukat, 
minthogy kívülről minden megrovás elöl 
biztosítva vannak. Az ilyen lélek néha ke
vélységre gerjed, és akiket beszélni hall, 
mint gyarlókat lenézi. S midön testi száját 
zárva tartja, nem is veszi ·észre, hogy ke
vélykedvén mennyire feltárja szívét a bú
nőknek. Nyelvét ugyanis megfékezi, lelkét 
meg szabadjára ereszti: s saját haszontalan
ságára nem figyelvén, minél inkább titok
b<,~n. annál inkább mértéktelenül ítélget ön
magában másokat. lntendök tehát a mód-
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felett hallgatagok, hogy ne csak azt töre
kedjenek tudni, milyeneknek mutassák ma
gukat külsőleg, hanem inkább azt, milyenek
nek kell lenniök belsőleg: hogy inkább fél
jenek gondolataik miatt a titkos ítélőbírótól, 
mint beszédeikért embertársaik feddésétől. 
lrva van ugyanis: Figyelmezz, fiam, bölcses
ségemre, Hajtsd iüledet okosságomra, Hogy 
óvatos légy, Es ajkad megőrizze a tudást. 
(Péld. 5, 1-2.) Mert semmi sem oly tüné
keny bennünk, mint a szív, amely annyiszor 
eltávozik tőlünk, ahányszor gonosz gondo
latok árasszák el. Azért mondja a Zsoltáros 
is: Es bátorságom is elhagyott engem (Zsolt. 
39, 13.) Azért mondja lelki összeszedettsé
gében: Azért merített szolgád bátorságot 
arra, hogy ezzel az imádsággal lorduljon 
hozzád. (II. Kir. 7, 27.) Midőn tehát a gon
dolatot őrizet alá veszik, megkerül a tüné
keny szív. 
Midőn a szedelett hallgatagokat valami 

kis méltatlanság éri, annál hevesebb fájdal
mat éreznek szívükben, mivelhogy nem 
mondják el, amit szenvednek. Mert ha nyil
tan elbeszélnék a szenvedett bántalmakat, 
szívükből száműzetnék a fájdalom. A zárt 
sebek ugyanis erősebben kínoznak. Mert 
kieresztetvén a benn erjedő genny, a seb
nyitás fájdalma gyógyulást hoz. Tudniok 
kell tehát a szerfelett hallgatagoknak, hogy 
bajaikban nem nyitván szólásra ajkukat, nő
vesztik fájdalmukat Eppen azért inteni kell 
őket, hogyha embertársukat önmaguk mér
tékével szeretik, a dorgálást, ha arra ok 
van, ne hallgassák el. A szó gyógyereje 



Harmadik rész: A helyes életmód 137 

ugyanis mindkettőn segít: azon is, aki a 
rosszat elköveti és most dorgálást kap; de 
azon is, aki a rosszat szenvedi, mert meg
nyittatván sebe, a fájdalom csökken. Aki 
látja embertársának rossz eljárását és 
hallgat, az mintha megnézné a sebet, de nem 
ad rá gyógyszert; s ez - bár tehette 
volna -, nem gyógyítván a sebet, a halúl 
okozója lesz. A nyelvet tehát okosan kell 
fékezni, de nem feloldhatatlanul lekötni. 
Irva van ugyanis: A bölcs ember hallgat, 
míg el nem jő ideje (Sirák fia 20, '7): azaz 
kellő időben félbeszakítva a hallgatást és 
okosan beszélve, másoknak hasznat elő

mozdítja. És ismét írva van: Ideje van o 
hallgatásnak és ideje a szólásnak. (Préd. 3, 
'7.) Okosan kell ugyanis a beszéd és hallga
tás váltakozásának időpontját megvála~z
tani, nehogy midőn fékezni kellene nyel
vünket, oktalanul szót szaporítsunk, vagy 
midőn haszonnal beszélhetnénk, restül né
mák legyünk. Helyes latolgatással mond ja 
a Zsoltáros: Tégy Uram lakatot szájamra, 
Reteszt ajkam ajtajára. (Zsolt. 140, 3.) Nyit
ható és zárható ajtót kér tehát és nem falat 
a szájára. Tanuljuk meg mi is jól, hogy az 
okosan fegyelmezett szájat kellő időben 

nyissuk meg, vagy csukjuk be hallgatásra. 
Viszont a bőbeszédűeket inteni kell, hogy 

vegyék észre, mennyire lekerülnek az igaz 
útról, midön sok szóbeszédbe elegyednek. 
Az ember szíve ugyanis a korlátok közé 
szorított vízhez hasonlóan, felfelé törekszik, 
odasiet vissza, ahonnét leszállott; korlát nél· 
kül hagyva pedig, haszontalanul ömlik szét 
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a földön. Aki u. i. kiszakítván magát a hall
gatás ellenőrzése alól, felesleges beszédbe 
ereszkedik, akkor mindmegannyi folyón 
keresztül szétömleszti magát. Nem is képes 
tehát önismeretére magába szállani, mert a 
sok zagyvaság által elszórakozva, az össze· 
szedettségtől megfosztja magát. S mivel nincs 
tartóerő, ami körül fogná, egészen ki van 
szaigáitatva a leselkedő ellenségnek. Ezért 
van irva: Város, melyen rést ütöttek és már 
lala sincsen: Ilyen a férfi, aki beszédében 
nem tud magán uralkodni. (Péld. 25, 28.) 
Amely szív-várost ugyanis nem vesz körül a 
hallgatás fala, tárva van az ellenség előtt; s 
midőn beszédjével kivetiti önmagát, ezzel 
megmutatja az ellenfélnek védtelenségét. Az 
ellenfél annál könnyebben győz felette, 
mivel szószátyársága által önmaga ellen 
harcol. 

Legtöbbször lépcsőzetesen bukik el egé· 
szen a tunya lélek; ha a hiábavalóktól nem 
óvakodunk, utoljára már vétkes szavakra fa
kadunk; előbb ugyanis csak mások beszé
dének elmondásával tetszelgünk, utána ni
galmazni kezdjük azokat, akikről beszélünk, 
végre pedig nyilt szidalmazásban törünk ki. 
lgy vettetnek el a rossz ösztönzések, támad
nak a veszekedések, gyujtatnak meg a gyű
lölség fáklyái, s kialszik a szívek békessége. 
Ezért jól mondia Salamon: Ki a vizet ki
ereszti, a cívódás feje. (Péld. 17, 14.)22 

A vizet kiengedni u. i. annyi, mint a nyel· 

22 Az új szentirásfordítás szerint: A civódás kez 
dete gátszakadás. 
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vet bő beszédre megnyitni. Ellenkezőleg jó 
értelemben is mondatik: A bölcs férfi szájá
ban a szavak olyanok, mint a mély víz. (Péld. 
18, 4.) A vizet kiengedó tehát kútfeje a civó
dásoknak, mert aki meg nem zabolázza nyel
vét, az szétrombolja az egyetértést. Ellenben 
pedig írva van: Aki elhaJJgattatja a bolon
dot, haragot enyhít. (Péld. 26, 10.) Hogy 
pedig a fecsegő ember nem maradhat az 
igazság egyenes útján, bizonyítja a Próféta, 
mondván: Ne legyen maradása az ország
ban a szájhősnek. (Zsolt. 139, 12.) Azért 
mondja Salamon is: Sok beszéd nem ma
rad hiba nélkül. (Péld. 10, 19.) Azért 
mondja lzaiás: S az igazságosság nyugalmat 
terem (Iz. 32, 17): Ez azt jelenti, hogy elvész 
a lélek megigazultsága, ha nem óvakodik a 
sok beszédtól a száj. Azért mondja Szent 
Jakab: Ha pedig valaki vallásosnak tartja 
magát, nem fékezvén nyelvét, hanem meg
csalva önszívét, annak hiábavaló a vallásos
sága. {Jak. 1, 26.) Azért mondja újra: Legyen 
minden ember gyors a hallásra, de késedel
mes a szólásra. (Jak. 1, 19.) Es imét a nyelv 
erejéról szóltában mondja: Nyughatatlan 
rossz az, telve halálos méreggel. (Jak. 3, b.) 
Az Igazság maga is int bennünket, mond
ván: Minden hiábavaló szóról, melyet szál
nak az emberek, számot fognak adni az ítélet 
napján. (Máté, 12, 36.) A hiábavaló szó az, 
amit igazi szükség, vagy jó szándék nélkül 
mondanak, ha tehát már a hivalkodó szóról 
is kötelező a számadás, elgondolhatjuk, mily 
büntetés vár a már bűnös szavak által is 
vétkező szószátyárokra. 
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XV. FEJEZET. 

Hogyan kell inteni a resteket és a hirtelen· 
kedöket. 

Másképen kell meginteni a resteket és 
másképpen a hirtelenkedőket Amazok meg
győzendők: vigyázzanak, nehogy késlekedé
sükben egészen elhagyják a jót, amit vég
hezvinni akarnak; ezeket pedig inteni kell, 
hogy vigyázatlan elhamarkodottságukban a 
kelleténél előbb cselekedvén a jót, érdemük 
csökkenésnek legyen kitéve. Adjuk tehát 
tudtukra a resteknek, hogy sokszor a cselek
vésre alkalmas idő elmultával már nem te· 
hetjük meg, amit szeretnénk. Mert ha a 
tunyaságot kellő tűz lángra nem l·obbantja, 
a tunyaság lassankint erőre kapva, még a jó 
utáni. vágy is kihal. Azért nyiltan mondja 
Salamon: A tunyaság mély álomba merít. 
(Péld. 19, 15.1 A rest ugyanis még érzékel
vén, mintegy ébren van, semmit sem dol
gozván azonban elernyed. Azért mondja 
pedig az Irás, hogy a restség álmot hoz, mert 
ahol megszűnik a jóratörekvés, lassankint 
még a helyes érzés ébersége is elenyészik. 
Helyes ez a hozzáadás: És a tunya lélek meg
éhezik. (U. o.) Mert aki az odafent valók 
után nem fáradozik, tunyaságában itt lent 
keres tápot kívánságainak: s midőn magasz
tosabb vágyak nem lelkesítik, úgy alacsony 
kívánságok éhsége gyötri; s mivel a munka 
fegyelmének kötelmétől húzódozott, éhségé
ben a gyönyörök élvezetének veti oda ma-
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gát. Azért írja újra Salamon: Az igaztalan 
nap-nap után áhít és kíván. (Péld. 21, 26.)23 

Azért az Igazság is tisztának mondja azt 
a hajlékot, amelyből egy lélek kiment; de 
azt, többekkel visszatérve, azért foglalhatja 
el újra, mert benne tunyálkodás wm. (Máté, 
12, 44-45.) Sokszor a tunya tennivalóit el
mulasztván, nehézségekkel szokott előállni, 
másrészt baj beálltától fél: s elhitetvén ma
gával, hogy ettől vagy attól méltán retteg, 
oda lyukad ki, hogy nem ok nélkül tétlen
kedik. Jól mondja neki Salamon: A tunya a 
hideg miatt elhagyja a szántást; ezért nyá
ron koldul, de nem adnak neki. (Péld. 20, 4.) 
Hideg idő címén nem szánt a rest, midön 
tunya munkátlanságban heverve, elmulasztja 
a köteles jót. Hideg miatt nem szánt a rest, 
mídőn kicsiny bajtól félvén, igen nagy mun
kát hagy abban. Erre vonatkozik az: Koldul 
nyárban és nem adatik neki. Mert aki most 
nem fárad a jóban, az ítélet forró napján~.k 
feltűntekor hiába fog a mennybe kívánkozni, 
s így minden nélkül maradván, nyárban fog 
koldulni. Jól mondja neki újra Salamon: Ki 
folyton a széljárást lesi, sohasem vet; Ki 
mindig a felhőket nézi, nem jut aratáshoz. 
(Préd. ll, 4.) Mí egyebet jelent t. i. a '>Zé], 
mint a gonosz szellemek •okozta kísértést? 
S mi egyebet a széltől kergetett fellegek, 
mint a gonosz emberek ellenkezéseit? Szelek 
kergetik a fellegeket, azaz a tisztátalan lel
kek izgatják fel a gonosz embereket. Aki 

u Az igaztalan helyett a latin szövegben otiosus = 
lusta áll. 
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tehát a szelet figyeli, nem vet; s aki a felhő
ket nézi, soha sem arat; mert aki a gonosz 
szellemek kísértéseitől, vagy a gonosz em
berek üldözéseitől fél, az sem most a jó cse
lekedetek magvát el nem veti, sem a jövőben 
a visszafizetés kévéit nem aratja. 

A hebehurgyák ellenben idő előtt csele
kedvén a jót, érdemüket lerontják, és gyakran 
a jó kellő megkülönböztetése híján ross:tat 
cselekesznek. Ezek nem veszik jól észre, 
hogy mit, mikor kell tenniök, s többnyire 
későn látják be, hogy nem kellett volna 
cselekedniök. Kiknek mintegy hallgatóinak 
jól mondja Salamon: Fiam! Semmit se csele
kedjél megtontolás nélkül, akkor nem kell 
a tett után bánkódni. (Sirák Fia 32, 24.) Es 
ismét: Szempillád a lábad elé tekintsen! 
(Péld. 4, 25.) A szempillák a lépések előtt jár
nak, midőn cselekedeteinket okos megf.onto
lás előzi meg. Mert aki mellőzi az okos elő
relátást, az lépteit szembecsukva teszi meg, 
s bár halad az úton, de a megfontolás hiánya 
miatt célt nem érve kimerül, hiszen a jó 
látás tanácsadásával nem figyeli, hová írá
nyítsa cselekvése lépteit. 

XVI. FEJEZET. 

Hogyan kell inteni a szelideket és a haragosakat. 

Másként kell meginteni a szelídeket, mint 
a haragosakat Sokszor u. i. a szelídek elől
járókká tétetvén, tunya aluszékonyságba 
esnek. S túlzottan engedékeny szelídségük-
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ben a szükséges szigor helyett puhákká vál
nak. A haragosak ellenben, ha vezetéshez 
jutnak, valahányszor csak a harag felizgdtja 
kedélyüket, alattvalóik békés nyugalmát is 
megkeverik. Indulatra ragadtatván, nem is 
tudják, mit szenvednek tőlük mások. S ami 
még rosszabb, sokszor azt hiszik, hogy ősz
tőnszerű haragjuk igaz buzgóság. Midőn 

ekként a bűnt erénynek tartják, félelem nél
kül halmoznak bűnt-bűnre. A szelídek tehát 
gyakran tunya hanyagságban lustálkodnak; a 
haragosak pedig tr-élt buzgóságukban téved
nek. Amazok erényéhez titkon odatársul a 
bűn; emezek pedig láng-oló erénynek tartják 
bűnüket. Intendők tehát amazok, hogy óvják 
magukat attól, ami közel esik hozzájuk, ~zek 
pedig vigyázzanak arra, ami bennük rejtőz
ködik; amazok tudják jól észrevenni, amijük 
hiányzik, ezek pedig amijük van. A szelídek 
legyenek tevékenyebbek, a haragosak kár
hoztassák a felháborodást. Intsük meg a sze
lídeket, hogy helyes buzgóságra törekedje
nek; a haragosakat, hogy a buzgóságot, 
amelynek birtokában hiszik magukat, szelíd
séggel párosítsák. Azért jelent meg a Szent
lélek is galamb és tűz alakjában: mert aki
ket betölt, azokat galambszelídekké és láng 
buzgalmúakká változtatja. 

Nem teljes tehát a Szentlélekkel, aki vagy 
szelíd nyugalmában elfeledkezik a buzgalom 
hevéről, vagy pedig lángoló buzgalmában eJ
veszti a szelídség erényét. Amit jobban meg 
magyarázunk talán, ha Szent Pál tanítását 
elöhozzuk; aki két, és egyformán szent tanít
ványának különbözö módokat ajánl az ige 



14~ A lelkipásztorság törvénykönyve 

hirdetésében. Timoteust intvén u. i., így szól: 
Ints, kérj, feddj, minden türelemmel és tudo
mánnyal. (II. Tim. 4, 2.) Titust pedig így inti: 
Ezt beszéld, erre buzdíts, ekképpen ieddj, tel
jes határozottsággal. (Tit. 2, 15.) Honnan van 
az, hogy ily különböző tanítást ád tanítvá
nyainak, s egyiknek az erélyt, másiknak a 
béketűrést ajánlja az igehirdetésben, mint
hogy Titust szelídebb, Timoteust kissé heve
sebb természetűnek ismerte? Azért hevíti 
amazt lendületre, ennek hevét pedig a béke
tűrés szelídségével mérsékli. Annál a hiányt 
pótolja, ennél a túltengésben lévőt elvonja. 
Azt ösztönzi, ezt fékezi. Az Egyháznak eme 
nagy munkása ugyanis az egyik szőlővesszőt 
öntözgeti, hogy nőjjön, viszont a másikat, a 
buján fejlődőt nyesegeti: nehogy vagy el
maradván a fejlődéstől, gyümölcsöt ne hoz
zanak, vagy kelleténél túl nőve, a h·ozottakat 
is elveszítsék. De egészen más harag az, 
mely a buzgóság színe alatt jelentkezik és 
ismét más, mely a jogszerűség legkisebb 
érve nélkül kelt zavart. Amaz u. i. köteles 
területén lépi túl a határokat, ez pedig hozzá 
nem tartozó dolgokon gerjed fel. A türelmet
lenek és haragosok között az a különbség, 
hogy az•ok a mások által okozott bántalma
kat vonakodnak elszenvedni, ezek pedig má
sokat szoktak bántalmakkal illetni. Mert a 
haragosok az őket kikerülőket is üldözik, a 
veszekedésre okot szolgáltatnak, s örülnek a 
támadt civakodásnak: ezeket legkönnyebben 
úgy javíthatjuk, ha haragjuk első kitörésé
ben kerüljük őket. Felháborodottságukban 
ugyanis nem hallgatnak meg, de ha lecsilla· 
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podtak, annál szívesebben veszik az intést, 
minél inkább szégyenlik magukat, hogy nyu
godtan tűrtük őket. A dühösség mámorában 
ellenben bármi jót is adnánk elő nekik, azt 
mind rossznak látják. Azért Abigail is helye
sen hallgatta el a részeg Nábál elől, hogy mi 
rosszat cselekedett, kijózanodása után azon
ban ugyancsak helyesen mondá meg azt 
neki. (1. kir. 25, 37.) Most már képes volt 
megismerni a rosszat, amit részegen nem 
értett volna meg. 

Amikor pedig a haragosok úgy támadnak 
meg másokat, hogy lehetetlen őket kikerülni, 
akkor nem hangos veszekedéssel, hanem 
óvakodással vegyes tisztelettel kell velük 
szembeszállni. Jól megvilágítja ezt Abner 
példája. Midőn ennek ugyanis Azael oktalan 
hirtelenkedéssei neki támadt, ez történt: 
Ismét szóla tehát Abner Aszaelnek: Térj 
vissza, ne kergess, hogy ne legyek kényte
len téged a löldreszegezni, mert akkor nem 
emelhetném fel arcomat Joáb, fivéred előtt. 
Am ő semmibe sem vevé szavát és nem 
akara letérni. Abner erre dárdája végével 
úgy lágyékon sujtá, hogy a dárda keresztül 
hatolt rajta, s ő ott helyben meghalt. (II. Kir. 
2, 22-23.} Kit jelképezett Azael, ha nem azo
kat, akiket a heves düh hirtelenkedésre ra
gad? Kiknek dühös rohamától annál inkább 
kell óvaJ:c.odnunk, minél esztelenebbül törnek 
ki. Azért Abner, kinek neve a fordításban 'lZ 

"atya világossága", szintén futott; a tanítók 
nyelve is, mely az Isten világosságának hir
detője, midőn valakit a haragtól elragadtatva 
lát, nem támad a haragvóra szavai nyiláva}, 

Keresztény remekirók. & to 
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hogy ne ölje meg az esztelent. Ha azonban a 
haragosok nem akarnak lecsendesedni és 
Azaeiként üldözik, eszeveszetten kergetik 
embertársukat, a dühösködöket lecsillapítani 
szándékozónak sem szabad haragra gyullad
nia, hanem nyugalmat mutasson; egyetmást 
azonban okosan felemlíthet, amivel oldal
támadást intéz a dühöngő ellen. Hiszen Ab
ner is, megállván üldözője előtt, nem elölről, 
hanem hátradobottdárdával döfé öt keresztül. 
Karddal levágni valakit annyi, mint nyilvá
nos dorgálással vele szembeszállni. Fordított 
dárdával átdöfni az üldözőt annyi, mint nyu
godtan megérinteni a dühösködöt és kíméle
tesen legyőzni. Azael tüstént meghal: mert 
a felháborodott elmék, érezvén a kíméletes 
bánásmódot és egyben a nyugodtan felhozott 
érvektől meggyözetvén, elállnak haragjuk
tól. Akik tehát gyöngéd intés hatására for
dulnak el haragjuktól, azok mantegy kard 
nélkül halnak meg. 

XVII. FEJEZET. 

Hogyan kell inteni az alázatosakat és a 
kevélyeket. 

Másként kell meginteni az alázatosakat 
és másként a kevélyeket. Azokkal meg
ismertetendő reményük tárgyának igazi ér
téke, ezekkel pedig a földi dicsöség hiába
valósága, melyet a látszat ellenére sem bír 
nak igazában. Tudják meg az alázatosak, 
hogy örökkévaló az, amit óhajtanak, s mú1é
kony az, amit megvetnek; a kevélyek pedig, 
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hogy múlandó az, amit bírni akarnak és 
örökkévaló az, amit elveszítenek. Hallják az 
alázatosak magának az Igazságnak tanító 
szavát: Mindaz, aki magát felmagasztalja, 
megaláztatik, (Luk. 18, 14). Hallják az aláza
tosak: A dicsőség előtt alázatosság jár (Péld. 
15, 33). Hallják a kevélyek: Romlás előtt 
kevélység jár, Es bukás előtt a lélek fenn
héjazása (Péld. 16, 18). Hallják az alázatosak: 
Kire tekintek tehát? Arca aki szegény, Aki 
megtőrt lelkű s aki beszédeimet féli (Iz. 66, 
2). Hallják a kevélyek: Mit kevélykedik a 
por és hamú (Sirák fia 10, 9)? Hallják az 
alázatosak: Felséges az Or és rátekint qz 

alázatosakra (Zsolt 137, 6); hallják a kevé
lyek: De messziről megismeri a felfuvalko
dottakat (U. o.). Hallják az alázatosak, hogy 
az Ember-fia nem azért jött, hogy szalgálja
nak neki, hanem hogy ű szolgáljon. (Máté 
20 , 28.) Hallják a kevélyek: Minden bűn 
kezdete ugyanis a kevélység (Sirák fia 10, 
15). Hallják az alázatosak: Megalázta magát, 
engedelmes lett a halálig (Fil. 2, 8). Hallják 
a kevélyek, ami vezérükről van megírva: ű 
a király minden kevély állat felett (Jób 41, 
25). Bukásunk oka tehát az ördög kevély
sége,megváltásunk eszközlője pedig az lsten 
alázatossága. Ellenségünk u. i. bár a teremt
mények között alkottatott. minden teremt
mény fölé akart eljutni; Megváltónk pedig 
mindenek felett álló lévén, mindenek közótt 
kicsinnyé alázódott. 

Mondjuk meg tehát az alázatosaknak, 
hogy midőn magukat megalázzák, Isten ha
sonlatosságára emelkednek; a kevélyeknek 

10* 
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pedig, hogy midőn felfuvalkodnak, a lázadó 
angyal kovetőivé lesznek. Mi hitványabb 
tehát a felfuvalkodásnál, mely midőn felfelé 
irányítja szívünket, az igazi nagyság ma
gaslatáról taszít le bennünket? S mi fenn
ségesebb az alázatosságnál, mely bár lefelé 
nyom, a mindenek Teremtőjéhez emeli lel
künket? Különösen fontolóra veendő: Né
melyeket az alázatosság látszata, másokat 
pedig a kevélység nem ismerése csal meg. 
Sokszor magukat alázatosnak tartókban oly 
félelem van, amilyennel emberek iránt visel
kedni nem szabad; a kevélyek pedig gyak
ran szabadszájúak nyilatkozataikban. A meg
feddendő bűnőket amazok elhallgatják, mert 
félnek, s mégis azt hiszik, hogy az alázatos
ság hallgatásuk oka; emezek pedig kevély 
türelmetlenségből kifolyólag nyilatkoznak, 
s mégis azt gondolják, hogy az egyenesség 
szabad nyíltsága beszél belőlük. Azokat az 
alázatosság színébe burkolt félelem tartja 
VIssza a gonoszság megfeddésétől; ezeket a 
nyiltság álarca alatt, féktelen kevélység ra
gadja olyasmi megdorgálására, amit vagy 
éppen nem, vagy enyhébben kellene meg
feddeniök. Azért is á kevélyeket inteni kell, 
hogy kelleténél jobban ne legyenek nyiltak 
a szólásban; az alázatosakat pedig, hogy tart
sanak mértéket az emberektől való félelem
ben: nehogy vagy amazok az igazság vé
delme helyett kevélységüket gyakorolják, 
vagy emezek kelletén túl akarván magukat 
az emberekhez alkalmazni, kénytelenek le
gyenek vétkeiket is tisztelni. 

Szem előtt kell tartani. hogy a kevélye-
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ket legtöbbször sikeresebben feddjük meg, 
hogyha a feddő szavakat szelíd dícséretek
kel enyhítjük. Rámutatandó a bennük talál
ható jóra, vagy ennek hiányában annak a 
lehetőségére: s csak akkor irtandók a ben
nük visszatetsző hibák, midön már a hallga
tásra készségessé tettük öket, előrebocsátva 
a jókat, amelyek tetszenek. Mert a szilaj lo
vakat is előbb szelíden simogatjuk kezünk
kel, hogy aztán annál inkább, még korbács 
által is hatalmukba hajtsuk azokat. S a 
gyógyszerek keserű serlegébe édes mézt ve
gyítünk, hogy a kellemetlen, de hasznos ke
serűség ne azonnal legyen érezhető: midőn 
pedig az édesség a nyelvet megcsalja, a ke
serűség a halálos betegségtől megszabadít· 
son. A kevélyek dorgálásakor tehát a dorgá
lás elejét dícséretekkel elegyítsük: hogy így 
midön szívesen fogadják a jót, amit szeret
nek, a feddést is bevegyék, amit gyűlölnek. 

Sokszor eredményesebben beszélhetjük rá 
e kevélyeket a jóra, ha előmenetelüket in
kább nekünk, mint a maguk számára mond
juk hasznosnak, s ha inkább érettünk, mint 
önmagukért kívánjuk, hogy megjavuljanak. 
Könnyen hajlik u. i. a jóra a kevély, ha azt 
hallja, hogy engedékenységével másnak 
használ. Azért Mózes is, bár Isten volt az, 
ki öt a pusztában a felhőoszlop által vezette, 
mégis midőn Hobábot, rokonát a pogány
ságból megtéríteni, s a Mindenható szolgá
jául megnyerni akarta, igy szólt: Im elindu
Junk arra a helyre, amelyet nekünk fog adni 
az Isten; jer velünk, s jót teszünk veled, 
mert jót igért az Úr Izraelnek. Az felelé 
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neki: Nem megyek véled, hanem vissza
térek szülőföldemre. Am ő mondá: N e 
hagyj el minket; te ugyanis tudod, hol 
kell tábort ütnünk a pusztában, légy tehát 
vezetőnk (IV. Móz. 10, 29-31). Pedig nem 
az út ismeretlensége aggasztá Mózest, ki 
isteni sugallatból még a jövőlátás adományát 
is megkapta, kit külsőkép az oszlop vezetett, 
belsőleg pedig elegendőképen oktatott az 
Úr, miután oly gyakran társalgott vele. Ha
nem mint okos ember a kevélytől vigaszta· 
lálást kért, hogy azt visszaadhassa; útmuta
tóul szólította fel, hogy az élet útját megmu
tassa neki. Azt tette tehát, hogy kevély hall
gatója könnyen hódoljon meg jóraintő sza
vának azért, mert nélkülözhetetlennek véli 
magát; s midőn azt hinné, hogy ő tanítóJá
nak vezére, éppen akkor hajoljon meg az ok 
tató szavak előtt. 

XVIII. FEJEZET. 

Hogyan kell inteni a makacsokat és az állhatat
lanokat. 

Másként kell meginteni a makacsokat és 
másképen az állhatatlanokat. Amazok fi
gyelmeztetendők, hogy többet tartanak ma
guk felől, mint amit valóban érnek, s ezért 
mások tanácsát el nem fogadják; emezek
nek pedig megmondandó, hogy személyük 
túlzott aláértékelésével nem sokat adnak 
magukra s így könnyelműségükben rövid 
időközönként változtatják nézeteiket. Ama
zokkal közlendő, hogyha mindenki másnál 
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jobbnak nem tartanák magukat, nem helyez
nék önítéletüket mindenki másnak a tanácsa 
elé: emezekkel pedig, hogyha volna egy kis 
önbizalmuk, korántsem hányná őket úgy 
ide-oda a változandóság szele. Amazoknak 
mondja Szent Pál: Ne legyetek bölcsek a ma
gatok szemében (Róm. 12, 16). Ezek pedig 
ezt hallhatják:Ne vessen minket ide-oda a 
tanítás bármely széliúvása (Efez. 4, 14}. 
Amazokról Salamon így szól: Bizony enni 
l0gnak útjuk gyümölcséből és jóllaknak sa
ját terveiktől (Pél. l, 31). Emezekről pedig 
ugyanő ezt mondja: A balgák szive azonblm 
nem ilyent (Péld. 15, 7.).* 

A bölcsek szíves u. i. jelenti a következe
tességet önmagához; mert engedvén a jó
tanácsnak, állhatatosan megmaradt a jóban. 
A bolondok szíve pedig következetlen; mert 
változandóságban különféle alakot öltvén 
fel, sohasem marad az, ami volt. S amint 
egyes bűnök másoktól születnek, úgy ők is 
másokat szülnek; s jó tudnunk, hogy úgy 
irthatjuk ki azokat legkönnyebben javító
munkánk által, ha forrásukat kezdjük kiszá
rítani. A makacsság t. i. kevélységből, az áll
hatatlanság pedig könnyelműségből szárma
zik. 

Inteni kell tehát a makacsokat, hogy 
ismerjék el kevélységüket és iparkodjanak 
magukat legyőzni. Nehogy midőn mások 
okos tanácsának hódolni vonakodnak, bel
sőleg a kevélység foglyaivá legyenek. In
teni kell őket, hogy jól figyeljenek az 

-' A Vulgátában: Cor stultorum dissimile erit. 
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Atyával mindig egyakaratú Emberfiának 
szavaira, aki akaratunk megtörésére jó pél
dát adván így szólt: Nem a magam akaratát 
keresem, hanem annak akaratát, ki engem 
küldött. (Ján.. 5, 30.) S hogy méginkább 
ajánlja ezt az erényt, az utolsó ítélet nap
ján is ehhez való alkalmazkodását igéri, 
mondván: Nem cselekedhetem én magam
tól semmit; amint hallok, úgy ítélek. (U. o.) 
Micsoda lélekkel szegezheti tehát valaki 
magát szembe másnak az akaratával, mi
dőn az Isten és Emberfia bizonyítja, hogy 
ö még akkor sem fog magától ítélni, midön 
hatalma dicsöségének kimutatására jelenik 
majd meg? 

Ellenben az állhatatlanokat inteni kell, 
hogy megfontoltan szilárdítsák önakaratu
kat A~kor fogják ugyanis magukban az 
állhatatlanság hajtásait kiszárítani, ha 
előbb kiirtják a könnyelműség gyökereit 
szívükböl: mert szilárd épületet is csak 
úgy lehet emelni, ha előbb az alapozáshoz 
szükséges szilárd talajról történik gondos
kodás. Ha tehát előbb a könnyelműséget ki 
nem irtjuk, a felfogás állhatatlansága nem 
törik meg. Mely könnyelműségtől meny
nyire ment volt Szent Pál, maga bizonyítja, 
mondván: Mivel tehát ezt akartam, köny
nyelmű voltam-e? Avagy amit tervezek, 
test szerint tervezem-e, úgyhogy nálam 
majd Igen van, majd Nem? (IL Kor. 1, 17.) 
Mintha kifejezetten azt mondaná: Azért 
nem hajt ide s tova a változandóság szele, 
mert nem vagyok rabja a könnyelműség 
bűnének. 
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XIX. FEJEZET. 

Hogyan kell meginteni a mértékteleneket és az 
önmegtartóztatókat. 

Másképen kell meginteni a mértéktele
neket és másképen az önmegtartóztatókat 
Amazok vétkét ugyanis a túlzott bőbeszé
dűség, tettekben a könnyelműség és a 
bujaság; emezekét pedig gyakran a türel
metlenség, máskor meg a kevélység kíséri. 
Ha ugyanis a torkosok túlzott bőbeszédű
ségbe nem esnének, az a dúsgazdag, aki
nek az a híre, hogy naponkint fényesen 
lakmározik, nem érezne nyelvén oly égető 
fájdalmat, mondván: Atyám, Abrahám! kl>
nyörülj rajtam és küldd el Lázárt, hogy 
vízbemártva ujja hegyét hűsítse meg nyel
vemet; mert kínlódom e lángban. {Luk. 16, 
4.) E szavak eléggé mutatják, hogy napon
kint vendégeskedvén, többször vétkezett 
nyelvével, s bár egész teste tűzben van. 
főleg nyelvét óhajtotta enyhíteni. Hogy 
továbbá a torkosságnak a cselekedetbeli 
könnyelműség a társa, bizonyítja a Szent
írás, mondván: Aztán leüle a nép enni és 
inni, majd nekiálla játszani. (II. Móz. 32,fi.) 
Ezeket torkosságuk gyakran bujaságra 
viszi: mert amikor a zabálás megtölti a 
gyomrot, egyúttal a bujaság ösztökét is fel
ébreszti.- Az alma kívánására az első ember 
érzékiségét felizgató s a bűn hálóiába ke
rítő ravasz ellenségnek is azért szól így az 
Isten: Mellen és hason fogsz kúszni (I. Móz. 
3, 14); mintha kifejezetten ez mondatnék 



15ft A lelklpdsztorsóg t6rvényk6nyve 

neki: A gondolat és falánkság által fogsz 
az emberi szíveken uralkodni. Hogy a tor
kosságot bujaság szokta követni, bizonyitja 
a Próféta, ki nyilt beszédébe titkokat rejt, 
mondván: Jeruzsálem lalait lerombolta a 
szakácsok fejedelme. (Jer. 39, 9.)24 A sza
kácsok fejedelme ugyanis a gyomor, amely
nek nagy gonddal szalgálnak a szakácsok, 
hogy azt gyönyörthozó ételekkel megtölt
sék. Jeruzsálem falai pedig a mennyei béke 
után áhítozó lélek erényeit jelentik. A sza
kácsok fejedelme lerontja Jeruzsálem falait; 
mert midőn a gyomrot zabálás megtölti, a 
lélek erőit a bujaság leigázza. 

Viszont, ha az önmegtartóztatókat türel
metlenség nem tenné oly sokszor nyugtala
nokká, Péter midőn azt mondja: Szalgáljá
tok hitetekkel az erényt, az erénnyel pedig 
a .tudományt, a tudománnyal pedig a mér
té-kletességet (Il. Pét. 1. 5); bizonyára nem 
sietne hozzáadni: A mértékletességgel pe
dig a béketűrést. (Il. Pét. 1, 6.) Előrelátta 
ugyanis, hogy az önmegtartóztatók béke
tűrésben fognak szükölködni, s azért inté 
őket, hogy azt szerezzék meg. Hasonló
képen, ha az önmegtartóztatók néha ke
vélységbe nem esnének, nem mondaná Sz en t 
Pál: Aki nem eszik, az evőt ne ítélje meg. 
(Róm. 14, 3.) Ugyanő másokhoz szólván, mi
dőn az önmegtartóztatás erényével dicsek
vőket megrója, így szólt a dicsekvókról: 
A bölcsesség látszatát keltik az önkényes 

"A Septuaginta szerint. Az új szentfrásfordítás a 
testőrök kap/lányát emliti. 
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Istentisztelettel, az alázatoskodással, a test
sanyargatással, de nincs bennük semmi 
megbecsülni való, sőt csak az érzéki test 
kielégítésére szolgálnak. (Kol. 2, 13) [tt 
megjegyzendő, hogy e fejtegetésben az 
Isten babonás tiszteletével hasonlítja össze 
az alázatosság látszatát a kíváló tanító, 
mert míg kelleténél jobban megtöri valaki 
testét az önmegtartóztatás által, kívül 
ugyan alázatosnak látszik, de belül éppen 
ezen alázatossága miatt kevélykedik. S ha 
nem fordulhatna elő felfuvalkodás az ön
megtartóztatás erénye miatt, a kérkedő fari
zeus nem számítaná azt be oly nagy érde
mül magának, mondván: Kétszer böjtölök 
hetenként. (Luk. 18, 12.) Vigyázzanak tehát 
a mértéktelenek, hogy míg a gyönyöröket 
keresik az élelemben, a bujaság tőre meg 
ne ejtse őket, s vegyék fontolóra, hogy a 
habzsolás által míly könnyen oktalan be
szédre, s könnyelműségbe eshetnek; s míg 
elpuhultan szalgálnak gyomruknak, a bűn 
vészes tőrébe kerülnek. Annál inkább el
távozunk ugyanis második szülőnktől, mi
n.él inkább megújítjuk az elsőnek esését, 
mértéktelenül nyujtván kezünket az étel 
után. Az önmegtartóztatókat viszont szün
telen éberségre kell inteni, nehogy a tor
kosság bűne elkerülésének erényéből még 
nagyobb bűnök jöjjenek létre, s míg tes
tüket sanyargatják, lelkükben türelmetlen
ségre fakadjanak és így a test meghódítása 
ne lehessen többé erény azért, mert közben 
a gőg a lelket legyőzi. Néha az önmegtar
tóztató haragját elnyomván, titkos örömet 
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érez; ebből azonban a bűnöktől nem onz
kedő vigyázatlanság lesz, s így az önmeg
tagadás értéke elvész. Azért jól mondja a 
Próféta: Ime, böjtötök napján is saját akCl
ratotok találtatik. (lz. 58, 3.)25 S kissé alább: 
Perlekedés és versengésre böjtöltök és 
ököllel verekedtek (4. vers.) A vágyó
képesség (akarat) ugyanis az örömnek, az 
ököl a haragnak a kifejezője Hasztalan 
töri meg tehát az önmegtartóztatás a tes
tet, ha a lélek rendetlen indulatoknak alcÍ
vetve, bűnökben fetreng. Inteni kell még 
a megtartóztatókat, hogy mértékletességü
ket egyrészt se ne csökkentsék, de más
részt ne is higyjék, hogy az valami rend
kívüliség a Láthatatlan Bíró mérlegén: hogy 
nagy érdemnek számítván azt be maguk
nak, szívükben felfuvalkodjanak. Azért 
mondja ugyanis a Próféta: Vajjon az-e a 
böjt, amelyben én kedvemet lelem? . .. Törd 
meg az éhezőnek kenyeredet, S a szükölkö
dőket és a bujdosókat vidd be házadba. (Iz. 
58, 5, '1.) 

Ne feledjük tehát, hogy csekély értékű a 
megtartóztatás erénye, ha nem jár más eré
nyekkel karöltve. Azért mondja Joel: Szen
ldjetek böjtöt (Joel. 2, 15). Böjtöt szentelni 
t. i. annyi, mint más megkívántató erények 
gyakorlása által a test megtartóztatását Is
ten előtt kedvessé tenni. Intendők az önmeg
tartóztatók, ne feledjék, hogy az Isten előtt 
akkor kedves megtartóztatásuk, ha a szű-

25 A Vulgáta szerint. Az új fordítás szerint: Ime 
böjtötök napján is a saját hasznotokat keresitek. 
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kölködőknek adják azt, amit maguktól meg
vannak. Mert halljuk csak, mit mond az fJr 
a Próféta által: Amikor böjtöltetek és sirta
tok az ötödik és hetedik hónapban ezalatt az 
esztendő alatt, vajjon nekem böjtölteteli-e? 
És amikor ettetek és ittatok, vajjon nem sa· 
játmagatoknak ettetek-e és sajátmagatoknak 
ittatok-e? (Zak. 7, 5-6.) Nem Istennek, ha
nem önmagának böjtöl az, aki amit egyidőre 
megvon gyomrától, nem adja a szegények~ 
nek, hanem megőrzi gyomrának a későbbi 
időre. 

Hogy tehát vagy amazoknak lelkivilágát a 
torkosság meg ne tompítsa, vagy emezeket a 
sanyargatott test kevélységre ne bírja, azok 
hallják meg az Igazság e szavait: Vigyázza
tok hát magatokra, hogy el ne nehezedjenek 
szíveitek a tobzódásban és részegségben és 
az élet gondjai között. (Luk. 21, 34.) Itt mind
járt üdvös félelmet is gerjeszt bennünk az 
Úr, mondván: És hirtelen meg nem lepjen 
ama nap. Mert tőr gyanánt fog az lecsapni 
mindazokra, akik az egész föld színén lak
nak. (Luk. 21, 34-35.) Hallják ezek: Nem 
az szennyezi be az embert, ami szájába be· 
megyen, hanem, ami a szájból kijön, az 
szennyezi be az embert (Mát. 15, 11). Hall· 
ják azok: Az eledel a gyomorért van, s a 
gyomor az eledelekért; Isten pedig ezt is, 
tesz minket kedvessé lsten előtt (I. Kor. 8, 
ismét: Nem tobzódásban és részegeskedés
ben. (Róm. 13, 13.) Es újra: Pedig az étel nem 
tesz minket kedvessé Isten előtt (I. kor. 8. 
8). Hallják ezek: A tisztáknak minden tiszta: 
a beszennyezetteknek, a hitetleneknek 
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semmi sem tiszta. (Tit. 1, 15.) Hallják azok: 
Ezeknek ... Istenük a hasuk, s dicsekvésül< 
az, ami a szégyenük. (Filipp. 3, 19.) Hallják 
ezek: Egyesek elszakadnak a hittől. (l. Tim. 
4, 1.) S kissé alább: Akik azt mondják, hogy 
tilos a házasság, hogy tartózkodni kell egyes 
eledelektől, holott azokat azért teremtette az 
lsten, hogy hálát adva élvezzék őket a hí· 
vők, akik megismerték az igazságot. (I. Tit. 
4, 3.) Hallják azok: Jobb, ha nem eszel húst 
és nem iszol bort, . . . ami miatt testvéred 
megütközik, megbotránkozik, vagy meg
inog. (Róm. 14, 21.) Hallják ezek: Elj egy kis 
borral, gyomrod gyakori gyengélkedései 
miatt. (I. Tim. 5, 23.) Hogy így azok tanulják 
meg a tartózkodást az ételek utáni rendetlen 
vágyódástól, ezek pedig az Istennek általuk 
nem kívánt teremtményeit ne merészeljék 
ócsárolni. 

XX. FEJEZET. 

Hogyan kell meginteni azokat, akik sajátjukat 
elosztják, és hogyan azokat, akik a másét 

elragadják. 

Másként kell meginteni azokat, akik kö
nyörületesen szétosztják a sajátjukat; s 
másképen azokat, akik még a másét is el 
akarják ragadni. Az irgalmas szívvel saját
jukat szétosztók fígyelmeztetendök, hogy 
nagykevélyen többnek ne tartsák magukat 
azoknál, akiknek adományt nyujtanak; s 
jobbaknak ne véljék magukat csak azért, 
mert eltartják a többieket. A ház ura ugyanis 
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különféle csoportba és hatáskörökbe osztja 
a szolgákat, egyeseket elöljárókul, másokat 
alattvalókul rendel. Azoknak parancsolja, 
hogy a szükséges dolgokat a rászorulóknak 
kiosszák, ezeknek, hogy a kapott dolgokat 
elfogadják. S mégis gyakran az elöljárók 
megbuknak, az alattvalók pedig a gazda ke
gyében maradnak. Haragot vonnak magukra 
a sáfárok, s minden bántás nélkül maradnak 
a mások gondooksága alatt állók. Arra kell 
tehát inteni az irgalmas szívvel a sajátjuk
ból adakozókat, ne feledjék, hogy az Egek 
Ura öket földi alattvalóik gondnokaivá ren
delte, s alázatosak legyenek az adakozás
ban, tudván, hogy amit elosztanak, az a 
másé. A kapott javak kiosztása közben gon
dolják meg, hogy ők mások szolgálatára ren
deltettek, s ne kevélység, hanem a félelem 
szállja meg szívüket. Azért jól vigyázzanak 
arra, hogy a reájuk bizottakat igazságosan 
osszák ki: nehogy akiknek nem kellene, 
azoknak adjanak, akiknek kellene, azoknak 
nem, akinek kevesebb kellene, annak sokat, 
akinek sokat kellene adniok, annak keveset 
adjanak; hogy meggondolatlanságukban ha
szontalanul el ne pazarolják javaikat; hogy 
késlekedésükkel a kérőket károsan ne gyö
törjék, hogy már itt a földön ne óhajtsák vi
szonoztatni jótettüket; hogy adományuk 
ékességét a mulandó dicséret kívánása meg 
ne semmisítse; ne tapadjon szomorúság ah
hoz, amit adakoznak; hogyha jól adakoznak, 
fölötte ne örvendjenek, és semmit se tulaj
donítsanak maguknak, ha mindent jól meg
tesznek is, nehogy különben mindent meg-
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tévén, mindent elveszítsenek. S hogy az ada
kozás erényét ne tulajdonítsák maguknak, 
ime, mit mond az Irás: Ha valaki szolgálatot 
tesz, mintha azon erővel tenné, amelyet ls
ten oszt ki. (L Pét. 4, ll.) Hogy a jócseleke
deteknek mértéken túl ne örvendezzenek, 
hallják a Szentírás szavait: Mikor minde11i 
megtesztek, ami nektek parancsolva volt, 
mondjátok: Haszontalan szolgák vagyunk, 
ami kötelességünk volt azt cselekedetük 
(Luk. 17, 10.) Hogy az adakozás szomorúság 
nélkül történjék, íme, ezt olvassuk: Mert Is
ten a jókedvű adakozót szereli. (Il. Kor. 9, 
7.) Az adakozásból ne történjék múlékony 
dicséret kivánása, s ezért szól az Irás: Ne 
tudja a balkezed, mit cselekszik jobbkezed. 
(Mát. 6, 3.) Azaz, hogy a kegyes adományo
záshoz ne járuljon földi dicsöség, s a jóté-

. konykodáshoz ne társuljon kegyhajhászaL 
A jótettek viszonzásának kívánása ellen 
ezek a szent Irás szavai: Mikor ebédet vagy 
vacsorát szerzel, ne hív jad barátidat és test
véreidet, se rokonaidat és gazdag szomszc
daidat, nehogy ők is viszont meghívjanak és 
visszaadják neked; hanem mikor lakom(lt 
adsz, hívd meg a koldusokat, bénákat, sán
tákat és vakokat. És boldog leszel, mivel 
nem tudják viszonozni neked. (Luk. 14, 
12-14.) A lassú helyett a gyors adakozást 
parancsolja a szent Irás: Ne mondd barátod
nak: ,.Menj és jőjj vissza, Majd holnap 
adok!" Holott tüstént adhatnál. (Péld. 3, 
28.) Hogy a bőkezűség ürügye alatt vagyo
nukat haszontalanul el ne pazarolják, igy 
köti szívükre az Irás: Aki szüken vet, szű· 
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ken is arat. (II. Kor. 9, 6.) Midőn kevés elég, 
ne adjanak sokat, mert aztán nem bírván el
viselni szegény sorsukat, maguk is türelmet
lenségre fakadnak, mint az Irás mondja: 
Nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük 
legyen, nektek pedig nyomorúságtok, hanem 
egyenlőség szerint, most a ti bőségtek pó
tolja azoknak szűkölködését, hogy az ő bő
ségük is pótolja majd a ti szűkölködésteket. 
(II. Kor. 8, 13-14.) Ha u. i. az adakozó nem 
bírja elviselni a nélkülözést, s mégis sokat 
von el magától, akkor önmagát kergeti a tü
relmetlenségbe. Előbb tehát béketűrő lélekre 
kell szert tenni, s akkor adakozzunk sokat, 
vagy akármindent: nehogy, ha a bekövetkező 
hiányt egyensúlyozatlanul tűrjük, az actako 
zás is jutalom nélkül maradjon, s a lel
ket veszélybe sodorja a fellépő zugolódás. 
Hogy, akiknek legalább valamícskét kellene 
adni, ne bocsássák el semmi nélkül maguk
tól, hallják az Irás szavait: Mindenkinek, aki 
kér tőled, adj. (Luk. 6, 30.) Hogy akiknek 
semmit se kell, azoknak még valamicskét se 
adjanak, szól az Irás parancsa: Adj a jónak, 
de ne fogadd be a bűnöst, Tégy jót az aláza
lossal, de ne adj az istentelennek. (Sirák fia. 
12, 5-6.) E:s ismét: Szolgáld fel kenyeredet 
és borodat az igaz temetése alkalmával, de 
a bűnösökkel ne egyél és ne igyál be
lőle. (Tób. 4, 18.) A bűnösökkel osztja meg 
ú. i. kenyerét és borát, aki a gonoszoknak 
azért, mert gonoszok, segítséget nyujt. Amint 
a világ gazdagai közül is néhányan, míg 
Krisztus szegényeit, éhségben hagyják gyöt
rődni, addig a bohócokat pazar bőkezűséggel 

Keresztény reroekfrók. 5. 11 
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táplálják. Aki pedig a bűnös szűkölködőve1, 
nem úgy mint bűnössel, hanem mint ember
rel, megosztja kenyerét, az korántsem a bű
nöst, hanem az igazi szegényt táplálja, mert 
nem a bűnt, hanem az igazi szegényt szereti 
benne. 

Azokat, kik irgalmas szívvel sajátjukat ki 
osztják, inteni kell még, vigyázzanak, hogy 
az elkövetett bűnöket alamizsnával megvált
ván, újonan jóváteendöket ne kövessenek 
el, s bűneikért pénzt osztogatván azt ne gon~ 
dolják, hogy büntetlenül vétkezhetnek, s ls
ten igazságossága megvásárolható. Mert t. i.: 
Több a lélek, mint az étel, és a test, mint a 
ruha. (Mát. 6. 25.) Aki tehát ételt vagy ruhát 
ad a szegényeknek, de amellett lelki vagy 
testi gonoszság szennyezi őt, az kevesebb jót 
tett és több rosszat, mert sajátját Istennek, 
önmagát pedig az ördögnek adta. 

Ellenben azokat, akik még a másét is elra
b9lni törekszenek, inteni kell, jól figyelje
nek, mit mond az ítéletre jövő Udvözítő: 
Eheztem és nem adtatok ennem, szomjuhoz
tam és nem adtatok nekem italt, idegen vol· 
tam és nem fogadtatok be engem, mezítelen 
és nem ruháztatok engem, beteg és fogság
ban voltam és nem látogattatok meg engem. 
(Mát. 25, 42-43.) Ezekhez még ezt bocsátja 
nekik előre: Távozzatok tőlem átkozottak, az 
örök tűzre, mely az ördögnek készíttetett és 
az ő angyalainak. (Mát. 25, 41.) Ime, ezek 
nem hallják azt, hogy rablásokat vagy más
valami erőszakoskodásokat követtek el, és 
mégis az örök kárhozat tűzére jutnak. Ebből 
lehet következtetni, hogy mily kárhozattal 
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fognak sujtatni a másét elragadazók, ha már 
ennyire bűnhődnek azok, akik sajátjuk meg~ 
tartásában oktalanole voltak. Gondolják meg, 
mily büntetés jár ki az elvett jószágért, ha 
a ki nem osztott is ily kárhozatot szerez. Ve
gyék fontolóra, mit érdemelhet az elkövetett 
jogtalanság, ha oly fenyítést von maga után 
a szeretetszolgálat elmulasztása. 
Midőn másokét elrabolni akarják, hallják 

mit mond az Irás: Jaj annak, aki halmozza 
azt, ami nem az övé! Vajjon meddig gyli.jti 
maga ellen a sűrű sarat? (Habak. 2, 6.) Fös
vény módra sűrű sarat maga körül vonni 
annyi, mint a földi vagyont a vétek teher
tételével együtt felhalmozni. Midőn bőví
teni akarják földi otthonukat, hallják, mit 
mond az Irás: Jaj, nektek, kik házat házhoz 
raktok, Szántóföldet szántóföldhöz ragaszto
tok, Míg csak hely vagyon! Talán bizony ti 
magatok laktok-e csak az országban? (Iz. 5, 
8.) Mintha azt mondaná: Meddig terjesztitek 
ki birtokaitokat ti, kik e közös világon sors
társként senkit sem akartok elviselni? 
Az összefogottakkal szemben ugyan csak 
nyomást fejthettek ki, de mindig találtok 
olyanokat, kiket magatokelőttkiszoríthattok. 
Midőn kincsszaporításra áhítoznak, hallják 
az Irás szavait: Ki pénzre éhez, nem telik be 
pénzzel, s aki szereti a gazdagságot nem veszi 
annak hasznát. (Pred. 5, 9.) Akkor gyümöl· 
csözne az ú. i. neki, ha nem szeretvén rtzt, 
bökezűen adakozni akart volna belőle. De 
aki szeretetében magának kuporgatja, az ter
mészetesen semmi gyümölcsét nem fogja an
nak látni. Midőn hirtelen gazdagok akarnak 

11* 
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lenni, hallják, mit mond az Irás: Ki azonban 
siet meggazdagodni, nem marad büntetlen 
(Péld. 28, 20.): aki u. i. nagyon tör a meggaz
dagodásra, az a bűn elkerulésével nem gon
dol, s madárként esik tőrbe, midőn vágytel
jesen a földi vagyon megszerzésére nézvén, 
nem veszi észre, micsoda bűnnek kerül a hu
rokjába. A földi jólét után óhajtozók és a 
másvilági kárvallást feledők hallják az Irás 
szavait: Az örökséget, melyet eleinte siettet
nek, Nem áldják a végén. (Péld. 20, 21.) Ez 
életben indulunk útnak, hogy az utolsó napon 
részesei legyünk az áldásnak; aki tehát már 
kezdetben öröklésre törtet, annak az utolsó 
napon áldásban nem lesz része: mert midőn 
gonosz fösvénysége miatt már itt akar meg
gazdagodni, odaát az örök apai örökségből 
kiesik. Midőn becsvágyóan sokan igen 
sokra törekszenek, hallják mit mond az Irás: 
Pedig mit használ az embernek, ha az egész 
világot megnyeri is, lelkének pedig kárát 
vanja? (Máté. 16, 26.) Mintha kifejezetten ezt 
mondaná az Igazság: Mit használ az ember
nek, ha a kívüllévőket mind sajátjának 
mondhatja is, önmagát pedig elveszti? Sok
szor könnyebben javíthatjuk meg a ragado
zók kapzsiságát, ha intéseinkkel megmutat
juk nekik, mily mulandó a jelen élet, to
vábbá, ha oly embereket idézünk emlékeze
tükbe, akik sokáig kínlódtak ebben a világ
ban, hogy meggazdagodjanak, gazdaságuk
ban azonban nem sokáig maradhattak; mert 
amit gonoszságuk apránkint és hosszú ideig 
gyüjtött össze, azt a gyors halál egyszerre 
és hirtelen elragadta; s nemcsak hogy mind 
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itthagyták az elorozott javakat, hanem go
nosztettük terheit is magukkal vitték az íté
letre. Ezeknek példájára figyeljenek tehát, 
akiket kétségtelenül maguk is elítélnek szó
val, s így e nyilatkozat útán magukba száll
ván, szégyeljék utánozni azokat, akiket ma
guk is elítélnek. 

XXI. FEJEZET. 

Miképen kell inteni azokat, akik a miisét nem 
kivánják, de a magukét is megtartják; s akik a 
magukét elosztják, de mindamellett a másét 

elragadják. 

Másképen kell meginteni azokat, akik 
sem a másét nem kívánják, sem a magukét 
nem osztják el; s másképen azokat, akik a 
magukét is elosztják és a másét is elragad
ják. Azokat, akik a másét sem bántják, de a 
magukét sem osztják el, inteni kellene: fe
ledjék, hogy a föld, melyből vétettek, min
den emberrel közös, és éppen ezért közösen 
hozza a föld termékeit is mindannyiunk szá
mára. Hasztalanul tartják tehát magukat 
bünteleneknek azok, kik az Isten közös ndo
mányát magukénak foglalják le, kik mídőn 
a vett javakból nem adakoznak, vétkesek 
embertársuk pusztulásában; mert annyi ~ro
bert ölnek meg úgyszólván naponkint, ahány 
elhaló szegénynek segélyét reitegetik. Mert 
midőn a szűkölködőnek segélyt nyuitunk, 
saiátiát adjuk vissza és nem a magunkéból 
adakozunk; inkább jogos tartozásunkat róiuk 
le, mintsem irgalmasságot cselekszünk. 
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Azért maga az Igazság is az irgalmasság 
okos gyakorlásáról így szólott: Vigyázzato/\, 
hogy igazságtokat ne cselekedjétek az em
berek előtt. (Máté. 6, 1.) S ezzel egyetértőleg 
énekli a Zsoltáros is: A szegényeknek bőven 
osztogat, Igazsága örökre megmarad. (Zsolt. 
111, 9.) Midőn u. i. a szegényekkel gyakorolt 
adakozásról szólott, inkább akarta azt igaz
ságosságnak, mint irgalmasságnak nevezni; 
mert valóban igazságos dolog az, hogy a kö
zös úr mindenkinek szánt adományát közö
sen használják. Azért mondja Salamon: Az 
igaz pedig nem szúnik meg adakozni. (Péld. 
21,26.) Inteni kell őket: jól figyeljenekfelarra 
is, hogy a szigorú gazda még azt is sajnálja 
a gyümölcstelen fügefától, hogy a földet 
foglalja. Akkor foglalja el u. i. a fügefa a 
földet haszontalanul, midőn a zsugoriak azt, 
amivel sokak javára lehettek volna, felhasz
nálatlanul maguknál tartogatják. Akkor fog
lalja a gyümölcstelen fügefa a földet, mtdőn 
azt a helyet, melyet másvalaki a jócseleke
detek napja által művelhetett volna, az esz
telen a restség árnyával fog be .. 

Ezek néha azt szokták mondani: A ne
künk adottakat használjuk, a másét nem 
bántjuk, s ha mindjárt az irg.::~lmasság csele
kedeteit nem is gyakoroliuk, de semmi rosz
szat nem cselekszünk. Ám azért be~zélnek 
igy, mert szivüket az égi tanítás elől elzár
ják. A bíborba és bársonyba öltözött és na
ponkint fényesen lakomázó evangéliumi dús
gazdagról szintén nem olvassuk, hogy a 
másét elrabolta volna, hanem csak azt, hogy 
gyümölcstelenül használta a sajátját, és 
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holta után is nem azért jutott a pokol bün
tetöhelyére, mert valami tilosat cselekedett, 
hanem mert mértéktelenül használta a meg
engedett élvezeteket 

Figyelmeztetendák a zsugoriak: tudják 
meg, hogy első igazságtalanságuk Isten ellen 
irányul, mert az öket minden jóval megál
dónak az irgalmasság legkisebb áldozatát 
sem viszonozzák. Ezért mondja a Zsoltáros: 
Senki sem adhat lstennek váltságdíjat ma
gáért. Sem árat élete váltságáért. (Zsolt. 48, 
8-9.) Váltságdíjat adni u. i. annyi, mint az 
előbb nekünk nyujtott kegyet jótettei viszo
nozni. Azért kiált fel János, mondván: De 
a fejsze immár a fák gyökerére van téve; 
azért minden la, me/y jó gyümölcsöt nem te
rem, kivágatik és tűzre vettetik. (Luk. 3, 9.) 
Akik ártatlanoknak tartják magukat csak 
azért, mert a másét nem bántják, villanjon 
eszükbe a közeli fejszeütés és ébredjenek 
fel oktalan biztonságuk álmából: hogy midőn 
a jócselekedetek gyümölcsét teremni elmu
lasztják, ez élet után, mint valami fa, gyö
kerestől ki ne irtassanak. 

Ellenben azokat, akik a magukét is eloszt
ják, és más tulajdon elidegenítését is gya· 
korolják, inteni kell, hogy ne kívánják ma
gukat adakozóknak feltüntetni, hogy a jó 
látszata ellenére rosszabbakká legyenek. 
Ezek u. i. esztelenül osztván el sajátjukat. 
nemcsak zúgolódó türelmetlenségbe esnek 
- mint már feljebb mondottuk -, hanem a 
szükségtöl kényszerítve, még fösvényekké is 
válnak. Ki szerencsétlenebb ezeknél, kiknek 
adakozásából fösvénység származik, s a bűn 
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termése mintegy az erény magvetéséből sar
jad ki? Ezeket tehát először arra kell in
teni, hogy tudják a sajátjukat megkímélni, 
és utána a másét nem bántani. Míg ugyanis 
a bűn gyökere, a pazarlás ki nem irtatik, ad
dig az ágakon burjánzó fösvénység tövise 
sem szárad el. Ha tehát a birtokkezelést jól 
rendbe hozzák, a lopásra vezető alkalom is 
megszűnik. S majd akkor oktassuk ki őket 
a sajátjuk irgalmas szétosztására, ha már 
tudják, hogy az irgalmasság, jóságos csele
kedeteteit a lopás gonoszságával egyesíte
niök nem szabad. Erőszakkal szerzik meg u. i. 
azt, amit irgalmasan osztanak el. Egészen 
más azonban bűneinkért irgalmasságot cse
lekedni, és más az irgalmasság gyakorolt ha
tása végett vétkezni: amit már semmiként 
sem nevezhetünk irgalmasságnak; mert sona 
nem lesz abból édes gyümölcs, amit a gyö
kér mirígye már keserűvé tett. S ez az oka, 
hogy az úr még az áldozatokat is rosszalja, 
midőn a Próféta által így szól: Mert én, az 
Or, az igazságot szeretem. Es az egő áldoza~
ban is gyűlölöm az igazságtalan szerzc
ményt. (lz. 61, 8.) Maid ismét így szól: A go· 
noszok áldozatai utálatosak, Kivált, ha go
nosz tettért"viszik. (Péld. 21, 27.) Az ilyenek 
még azon felül gyakran a szegényektől von
ják el azt, amit Istennek adnak. Mily fenyí
téssei utasítja el őket az úr, bizonyítja a 
Bölcs, aki így szól: Mint, aki fiút áldoz atyja 
szeme láttára, Olyan, ki szegények vaqyo
nából áldoz. (Sirák fia. 34, 24.) Vaqy lehet-e 
valami iszonyúbb, mint a fiú halála atyja 
szemei előtt? Az mutatja, mily haraggal fo-
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gadja az úr az ilyen áldozatot, hogy haragja 
a fiától megfosztott atya fájdalmával nyer 
összehasonlítást. S mégis az ilyenek csak azt 
szakták mérlegre tenni, amit adnak, arra 
azonban nem gondolnak, hogy mennyit 
oroznak. Csak érdemeiket számítgatják, s 
bűneiket fontolgatui nem akarják. HalljáJ< 
tehát, mit mond az Irás: Aki összegyüjtötle 
bérét, lyukas erszénybe rakta. (Agg. 1, 6.) 
Azt u. i. látjuk, amikor lyukas erszénybe be
letesszük a pénzt, de azt nem látjuk, midőn 
elveszítjük. Akik tehát csak azt nézik, meny
nyit adakoznak, de nem fontolják meg, 
mennyit rabolnak, lyukas erszénybe teszik 
érdemeiket: mert midőn ezeket egybegyüjt
vén reményteljes bizalommal függesztik rá
juk szemüket, észrevétlenül elveszitik azo
kat. 

XXII. FEJEZET 

Hogyan kell inteni az egyenetlenkedőket és a 
békeszeretőket. 

Másképen kell meginteni az egyenetlen
kedőket és másképen a békeszeretőket. Az 
egyenetlenkedőket inteni kell, vegyék bi'l:
tosra, hogy bármilyen erényesek is, ha mel
lőzik a békés egyetértést felebarátaikkal, 
nem válhatnak lelki emberekké. frva van 
u. i.: A lélek gyümölcse pedig: szeref.et, 
öröm, békesség (Galat. 5, 22). Aki tehát a 
béke fenntartását nem ápo lia, az a lélek gyü
mölcsét teremni vonakodik. Azért mondja 
Szent Pál: Mert midőn köztetek féltékenyséq 
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és versengés vagyon, nem vagytok-e testiek? 
(I. Kor. 3, 3). Majd ismét: Törekedjetek bé
kességre mindenkivel szemben és a meg
szentelődésre, mely nélkül senki sem fogja 
meglátni az Istent (Zsid. 12, 14). Ugyanazt 
sürgeti megint: Igyekezzetek megtartani az 
egyetértést a béke kötelékével. Egy test és 
egy lélek, amikép hivatástok egy remény
ségre szólít (Ef. 4, 3-4). A hivatás egy re
ményének elérése tehát nem valósulhat meg, 
ha nem történik annak keresése az ember
társakkal egyetértésben. Gyakran azonban 
némelyek, midőn valami különös adomány
ban részesülnek, kevélykedvén az egységet, 
melv még nagyobb adomány, elvesztik: Mint 
például valaki a torkosság megzabolázása 
által, másoknál jobban fékezi testét, már 
nem tartia magát egvnek azokkal, akiket 
a megtartóztatásban fölülmúl. Aki azonban 
a megtartóztatást elszakítia az egységtől, 
fontolia meg, a zsoltáros intelmét, aki így 
szól: Dícsérjétek őt dobbal és énekkarra126 

(Zsolt. 150, 4). A dob u. i. a száraz bőr meg
ütésével ad hangot. Az énekkarban pedig az 
egyesült hangok zengenek. Aki tehát testét 
sanyargatja, de az egységet felbontja, dob
bal ugyan dícséri az Istent, az együttesben 
azonban nem magasztalja Ot. Gyakran pe
dig, midőn némelyeket nagyobb tudomá
nyuk tesz kevélyekké, ezek a többiektől el
különítik magukat, s minél többet tudnak, 
az egyetértés erényétől is annál inkább el-

~Az új fordítás szerint körtdnccal. 
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távolodnak. Hallják tehát ezek, mit mond 'l'Z 

Igazság: Legyen só bennetek, és legyen bé
kesség közteteik (Márk. 9, 49). A só u. i. 
békesség nélkül nem erény, hanem az elkár
hozás előidézője. Nagyobb tudás birtokában 
ugyanis, nagyobb a bűn is; s épp azért fog 
menthetetlenül büntetést érdemelni, mert ha 
akarta, okosságában a bűnt el is kerülhette 
volna. Helyesen mondia ezeknek is Szent 
Jakab: De ha keserű iríaység van bennetek 
és visszavonás szívetekben: ne dicsekedje
tek és ne hazud;atok az igazság ellen. Mert 
e?. nem felülről jövő bölcsesség, hanem földi, 
érzéki, ördöqi. Az a bölcsesség pediq, amely 
felülről származik, először is szemérmes, 
azután békeszerető (Jak. 3, 14-15, 17). Sze
mérmes, mert tisztánlátó: békességes oedig, 
mert társaitól a kevélység által nem különzi 
el magát. Figyelmeztetendők az egyenetlen
kedők, hogy mindaddig, míg ők embertár
saikkal egyenetlenségben élnek, Isten előtt 
a iócselekedetek áldozatával nem kedves
kedhetnek. trva van u. i.: Ha ajándékodat 
az oltárra viszed és ott eszedbe jut, hoqy 
atyádfiának van ellened valamije, hagyd ott 
ajándékodat az oltár előtt, s eredj meq'bé
külni atyádfiával, s akkor men;, ajánld fel 
ajándékodat (Máté 5, 23-24). E parancsból 
lehet következtetni, mily nagy azoknak a 
bűne, akiknek áldozata visszavettetik. Mí~ 
ugyanis a következő jócselekedet az előzó 
rossztetteket is megsemmisíti, gondoljuk meg, 
mily nagy rossz az egyenetlenség, amely 
gyökeres kiirtása előtt a jót bekövetkezni 
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nem engedi. Meg kell inteni az egyenetlen· 
kedőket, hogyha már az égi parancsok el61 
bezárják füleiket, legalább a hozzánk köze
lebbi rétegek felé nyissák ki lelki szemeiket, 
s lássák, hogy gyakran az ugyanazon faj
tájú madarak elválaszthatatlan társaságban 
repkednek együtt, s a barmok nyájban legel
nek. Mert ha jól figyelünk, maga az egysé
get követő, bár nem eszes természet is meg· 
mutatja, mily rosszat követ el az eszes lény 
€gyenetlenkedésével, midőn szántszándék· 
k.Hl elvesztegette azt, amit amaz természeti 
ösztönénél fogva megőriz. 

Ellenben a békeszeretőket inteni kell, 
vigyázzanak, hogy kelletén túl meg ne sze
ressék a birtokukban levő földi békes
séget és így az örökkévalóra eljutni ne áhí
tozzanak. Mert nyugodt helyzet mellett 
rendesen súlyos az a kísértés, hogy a kelle
mes dolgok birtokában nem áhítjuk azt, ami 
hiányzik, s a jelenvalókban való gyönyör
ködés feledteti az örökkévalókat. Miért is 
maga az Igazság, midőn a földi békét a 
mennyeitől megkülönbözteti, s tanítványait 
a jelenvalótól a másvilágira utalta, így szólt: 
Fékességet hagyok néktek, az én békessé
gemet adom nektek (Ján. 14, 27). Mulandót 
hagyok, de örökkévalót adok. Ha tehát az 
ittenihez kötjük szívünket, sohasem jutunk 
el a másikhoz. úgy bírjuk tehát a jelenvaló 
békességet, hogy szeressük is, s meg is ves
sük: nehogy módfelett szeretvén, a lelket a 
bi.ín megejtse. Azért is meg kell inteni a 
békeszeretőket, hogy a földi béke túlzott 
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szeretete miatt az emberek romlottságát 
minden megóvás nélkül ne hagyják, s egyetért
vén a gonoszakkal, Teremtőjük békességé
től magukat el ne szakítsák: nehogy midőn 
külsőképen félnek az emberekkel megha
sonlani, az isteni szövetséget felbontsák. 
Vagy az e világi béke nemde csak nyoma 
az örök békességnek? Lehet-e hát nagyobb 
oktalanság, mint szeretni a porban levő nyo
mokat, de nem szeretni azt, akitől azok szár
maznak? Ezért nem akart a gonoszokkal 
egyetértésben élni a minden erejét a belső 
béke fenntartására fordító Dávid, mint maga 
bizonyítja mondván: Uram, ne gyűlöljem-e 
azokat, akik gyűlölnek téged? Es ne utál
jam-e ellenségeidet? Teljes gyűlölettel gyű
lölöm őket. Ellenségeim lettek (Zsolt. 138, 
21-22). Teljes gyűlőlettel gyűlölni az Isten 
ellenségeit annyi, mint bennük az embert 
szeretni, de a cselekedeteket megfeddeni: 
gonosz erkölcseiket megróni, de életüknek 
használni. 

Vegyük tehát fontolóra, mily bűn az, fel
hagyni a dorgálással és a gonoszakkal bé· 
kességben élni, miután a nagy próféta mint
egy áldozatul ajánlja fel Istennek, hogy az 
ö nevéért ellenségei lettek a gonoszok. Azért 
van az, hogy a kardokkal övezett Lévi nem
zetség keresztül menvén a táboron egy bű
nösnek sem kegyelmezett, ami által az úr
nak szentelte kezeit. Ezért Phinees mit sem 
törődve vétkes polgártársai kegyével, agyon
szúrta a madianitákkal bűnözőket; szent fel
indulásában így engesztelte az úr haragját. 
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Ezért szól így maga az Igazság is: Ne véljé
tek, hogy békét jöttem hozni a földre; nem 
jöttem békét hozni, hanem kardot (Máté. 10, 
34). Mert ha oktalan barátságra szövetke
zúnk a gonoszokkal, a bűn rabjává leszünk. 
Azért az előző életéért agyonmagasztalt Jo
zafát az Acháb királlyal való barátságamiatt 
pusztulást sejtető intést kap. Az Ur ezt 
mondja neki a próféta által: Gonosz ember
nek nyujtottál segítséget, s az Or gyűlölői
vel leptel barátsagra, s azért megérdemelted 
az Or haragját. Amde jócselekedeteid is van
nak, mert eltávolítottad a berkeket Júda föld
jeral (11. Krón. 19, 2-3). A Legigazibbtól u. i. 
rogtön eitérünk, mihelyst étetunk a barát
ság folytán a gonoszokehoz hasonlít. Ne fél
jenek a békeszeretők attól, hogy dorgáló 
szavakra fakadásuk megzavarja 1oldi beké
jűkeL Hanem bensejukben őrizzék fog
hatatlan szeretettel azt a békét, melyet a 
[eddő szavak külsőleg megzavartak. E ket
tőnek okos megőrzését tanusítja Dávid, mi
dőn mondja: Azok közőtt, akik a békét gyű
lölik, Békességes vagyok, mégis ha velük 
beszélek, Ök ok nélkúl belém kötnek (Zsolt. 
119, 7). Ime, mert szólott, megtámadták; de 
a megtámadott mégis békességes maradt; 
sem a vétkeseket megfeddeni, sem a meg
feddeteket szeretni nem mulasztotta el. Ezért 
mondja Szent Pál is: Amennyiben rajtatok 
áll, lehetőleg éljetek békében minden em
berrel (Róm. 12, 18). Tanítványait tehát a 
béke gondozására intve mindenki irányában, 
ezt bocsátja előre: A lehetőség szerint, de 
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hozzáfűzi: Amennyiben rajtatok áll. Nem 
\'olt u. i. könnyű mindenkivel békét tartani 
úgy, hogy a bűnöket is megfeddjék. Midőn 
azonban dorgálásunk megkavarja a gono
szok szívének földi békéjét, ezt nekünk 
bensőnkben sértetlenül kell megőrizni. Jól 
mondja tehát: Amennyiben rajtatok áll. 
Mintha ezt mondaná: Minthogy a béke két 
személynek összhangján épül, ha a megdor
gáltakból az el is távozik, bennetek, a 
rendreutasitókban, sértetlenül kell megma
radnia. Ezért ismételten így inti tanítványait: 
Ha valaki nem engedelmeskedik levélben 
megírt szavunknak, azt jegyezzétek meg t:s 
lrerüljétek a társaságát, hadd szégyelje ma
gát (II. Tess. 3, 14). S mindjárt hozzáadja: De 
azért ne tartsátok ellenségnek, hanem úgy 
feddjétek meg, mint testvért (II. Tess. 3, 15). 
Mintha mondaná: Külsőleg a békét szakítsá
tok meg vele, belsőleg azonban azt egészen 
őrizzétek meg; s elfordulástok úgy büntesse 
a vétkezőt, hogy a bensőtökben meg nem ta
gadott béke ne távozzék el tőletek. 

XXIII. FEJEZET. 

Hogyan kell inteni a viszálybintöket és a 
békességeseket. 

Másként kell inteni a viszályhintőket, 

mint a békességeseket. A viszályhintőket 

figyelmeztetni kell: gondolják csak meg, ki
nek a követői ők. A jó vetés közé konkolyt 
hintő pártütő angyalról szólnak u. i. e sza
vak: Ellenséges ember cselekedte ezt (Máté 
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13, 28). Ennek egyik társáról Salamon is így 
vélekedik: Semmirekellő az istentelen em
ber, Hamis szájjal jár, Hunyorgat szemével, 
síkálgat lábával, És jelet ad ujjával; Alnok 
szívvel gonoszt forral, És viszályt hint el 
szűntelenl (Péld. 6, 12-14). Ime, előbb láza
dónak nevezte azt, akit viszályhintőnek 
akart mondani; mert ha a kevély angyal pél· 
dájára, lelkének belső elfordulásával előbb 
már el nem hagyta volna Teremtőjét, nem 
jutott volna el külsőleg a viszályszításig. 
Helyes róla az a leírás, hogy hunyorgat sze
mével, jelt ad ujjával, és síkál lábával. 
A belső fegyelmezés tartja u. i. rendben a 
külső tagokat. Aki tehát elvesztette lelké
nek egyenes tartását, az következőleg kül
söleg is az állhatatlanság vizein hullámzik és 
külső változékonyságával is mutatja, hogy 
belsőleg egy gyökérszál sem tartja. Hallják 
a viszályhintök az lrás szavait: Boldogok u 
békességesek, mert ők Isten fiainak fognak 
hivatni (Máté. 5, 9). Az ellentétes szembeál· 
lításból következik, hogy amint a békesze;:-
zők Isten fiainak neveztetnek, úgy a béke· 
zavarók a sátán fiainak nevét érdemlik. 
Mindazok pedig, akiket az egyenetlenség 
leszakít a szeretet virágzó fájáról, elszárad
nak. Ezek bár tevékenykedésükben jó gyü
mölcsöt teremnek, valójában mégsem bírják 
azokat, mert nem a szeretet talajából forrá
soznak. Ebből vegyék észre a viszályhintők, 
hogy mily sokféleképen vétkeznek: mert 
míg egyetlen rosszat követnek el, ezzel a 
szívből az összes erényeket kitépik. Egyet-
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len bűnnel u. i. számtalan rosszat hajtanak 
végre; mert az egyenetlenség elhíntésével 
a szeretetet, minden erény szülőanyját, 

ölik meg Mivel pedig Isten szemében semmi 
sem értékesebb a szeretet erényénél, a sá
tán előtt semmi sem kívánatosabb a szere
tet veszténéL Aki tehát a versengések elhín
tése által kioltja a felebaráti szeretetet, az 
Isten ellenségének baráti szalgálatot tesz: 
hiszen ugyanannak a szeretetnek a megsem
misítésével zárja el most a megsebzett szí
vek előtt a mennybemenetel útját, amely
nek elvesztésével egykor ő onnan kibukott. 

Viszont a békességeseket inteni kell, ne
hogy a szép erény érdeméből veszítsenek 
azzal, hogy elvétik: kikkel is kell békét tar
taniok. Mert amint sokat árt, ha a jókból 
hiányzik az egység, ugyanúgy nagyon ká
ros, ha az megvan a rosszakban. Mert ha a 
rosszak gonoszságát az egyetértés össze
kovácsolja, a rossz cselekedetek hatóereje 
megnövekszik: minél inkább összetartanak 
ugyanis a gonoszságban, annál erőteljesebb 
a jók elleni támadásuk. Ezért szól az isteni 
tanítás Jób által ama kárhozatra vetett 
edénynek, t. i. az Antikrisztusnak szószólói 
ellen: Tagjaira húsa pompásan tapad (Jób. 
41, 14). Ezért mondja követőiről a pikke
lyek hasonlatában: Az egyik a másikhoz la
pul, Még levegő sem fér közéjük (Jób. 41, 7). 
Az ő követői u. i. az egyenetlenség szét
húzása által egyáltalán nem meg•osztottak, 
s ezért nagyobb súllyal törnek a jó kiirtá
sára. Aki tehát békéjével ajándékozza meg 
a gonoszokat, erejét növeli a hitványság-

Keresztény remeklrók. 5. 12 



171\ A lelkipásztorság lörvénykönyve 

nak; ezek u'. i. annál jobban szorongatják a 
jókat, minthogy egyesült erővel léphetnek 
fel. Ezért a kiváló Apostol, a farizeusoktól 
és szadduceusoktól erősen üldözött Szent Pál 
is, mikor látta, hogy azok mily szorosan ösz
szefogtak ellene, egyenetlenséget iparkodott 
támasztani közőttük, s ezért szólt hangosan, 
mondván: Férfiak, testvérek! Én farizeus s 
farizeusoknak fia vagyok, a reménység, ~s 

pedig a holtak feltámadása miatt állok tör
vény előtt (Csel. 23, 6). S minthogy a szad
duceusok tagadták a holtak feltámadását és 
az abbavetett reményt; a farizeusok pedig 
a Szentírás kitételei szerint azt hitték: az 
üldözők összetartása felbomlott, s Szent Pál 
sértetlenül távozott abból a tömegből, amely 
előbbi összetartásában oly embertelenill 
szarongatta őt. Figyelmeztetni kell tehát 
azokat, akik mindenáron békeszerzésen fá
radoznak, hogy a külső béke akkor válik 
csak hasznára a gonoszoknak, ha előbb 

ezeknek lelkében meggyökereztetett a belső 
béke hogy midőn a belsőnek a birtokában 
van, a külső békét ne használja fel gonosz
ságra; s midőn a .mennyeit sajátjukká 
teszik, a földit önromlásukra ne fordítsák. 
Hogy pedig a gonoszok ne árthassanak a 
jóknak, mégha akarnak sem, kialakítandó 
köztük a külső béke, mielőtt még a belsüt 
megismerhetnék: így a szívük gonoszságá
ban Isten ellen agyarkodók a felebarát szere
tetétől szelídüljenek meg; a közellévőből 

jussanak el a távolabbi jóhoz, s emelkedje
nek fel Istennek a tőlük távoleső békéjére. 
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XXIV. FEJEZET. 

Hogyan intessenek a szent tanokban járatlanok 
és hogyan a Járatosak, de nem alázatosak. 

Másként kell meginteni azokat, kik a 
Szentírás tanítását nem értik meg helyesen; 
s másképpen azokat, akik jól értik ugyan, 
de alázatosság nélkül beszélnek felöle. In
teni kell u. i. a Szentírást helytelenül értel
mezőket, fontolják meg, hogy a legjobb bor 
poharát mérlegserleggé változtatják, s a 
műtökéssel halálos sebet ejtenek magukon, 
midőn éppen azzal ártanak épségüknek, 
ami által a sínylődö tagokat kellett volna 
levágniok. Inteni kell öket, fontolják meg, 
hogy a Szentírás a jelen élet éjszakájában 
mintegy világító fényül rendeltetett szá
munkra; midőn tehát annak tanítását nem 
jól értelmezik, akkor éppen a világosságból 
sötétséget idéznek elő. Ezeket különben nem 
ragadná rossz értelmezésre gonosz szán
dékuk, ha előbb kevélységükben fel nem 
fuvalkodnának. De mivel mindenkinél oko
sabbaknak tartják magukat, átalják mások 
jobb magyarázatát követni, s hogy a tudat
lan tömeg előtt tudós nevet vív janak ki ma
gllknak, igyekeznek mások jó magyarázatait 
Jerontani, és a maguk tévelyeit megszilár
dítani. Azért jól mondja a próféta: Felhasí
totta Gálaádnak áldott állapotban lévő asz
szonyait, Hogy kiterjessze határait (Ámos. 
l. 13). Gálaád u. i. annyit jelent, mint tanu
ság halmaza. S mivel az egész anyaszent
egyház vallomása nem egyéb, mint tanus-

t'.!• 
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kodás az igazság mellett, Gálaád igen jól 
jelenti az anyaszentegyházat, mely a hivek 
ajka által tanuságot tesz mindama igazsá
gokról, melyeket lsten kinyilatkoztatott. Al
dott állapotban levők pedig azok, kik Isten 
szeretetétöl indítva fogadják lelkük méhébe 
az ö igéjének értelmét, hogy a kellő időpont 
megérkeztével külsö cselekedet formájában 
hozzák világra azt, amit megértettek. Hatá
rát kiterjeszteni pedig annyi, mint magának 
kiterjedt hírnevet szerezni. Kétfelé vágták 
Gálaádnak áldott állapotban levő asszonyait 
az ö határuknak kiterjesztésére: mert az eret
nekek a hiveknek, kiknek értelme már vala
mit magába fogadott az igazságból, az ö tév
tanaikkal romlását okozzák, s ezzel tudo
mányosságuk hírét növelik. Az Isten igéjét 
már méhükben hordozó kisdedek szívét a 
tévedés kardjával kettévágják, ezzel tesz
nek mintegy tudós névre szert. Midön tehát 
ezeket a Szentírás helytelen értelmezésétől 
akarjuk eltéríteni, előbb arra kell öket in
tenünk, hogy ne keressék a hiú dicsőséget. 
A kevélység gyökerének a lemetszéséből 

következik u. i. a hamis állítások ágainak 
a:z. elszáradása is. Arra is inteni kell őket, 
hogy mikor tévelyeket és egyenetlenségeket 
szítanak, a sátán áldozatainak megszünteté
sére adatott Isten törvényét magát is a sá
tán áldozatává ne tegyék. Azért az Úr i.s 
panaszkodik a Próféta által mondván: Én 
adtam neki A gabonát, a bort, az olajat, És 
én adtam neki igen sok ezüstöt és aranyat, 
S ők azt Baálra fordították (Ozeás. 2, 8). 
Gabonát u. i. akkor kapunk az úrtól, midőn 
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homályosabb mondatok megértése által -
lehántva a betű héját -, az értelem erejével 
a törvény belső értelmébe hatolunk. Bort 
pedig akkor ad nekünk az Úr, midőn meg
írott igéinek magasztos hirdetése által ré
szegít bennünket. Olajat ad, midőn világo
sabb értelmű parancsaival életünket kegyes 
gyöngédséggel rendezi. Az 'ezüstöt megsza
porítja, midőn velünk az igazság fényével 
tündöklő igéit hallatja. Végre arannyal gaz
dagít, midőn mennyei fényességű értéssei 
sugározza be szívünket. Az eretnekek mind
ezeket Báalnak áldozzák, mert rossz értel
mezésükkel hallgatóik szívében mindent el
rontanak. ~s lsten gabonájából, borából és 
olajából, úgyszintén ezüstjéből és aranyá
ból a sátánnak mutatnak be áldozatot, mert 
a békesség igéit az egyenetlenség tévtanává 
ferdítik. Azért meg kell őket inteni, fontol
ják meg, hogy amint ők most a békesség 
tanait gonoszságukban egyenetlenségek elö
mozdítására fordítják, úgy majd az Isten 
igazságos ítélete szerint az élet igéi az ö 
halálukat okozzák. 

Ellenben azokat, akik jól értelmezik u~yan 
a Szentírást, de azt alázatosság nélkül hir
detik, inteni kell, hogy mielőtt az Isten igé
jét valakinek elébe tárnák, előbb ők maguk 
nézzenek abba bele; nehogy mások cseleke
deteit vizsgálván, önmagukat elhanyagolják, 
s midőn mindent jól tudnak a Szentírásból, 
c5:upán az maradion előttük észrevétlenül. 
ami abban a kevélyek ellen szól. Oktalan 
és iáratlan orvos u. i. az, aki mást gyógyi
tani akar, de önönbajáról semmit sem tud. 
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Aki tehát az Isten igéjét minden alázatos
ság nélkül adja eiö, az valóban rászorul az 
intésre, hogy midön gyógyszert akar adm 
a betegnek, előbb a saját betegsége mérgét 
vegye észre, nehogy míg mást gyógyít, 
maga meghaljon. Inteni kell őket, vigyáz
zanak, nehogy ellentét legyen a beszéd ál
lítása és a beszélő erkölcse között, mást 
mondjon szóval, mint amit életével hirdet. 
Hallják tehát mit mond az lrás: Ha valaki 
beszél, rr.integy Isten szavaival beszéljen 
(I. Pét. 4, 11). Miután tehát nem a sajátjuk
hól' adják az igéket, melyeket elmondanak, 
mit kevélykednek velük, mint sajátjukkal? 
Hallják az Irás szavait: Oszintén, mintegy az 
Istenből, az lsten előtt, Krisztusban beszé· 
Jünk (II. Kor. 2, 17). Az beszél Istenből az 
Isten előtt, aki felfogja, hogy egyrészt azt az 
igét, amit hirdet, Istentől kapta, másrészt 
lstennek és nem embereknek kíván tetszeni 
általa. Hallják, mit mond az Irás: Minden 
gőgös ember útálat az úr előtt (Péld. 16, 5). 
Aki u. i. a maga dicsőségét keresi az Isten 
igéjéből, az ajándékozónak jogát bitoralia 
s nem retteg Annak a dícséretét a magáé 
mögé helyezni, akitől pedig azt a jót is 
kapta, amiért őt dícsérik. Hallják mit mond 
Salamon az isteni ige hirdetőjének: A saját 
vermedből idd a vizet, És a magad kútjából 
a nedűt! Vajjon a szabadba ömöljenek-e for
rásaid, És az utcákra patakjaid? Legyenek 
azok egyedül a tieid, és ne osztozzanak ve
led idegenek (Péld. 5, 15-17). A maga ben
sejének forrásából merít a hitszónok, midőn 
szívébe szállva előbb maga átelmélkedi, 
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amit ajka mondani akar. A maga mélysé
gének folyamából iszik, ha öntanításával sa
ját magát is termékenyíti. Azért jó ez a hoz
záadás: Folyjanak kí a kutaíd, és az utcá
kon osztogasd vízeidet (I. h. 16 v).27 Az a dol
gok helyes rendje u. i., hogy előbb önmagn. 
igyék, s aztán öntsön belőle másoknak az 
igehirdetés által. A kutakat kifolyasztani 
u. i. annyi, mint külső eszközzel az Isten 
igéjének erejét másoknak átadni. Az utcá
kon vizet osztogatni annyi, mint a nagy hall
gatóság előtt kinek-kinek a maga felfogása 
szerint hirdetni az lsten igéjét. Mivel pedig 
rendszerint úgy szokott történni, hogy mi
dőn soknak hirdettetik az Isten igéje, hiú 
dicsőségre gerjed az ember szíve, e kijelen
téshez, hogy: Az utcákon oszd szét a víze
ket, - helyesen adatik hozzá: Mert idege
nek keltek fel ellenem, Életemre erőszak
kal törnek (Zsolt. 53, 5). Azt mondja tehát. 
A vizeket az utcákon is osztogasd és mégis 
egyedül tieid legyenek azok. Mintha kifeje
zetten azt mondaná: úgy kell az lsten igéjét 
hirdetni külsőképen, hogy kevélységed által 
a tisztátalan lelkekkel egy sorba ne kerülj: 
nehogy különben az Isten igéjének hirde
tésében ellenségeid is részesekké legyenek. 
Akkor osztogatjuk tehát az utcákon a vize
ket és mégis egyedül a mieink azok, midőn 
külsőleg bár soknak hirdetjük az Isten igéjét, 
de mégsem vágyunk emiatt megnyerni az 
az emberek tetszését. 

! 7 A Vulgata ugyanis e verset nem kérdés alakjá· 
ban t~szl fel, mint az új szentirásfordítás. hanem ki· 
jelentö formában. 
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XXV. FEJEZET. 

Hogyan kell meginteni azokat, akik az isteni ige 
hirdetésétől túlzott alázatosságból vonakodnak, 

s azokat, akik azt elbirtelenkedve vállalják. 

Másképen kell meginteni azokat, akik 
bár méltón hirdethetnék az Isten igéjét, túl· 
zott alázatosságuk miatt visszarettennek 
attól; s másképen azokat, akiket rátermett· 
ségük hiánya, vagy koruk tilt az igehirde
téstő!, s meg1s nagyhirtelenül belefog· 
nak. Azoknak, akik haszonnal hirdethetnék 
ugyan az Isten igéjét, de túlzott alázatossá· 
guk visszatartja őket, ráirányítandó a fi· 
gyelme, hogy kisebb dologból tanulják meg, 
mennyire hibáznak a nagyobbakban. Ha 
ugyanis a birtokukban levő pénzt szűköl
ködő embertársaik elől elrejtenék, kétség· 
kivül az ínség előmozdítói lennének. Gondol
ják meg tehát, micsoda büntetést érdemel· 
nek, midőn vétkező testvéreiknek vona
kodnak hirdetni az Isten igéjét, a halódó 
lelkek elől az élet gyógyszereit elrejtik. 
Miért is jól mondja a bölcs: Eidugott böl
csesség és elrejtett kincs, Mi haszna mind
kettőnek (Sirák fia 20, 32). Ha éhség zak
latná a népeket, s maguknak tartanák meg 
titokban a gabonát, kétségtelenül okai vol
nának azok halálának. Gondolják meg tehát, 
mily büntetést érdemelnek, ha a lelkek az 
igehiány miatt éhségben meghalnak, mert 
ők a nekik adott isteni kegyelem kenyerét 
nem nyujtják nekik. Azért is jól mondja 
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Salamon: Elátkozza a nép azt, ki visszatartja 
gabonáját (Péld. 11, 26). A gabonát elrejteni 
u. i. annyi, mint a hirdetendő igét magába
zárni. Az ilyen rejtegetök pedig megátkoz
zák a népet: mivel mindazoknak a bűne he
lyett fog bűnhődni, akiket, ha nem hall~at, 
megjavíthatott volna. Ha a hozzáértő sebész 
látván egy felmetszendő sebet, azt mégsem 
akarja felvágni, kétséget nem szenved, hogy 
ezen hanyagsága miatt az embergyilkosság 
bűnét követné .el. Gondolják meg tehát, mily 
bűnt követnek el azok, akik ismervén a lé
lek sebeit, ezeket az igének gyógyító késé
Yel felmetszeni elhanyagolják. Jól mondja 
azért a próféta: Atkozott, aki kardját visz
szatartja a vértől! (Jer. 48, 10). A tegyvel
től a vért távoltartani u. i. annyi, mint az 
igehirdetés elmulasztása által az érzékies 
élet elfojtását abbahagyni. Erről a fegyver
ről szól ez is: S hússal lakik jól kardom (V. 
Móz. 32, 42). 

Azok tehát, akik az lsten hirdetendő igé
jét magukba rejtik, hallJák az ellenük el
hangzott rettenetes isteni fenyítéseket, hogy 
így félelem űzze ki a félelmet szívükb61. 
Tudják meg: aki a rábízott talentumot kezé
ből kikölcsönőzni nem akarta, büntetésből el
vesztette azt. (Máté. 25, 24 ssk.) Hallják, 
hogy Szent Pál azért tartotta magát tisztá
nak embertársai vérétől, mert bűneiket suj
tani el nem mulasztotta, mint maga is tanu
sítja: Azért szentül állítom ma nektek, hogy 
nem szárad rajtam senkinek a vére sem, 
mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem 
az Istennek egész akaratát (Csel. 20, 26-2'7). 
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Hallják, miként inti Szent Jánost az an
gyal, mondván: Aki hallja, mondja: jöjj el! 
(Jel. 22, 17). Hogy az, aki belülről intést 
kap, kiáltásával a többit is odavonja, ahova 
maga is jut elhivatottságában; nehogy külön
ben bár hivatott is, zárva találja az ajtót, 
csak azért, mert senkit sem hozott magával. 
Hallják meg, mily nagy töredelmességgel 
bánta meg a mennyei fénytől megvilágo
sítva lzaiás, hogy nem hirdette az Isten igé
jét, mondván: Jaj nekem, mert hallgattam 
(Jz. 6, 5). Hallják meg, hogy Salamon szerint 
annak fog hitszónoki ismerete gyarapodni, 
aki már a birtokában levő tehetséget ipar
kodott felhasználni. lgy szól u. i.: Ki áldás
ban részesít, maga is hízik, S aki itat, maga 
is betelik itallal. (Péld. 11, 25.) Aki u. i. az 
Isten igéjének külső hirdetésével áldást oszt, 
az belsőképen gyarapodásnak örvend; s 
midőn tanításának borával a hallgató szívét 
megrészegíti, a megsokszorozott áldások 
itala által ő maga is megittasul. Hallják, 
Dávid éppen azt ajánlá fel áldozatul Isten· 
nek, hogy a tőle kapott igehirdetési kegyel
met nem hagyta használatlanul, mint maga 
mondja: Ime nem tartom vissza ajkamat, 
Uram, te tudod! Igazságodat nem rejtem ~J 

szívemben. Hűségedet és segítségedet hirde
tem. (Zsolt. 30, 10-11.) Hallják, mit mond 
a vőlegény az ő jegyessének: Ki a kertek
ben lakozol, a barátok lesik szavadat; Hadd 
halljam hangodat! (Énekek 8, 13.) Az egy·· 
ház lakik a kertekben: mert az erények 
gyönyörűen zöldelő veteményágyaival dí
szesedik. Hogy pedig barátai hallgatják őt, 
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annyit tesz, minthogy a választottak az ige
hirdetést kívánják hallani ajkairól; s a vő
legény is hallani kívánja szavát, mert az ö 
kiválasztottjainak segítségével óhajtja annak 
hirdetését. Hallják, hogy midőn az Urat ha
ragra gyúlni látta a nép ellen Mózes, s fegy
veres bosszúállásra kapott parancsot, ·
ezeket mondja az lsten pártján állóknak, kik 
minden késedelem nélkül készek a vétke
seket sujtani: Kössön mindegyitek kar
dot derekára és menjetek át, és gyertek visz
sza a tábor közepén, kaputól kapuig, s ölje 
meg kiki testvérét, barátját és rokonát is. 
(Il. Móz. 32, 27.) Kardot kötni oldalára u. i. 
annyi, mint az Isten igéjének hirdetését a 
testi gyönyöröknek elébe helyezni: mert aki 
szent dolgokról akar beszélni, annak a testi 
vágyak megzabolázására kell törekedni. Egyik 
kaputól a másikig menni annyi, mint egyik 
bűnt - mely a lélek halálának kapuja -
a másik után megfeddeni. A tábor közepén 
átmenni pedig jelenti, hogy az Egyházban 
olyan pártatlanságnak kell érvényesülni, 
mely szerint annak, aki a vétkeseket meg
feddi, sem az egyik, sem a másik félnek !lem 
szabad kedveznie. Azért helyes ez a hozzá
adás: Olje meg kiki testvérét, barátiát és 
rokonát. Az öli u. i. testvérét, barátját és 
rokonát, ak\ büntetésre méltónak találván 
bárkit, még szeretett vérrokonait sem kíméli 
meg a feddés kardjától. Ha tehát arról tehet 
mondani, hogy az Istené, aki az iránta buzgó 
szeretetből kész a bűnöket megfeddeni; ak
kor a bűnökbe merülteket tehetsége sze,·int 
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megdorgálni nem akaró kétségtelenül azt 
bizonyítja, hogy megszünt az Istené lenni 

Ellenben azokat, akiket rátermettségük 
hiánya, vagy koruk akadályoz az Isten Igé
jének hirdetésében és mégis minden meg
gondolás nélkül belevágnak, inteni kell. 
hogy elhamarkodottan e terhes hivatalra, ne 
sóvárogjanak és így további fejlődésük 
útját el ne zárják maguk elől; s hogy időnek 
előtte el ne kezdjék azt, aminek teljesitésére 
képtelenek, mert akkor arra is alkalmatla
nokká válnak, amit annakidején egykor jól 
elvégezhettek volna: s így az a megérdemelt 
veszteség éri öket, hogy mivel oly oktala
nul akarták fitogtatni tudományukat, majd 
egészen nélküle maradnak. Inteni kell öket, 
fontolják meg, hogy a madárfiókák is, ha 
kellő betollasodásuk előtt akarnak repü1ni, 
éppen akkor zuhannak alá, amidön felfelé 
szeretnének jutni. Inteni kell öket, vegyék 
fontolóra, hogy ha a frissen épített falak még 
nem eléggé erősek, s mégis rájuk tesszük a 
gerendákat, akkor nem házat építünk, hanem 
romokat. Inteni kell őket, gondolják me~, 
hogyha az asszonyok az érettség ideie előtt 
hozzák világra magzatjukat, nem családjukat 
szaporítják, hanem a sírokat. Ezért maga az 
Igazság is, aki egyébiránt egyszerre is tö
kéletesekké tehette volna azokat, akiket 
akart, példaadásul a világnak, hogy a töké
letlenek ne merészeljenek az Isten igéiének 
hirdetésébe hirtelen karmi, telies hatal
mat adván tanítványainak az Isten Ige
jének hirdetésére, tüstént hozzáadá: Ti 
pedig maradiatok a városban, mígnem fel-
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ruháztattok erővel a magasságból. (Luk. 24, 
49.) A városban ülünk, midőn lelkünk magá
nyába zárkózunk, nehogy beszédünk áLtal 
ide-oda csapongjunk; s csakis akkor lépünk 
majd ki elzárkózásunkból a mások tanítdsára, 
ha már tökéletesen felöveztettünk isteni erő
vel. Azért mondja a bölcs: Ha fiatal vagy, 
tenügyedben is alig szólj valamit; Mégt.a 
kétszer kérdeznek is, csak bólintással adj 
választ! (Sirák 32, 10-11.) Azért maga a mi 
Megváltónk is, aki pedig az egeknek ura, s 
bölcsességénél fogva öröktől kezdve az an
gyalok tanítója, földreszállván harmincéves 
kora előtt nem akart lenni az emberek mes
tere, hogy üdvös félelmet ébresszen a törte· 
tökben; hiszen Ö maga is, ki semmi hibába 
nem eshetett, csak akkor kezdé a tökéletes 
élet igéit hirdetni, midőn már érett korába 
lépett: Mikor aztán tizenkét esztendős lett ... 
Jézus ott maradt Jeruzsálemben. (Luk. 2, 42.) 
E:s midőn szülei keresték őt, alább azt mondja 
róla az Irás: Megtalálák őt a templomba11 a 
tanítók közt ülve, amint hallgatá és kérdezé 
őket. (Luk. 2, 46.) Jól fontolóra kell tehát 
venni, hogy midőn a tizenkétéves Jézust a 
tanítók közt ülve találák, nem azt mondjAk 
róla, hogy tanított, hanem hogy kérdezgetett. 
E példa világosan azt mutatja, hogy ne mer
jen az arra alkalmatlan tanításba kezdeni, 
mikor gyermekkorában még az is kérdez
getés formájában akart tanulni, aki istensé
gének erejénél fogva maga szaigáitatta a 
tudást és ismeretet ezeknek a tanítóknak !s. 
Midőn pedig Szent Pál azt mondja tanítvá
nyának: Ezt parancsold, ezt tanítsd! Senki 
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meg ne vessen téged ifjúságod miatt. (I. Tim. 
4, 11-12): tudnunk kell, hogy a Szeutirás 
néha a fiatal férfikort nevezi ifjúságnak. Ezt 
világosabban lájuk, ha Salamon szavait 
idézzük, aki így szólt: Orvendj ifjú fiatal ko
rodban. (Préd. 11, 9.), Ha u. i. mind az ifjú, 
mind a fiatal férfikor alatt egyet nem értene. 
kit serdülő korban való vigadásra intett, azt 
nem nevezné ifjúnak. 

XXVI. FEJEZET. 

Hogyan kell inteni azokat, akiknek minden, s 
akiknek semmi sem történik kedvük szerint. 

Másképen kell meginteni azokat, akik 
földi vágyaik elérésében szerencsések, és 
másképen azokat, akik a világi javak után 
óhajlaznak ugyan, de mégis a sikertelen
ségek terhe alatt nyögnek. A földi vágyaikat 
szerencsésen elérőket ugyanis figyelmeztetni 
kell, hogy minden vágyuk teljesülése eseté
ben se feledkezzenek meg a mindenek adó
járól s szívükkel ne csüggjenek egészen az 
adományokon; ne szeressék jobban a földi 
vándorlást, rnint az égi hazát; az utazás esz
közeit ne változtassák a célhoz érhelés aka
dályaivá; az éji holdvilágban gyönyörködve 
a fényes nap előtt ne húnyják be szemüket 
Inteni kell tehát őket, hogy bármit nyerje
nek is a világban, azt csak a bajok enyhítő 
szeréül, ne pedig megérdemelt jutalomnak 
tekintsék; ellenkezőleg, a világ kegyei köze· 
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pette vigyázzanak magukra, hogy szívük 
egész gyönyörködésével meg ne szeressék 
azokat. Aki ugyanis kisérő szerencséjét szí
vében a jobb örökkévalóság szeretetévcl 
nem ellensúlyozza, az e jelen élet mulandó 
örömeit az örök kárhozat okává változtatja. 
Ez az oka, hogy a jelen élet örömeiben tul
ságosan örvendezők ily módon kapnak fed
dést az önszerencséjükben elbizakodott idu
meusok képében: Országomat örömmel és 
teljes szívvel-lélekkel birtokukba vették. 
(Ezek. 36, 5.) E szavakból az következik, hogy 
nemcsak azért feddik meg őket oly kemé
nyen, mert örvendenek, hanem mert teljes 
szívükböl és lelkükből örvendenek. Azért 
mondja Salamon: Mert a kisdedeket megöli 
elpártolásuk, s a dőréket elveszíti szerencsé
jük. (Péld. 1, 32.)28 Azért int Szent Pál, mond
ván: Akik vesznek, mintha nem volna birto
kuk és akik élnek ezzel a világgal, mintha 
nem élnének. (l. Kor. 7, 30.) Azaz oly módon 
fordítsuk külső használatunkra javainkat, 
hogy a mennyeiek szeretetét ne oltsák ki szí
vünkből, nehogy a belső összeszedettség 
veszteségérzetét tompítsák azok, amik e földi 
számkivetésben járóknak segítségül rende1-
tettek; s hogy boldogan a földieknek ne ör
vendezzünk, míg az őrök értékektől magun
kat kifosztottaknak látjuk. Azért mondja az 
egyház választottainak ajkai által: Balkeze 
a fejem alatt, és jobbjával átölel engem. 
(Énekek, 2, 6.) Az Isten balját, e jelen él~t 

ts A héberben kisdedek helyett balgdk vannak. 
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szerencséjét ugyanis mintegy feje alá tette 
az Egyház, me rt azt a mennyeiek szeretetevel 
elnyomja. Az Isten jobbja pedig átöleli azt, 
mert szívvel-lélekkel az ö boldogságát él
vezi. Azért mondja újra Salamon: Hosszú 
élet van a jobbjában, gazdagság és dicsőség 
a baljában. (Péld. 3, 16.) Kellően megtanít, 
miképen kell használni a gazdagságot és 
dicsőséget azzal, hogy a balkézben említi 
azokat. Ezért mondja a zsoltáros: Szabadíts 
meg jobboddal {Zsolt. 107, 7.) Nem is kezet 
említ, hanem azt mondja: jobboddal; ezzel 
adja tudtunkra, hogy a jobbkéz az örök üd
vösség utáni sóvárgást jelenti. Azért áH ez 
más helyen: Jobbod, Uram, az ellenséget 
megverte. (II. Móz. 15, 6.) Mert az Isten elle
nei, ha az ő balján szerencsések is, de jobb
jával megtöri őket: az istenteleneket ugyanis 
a földi élet többnyire felmagasztalja, de az 
örök élet beállta kárhozatot hoz nekik. 

Inteni kell e világ szerencséseit, fontolják 
meg jól: e jelen élet szerencséjét néha csak 
azért kapják, hogy jobb életre buzduljanak 
általa; néha pedig azért, hogy igazságos le
gyen az örök kárhozatra való vettetésük 
Azért kapja Izrael népe is igéretül Kánaán 
földjét, hogy ezáltal néha-néha az örökké
valók reményére buzdíttassék. Az a meg
keményedett nép nem hinne az Isten Qly 
messzemenő ígéreteinek, hacsak a közelben 
is nem kapott volna valamit az ígéretet 
tevőtőL Hogy tehát annál szilárdabb legyen 
az örökkévalók iránti hite, nemcsak re
ménység édesgeti nyereményre, hanem már 
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elnyert dolog is erősíti a reménykedésében. 
Ezt világosan kimondja a zsoltáros: És 
nekik adta a nemzetek országait, Elfoglalták 
a népek alkotásait, Hogy megtartsák rende
leteit, És kövessék törvényeit. (Zsolt. 104, 
44-45.) De ha az ember Isten adományait 
jótetteivel nem viszonozza, minél kegyesebb 
gondviselésben volt része előbb, annál szi
gorúbb lesz majd a büntetése később. Azért 
mondja újra a zsoltáros: Letaszítod őket, mi
dőn felemelkednek. (Zsolt. 72, 18.) A gonoszok 
u. i. az Isten adományait jócselekedetekkel 
nem viszonozzák, magukat egészen a földön 
feledik, s a szerencse karjaiba dülnek: habár 
külsőleg előmenetelt tesznek, valójában ha
nyatlást szenvednek. Azért mondják a pokol
ban kínlódó gazdagnak is: Elvetted a jókfJt 
életedben. (Luk. 16, 25.) Azért kapta u. i. az 
adományokat itt, bár gonosz volt, hogy annál 
több rosszban legyen része majd ott, miután 
itt az adományok ellenére sem akart meg
térni. Viszont azokat, akik a földiek után 
óhajtoznak ugyan, de mégis a megpró
báltatások terhe alatt nyögnek, inteni 
kell, vegyék jól fontolóra: mily nagy 
kegyelme az a mindenek alkotójának és 
fenntartójának, hogy nem enged nekik 
mindent kívánságuk szerint történni. Az 
orvos ugyanis midőn már felhagyott a re
ménnyel betegeinél, mindent kényére hagy 
nekik. Mert ha még valakinél lehet bízni, 
hogy felgyógyul, több kívánságát nem en
gedik teljesűlni; amint a gyermekektől is el
vonjuk a pénzt, amelyet örökségül tartunk 

Keresztény remeklrók. fr. 13 
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fenn számukra. Azért tehát, ha valakit a 
jelen élet viszontagságai terhelnek, az 
örökkévaló mennyei örökség reménye ke
csegtessen: mert hacsak lsten nem tudná, 
hogy örökké üdvözül, nem hajtaná őt fe
nyítő vesszeje alá. Figyelmeztetendök tehát, 
kik a jelen élet javainak keresésében vi
szontagságokka! küzdenek, fontolják m~g: 
hogy még az igazak is sokszor a bűn tőrébe 
esnek, midőn a földön igen szerencsésck. 
Mert amint e könyv első részében is mon· 
dottuk, Dávid hívebben szolgált Istennek, 
mig csak szolga volt, mint midon már király· 
lya lett. Akkor u. i. annyira szerette az 
igazságot, hogy kezébP. került ellenfelét sem 
merészelte megölni; mint királyt pedig 
annyira vitte öt a bujaság, hogy hű kata· 
náját még csalárdsággal is kész volt meg
gyilkolni. Ki kereshetné tehát minden kár 
nélkül a gazdagságot, a hatalmat és dicső· 
séget, miután ezek annak is ártottak, aki 
minden keresés nélkül is birtokukba jutott? 
Ki tudna birtokukban nagy veszéllyel járó 
erőfeszítés nélkül üdvözülni, ha az is bűnbe 
keveredett általuk, kit maga az Isten jutta
tott birtokukba? Figyelmeztetni kell őket: 

sehol sem olvassuk Salamonról, ki az Irás 
szerint oly nagy bölcsessége mellett is bál· 
ványozásra vetemedett, hogy bűnbeesése 

előtt valamilyen viszontagságat szenvedett 
volna; de éppen azért hagyta úgy el a kapott 
bölcseség, mivel a megpróbáltatás kisebb 
fenyítéke nem volt elegendő, hogy meg
őrizze őt a veszélytől. 
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XXVII. FEJEZET. 

Hogyan kell inteni a házasokat és a nem 
házasokat. 

Másként kell inteni a házasokat és más· 
ként a házas köteléktől szabadokaL A há
zasokat figyelmeztetni kell, hogy míg egy
más iránti kölcsönös kötelességeikkel gon
dolnak, úgy igyekezzenek tetszeni egymás
nak, hogy vissza ne tessenek Teremtőjük
nek; úgy tegyék mindazt, ami e világé, hogy 
ne feledkezzenek meg azokról sem, amik 
Istenéi; úgy örüljenek a jelenvaló jóknak, 
hogy gondos vigyázással az örökkévaló 
büntetéseket is féljék; úgy sírjanak az 
ideigvaló bajok miatt, hogy vigaszteljes re
ménységgel az örökkétartó jók felé fordul
janak; ne feledjék, hogy ami most történik 
velük, az átmeneti, s ami után sóvárognak 
az állandó; a földi bajok ne törjék meg szí
vüket, hanem a mennyei jók reménye erő
sítse meg őket; ne ejtsék őket tévedésbe a 
jelen élet javai, hanem félve nézzék a jövő 
ítélet fenyegető veszedelmeit. A keresztény 
házasokat tehát, ezeket a gyarló, de mégis 
hú lelkeket, akik egyrészt e világ javait 
egészen megvetni nem tudják, másrészt 
azonban az örökkévalók utáni vágyódásra 
képesek: erősíteni kell az égiek utáni re
ménységgel, mégha közben a test gyönyö
reibe is vannak merülve. Es ha jelen földi 
útjukban olyasmivel bírnak, ami e világéi, 
reményeik oda irányuljanak, amelyeket Is
tentől kapnak célbajutásukkor; ne adják 

13"' 
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magukat teljesen arra, amivel jelenleg fog
lalkoznak, nehogy végérvényesen elesse
nek attól, amit erősen kellett volna remél
niök. Amit bár röviden, de helyesen ma
gyaráz meg Szent Pál, mondván: Akiknek 
feleségük van, olyanok legyenek, mintha 
nem volna; és akik sírnak, mintlw nem sír
nának, és akik örvendeznek, mintha nem 
örvendeznének (I. Kor. 7, 29.) Az a házas 
ember él ugyanis úgy, mintha felesége nem 
volna, aki úgy használja őt a testi vágyak 
kielégítésére, hogy még az iránta való sze
retetből sem tér le a helyes útról a rossz 
tettek mezejére. Annak van felesége, mintha 
nem volna, aki mindent mulandónak tekint
vén, csak kényszerűségből szolgál a test
nek, de a lélek örök örömeit vágyik 
áhítozva bírni. Sír és mégsem sír pedig az, 
aki a földi sors viszontagságai fölött úgy 
szomorkodik, hogy az örökkévalók vigasz
taló reménye tudja a szívét örömre han
golni. Orvend és mégsem örvend végül az, 
akit csak anyira vonzanak az evilágiak, 
hogy nem szünik meg rettegni a másvilá
giakat Azért kissé alább helyesen fűzi 

hozzá: Mert elmúlik ennek a világnak 
alakja. (I. Kor. 7, 31.) Mintha ezt akarná 
mondani: Ne ragaszkodjatok állandó szere
tettel e világhoz, hiszen szeretetetek tárgya 
sem marad meg örökké. Hiába kötitek 
hozzá állandóan szíveteket, mintha itt marad
nátok, bizony csak elenyészik, amit kedvel
tek. 

Inteni kell a házasokat, hogy béketürőn vi-
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seijék el egymást, midőn valamiben eltér né
zetük s kölcsönös buzdításaikkal üdvözítsék 
egymást. Irva van ugyanis: Hordozzátok egy
mnsnak terhét. s íay teliesíteni foaiáto'k 
Krisztusnak törvényét. (Gal. 6, 2.) Krisztus 
törvénye ugyanis a szeretet: ezért halmozott 
el bő kezűen bennünket a jándékaival s vi
selte türelmesen gonoszságainkat. Akkor 
fogiuk tehát Krisztus törvényét teljesíteni 
az ő követésével, ha saiát javainkat jólel
klif'n megosztiuk másokkal s ke~yesen el
tűriük a rosszat, amit ellenünk vétenek. 
Intendők, hogy ne azt nézze mindegyikük, 
hogy ő mit tűr a másiktól, hanem inkább 
azt, hogy a másik mit szenved tőle. Ha 
ugyanis meglátja, mit tűr tőle a másik, 
könnyebben viseli el, amit neki kell szen
vednie. 

Inteni kell a házasfeleket, hogy a gyer
mekáldás miatt keltek egybe s ha mérték
telenül hódolnak a testi kívánságnak, a 
szaporodási törvényt élvezeti eikké változ
tatják át; ez esetben fontolják meg, hogy a 
házasság jogait, ha nem is a házasságon kí
vül, de magában a házasságban áthágják. 
Éppen ezért szükséges, hogy gyakori kö
nyörgéssel tisztogassák lelküket attól a 
szennytől, amellyel egyesülésük szép cse
lekményét a hozzávegyített testi gyönyör 
által bemocskolják. Ebből magyarázható, 
hogy a természetfölötti gyógykezelésnek 
gyakorlott Apostola sem annyira az egész
ségeseknek adott oktatást, hanem inkább a 
betegeknek írt elő gyógyszert, mondván: 
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Amiről írtatok nekem, azt felelem: JO az 
embernek asszonyt nem illetni, a parázna· 
ság miatt azonban minden férfiúnak legyen 
meg a maga felesége, és minden asszony· 
nak legyen meg a maga férje. (I. Kor. 7, 
1-2.) Mivel a paráznaságtól való félelmet 
bocsátotta előre, következik, hogy nem a 
szilárdan állók számára adott parancsot, 
hanem csak a gyengéknek mutatott meg
felelő támaszt a földrerogyás ellen. Azért 
adta még ezt is hozzá a gyenge lelkeknek: 
A férj adja meg a feleségének, amivel tarto· 
zik, hasonlóképen pedig a feleség is férjé
nek . . (I·. Kor. 7, 3.) Kiknek bár a házasság 
nagyraértékelése mellett engedett valami 
testi élvezetet is, még hozzátette: Ezt 
pedig engedményképen mondom, nem pa
rancsképen. (I. Kor. 7, 6.) Am amiról úgy 
nyilatkozik, hogy azt megengedi, annyi, 
mintha hibának nevezné azt; de e hiba 
annál könnyebben megbocsátható, mivel 
elkövetésével nem tiltott dolog történik, 
hanem csak arról van szó, hogy megenge
dett dologban valaki nem jár el a mérték
letesség törvénye szerint. Ezt igen jól meg
világítja az égő Sodomából menekülő Lót
nak az esete (I. Móz. 19, 30); azonban Se
garba érvén, nem futott azonnal a hegyre. 
Az égő Sodomából eltávozni annyi, mint a 
test tiltott tüzét magában elfojtani. A he
gyek emelkedettsége az önmegtartóztatók 
tisztaságát jelenti. Vagy talán még inkább 
mondható, hogy a hegyen vannak azok, 
akik a házas érintkezést végzik ugyan, de 
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nem testi gyönyörkeresés, hanem gyermek
kívánás céljából. A hegyen állani ugyanis 
annyit jelent, mint a testi érintkezésből 

nem egyebet, csak a szaporodás gyümöl
csét kívánni. Hegyen állni annyi, mint a 
testhez testiesen nem ragaszkodni. Sokan 
vannak ugyanis, akik a testi búnöket el
hagyiák uQyan, de házaséletükben a kellő 
mérték határait áthágják, azaz: Lót elhagyta 
ugyan Szodomát, mégsem ment azonnal a 
hegyre; mert bár bekövetkezik a búnös élet 
elhagyása, de nem egyszersmind a házas
sági tisztaság magas eszményére való fel
emelkedés. Középen van pedig Segor vá
rosa, amely megmenti a bajbajutott mene
külőt: mert még a házasélet módfe1etti 
használata ellenére is egyrészt a búnbe
eséstől megmenekülnek, másrészt kedvezés 
folytán még üdvözülnek is. Míntha olyan 
kis városkát találnának, amely a túztől 
megóvja őket: mert a házasélet nem ékes 
ugyan erényekkel, de mégis biztosít a kár
hozattól. Azért szól így ugyanaz a Lót az 
angyalhoz: Ez a város közel vagyon, oda 
elfuthatnék, kicsi az: abban megmeneked
hetnék - úgy-e, hogy kicsi az - s életben 
maradhatnék. (I. Móz. 19, 20.) Közellévőnek 
mondja tehát s egyúttal biztos menhelyül 
tünteti fel: mert a házasélet a világtól sincs 
ugyan elkülönítve, de azért az örök élet 
örömeitől sincs megfosztva. De a házasok 
csakis akkor védik meg örök életüket, mint 
valami kis városban, ha szüntelen könyör
gésekkel esedeznek egymásért. Azért ismét 
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csak jól mondja az angyal Lótnak: Ime 
ebben is meghallgatom kérésedet s nem 
dúlom fel azt a várost, amelyért szólottál. 
(I. Móz. 19, 21.) Mert nem esik kifogás alá 
az a házasélet, amelyben folytonos ima 
száll Isten elé. Az ilyen könyörgésről Szent 
Pál is ad oktatást, mondván: Ne tartózkod
jatok egymástól, legfeljebb közös akaratból 
egy időre, hogy az imádságnak éljetek. 
(I. Kor. 7, 5.) A nem házasokat ellenben 
inteni kell, hogy annyival inkább foglal
kozzanak mennyei dolgokkal, mivelhogy a 
házasélet világi gondokkal terhes igá i a 
nem nehezedik rájuk; nehogy míg a családi 
élet megengedett terhétől mentek, ugyan
akkor más, tiltott teher - a földi szorgos
kodásé - nehezedjék rájuk. Minél inkább 
szabaddá teszik magukat mindentől, annál 
készebnek találja őket az utolsó nap; ne
hogy a jobbat tenni, amelyre nekik a lehe
tőségük megvan, elmulasszák, s annál ke
servesebb büntetést érdemeljenek. Figyel
jenek csak az Apostolra, aki a nőtlenség 
magasztosságára oktatván egyeseket, nem 
vetette meg a házasságot, hanem csak a 
nős életből származó gondokat rótta meg, 
mondván: Ezt pedig hasznotokra mondom, 
nem hogy tőrt vessek nektek, hanem 
avégett, ami tisztességes, és ami módot 
nyujt arra, hogy akadálytalanul könyörög
jetek az úrhoz. (l. Kor. 7, 35.) A házasság
ból ugyanis földi gondok származnak; ezért 
tanácsol a nemzetek apostola tökéleteseb
bet hallgatóinak, nehogy a földi szorgosko-
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dás megkösse szívüket. A világi gondok 
hálóiába bonyolódott nőtlen ember, bár a 
házasságra nem lépett, de a házasság ter
heitől sem szabadult meg. Inteni kell tehát 
a nőtleneket, ne gondolják azt, hogy sza
bad állapotú nőkkel vétkezhetnek örök. 
kárhoztató büntetés nélkül. Szent Pál 
ugvanis a legförtelmesebb bűnök közé so
rolván a paráznaságot, ezzel eléggé kimu
tatta annak s1ílvosságát. mondván: Sem pa
ráznfzk, sem bálvánvimádók, sem hfzzrtssáq
törők. sem elrmhultak, sem férfiakkal na
ráználkodó férfiak. sem toljvajok. sem fös
vények. sem iszákosnk, sem átkozódók, 
sem rablók nem foaiák bírni lsten orszá
gát. (I. Kor. 6, 9-10.) ]js ismét: A parázná
kat és a házassáalőrőket meaítéli az lsten. 
(Zsid. 13, 4.) Utasítandák tehát, hoQvha üd
vük veszélveztetésével kell a kísértések 
hullámai ellen küzdeniök. a házasság rév
partián kössenek ki. Azért iratott ez: Jobb 
meaházasodni, mint égni. (l. Kor. 7, 9.) Bűn 
nélkül léphet ugyanis házasságra az, aki 
még nem tett fogadalmat valami tökélete
sebbre. Mert aki már valami tökéletesebb
nek az elvállalása mellett lekötötte magát, 
ezzel az a kisebb jó, ami korábban számára 
még szabad volt, most már tiltottá vált. 
Irva van ugyanis: Senki, aki kezét az ekére 
tévén hátratekint, nem alkalmas az lsten 
országára. (Luk. 9, 62.) Aki tehát nagyobb 
erőfeszítésre szánta el magát s mégis el
hagyva a nagyobb jót, hitványságok felé 
fordul, ezzel a hátratekintés hibájába esett. 
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XXVIII. FEJEZET. 

Hogyan tntendök a testi bü.nt már tsmer6k, és 
hogyan az attól még mentesek. 

Másként kell meginteni a testi bűnt már 
ismerőket és másként az attól még mente
seket. Figyelmeztetendák a test bűnében 

elbukottak, hogy legalább hajótörésük után 
meneküljenek a tengertől s bukásuknak 
már ismert veszedelmétől rettegjenek, ne
hogy elkövetett bűnözésük után irgalomból 
életben maradván, gonoszul ismételt bű
nükben meghaljanak. Azért szól az Irás a 
vétkező és a bűnnel soha fel nem hagyó 
lélekhez: Homlokod olyan lett, mint a pa
rázna asszonyé, Nem akartál pirulni. (Jer. 
3, 3.) Inteni kell tehát őket, vigyázzanak, 
hogyha a természettől kapott adományokat 
csorbítatlanul megőrizni nem akarták, leg
alább a támadt szakadásokat foltozgassák. 
Fontolják meg, menyien vannak a hívek 
nagy sokaságában, akik mind magukat sér
tetlenül megőrzik, mind másokat megtéríte
nek tévelygésükbőL Mit tudnak tehát ment
ségül felhozni, ha mások sértetlenül marad
ván, jómaguk még bukásuk után sem javul
nak? Mit fognak szólni, midőn sokan má
sokat is hoznak magukkal a mennyor
szágba, ők pedig még egymaguk sem áll
hatnak a várakozó úr elé. Inteni kell tehát 
őket, hogy korábbi vétkeiket gondosan la
tolgassák, a fenyegető bűnveszélyt pedig 
kerüljék. Azért idézi e világ romlott elméi
nek emlékezetébe a régi bűnöket az úr a 
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próféta által Judea hasonlatában, hogy a 
jövő időben szégyenkezzenek magukat 
bűnnel beszennyezni, mondván: Ezek paráz
nálkodtak Egyiptomban, ifjúságukban paráz
nálkodtak; ott fogdosták emlőiket és rontot
ták meg ifjú keblüket. (Ezek. 23, 3.} Egyip
tomban puhulnak meg az emlők, midőn az 
ember lelkének vágyóképességét a világ 
tisztátalan kívánságai hatalmukba ejtik. 
Egyiptomban hervadnak el a szűzesség em
lői, midőn a még ép természeti ösztönt az 
ingerlő érzékiség rombolása megfertőzi. 

Inteni kell a testiség bűnének ismerőit, 

vegyék észre helyes meglátással, mily nagy 
jóakarattal öleli keblére az úr azokat a bű
nösöket, akik visszatérnek hozzá, amint a 
próféta mondia: Ha a férj elbocsgtja felesé
gét, S az elválik tőle ~s más férfiúhoz megy 
feleségül, vajjon visszatérhet-e még hozzá? 
Vajjon nem lesz-e tisztátalan és megfertőzött 
a:z az asszony? Te pedig sok szerelővel pa
ráználkodtál! Mégis térj vissza hozzám, -
úgymond az Or. (Jer. 3, 1.) Ime, itt a paráznál
kodó és elhagyott asszonyra vonatkoztatott 
igazságos ítéletről van szó, ezzel szemben, 
ha mi megtérünk, nem a szoros igazságban. 
hanem siralomban lesz részünk. Amiből von
juk le a következtetést: ha bűnbeesésünk 
után ilyen kegyes irgalmat kapunk, m~k
kora gonoszságot követünk el, ha a bún
höz ismét visszatérünk? és mekkora a meg
bocsátása a bűnösökkel szemben annak, aki 
még a bűnbeesés után sem szűnik meg hi
vogatni őket? A vétkezés után a visszahívott 
bűnös iránt való irgalmasságot igen jól szem-
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!élteti a próféta, midőn a rossz útra tértnek 
ezt mondja: Es szemed látja majd oktatódat: 
Füled meghallja a mögötted álló figyelmez
tetőnek szavát. (lz. 30, 20-21.) Isten ugyanis, 
midőn még a paradicsomban tartózkodott 
a szabad akaratát épségben bíró ember, 
szemtől-szembe intette az emberi nemet, 
értésére adván, mit szabad s mit nem sza
bad cselekednie. Az ember azonban hátat 
fordított Istennek, midőn gőgösen megvetette 
annak rendelkezését. Isten mindazonáltal 
nem hagyta el a kevélykedőt, hanem hogy 
a jóra visszairányítsa, törvényt adott neki, 
jóra oktató vezetőket küldött, s halandó 
testünket magára öltvén, Ömaga megjelent 
közöttünk. Mintegy háttérben állván figyel
meztetett bennünket, Ö a megvetett, s kegyé
nek visszaszerzésére szólított fel bennünket. 
Amit pedig általában el lehet mondani min
denkiről, azt következésképen lehet állí
tani külön-külön minden egyesrőL Mintegy 
Isten előtt állva veszi ugyanis mindenki az 
ő intéseit és parancsait, midőn a bűn elkö
vetése előtt az isteni akarat ismeretével ren
delkezik. Színe előtt állani ugyanis annyi, 
mint őt bűntevéssel még meg nem vetni. 
Ha pedig valaki elhagyván az ártatlanság 
díszét a gonoszság útjára tér, hátat fordít 
Istennek. De íme most, még így, hátunk 
mögé kerülve is integet Isten, hogy ráve~yen 
a hozzá való visszatérésre. Az eltértet visz
szahívja, a bűnöket nem tekinti, a visszatérőt 
keQvesen fogadja karjaiba. Hátunk mö~ül 
hall i uk tehát a szót, midön a minket hívó 
úrhoz legalább a bűn elkövetése után visz-
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szatérünk. S ha már az úr fenyítő igazságos
ságától nem félünk, legalább kegyes hí vd.sa 
térítsen észre bennünket; mert midőn meg
vettetése ellenére is még mindig hívogat 
bennünket, már igen naggyá duzzad az a 
gonoszság, amellyel őt megvetjük. 

Ellenben a testi bűnöket nem ismerök 
intendők, hogy annál inkább féljenek a 
mélybe zuhanástól, minél magasabban 'álla
nak.Figyelmeztetendők annak a felismerésére, 
hogy minél kiemelkedöbb helyen állnak, 
annál sűrűbben érik az ellenfél nyilai. Az 
ilyent, aki azt hiszi, hogy nehezebben gyözik 
le, hevesebb támadás szokta érni; s annál 
elviselhetetlenebbnek véli a legyőzetést, 
mivel látja, hogy a testileg gyarlók tábora 
harcol ellene. Figyelmeztetendök, hogy min
dig az örök jutalom lebegjen szemük elött 
s akkor kétségtelenül örömmel fognak az 
ellenük támadó kísértésekkel megküzdeni. 
Mert ha az örökkétartó boldogságra irányul 
a tekintet, könnyen elviselhetökké válnak a 
földi élet megpróbáltatásai. Hallják csak, 
mit mond a próféta: Mert így szól az Or a 
heréltekhez: Akik megőrzik szombatjaimaf, 
És azt választják, ami nekem tetszil<, 
Es megtartják szövetségemet, Azoknak helyet 
adok házamban és falaim közölt, Es fiúknál, 
leányoknál többet érő nevet. (lz. 56, 4-5.) 
Azok ugyanis a heréltek, akik a test indula· 
tait megzabolázva, kitépik szívükböl a go· 
nosz élet kedvelését. Az Atyának irántuk 
való megbecsülése eléggé kitűnik abból, 
hogy az ö házában vagyis az örökkévalóság 
honában még a fiaknál is nagyobb a meg-
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becsülésük. Figyeljenek csak, mit mond 
Szent János: Ezek azok, akik nem fertőzlel
ték meg magukat asszonyokkal, mert szűzek. 
Ezek követik a Bárányt, amerre csak megyen. 
(Jel. 14, 4.) És olyan éneket énekelnek, ame
lyet senki sem énekelhet, csak ez a száz
negyvennégyezer. Különösképen kiválasz
tatui arra, hogy valaki a Bárány előtt éne
keljen, annyi, mint minden más hivöt meg
előzve, Vele örvendezni a test ártatlansága 
miatt. Hallják a test bűneit nem ismerők, 
mit mond maga az Igazság erről a testi sér
tetlenségről. Nem mindenki fogja lel ezt az 
igét, hanem akiknek megadatott. (Máté, 19, 
11.) Azzal jelezte magasztosságát, hogy ta
gadta annak jelentétét mindenkiben; s midőn 
azt mondja, hogy nehéz azt fölfogni, ezzel 
jelzi hallgatóinak, hogyha fölfogták, nagy 
gyöngédséggel őrizzék. 

Intendők tehát a test bűneit meg nem 
tapasztalók, hogy bár a szűzesség értéke· 
sebb a házas életnél, mindamellett ne tart
sák magukat többre a házasoknál; ezzel 
mind a szűzességnek megadják az elsőséget, 
mind pedig önmagukat megalázzák, s így 
nem veszítik el azt, amit nagyobbra becsül
nek, viszont az üres felfuvalkodástól meg
őrzik önmagukat. Inteni kell őket, figyel
jék meg, hogy a világiak magatartása sok
szor megszégyeniti az önmegtartóztatók 
életét, minthogy amazok olyat is tesznek, 
amire nem kötelesek, ezek pedig még ren
des hivatásuk teljesítésére sem sarkalják 
magukat. Ezért jól mondja a próféta: Piron
ronkodjál Szidon, mondja a tenger. (Iz. 23. 4.) 
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Mintegy a tenger pirongatja Szidont, midőn 
a világban élőknek, a viszontagságok hul
lámain hányódóknak életét összehasonlítják 
azokéval, akik szilárdaknak és inghatatia
noknak látszanak, s ennek ellenére, ez 
utóbbiak viselkedése érdemel elítélést. 
Gyakran ugyanis egyesek a testi bűnök 
után visszatérvén az úrhoz, annál buzgób
bak a jóban, minél kárhoztatandóbb bűnö
söknek ítélik magukat. Nem egyszer pedig 
az olyan, aki sértetlenül megőrizte teste 
ártatlanságát, mivel alig talál magában si
ratni valót, azt hiszi, hogy neki teljesen 
elég élete ártatlansága, s ezért nem gyujtja 
szívét lángolásra a buzgalom heve. S gyak
ran megtörténik, hogy kedvesebb lesz Isten 
előtt a bűn után szerelettől hevülő élet, mint 
az önbiztonságában tespedő ártatlanság. 
Ezért is szól így a Bíró: Megbocsáttatott az ő 
sok bűne, mert nagyon szeretett. (Luk. 7, 4'1.) 
És ismét: Nagy öröm lészen mennyben egy 
megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc iga
zon, akiknek nincs szükségük bűnbánatra. 

(Luk. 15, 7.) Ezt tapasztalásból még könnyeb
ben megértjük, ha saját lelkivilágunk állás
foglalását mérlegeljük. Mert íme, mi is job
ban szeretjük azt a tövissel benőtt földet, 
amely felszántás után gazdag gyümölcsöt ho
zott számunkra, mint amelyen nem \rolt 
ugyan egy szál tövis sem, de megművelés 
után is csak szegényen terem. Inteni kell a 
testi bűnökbe nem esetteket, magasabbren
dűségük érzetében ne higyjék magukat több
nek másoknál, mivel nem tudhatják, mennyi
vel jobb azoknak az élete, akik alattuk álla-
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nak. Az igaz Bíró értékelésében ugyanis a 
cselekedetek minöségemegváltoztatja az em
bercsoportok érdemeit. Mert a dolgok képle
tét tekintve, ki ne tudná, hogy a drágakövek 
birodalmában a karbunkulus előbbrevaló a 
jácintnál? S mégis az égkékszínű jácintot 
többre tartják a halványszínű karbunkulusnál: 
mert amit a jácintnál megtagadott a termé
szet rendje, azt kipótolja kellemes szépsége; 
a természet rendje szerint előbbre helyezett 
karbunkulust pedig színének minősége rúttá 
teszi. Igy előfordul az emberek társadalmá
ban is, hogy a magasabb osztályban rosszab
bak vannak, az alacsonyabban viszont neme
sebbek; mert ez utóbbiak példás életükkel a 
külső helyzetük adta szint fölé emelkednek, 
míg amazok magas állásuk érdemét, nem tá
masztván alá erkölcsi magatartásukkal, csök
kentik. 

XXIX. FEJEZET. 

Hogyan kell inteni azokat, akik csak cselekedeli 
és akik csak gondolati bűneiket siratják. 

Másképen kell meginteni azokat, akik 
ténylegesen s ismét másként azokat, akik 
gondolatban elkövetett bűneiket siratják. 
A cselekedeti bűneiket siratókat inteni 
kell, hogy elkövetett gonoszságaikat töké
letes siratással mosogassák, nehogy még 
tartozás maradjon fent a véghezvitt bűnök
ből s a jóvátétel könnyhullatása elégtelen 
fizetség legyen. Irva van ugyanis: Véku
számra adod nekünk italul a könnyet 
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(Zsolt. 79, 6): hogy mindegyikünk a meg
torődöttségnek annyi bánatkönnyével ön
tözze a leikét, amennyire emlékszünk, hogy 
Istent megsértettük bűneinkkel. Figyelmez
tetendők, hogy az elkövetett bűnöket szün
telenül szemük előtt tartsák s életmód
jukkal érjék el, hogy a szigorú Bíró ne 
tartsa számon azokat. Azért Dávid is mi
kor könyörgése közben így szól: Fordítsd 
el bűneimtől arcodat (Zsolt. 50, 11), előzö

leg ezt mondja: Bűnöm előttem van szünte
len. (Zsolt. 50, 5.) Mintha ezt mondaná: Ne 
nézz, kérlek, bűnömre, mert én szüntelenül 
reá nézek. Azért szól így az úr is a próféta 
által: És vétkeidről meg nem emlékezem. 
Te pedig emlékezzél meg. (lz. 43, 25-26.)29 

Inteni kell öket, hogy valamennyi elköve
tett bűnüket vegyék fontolóra s míg hibái
kat egyenként megsiratják, könnyeikkel 
egészen tisztára mossák magukat. Helyesen 
szól azért Jeremiás, miközben Judea min
den egyes bűnét fontolgatja: Vízpatakokat 
áraszt a szemem. (Jer. Siralm. 3, 48.) Víz
patakokat árasztanak szemeink, midön min
den egyes bűnt külön-külön siratunk meg. 
Nem is tudja ugyanis az emberi lélek vala
mennyi bűnét egyszerre azonos átérzéssei 
megbánni; hanem most ez, majd meg amaz 
ébreszt erősebb fájdalmat szívében; s így 
az egyeseket megbánva, végeredményben 
valamennyí fölött bánatra gerjed s mind
egyiktől megtisztuL 

n A Hetvenes-fordítás szerint. Az új fordítás sze
rint pedig az idézet második része így hang:.:ík: 
Emlékeztess engem és vitassuk meg egymással. 

Keresztény remelúrók. & 14 
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Figyelmeztetendők, hogy bízzanak abba.o. 
az irgalmasságban, amelyért imádkoznak, 
nehogy túlságos aggodalmuk vesztükre le
gyen. Ha ugyanis a jogos szigorúság mér
téke szerint akarná az úr vétkeiket bün
tetni, nem tárná azokat kegyesen a bűnös 
szemei elé megsiratás végett. Mert nem 
lehet kétség, hogy azokat már kivonta a 
maga ítélete alól, akiknek megelőző irgalma 
önbíráskodást engedélyezett. Ezért iratott 
ugyanis: Járuljunk eléje magasztalással. 
(Zsolt. 94, 2.) Ezért mondja Szent Pál: Ha 
ellenben önmagunkat megítélnők, bizonyár::l 
nem ítéltetnénk meg. (L Kor. 11, 31.) De vi
szont arra is figyelmeztetendők: úgy bízza
nak az lsten irgalmasságában, hogy azért 
oktalan biztonságba se süllyedjenek. Midő.n 
ugyanis látja a gonosz ellenség, hogy az 
általa bűnbe ejtett lélek saját nyomorúságd 
fölött szorong, azt rendesen a veszélyes biz
tonságérzet édesgetésével szokta elámítani. 
Ezt igen jól szemlélteti Dinának az esete: 
Egyszer aztán kiméne Dína, Lia leánya, hogy 
megnézze annak a földnek asszonyait. Mikor 
Szichem, a heveus Hémor fia, annak a föld
nek a fejedelme meglátta, megszereté, el
rablá s hála vele, s erőszakot követe el a 
s.zűzön. Mivel pedig hozzáforrott a lelke, 
édesgető beszédekkel nyugtatgatta a szomor
kodó leányt. (1. Móz. 34, 1-3.) Dina az ide
gen tartomány asszonyainak megnézésére 
megy: azaz egyesek elhanyagolják a maguk 
dolgát, másokra fordítják figyelmüket, s hi
vatásukhoz nem tartozó dolgokkal bajlód
nak. Szichem földének fejedelme erőszakot 
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követ el rajta: azaz akit idegen gondokba 
merülve talál az ördög, annak megfertőzi a 
lelkét. Mivel pedig hozzáforrott a lelke: azaz· 
magábaszállván a bűnös, az elkövetett rosz
szat megsiratni iparkodik; a gonosz csábító 
pedig üres reményekkel, hiú biztatásokkal 
ámítgatja őt, csakhogy a hasznossá váló szo
morúságot kiverje fejéből, - jól mondja te
hát az Irás: Edesgető beszédekkel nyugtat
gatta a szomorkodót. Ezt mondja ugyanis: 
mások még nagyobb rosszat követtek el; 
majd meg: az, amit elkövetett, semmi; ismét: 
irgalmas az Isten; továbbá: van még idő bő
ségesen a bűnökért eleget tenni: hogy míg 
ilyen módon rászedi őt, a bűnbánat szándé
kát kiverje fejéből, és semmi jóban ne le
gyen része majd később, mivel a bűn sem 
okoz most neki semmiféle szomorúságot; 
valamint hogy annál nagyobb büntetést 
szenvedjen egykor, aki most a bűnökben 
még örömet is talál. 

Viszont azokat, kik gondolati bűneiket si
ratják, inteni kell, hogy jól gondolják meg: 
vajjon csak gyönyörködéssei vagy beleegye
zéssei is vétkeztek-e lelkükben? Gyakran 
megtörténik ugyanis, hogy kísértést szenved 
a szív és gyönyörködik a test a gonosz kí
vánságban, de az ész ellene mond az inger
nek, úgyhogy az ember belsejében válta
kozva küzd a tetszés és tiltakozás hullám
zása. De néha úgy elmerül a lélek a kísértés 
fertőjében, hogy egy mákszemnyit sem áll 
ellen, hanem tudatosan fogadja gyönyörkö
dése tárgyát, s ha megadatik a lehetőség, 
abban a pillanatban máris tettre váltja szí-

14"' 
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vének vágyát. Es ez, ha a pártatlan ítélőbíró
nak igazságos mérlegére kerül, nem gondo
lati, hanem cselekedeU bűnnek számít; mert 
bár a körűlmények kedvezőtlensége miatt 
külsőleg nem is követtetett el, az akarat 
azonban belső beleegyezésének tényével 
már végrehajtotta azt. 

Tudjuk első szüleink bukásából, hogy min
den bűnnek a rosszasága három fokozaton: a 
kísértésen, a gyö11yörködésen és a beleegye
zésen keresztül születik meg. Az első az 
ellenség, a második a test, a harmadik a 
lélek műve. Az incselkedő ellenség ugyanis 
kísért bennünket; a test gyönyörködik a kí
sértésben; végre a lelket a gyönyörködés 
meghódítja s ez beleegyezését adja. Igy 
volt ez egykor is: a kísértő a kígyó volt; Eva 
volt mintegy a test, amely gyönyörködött; 
Ádám pedig mintegy a lélek, amely a gyö
nyörködéstől legyőzetve a kisértésbe bele
egyezett. Ilyenformán a kísértés által a bűn 
ismeretére jutunk; a gyönyörködés által tör
ténik legyőzetésünk; a beleegyezés által pe
dig tökéletesen az ördög tőrébe kerülünk. 
Akik tehát gondolatban elkövetett bűneiket 
siratják, figyelmeztetendők: vegyék jól szem
ügyre, miképen és mily mélyen estek a 
bűnbe s a belsőleg történt bűnbeesés mér
téke szerint intézve sírásukat, fel tudjanak 
kelni: nehogy elégtelenül siratván meg gon
dolati bűneiket, cselekedetileg külsőkbe 
essenek. De úgy kell bennük félelmet ger
jeszteni, hogy azért ne csüggedjenek el. Az 
irgalmas Isten ugyanis azzal törli el gyorsan 
a szív bűneit, hogy ezeket cselekedetileg kí-
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vül megvalósulni nem engedi; s a gondolat
ta) elkövetett bűn annál hamarább tűnik el, 
minthogy azt a cselekedet még nem gyöke
reztette meg. Azért jól mondja a zsoltáros: 
Elhatároztam: Megvallom magam ellen hűt
lenségemet az úrnak, És te vétkem gonosz
ságát megbocsátottad. (Zsolt. 31, 5.)30 Midőn 
ugyanis a szív gonoszságát említi, láts~ik, 

hogy a gondolati bűnökről akar szólani. Ez
zel a szerkesztéssel pedig: Elhatároztam: 
megvallom, - s tüstént hozzáadja: És te 
megbocsátottad: - azt mutatta meg, hogy 
milyen könnyen megy ezeknek a megbocsá
tása. Még alig határozta el könyörgését, már 
is megnyerte, amiért könyörögni szándéko
zott. Hiszen a bűn cselekedetté nem fajult, 
ezért a bűnbánatnak sem kellett fájdalmas 
gyötrelemmé válnia; elég, hogy csak belső 
fújdalom tisztítsa meg a lelket, amelyet szin
tén csak gondolati gonoszság szennyezett be. 

XXX. FEJEZET. 

Hogyan kell meginteni azokat, akik a megsira
tott bűnöktől nem tartózkodnak: és hogyan, 
akik tartózkodnak, de nem siratják meg azokaL 

Másképpen kell meginteni azokat, akik az 
elkövetett bűnöket megsiratják, de nem 
hagyják el; s máskép azokat, akik elhagy-

30 A Vulgátában az idézet utolsó része így hang
zik: Et tu remisisti impietatem cordis mei. Ehhez a 
cor = szív szóhoz füzi szent Gergely a következő 
mondat magyarázatát. 
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ják, de nem siratják meg. Azokat, akik az 
elkövetett bűnöket megsiratják, de nem 
hagyják el, inteni kell, vegyék jól fontolóra: 
hogy hasztalanul tisztogatják magukat köny
nyeikkel, ha életmódjuk gyalázatosan be
mocskolja lelküket; mintha csak azért mos
nák magukat könnyeikkel, hogy tisztán tér
hessenek vissza a bűnök fertőjébe. Amint 
írva van: Amint a kutya visszatér arra, amit 
kihányt, és a megfürdött sertés a pocsolyábfl, 
melyben hempergett (Péld. 26, 11; II. Péter 
2, 22). Az okádó eb, u. i. kétségkívül azt az 
ételt hányja ki, mely gyomrát nyomta: de 
midőn magához veszi a kihányt ételt, mely
től előbb megkönnyebbült, újra megterheH 
magát. Az elkövetett bűneiket megsiratók 
kivetik a gyónás által szívükből a gonosz
ság·ot, mellyel magukat megtöltötték, s mely 
lelküket nyomta, de midőn a gyónás :ttán 
ismét elkövetik, újra magukévá teszik. 
A sertés pedig midőn a sárnak fertőjében 
mosakszik, még csúnyábbá válik. Aki elkö
vetett bűneit megsiratja, de el nem hagyja, 
nagyobb büntetésre teszi magát érdemessé; 
mert azt a kegyelmet is megveti, amelyet 
könnyhullásával meg tudott szerezni; s 
mintegy sáros vízben hentereg, mert midőn 
könnyeihez nem kapcsolja az élet tisztasá
gát, Isten szemében még értékes könnyeit is 
bemocskosítja. Azért mondatik ismét: Ne 
ismételd az igét imádságodban (Sirák fia 
7, 15). Az igét az imádságban ismételni u. i. 
annyi, mint sírás után olyasmit elkö
vetni, amit újra meg kell majd siratni. Azért 
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mondja lzaiás: Mosakodjatok meg, legyetek 
tiszták (Iz. 1, 16). Me rt aki a sir ás után nem 
Őrzi meg élete ártatlanságát, az a mosako
dás után nem marad tisztán. Akik tehát az 
elkövetett búnöket szünet nélkül siratják 
ugyan, de úira olyat tesznek, amit meg kell 
siratniok, azok bár mosakszanak, mégc;em 
tiszták. Azért mondia a bölcs: Ki tetem ille
tése után megfürdik és újból érinti, Mi 
haszna mosakodásának? (Sirák fia 34, 30). 
A halottnak illetése után az mosakszik, ki 
bűneiból a könnyek által megtisztul; mos
dása után azonban ismét halottat illet, ha a 
könnyhullaitás után visszatér régi bűnéhez. 

Inteni kell azokat, kik elkövetett bűneiket 
megsiratiák, de mégsem hagyják el: az igaz 
Bíró szemében úgy tekintsék magukat, mint 
akik egvik-másik emberrel összetalálkozván, 
odaadó hódolattal hízelegnek ezeknek, eltá
vozván pedig tőlük, arnennvit csak bírnak, 
annyi rosszat mondanak ellene. Mi egvéb 
u. i. a bűnt meQsiratni, mint magunkat az Isten 
előtt hódolatteljesen megalázni? :es mi a sírás 
után ú ira gonoszat művelni, mint annak, 
akit megengeszteltünk, kevélyen ellensze
gülni? Mint Szent Jakab is bizonyítja, mond
ván: Aki e világnak barátja akar lenni, el
lenségévé lesz lstennek (Jak. 4, 4.). Inteni 
kell azokat, kik elkövetett bűneiket meg
siratják, de mégsem hagyják el, vegyék jól 
fontolóra: hogy a gonoszak szomorúsága 
rendszerint époly haszon nélküli megiga
zulásuk szempontjából, mint ahogyan a jók
nak bűnre való megkisértése is a legtöbbször 
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eredménytelen. Az érdemeknek megfeleló 
visszafizetés a lélek belső állapota szerint 
történik, s ezért hiába bizakodnak a gono
szok abban a kevés jóban, amit tökéletlenül 
végeznek, miközben gonoszságaikat telje
sen befeiezetten haitiák végre: másrészt a 
jók alázatosságukban előrehaladnak az igi'I'Z
ság útián, mégha rosszra kí~értetnek is, föl
téve, hogy csak gyarlóságból inognak meg, 
de nem egyeznek bele a bűnbe. Igy midőn 
Baáláro az igazak táborát látá, felkiáltott: 
Bár halnék mea én az iqazak halálávaT. S 
o1van lenne véaem. mint amilven az övÁk! 
(IV. Móz. 23, 10.) De midőn elmultak bl\n
bánatának napiai, éonen azok élete ellen 
tört, akikhez még halálában is hasonlítnni 
akart; s midőn ió alkalmat talált fösv{my
sége gyakorlására, tüstént felerlé, milven 
jámborságot óhaitott magának. Szent Pnl a 
nemzetek aoostola viszont igy s7.ól: Más 
törvényt Játok taqfaimban, ez küzd értel
mem törvénye ellen, s a bűn törvénvének 
foalvává tesz. amely taq;aimban van (Róm. 
7, 23). Ez utóbbi minden bizonnyal «7.ért 
szenved kísértést, hogy QVarlósága turlatá
ban annál inkább megszilárduljon a iéban. 
Mi az oka tehat. hogy amaz megtörődik 

szívében s mégsem igazul meg; emez pedig 
kísértést áll ki, s mégsem esik bűnbe? Két
ségtelen az ok, hogy a gonoszoknak nem 
használ némi kis jóságuk, viszont a jóknak 
sincs kárukra a bevégzetlen rossz. 

Ellenben azokat, akik az elkövetett bűnö
ket elhagyják, de nem siratják meg, inteni 
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kell, ne gondolják, hogy már megvannak 
bocsátva bűneik csak azért, mert nem köve
tik el újra azokat, amelyeket azonban köny
nyeikkel nem akarnak lemosni. Az író 
ugyanis azzal, hogy már megszűnt írni,· még 
nem törölte el azt, amit eddig megírt; sem 
aki mást megrágalmazott, hallgatása által 
még nem tette jóvá hibáját, hanem az is 
megkívántatik, hogy kevélyen kimondott 
előbbi szavait alázatosan visszavonja; az 
adós sem fizette le még azzal tartozását, 
hogy újabb adósságokat nem csinál, ha csal~ 
a régieket le nem rója. Hasonlóképen, ha 
Istent megbántjuk, szintén nem teszünk'még 
eleget gonosztelteink abbanhagyásávaL ha 
egyszersmind könnyeinkkel előbbi bűnös 

gyönyöreinket is üldözőbe nem vesszük. 
Mert ha egyetlen rossz cselekedetről sem 
vádolna bennünket lelkiismeretünk földi itt
létünk idején, mégsem lehetnénk ártatlan
ságunk miatt biztonságban: hiszen oly sok
szor gonoszul kísértetünk lelkünkben. Mi
képen lehetne tehát biztonságban az, aki 
bűnös voltának tudatában maga elismeri, 
hogy nem ártatlan? 

Az Isten u. i. nem leli kedvét a mi gyöt
relmeinkben, s csak orvosoini akarja a bűn
okozta bajokat ellenkező hatású gyógysze
rekkel: hogyha bűnös gyönyörökbe merülve 
távoladunk tőle, keserves könnyeket hul
latva térjünk hozzá vissza; ha tiltottak után 
nyujtva kezünket bűnbe estünk, a megenge
dettektől is megtartózatva magunkat keljünk 
fel; az oktalan örömtől elkábított szívet az 
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üdvös fájdalom józanítsa ki; a duzzadó ke
vélységtől megsebzett lelket az alázatos élet 
gyógyítsa meg. Ahogyan írva is van: Azt 
mondom a gonoszoknak: Ne müveljetek go
noszat! S a vétkezőknek: Ne emeljétek fel 
szarvatokat! (Zsolt. 74, 5) . Akkor emelik 
fel szavukat a vétkezők, midőn bűneiket 
megismervén, azokat nem bánják meg alá
zatosan. Azért mondja az Irás újólag: 
A töredelmes alázatos szívet, lsten, nem ve
ted meg! (Zsolt. 50, 19). Aki u. i. megsiratja 
bűnét, de nem hagyja el, az megtörődik 
ugyan szívében, de nem alázza meg magát. 
Aki pedig a bűnt elhagyia, de meg nem 
siratia, az megalázza ugyan magát, de meg
törődni nem akar. Azért mondia Szent Pál: 
Bizony ilyenek voltatok egyesek; de meg
mosattatok, de megszentelést nyertetek 
(I. Kor. 6, 11). Mert azokat szenteli meg az 
életiobbulás, akiket a bűnbánat keserves 
könnyei tisztára mosnak. Azért Szent Péter, 
midón némelyeket gonoszságuk miatt meg
rendülni látott, így intette öket: Tartsafok 
bűnbánatot és mindenitek keresztelkedjék 
meg (Csel. 2, 38). Mielótt tehát a keresoz:t
ség vizéról szólt volna, előrebocsátá a töre
delem könnyeit, hogy elóbb önkeserv~ik 

vizével tisztuljanak, s csak azután moc:;<;ák 
meg ma~mkat a keresztség szentségében. 
Hogyan élhetnek tehát biztonsá9ban a bo
csánat felól, kik elkövetett búneiket meC!
siratni nem akariák, midőn maga az egvház 
feie még ahhoz a szentséPhez is megkívánta 
a töred~lmet. arnelv leoelsősorban van hi
vatva eltörölni a bűnöket? 
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XXXI. FEJEZET. 

Hogyan kell inteni azokat, akik elismert btineik
kel dicsekszenek, s hogyan, akik kárhoztatván 

azokat, nem őrizkednek tölUk. 

Másképen kell meginteni azokat, akik a 
rosszat, amit tesznek, dicsekedve emlegetik, 
s másképen azokat, akik elítélik a rosszat, 
de még sem kerülik azt. Azokat, akik a 
rosszat, amit tesznek, dicsekedve emlege
tik, inteni kell, fontolják meg, hogy sokszor 
többet vétenek szájuk, mint cselekedeteik 
által. Cselekedeteikkel ugyanis csak ön
maguk által vétkeznek; szájukkal pedig 
mindazok által vétkeznek, akiket az ő dicse
kedéseik indítanak a rosszra. Inteni kell 
tehát őket, hogyha a rosszat kiirtani vona
kodnak, legalább magvát elhinteni iszo
nyodjanak. Inteni kell őket: elégedjenek 
meg önvesztükkel. S ismét csak inteni: ha 
már nem félnek rosszak lenni, legalább szé
gyeljék magukat, ha az emberek is megtud
ják, hogy milyenek. úgy szokott u. i. tör
ténni, hogy ha a bűnt titkolják, végül is 
megszünik: mert midőn valaki szégyeli ma
gát, ha olyannak tudják, amilyen valóban, 
néha-néha szégyenli magát, hogy olyan le
gyen, amilyennek nem akar látszani. 
Midőn pedig a gonosz ember szégyen

vesztetten türi gonoszságainak napfényre
jöttét, minél szabadabban viszi véghez a 
rosszat, annál inkább megengedettnek is 
gondolia azt; amit oedig megengedettnek 
tart, azt kétségkívül több ízben elköveti. 
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Azért van írva: Mint Szodoma, hirdetik 
vétküket, s nem is rejtegetik (lz. 3, 9). Ha 
u. i. eltitkolná bűnét Szodoma, akkor még 
tartózkodva vétkeznék. Itt azonban már tö
kéletesen megszűnt a félelem, mivel még sö
tétséget sem keresett a bűn végzésére. S 
azért újra írva van: Szodoma és Gomorra 
kiáltása megsokasodott (I. Móz. 18, 20). 
A szóval hirdetett bűn u. i. a cselekedeU 
bűnt, a kiáltással való pedig a minden tar
tózkodás nélküli bűnt jelenti. 

Azokat, kik rossznak ismerik el magukat, 
de a bűnt mégsem kerülik, inteni kell, hogy 
jól gondolják meg: mit tudnak majd az 
igazságos Bíró előtt a maguk mentségére 
felhozni, midőn saját vallomásuk szerint 
sem adhatnak önmaguknak felmentő ítéle
tet? Mik egyebek tehát ezek, mint önma
guk elítélői? Szóval a bűnök ellen beszél
nek, cselekedeteikkel pedig önmagukat kár
hoztatják az ítéletre. Annak a megismeré
sére figye_lmeztetendők, hogy elméjük meg
világosítása a rossznak látására, s ennek el
lenére is a rossz mellett való kitartás, már 
mintegy a büntetés titkos végzése szerint 
történik, hogy minél világosabban láttak, 
annál nagyobb kárl"~zatra vettesenek; mi
vel értelmük bár megvilágosíttatik, mé~is 
a gonoszság sötétségében maradnak. Midőn 
u. i. a segítségül kapott tudományt nem 
használják, ~zt önmaguk ellen való tanu
ságtétené változtatják; s annak az értelem
nek a világossága sulyosbítja bűnösségü
ket, melyet kétségtelenül arra kaptak, hogy 
eltörölhessék bűneiket. S ezek, minthogy az 
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önmaguk által is kárhoztatott bűnökben 
hevernek, már itt kezdik érezni a jövendő 
ítélet napjának büntetését, hogy amíg be
következik az örök kárhozat ideje, addig 
se legyenek felmentve még saját lelkiisme
retük ítélőszéke előtt sem; s annál súlyo
sabb kínokat szenvedjenek majd ott, mivel 
itt nem akarták elhagyni azokat a bűnöket, 
amiket saját lelkiismeretük is kárhoztatott. 
Azért mondja ú. i. az Igazság: Az a szolga 
pedig, ki tudta ura akaratát és nem készült, 
és nem cselekedett annak akarata szerint, sok 
verést kap. (Luk. 12, 47.) Azért mondja a 
zsoltáros: Elevenen szálljanak az alvilágba. 
(Zsolt. 54, 16.) Az élők ú. i. tudják és érzik, 
hogy mi történik körülöttük; a holtak pe· 
dig semmit sem éreznek. S azért ők holtan 
szállnának alá a pokolba, ha öntudatlanul 
követnék el a rosszat. Mivel azonban tuda
tosan művelik azt, e szerencsétlenek eleve
nen és teljes öntudattal szállnak a gono
szok honába, a pokolba. 

XXXII. FEJEZET. 

Hogyan kell meginteni azokat, akik hirtelen 
elhatározással, s akik megfontoltan vétkeznek. 

Másképen kell meginteni azokat, akik hir
telen jövő bűnös ingertől elragadtatva vét
keznek, s másképen azokat, akik eltökélt 
szándékkal maradnak a bűnben. Azokat, 
akik hirtelen gerjedelemtől legyőzetve vét· 
keznek, inteni kell, soha ne feledjék, hogy 
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míg e földön élnek, mindig harctéren állnak, 
s azért szívüket, amely ewre nem tudb.atja, 
hogy mikor éri megsebzés, a gondos félelem 
paJzsáva! takarják e!; rettegjenek az incsel
kedó ellenség alattomos nyu.aitól, s e nagyon 
kétes kimenetelű harcban a lélek erös 
sáncai közé vonulva, folytonos éberséggel 
oltalmazzák magukat. Mihelyst u. i. vaJ.aki 
gondosan nem vigyáz szívére, azt ez által 
kiteszi az ellenség álnok nyilainak; ez u. i. 
annál bátrabban szakott valakinek neki
rohanni, minél inkább látja, hogy azt az 
előrelátás vérte nem védelmezi. Inteni kell 
azokat, akik hirtelen átfutó vágytól hajtva 
vétkeznek, hogy ne szorgoskodjanak túlsá
gosan a földiek körött; mert túlságosan a 
múlandókra szegezvén figyelmüket, nem ve
szik észremicsoda bűn hatol szívükbe. Azért 
Salamon is így beszéHeti az alvás közben 
megvertet: Elvertek ugyan, de nem fájt ne
kem, Otöttek, de nem éreztem; Mikor ébre
dek fel, hogy a bort ismét felkeressem? 
(Péld. 23, 35). Aki u. i. nagy gondokba 
merülten alszik, azt megverik és nem fáj 
neki; mert amint a közelgő bűnveszélyt nem 
látja, úgy azt sem képes felfogni, hogy mi· 
féle bűnt követett el. Húzzák, vonják; de ő 
nem érzi, mert a bűnök csábingerei viszik 
őt, ám mégsem ébred, hogy megvédje magát. 
Mindazonáltal szeretne felébredni, hogy 
újra borokat találjon. Mert bár az álom akü
dályozza az önmagára való vigyázásban, 
a világi gondok számára mégis elég éber tud 
lenni, hogy szünet nélkül a gyönyör serlegét 
üríthesse; s mikor ugyancsak ébren kellett 
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volna lenJ:!ie, alszik; viszont amikor bátran 
alhatott volna, ébren akar lenni. Azért mon
datik ott feljebb: Ogy vagy, mintha a tenger 
közepén feküdnél, Mint az alvó kormányos, 
ki elvesztette a kormányt (Péld. 23, 34). 
A tenger közepén alszik, aki a világ kísér
téseinek közepette a reárohanó bűnöknek, 
mint megannyi vészes hullámotnak a fenye
getését hanyagsága miatt nem veszi észre. 
Kormányát veszti a kormányos, midőn az ész 
a test hajójának kormányzásával felhagy. 
Kormányt ugyanis a tengeren elveszteni 
annyi, mint a világ zivatarai közepette min
den elővigyázat nélkül hajókázni. Mert ha 
a kormányos gondos ember, majd a hullá
mokkal ellenkező irányban, majd meg a dü
hös szeleket áthasítva, rézsútosan igazítja 
hajóját. Igy az ész is, ha éber őrködéssei 
kormányozza a lelket, most ezt a veszélyt 
győzi le diadalmasan, majd amazt kerüli ki 
ébersége által: s így mind a jelenvalókon győ
zedelmeskedik küzdelmével, mind a jövenuő 
harcokra erőt nyer elővigyázatosságávaL 
Ezért mondja az lrás a mennyei haza bátor 
harcosai felől: Kinek-kinek kard van az 
oldalán, Az éjjel rémségei miatt (Énekek, 
3, 8). Akkor van oldalukon a kard, midőn a 
test gonosz kívánságai az isteni ige hirde
tésének éles fegyverével kiirtatnak. Az éj 
pedig gyarlóságunk vakságát jelenti; mert 
bármilyen baj fenyegessen bennünket éjt
szaka, ~t nem látjuk. Kinek-kinek oldalán 
van tehát kardja az éji félelmekért, mert a 
szentek tartván attól, amit nem látnak, 
mindig készen állnak a csatára. Azért mon-
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datík a jegyesnek is: Orrod mínt a Libanon 
tornya (Enekek, 7, 4). Amit u. i. szemeinkkel 
nem látunk, arról gyakran tudomást szerez 
szagló érzékünk. Hasonlóképen orrunk se
gítségéve! teszünk különbséget az illat és a 
bűz között. Mi egyebet jelent tehát az Anya
szentegyház orra, mint szentjeinek előrelátó 
okosságát. Ezt az orrt azért mondják a Liba
non tornyához hasonlónak, mert okos előre
látásuk olyan messzeható, hogy még eljö
vetelük előtt látják a kísértések harcait, mi
dőn pedig megérkeznek, már felfegyver
kezve fogadják azokat. Atnit ú. i. előre lá
tunk, veszít erejéből, midőn ténylegesen 
megérkezik: mertha valaki felkészülten fo· 
gadja a kardcsapást, az ellenség, aki azt 
hitte, hogy észrevétlenül csapott rá, éppen 
előrelátásunk miatt erejét veszti. 

Ellenben azokat, akik szántszándékkal 
vétkeznek, inteni kell, jól gondolják meg: 
hogyha megfontolva vétkeznek, annál szigo
rúbb ítélet sújt le rájuk, s annál keményebb 
lesz büntetésük, minél nagyobb önelhatáro
zással követték el a vétket. Töredelmességük 
könnyebben lemosná vétkeiket, hogyha csak 
az indulatoktól elragadva követték volna el 
azokat. Mert nehezebben törlődik el az a 
bün, amelyet a szántszándékos elhatározás 
szilárdít. Mert ha az ilyen egész szívvel 
meg nem utálná a mennyeíket, szántszándé
kos vétke által nem veszítené el az örök éle
tet. Abban különböznek tehát a hirtelenség
gel és a szántszándékos elhatározással vet
kezök egymástól, hogy az utóbbiak, midőn 
a bűn által a megigazulás állapotából kies· 
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nek, egyszersmind a kétségbeesés örvényébe 
szoktak merülni. S ez az oka, hogy az úr is 
nem annyira az indulatból, mint inkább a 
megfontolásból származó rosszakat dorgálja 
a Próféta által mondván: Hogy elő ne törjön 
haragom, mint a tűz, Es tel ne lángoljon, 
mert nem lesz, aki eloltsa, Gondolataitok go
noszsága miatt! (Jerem. 4, 4.) 

Azért mondja újra haragjában: Ime, én 
számon kérem tőletek szándékaitok gonosz
ságát. (Jerem. 23, 2.) Mivel tehát az elhatá
rozott akaratból származott bűnök különböz
nek egyéb bűnöktől, az úr nem annyira a 
gonosz cselekedeteteket, mint inkább a go
nosz igyekezetet bünteti. Cselekedettel 
ugyanis gyakran gyarlóságból, gyakran ha
nyagságból vétkezünk. De az igyekezet min
dig gonosz szándékból származik. Azért jól 
mondja a próféta ama boldog emberről: És 
le nem űl a pestis székére. (Zsolt. l, 1.) Az 
ilyen széken (cathedra) a bíró vagy elnök 
szokott ülni. A pestis székén ülni annyi, 
mint megfontolva gonoszat cselekedni; a pes
tis székében ülni annyi, mint eszünk által fel
ismerni a gonoszt és magunkat mégis arra 
elhatározni. A gonosz akarat székében ül, 
aki a gonoszságnak oly magas fokára emel
kedik, hogy tökéletes önelhatározással a 
rosszra törekszik. S valamint azok, kik e 
székben ülnek, magasabban vannak a körü
löttük levő néptömegnél, úgy a megfontolá.s
sal véghezvitt vétkek is fölülmúlják az in
dulatból bűnbe eső vétkeit. Meg kell tehéit 
inteni azokat, akik érett megfontolás után 
vétkeznek: ismerjék meg jövő büntetésük 

Keresztény remelúrók. 5. 15 
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súlyosságát abból, hogy már most nem tár
saiul, hanem fellebbvalóiul számítanak a go
noszoknak. 

XXXIII. FEJEZET. 

Hogyan kell inteni azokat, akik apróbbakat, de 
gyakran vétkeznek; akik csekély bűnöktől men

tek maradván, néha nagyobbakba esnek. 

Másképen kell meginteni azokat, akik 
apró, de sok bűnt követnek el; s másképen 
azokat, akik a csekélyektől megóvják ma
gukat, néha azonban mélyE>bbre süllyednek. 
Azokat, akik csekély mértékben ugyan, de 
gyakran vétkeznek, inteni kell, ne azt fon
tolgassák, hogy mekkora, hanem, hogy 
mennyi bűnt követnek el. Mert bár mimlen 
félelem nélkül latolgatják bűntetteik súlyát, 
méltán retteghetnek, ha azoknak számát 
megfontolják. Hiszen a folyók mélységes 
medreit is apró, de számtalan vízcseppek 
szokták megtölteni, s a hajó alján támadt tit
kos repedés sem idéz elő nagy hatást: ugyan
csak nem sokat lát közvetlenül szemünk a 
dühöngő vihárból. Úgyszintén azok is csak 
parányi sebek, melyeket a rüh szokott a tes
ten okozni; de midőn a sebek roppant szám
mal terjednek el, épp úgy megölnek, mintha 
valamilyen súlyos seb támadna testünkön. 

·Azért van írva: Aki megveti a keveset, las
sankint tönkre megy. (Sirák. 19, 1.) Aki u. l. 
a kis bűnöket nem akarja megsiratni és ke
rülni, az ugyan nem egyszerre, de lassankint 
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egészen elveszti a megigazulás kegyelmét. 
Inteni kell azokat, akik gyakran követnek 
el apró bűnöket, vegyék fontolóra, hogy 
néha holmi csekélységben nagyobb bűn rej
lik, mint valami nagy dologban. Mert ha 
valami nagyot cselekszem, annak bűnjelle
gét hamarabb észreveszem, s így hamarabb 
is gyógyítom meg magam; ha pedig csak kis 
dolgokban vétkezem, azt úgyszólván semmi
nek sem tekintem, s minél nagyobb bizton
sággal, annál nagyobb veszedelemmel benne 
ragadok. Azért úgy szokott lenni, hogy a 
parányi bűnökhöz hozzászokott ember a sú
lyosabbaktól sem irtózik, s az apró hibák 
következtében végül nyilvánosan is gonosz
szá válik; s annál kevésbbé retteg a nagyob
baktól, mivel már egészen hozzászokott a kis 
dolgokban félelem nélkül vétkezni. 

Ellenben azokat, akik a kisebb bűnöktől 
megőrzik magukat, néha azonban súlyosab
bakba merülnek, inteni kell, hogy jól vi
gyázzanak magukra; mert midőn szívűk a 
kisebb bűnöktől való mentességében fel
fuvalkodik, éppen ez a kevélység az, amely 
őket súlyosabbakba dönti; s ha külsőleg a 
csekélyektől megőrizvén magukat, szívük
ben a hiú dicsvágy által büszkékké válnak, 
e kevélység által belsőképen legyőzetvén, 
külsőleg is nagyobb bűnökbe esnek. Inteni 
kell tehát azokat, akik a csekélységektől 
megőrzik magukat, néha azonban nagyobb 
bűnökbe esnek, hogy midőn azt gondolják, 
hogy külsőleg állnak, belsőleg valahogy el 
ne essenek, s ama pártatlan Bíró visszafize
tése a csekély jóban való kevélység miatt 

15* 
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súlyos bűnbe ne taszítsa őket. Akik ugyanis 
hiúságukban felfuvalkodva azt a kevés jót, 
amit tettek, a maguk erejének tulajdonítják, 
megérdemelten magukra maradnak, s na
gyobb bűnökbe esnek; ez az esés tanítja 
meg őket, hogy nem önerejükből állottak: s 
így ezek a nagy bűnök alázzák meg azt a 
szívet, melyet a parányi jók kevélységre 
gerjesztettek. Inteni kell őket, fontolják 
meg, hogy a súlyosabb bűn által is szedelett 
vétkeznek, de mégis apróbb jótetteik azok, 
amelyek által rendszerint nagyobb bűnökbe 
esnek: mert az első esetben ugyan egyene
sen gonoszságot követnek el, a másodikban 
pedig gonoszságaikat az emberek szemei 
elől rejtegetik. Azért, amidőn az Isten előtt 
nagyobb rosszakat cselekszenek, az nyil
vánvaló gonoszság; midőn pedig az emberek 
színe előtt csekélyszerű jókat cselekszenek, 
az színlelt jámborság. Azért mondja az úr 
a farizeusokról: Megszűritek a szúnyogot, a 
tevét pedig elnyelitek. {Máté 23, 24.) Mintha 
kifejezetten ezt mondaná: a kisebb bűnöktől 
megőrzitek magatokat, a nagyobbakkal pe
dig nem törődtök. Azért dorgálja őket újra 
az Igazság, mondván: Tizedet adtok a men
tából és kaporból és köményből, de elhagy
játok, ami fontosabb a törvényben: az ítéle
tet, az irgalmasságot, és a hűséget. {Máté 
23, 23.) Jól meggondolandó itt ugyanis, 
hogy midőn a legcsekélyebbekből való 
tizedadásról van szó, a legértéktelenebbeket 
ugyan, de egyszersmind a legillatosabba
kat választották ki a növények közül: két
ségkívül azt akarván ezáltal kifejezni, hogy 
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a képmutatók midőn valami egyszerű jót 
tesznek, a szentség hírének illatát kíván
ják elterjeszteni maguk felől; a nagy köte· 
lességeket elmulasztják, a csekélységeket 
azonban elvégzik azért, mert ezek az embe
rek szemében feltűnők. 

XXXIV. FEJEZET. 

Hogyan kell meginteni azokat, akik még meg 
sem kezdik a jó művelését, s hogyan azokat, 

akik elkezdik, de nem végzik be. 

Másképen kell meginteni azokat, akik még 
hozzá sem fogtak a jóhoz, s másképen azo· 
kat, akik az elkezdettet nem végzik be. 
Azoknál ugyanis, akik még hozzá sem fog
tak a jó műveléséhez, először is nem vala
minek az üdvös megszerettetését és építését 
kell szorgalmaznunk, hanem azt a rosszat 
kell belőlük kíirtanunk, amivel foglalatos
kodnak. Ezek ugyanis sohasem fognak sem
mit rossznak elfogadni csak hallomás után, 
hacsak előbb meg nem tapasztalják, hogy 
valóban rossz az, amit ismernek: mert aki 
nem tudja, hogy elesett, az nem kíván fel
kelni; s aki sebének fájdalmát nem érzi, nem 
szokott gyógyszerekről gondoskodni. Elő
ször tehát meg kell nekik mutatni. milyen 
silány az, amit annyira szeretnek. S csak 
utána adandó okosan tudtukra, micsoda jót 
mulasztanak el. Először lássák be, hogy el 
kell hagyniok azt, amit szeretnek, s aztán 
már minden nehézség nélkül fel tudják 
fogni, hogy azt kell szeretniök, amit most 
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kerülnek. Könnyebben elfogadják ugyanis, 
amit eddig nem ismertek, ha az előttük isme
retes dolgot jól megvilatva és rossz voltát 
kimutatva látják. Akkor fogják tehát teljes 
szívből keresni a valódi jókat, ha elvitatha
tatlanul belátják, hogy eddig csak ál-javak 
.birtokában voltak. Meg kell velük ismer
tetni, hogy a jelen élet örömei egyrészt ha
mar elveszitik édességüket, másrészt mégis 
fennmaradnak az ítélet napjára: mert aka
ratuk ellenére is elveszik most tőlük, am1 
tetszik nekik, egykor pedig, ami fájdalmas 
lesz nekik, akaratuk ellenére is büntetésül 
rájuk mérik. Udvös félelmet kell bennük 
gerjeszteni gyönyörködésüknek önkárukra 
szolgáló jelen tárgyai iránt, hogy így ha 
majd a megfélemlett lélek saját veszedelmét 
észrevevén a hatalmas mélység szélén látja 
magát, visszaforduljon a megkezdett útról. 
elijedjen attól, amit eddig szeretett, és azt 
kezdje szeretni, amit idáig megvetett 

Azért mondja az úr az isteni ige hir
detésével megbízott Jeremiásnak: Ime én 
ma nemzetek és országok fölé állítlak, Hogy 
gyomlálj és rombolj, Hogy szétszórj és szél
hány}, Hogy építs és ültess. (Jer. l, 10.) 
Mert ha előbb a romot el nem takarítja, az 
újnak építésébe nem kezdhet, s ha előbb 
hallgatóinak szívéből a hiú szeretet töviseit 
ki nem gyomlálja, az isteni igét lelkükbe 
ugyan hasztalanul ültetné. Ezért van, hogy 
Szent Péter is előbb rombolóként lépett fel, 
s csak azután akart építeni; ezért korántsem 
arra intette a zsidókat, hogy mit tegyenek, 
hanem arról feddette meg őket, amit eddig 
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tettek, mondván: A názáreti Jézust, azt a 
férfiút, kit az Isten igazolt előttetek erőkkel, 
csodákkal és jelekkel, melyeket - mint ti 
is tudjátok - Isten általa művelt közöttetek, 
ezt istentelenek keze által felszegezve meg
öltétek, miután Isten elhatározott terve és 
előretudása szeríni átadatott. Isten azonban 
feltámasztá őt megoldván az alvilágnak fáj· 
dalmait (Csel. 2, 22-24): hogy t. i. saját ke
gyetlenségük felismerése által megtörődvén, 
aggodalmas lélekkel keressék a lelki épü
lést szolgáló isteni tanítást, s így nagy ha
szonnal hallgassák azt. Azért tüstént így is 
feleltek: Mit cselekedjünk ierfiak, testvérek? 
(Csel. 2, 37). Mindjárt meg is kapják a 
választ: Tartsatok bűnbánatot és mindenitek 
keresztelkedjék meg (Csel. 2, 38). Ez éltet
adó igéket ők bizonyára megvetették volna, 
hacsak előbb üdvösen meg nem rendülnek. 
Ez az oka, hogy Saul is, midőn a mennyei 
világosság körülvette őt, nem azt hallja, ho~ 
mi jót tegyen ezentúl, hanem hogy mi rosz
szat tett eddig. Mert midön a földre terülve 
kérdezé: Ki vagy Uram? (Csel. 9, 5), mind· 
járt azt a feleletet kapja: En vagyok Jézus, 
akit te üldözesz (U. o.). S mikor hamarosan 
ezt mondotta rá: Uram, mit akarsz, hogy 
cselekedjem? - azonnal megvolt a válasz: 
Kelj fel, s menj be a városba, ott megmond
ják majd neked, mit kell cselekedned (Csel. 
9, 7). íme az égből szóló úr megrótta üldöző
jének tetteit, de azért mégsem adta azonnal 
tudtára, hogy mit kell cselekednie. íme ke
vélysége már romokban hever, s ő egész 
alázatossággal keresi az építő kezet; le van 
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már rombolva kevélysége, de mégsem hall
hatja miképen épüljön újjá; s mindez azért, 
hogy sokáig heverjen romjaiban e bűnös 

üldöző, hogy aztán felkelvén annál szilár
dabb legyen a jóban, minél inkább kiirtatott 
régi hibája. Akik tehát még semmi jót sem 
kezdtek művelni, azokat előbb gonoszságuk 
merevségéből kell kiemelni a feddés segitsé
gével, hogy aztán jócselekedetekre lehessen 
őket ösztönözni: mert hiszen az erdő magas 
fáját is azért vágjuk le, hogy az épület tete
jére helyezzük; s mégsem tesszük azt tüstént 
az épület falaira, hanem nyugtatjuk addig, 
mig káros nyerseségét elveszti, mert minél 
inkább megszárad itt lent, annál biztonságo
sabban helyezhető el a magasban. 

A megkezdett jót be nem végzőket ellen
ben inteni kell, vegyék fontolóra gondosan, 
hogy véghez nem vivén feltett jószándékai
kat, a kezdeti eredmények is megsemmisül
nek. Mert ha egyszer már az a jó belátás 
támadt, hogy valamit meg kell tennünk, 
de a szándéknál és kezdetnél alig akar be
lőle több lenni, akkor az a jó is, ami tör
tént, veszendőbe megy. E világon ugyanis 
úgy van az ember, mint a víz folyása ellen 
felfelé haladó hajó; egy helyben megállani 
nem képes, mert hacsak fölfelé nem törek
szik, lefelé sodródik. Ha tehát valaki a meg
kezdett jót minden erejéből hozzálátva töké
letesen be nem végzi, hanyagsága által azt 
is elrontja, amit előbb tett. Azért mondja 
Salamon: Ki lágy és tunya a dolga végzésé
ben, Edes testvére a tékozlónak (Péld. 18, 
9.) Aki ugyanis a megkezdett jót lendülete-



Harmadik rész: A helyes életmód 233 

sen be nem végzi, hanyag tunyasága által 
a romboló kézhez lesz hasonlóvá. Azért 
mondá a sardesi egyház püspökének az an
gyal: Légy éber és erősítsd meg a többieket, 
kik közel vannak a halálhoz, mert műveidet 
nem találom teljeseknek az én Istenem elött. 
(Jel. 3, 2.) Mivel tehát az Isten előtt nem 
számítanak bevégzetteknek cselekedetei, 
többi munkáit is halódófélben levőknek 
mondja. Mert ha életre nem hívjuk azt, ami 
bennünk halott, az is elveszti életét, amit 
még jóformán életben lévőnek gondolunk. 
Inteni kell őket, hogy talán tűrhetöbb lenne 
elbírálásuk, ha a jó útra nem is lépnek, mi.nt
hogy arról visszafordulnak. Mert ha hátra 
nem nézegetnének, nem volnának a megkez
dett jók folytatásában olyan hanyagok. Hall
ják csak, mit mond az Irás: Mert jobb lett 
volna nekik az igazság út;át meg sem is
merni, mintsem annak megismerése után 
eltérni a nekik adott szent parancsolattól. 
{II. Pét. 2, 21.) Hallják ismét az Irás szavait: 
Bár hideg volnál vaqy meleg! De mivel lan
gyos vagy és sem hideg, sem meleg, kezde
lek téged kivetni számból. {Jel. 3, 15-16.) 
Meleg ugyanis az, aki a jóra elhatározván 
magát, azt véghez is viszi; hideg pedig az, 
aki hozzá sem fog ahhoz, amit véghez kel
lene vinnie. S amint a langyosság által tör
ténik a hidegből a melegbe történő átmenet, 
úgy a melegből meg langyosság visz a hi
degbe. Aki tehát már a hitetlenség der
mesztő hidegének elhagyása után éli napjait, 
de úgy, hogy a langyosság állapota után 
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nem akar buzgóságában hevületre gyulladni, 
midőn veszedelmes langyosságában megma
rad, kétségtelenül nem meleggé, hanem hi
deggé válik. De amint a langyosság előtt a 
hideg még reményt kelt bennünk, úgy a le
hűlés után többé a langyosságra nem lehet 
reményünk. Azaz: aki még bűnben van, 
afelől megvan a megtérés reménye. De ha 
valaki megtérése után lett langyossá, még 
azt a reményt is foszlánnyá tépi, amelyet 
mint bűnösről tápláltunk felőle. Azt kívánja 
tehát az úr, hogy vagy meleg vagy hideg 
legyen mindenki, ha langyos létére elvet
tetni nem akar: azaz vagy még meg nem tér
vén reményt nyujtson a megtérésre, vagy 
ha már megtért, buzogjon a jóban; nehogy 
az elérni szándékolt meleg állapotból tunya
ságával vesztére hideggé változzék, s mint 
aféle sem hideget, sem meleget félredobják. 

XXXV. FEJEZET. 

Hogyan kell inteni azokat, akik a rosszat titok
ban, a jót nyiltan teszik, és viszont. 

Másképen kell meginteni azokat, akik a 
rosszat titokban, s a jót nyilvánosan teszik; 
s másképen azokat, akik az általuk végzett 
jót eltitkolják, de megengedik, hogy némely 
tettük miatt a nagy nyilvánosság kedvezót
lenül vélekedjék róluk. Azokat, akik a rosz
szat titokban, a jót pedig nyiltan teszik, 
inteni kell, vegyék fontolóra, mily gyorsan 
változnak az emberek ítéletei, viszont mi-
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lyen állandó maradandóságúak az Istenéi. 
Inteni kell őket, hogy a dolgok végső kime
netelére irányítsák lelki szemeiket. Mert 
míg az emberek dicsérő nyilatkozatai el
enyésznek, addig az Isten ítélete, amely 
pedig a titkosakra is kiteried, örökkön 
örökké fennmarad. Midőn tehát titkos búnei
ket az isteni ítélkezés, _iócselekedeteiket pe
dig az emberek szemei elé állítiák: a nyiltan 
végzett iónak tanui egykor már nem lesz
nek, viszont a titkon cselekedett rossznak 
az örökkévaló Isten bizonvsága fennmarnd. 
lpv midőn búneiket az emberek. előtt elt.it
koliák.. erénveiket pedig kitáriák. a titkolás
sal leleplezik azt. amiért büntetést érdemel
nek, a fitogtatással pedig eltakarfák azt, 
amiért jutalmat nverhetnének. Jól nevezi 
ezeket az Igazság fehérített, külsóleg gyö
nvörú. de holtak C!'lontiaival telített kooor
sók.nak, mert benseiükben búnöket reiteget
nek s az emberek szemei előtt egy-két fő
cselekedetükkel az iPazság mázában ékes
kerlnek. Inteni kell tehát őket. hoQV iócsele
kedeteiket ne tekintsék csekélységnek, ha
nem többre becsüllék azokat. Aki ugyanis 
azt hiszi, hogy iócselekedeteiért elég inta
lom neki az emberek keQVe is, az csekély 
értékún~k tartia iótetteit. Mert míg a jóc!'le
lekedetért múlandó dícséretet keres, örök 
jutalomra érdemes jótettet silány áron ad 
el. Pedig erről a hitvány árról így nyilatko
zik. az Igazság: Bizony mondom nektek, t:?l
vették jutalmukat. (Máté 6, 2.) Inteni kell 
őket. gondolják meg, hogy midőn titokban 
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gonoszak, nyiltan pedig jó példával járnak 
mások előtt, ezáltal megmutatják, hogy azt 
kell követni, amit ők kerülnek, azt szeretni, 
amit ök gyűlölnek; eképen másoknak élnek, 
önmaguknak pedig meghalnak. 

Ellenben azokat, akik titokban jót csele
kesznek, de megengedik, hogy némely csele
kedetük alapján a nyilvánosság rossz véle
ménnyel legyen felőlünk, inteni kell, hogy 
míg jócselekedeteik által a maguk örök éle
tét biztosítják, rossz hírnevükkel másoknak 
lelki romlására ne legyenek; úgy szeressék 
továbbá felebarátjukat, mint önmagukat, s 
éppen ezért midőn önmaguk egészséges bort 
isznak, az ő példájukat követni akaróknak 
méreg-serleget ne nyujtsanak. Ezek egyrészt 
ugyanis kelleténél kevésbbé segítik fele
barátaikat, másrészt pedig nagy hátrányul 
szolgálnak nekik azzal, hogy a jót csak 
titokban akarják véghezvinni, néhány nyil
vános tettük által pedig rossz hírbe hozzák 
magukat. Aki ugyanis mentes lévén a hiú 
dicsvágytól, mégis eltitkolja a jót, amit cse
lekszik, az vétkezik ama kötelezettség ellen, 
hogy mások lelki épülésére legyen; mintegy 
csirájától fosztja meg az elvetett magot az, 
aki az utánzásra méltó cselekedetet látni 
nem engedi. Azért mondja az Igazság az 
evangéliumban: Lássák jótetteiteket és di
csőítsék Atyátokat, ki mennyekben vagyon. 
(Máté 5, 16.) Bár azt sem szabad feledni, 
hogy más helyen egészen ellenkezőt látszik 
parancsolni, midőn így szól: Vigyázzatok, 
hogy igazságtokat ne cselekedjétek az em-
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berek előtt, hogy lássanak titeket. (Máté 
6, 1.) 

Hogyan lehet tehát érteni azt, hogy egy
részt parancs szól, mely szerint úgy kell cse
lekedni, hogy ne lássák tettünket, másrészt 
viszont mégis úgy, hogy észre is vegyélc: 
hacsak úgy nem, hogy amit cselekszünk, 
oly módon kell tikolnunk, hogy általa ne 
mi dícsértessünk, s mégis ki kell azt 
mutatnunk, hogy a mennyei Atya dicső
ségét előmozdítjuk? Azt tiltván ugyanis 
az Úr hogy igazságunkat ne gyakorol
juk az emberek előtt, tüstént hozzáteszi: 
Hogy lássanak titeket. Azt parancsolván 
pedig, hogy emberek lássák a mi jó
cselekedeteinket, azonnal hozzámondta: Es 
dicsőítsétek Atyátokat, ki mennyekben va
gyon. Mikép lássák tehát és mikép ne lássák 
cselekedeteinket, azt tanításának vegen 
mondotta ki: Hogy t. i. önmagukért ne ipar
kodjanak feltűnni, viszont a mennyei Atya 
dicsőségéért tőrekedjünk cselekedeteinket el 
nem titkolni. Amiből aztán gyakran követ
kezik, hogyha mindjárt nyiltan történik is 
valami jó, az titokban marad; s viszont bár 
titokban történik is, azért az mégis nyilván
valóvd lesz. Aki u. i. nyilvános jócselekedete 
által nem a maga, hanem a Magasságbeli 
dicsőségét keresi, az eltikolja azt, amit cse
lekedett, mert csak az volt cselekedetének 
tanuja, akinek tetszését kereste. Aki pedig a 
titokban végzett jócselekedet által feltűnni 
és dícséretet nyerni akar, meglehet, hogy 
senki sem látta, s mégis az emberek előtt 



238 A lelkipásztorság törvénykönyve 

cselekedte azt; mert annyi tanuja volt JO
cselekedetének, ahány embernek titkon tet
szeni akart. Midőn pedig a rossz hírnévtől 
való óvakodás mások előtt nem történik meg 
- amennyire ez bűn nélkül lehetséges -, 
ezzel a rossz véleményben levőknek a bűnre 
adunk ösztönzést. Ezért történik meg aztán 
gyakran, hogy akik nem gondolnak a felő

lük táplált rossz véleménnyel, az ilyenek, 
bár önmaguk semmi rosszat nem tesznek, de 
annál többet vétkeznek azokon keresztül, 
akik őket utánozni találják. Azért mondja 
Szent Pál azoknak, akik tisztátalanok evése 
által ugyan önmagukat meg nem fertőztetik, 
de a gyöngék előtt mégis botrányt okoznak: 
Vigyázzatok azonban, hogy ez a ti szabad
ságtok ne legyen valamiképen a gyengéknek 
botránkozására (I. Kor. 8, 9). És ismét: 
Es a te tudásod miatt elvész a te gyönge 
testvéred, kiért Krisztus meghalt. Igy azon
ban vétkezve testvéreitek ellen, és meg
sértve az ő gyönge lelkiismeretüket, Krisztus 
ellen vétkeztek. (I. Kor. 8, 11-12.) AzértMózes 
is azt mondván: Ne átkozz süketel; - tüs
tént hozzáadá: Es ne tégy gáncsot vak előtt 
(III. Móz. 19, 14). Mert a süketet átkozni 
annyi, mint valakit távollétében, midőn min· 
ket nem hall, megkisebbíteni; a vak elé aka
dályt vetni pedig annyi, mint semmi rosszat 
nem művelni ugyan, de az olyan előtt, aki 
nem bírja a dolgok mélyére tekintésének 
adományát, a megbotránkozásra alkalmat 
sz ol g áltatni. 
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XXXVI. FEJEZET. 

Az olyan oktatásról, amely úgy segit az egyesek 
erkölcsiségén, hogy egyúttal az ajánlott eré· 

nyekkel ellenkező bűnök se jöjjenek létre. 

Az elmondottak megmutatják, hogyan 
kell a lelkipásztornak az isteni tanítás hir· 
detésében szem előtt tartani azt a különb
séget, amellyel mindenkinek illő gyógyszert 
tud sebére alkalmazni. De ha sok munkábd 
kerül az, hogy egyenkint adván tanítást, 
mindenkinek minden személyes szükségle
tére kiterjeszkedjünk; valamint ha igen fárad
ságos eljárás az, hogy minden egyes ember
nek érett megf.ontolás után tudjunk a maga 
ügyében utasítást adni: még sokkal fárad
ságosabb az, ha igen nagy számú hallgató
ságot, melynek tagjait a legkülönfélébb 
szenvedélyek szorongatják, egy és ugyan
azon időben, ugyanazon személynek, egy és 
ugyanazon közös beszédben kell oktatnia. 
Ilyen esetben igen nagy művészettel kell a 
beszédet megszerkeszteni, hogy bár külön
bözők a hallgatók bűnei, a tanítás mégis 
minden egyesre ráillő legyen, viszont ön
magának se mondjon ellen; hogy közép· 
úton haladjon át ugyan a szenvedélyek 
sorai között, de a kétélű pallos módjára 
mégis különböző oldalról vágja fel a testi
ség kinövéseit úgy hirdesse az alázatossá
got a kevélyeknek, hogy ne nagyobbítsa fé
lelmét a félénkeknek. ú gy bátorítsa a félén
keket, hogy ne tegye féktelenebbekké a ke-



240 A lelkipásztorság törvénykönyve 

vélyeket. úgy hirdesse a resteknek és alu
székonyaknak a jóban való szorgalmat, 
hogy a nyugtalan természetűeknek ne ad· 
jon nagyobb szabadasságra alkalmat. úgy za
bolázza meg a nyugtalan természetűeket, 

hogy ne altassa el tunyaságukban a reste
ket. úgy fojtsa el a türelmetlenekben a ha
ragot, hogy mégse növelje az engedéke
nyekben és szelidekben a hanyagságot. 'Ogy 
gyullassza buzgóságban a szelideket, hogy 
ne gyujtsa a haragosakat nagyobb tűzre. 

úgy serkentse adakozásra a fösvényeket, 
hogy ne eressze szabadabbra a pazarló ke
zeket. úgy hirdesse a pazarlóknak a takaré
kosságot, hogy ne növelje a fösvényekben 
a mulandó dolgok bírvágyát. úgy dicsérje a 
kicsapongóknak a házasságot, hogy a már 
önmegtartóztatásban élők ne kapjanak ked
vet a bujaságra. úgy emelje ki az önmeg
tartóztatásban élők előtt a szüzesség érté
két, hogy a házasokban ne támasszon un
dort a megtermékenyülés iránt. Úgy hir
desse a jót, hogy mellesleg elő ne moz
dítsa a rosszat. Úgy dicsérje a legnagyobb 
jókat, hogy ne apasszon el minden értéke
lést a legkisebbek iránt. Úgy törődjék a leg
egyszerűbb teljesítményekkel, hogy azokat 
valaki ne tartsa elegendőnek, és el ne hanya
golja törekvését a legnagyobbak után. 
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XXXVII. FEJEZET. 

Hogyan kell tanítást adni az ellenkező szenve· 
délyekkel küzdönek. 

Bár nehéz feladata a hitszónoknak közös 
tanítás alkalmával az egyeseknek titkos 
indulatát és ezek okait szem előtt tartani s 
a bajvívók példájára, most erre, majd arra 
fordulnia: mégis sokkal több fáradságába 
kerül az, habár egyugyanazon, de ellenté
tes szenvedélyekkel küzdő személynek kell 
tanítást adnia. Gyakran megtörténik u. i., 
hogy valaki már véralkatánál fogva igen 
vígkedélyú, s aztán egyszerre valami ok 
miatt nagy szomorúság érvén őt, szerfelett 
búskomorrá válik. Vigyázni kell tehát a 
iélekvezetőnek, hogy úgy oszlassa el a 
körülményokozta szomorúságot, hogy ne 
növelje a véralkat szülte vígságot; s úgy 
zabolázza meg a véralkatból származó vi
dámságot, hogy mégse növelje az alkalom
szülte szomorúságot. Az egyik módfelett el
hamarkodva szakott tenni mindent, s mégis 
néha, midön gyorsan kellene valamit ten
nie, egyszerre félelem lepi meg és minden 
abbanmarad. A másik meg szedelett félén
ken szakott végezni mindent, s mégis néha 
elhamarkodott vakmerőséggel fog a dolog
hoz. Úgy kell tehát elfojtani az elsőben a 
hirtelen támadt félelmet, hogy mégse tá
madjon fel benne a régi hirtelenkedési haj
lam. Úgy kell visszatartatti a másikban a 
rögtön támadt hirtelenkedést, hogy mégse 
erősbődjék benne a természetében levő fé
lelem. V an talán valami csodálkozni való 

Keresztény remektrók. 5. t 6 
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azon, hogy a lelkiorvosoknak így kell f' 

téren viselkedniök, midőn éppen ilyen okos
sággal járnak el azok, akik nem a lelket, 
hanem a testet gyógyítják? Megtörténik pl. 
hogy valami gyengetestű ember igen nagy 
betegségbe esik, s ennek a betegségnek ter· 
mészetesen erős gyógyszerekkel kell eleiét 
venni, bár a gyenge test az erős gyógyszert 
nem képes elviselni. Arra törekszik tehát 
az orvos, hogy a betegséget is megszün
tesse, és a szenvedő gyenge test tovább ne 
gyengüljön: nehogy a betegséggel együtt 
az élet is megszűnjön. Oly okos körültekin
téssel rendeli tehát a gyógyszert, hogy 
ugyanazon időben a betegségnek is, meg a 
gyengeségnek is elejét vegye. Ha tehát az 
egyféleképen alkalmazott testi gyógyszer 
többféle hatás előidézésére is használható 
(mert csakis akkor érdemli meg a gyógyszer 
nevet, ha úgy segít a támadt bajon, hogy a 
benne szenvedő természetnek is használ); 
miért ne lehetne az ugyanazon egy tanítás 
által alkalmazott lelkigyógyszerrel is külön
böző hatást előidézni az erkölcsi bajokkal 
kapcsolatban, midőn ez belső finomabb ter
mészeténél fogva is már értékesebb a má
siknál? 

XXXVIII. FEJEZET. 

Néha a kisebb btinök meghagyhatók, hogy a 
súlyosabbak kiirtassanak. 

Rendesen úgy szokott az történni, hogy 
midőn egyszerre két bún betegsége támad 
meg valakit. az egyik kevésbbé. a másik 
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talán súlyosabban nehezedik reá. Ilyenkor 
természetesen okosabb eljárás annak a baj
nak állni gyorsabban az útját, amely hama
rabb vezetne romlásba. S ha okvetlenül a 
lélek vesztét okozná, hacsak az ellenkező 

bűn növekedése be nem következik: a lelki
vezetőnek tűrnie kell, hogy a lélek halálá
nak elkerülése végett a tanításban való kü
lönös mértéktartásával az egyik bűn növe
kelését elviselje. S midőn ezt teszi, nem na
gyobbítja a betegséget, hanem csak fenn
tartja a gyógykezelésre fogott betegnek az 
életét, míg majd alkalmas időt talál, amikor 
teljesen meggyógyítja őt. Gyakran pl. ezt 
vagy amazt az étel mértéktelen élvezete 
miatt már-már legyőzi a bujaság ingere, s 
midőn aztán e harc miatti félelmében a böj
tölés fegyveréhez nyul, a hiú dicsvágy kí
sértései kezdik őt ostromolni: két olyan bün 
ez, amelyek közül az egyiket sehogysem 
irthatjuk ki, hacsak a másikat nem fogjuk 
ápolni. S melyiküket kell hevesebben meg
támadni? Nemde azt, amelyik a veszedel
mesebb? El kell tehát tűrni, hogy a böjtölés 
erénye által egy ideig hadd növekedjék a 
dicsvágy e halandóban; nehogy különben a 
zabálás szülte bujaság teljesen kioltsa lel
kének életét. Azért Szent Pál is, midőn 
olyan gyarlónak ismerte meg hallgatóját, 
hogy az még kész vagy gonoszat cselekedni, 
vagy ha jót tesz, az emberek dícséretétől 
várja jutalmát, így szólott hozzá: Azt aka
rod, hogy ne kelljen félned a felsőbbségtől? 
1'edd a jót és dicséretet nyersz tőle. (Róm. 
13, 3.) Mert nem azért kell jót tenni, hogy 

16* 
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ne kelljen félnünk a világi hatalomtól, vagy 
hogy tőle dicséretet nyervén, valami mu
landó dicsőségre szert tegyünk. Mikor azon
ban azt látta, hogy e gyarló lélek nem képes 
a vétket is elkerülni, s a dicsérettel sem tö
rődni, a kitünő lelkipásztor intésével az 
egyiket meghagyta, a másikat megszün
tette. Megtűrvén u. i. a kisebbiket, meg
szüntette a nagyobbikat; s mert mindent 
egyszerre elhagyni nem lett volna képes, 
ily módon békét hagyott a lélek egyik bú
nének, hogy annál könnyebben szabaduljon 
a másiktól. 

XXXIX. FEJEZET. 
A gyengébb felfogásúak előtt nem kell elvont 

dolgokról beszélni. 

Az isteni ige hirdetője legyen tudatában 
annak, hogy nem szabad hallgatójának ér
telmét, annak erején felül terhelni, hogy 
úgy mondhatnám: míg az ész hurja a kelle
ténél jobban megfeszül, el ne szakadjon. A 
túl nehéz dolgokról a legtöbb hallgatónak 
nem kell szólani, hanem csak kevesek előtt 
azokat fejtegetni. Azért mondja maga az 
Igazság is: Vajjon kicsoda a hű és okos sá
fár, kit az úr háznépe fölé rendel, hogy bú· 
zát adjon nekik mérték szerint a maga ide
jében. (Luk. 12, 42.) A búza mértéke a taní
tás minőségét jelenti, nehogy miközben a 
korlátoltabb elme valami számára felfogha
tatlant kap, veszendőbe menjen. Ezért 
mondjaSzent Pál: En sem beszélhettem nek-
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tek, testvérek, mint lelkieknek, hanem mint 
testieknek; mint kisdedeknek Krisztusban 
tejet adtam nektek inni, nem·eledelt. (I. Kor. 
3, 1-2). Ezért takarja be az isteni titkokdt 
megtudó Mózes sugárzó arcát, midőn a nép 
elé lép: nem akarja u. i. a csodás mélységű 
titkokat a tömeggel közölni. (ll. Móz. 34, 
33.) Ezért parancsolja az isteni szó ugyan
csak általa, hogyha valaki kutat ás és elmu
lasztja annak befedését és emiatt az ökör 
vagy a szamár beleesik, az árát meg kell 
téríteni (II. Móz. 21, 33): azaz, ha a lelki
pásztor már a mennyei tudomány legnehe
zebb részeihez érkezett és ezeket fejtegeti 
műveletlen hallgatói előtt, az ilyen bünte
tést érdemel, ha szavaival akár a tiszta, 
akár a tisztátalan lelkekben botrányt okoz. 
Azért kérdik Szent Jóbot: Ki adta a kakas
nak az értelmet? (Jób. 38, 36.) Az isteni ige 
hirdetője u. i. midőn kiált éjjé homályosult 
napjainkban, mintegy kakas gyanánt szól az 
éjtszakában, amikor ezt mondja: Már itt az 
óra, hogy telkeljünk az álomból. (Róm. 13, 
11.) Majd ismét: Józanodjatok ki igazán, és 
ne vétkezzetek. (I. Kor. 15, 34.) A kakas az 
éj későbbi óráiban szakott a leghangosab
ban szólani, s amint hajnal felé közeledik 
az idő, egyre rövidebbre és halkabbra fé
kezi a hangját; így a jó igehirdető is a még 
tompultabb szívűeknek a könnyebben fel
foghatókat hirdeti és még semmit sem szó1 
a nehezebb hittitkokról, hogy majd csak 
akkor halljanak valami fönségesebbet a 
mennyei igazságokról, midőn már közelebb 
jutnak az igazság világosságához. 
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XL. FEJEZET. 

Igehirdetés tettel és szóval. 

Mindezek után azonban egész szeretettel 
ismételjük meg a már előbb mondottakat, 
hogy t. i. az igehirdető inkább életével, 
mint szavaival tanítson, s inkább helyes éle~ 
tével taposson útnyomokat követői szá~ 
mára, mintsem szavaival mutasson irányt. 
Amint a kakas is, amelyet az úr a jó igehir~ 
dető példájául állít oda, midőn már kukoré~ 
kolni akar, előbb szárnyait megcsattogtatja, 
s ezzel megütvén testét, magát éberebbé 
teszi: azaz szükséges, hogy az isteni ige 
hirdetői előbb a jónak gyakorlása által te~ 
gyék éberré magukat, hogy míg másokat 
szóval keltegetnek, életmódjuk tétlenséget 
ne mutasson; először magukba verjenek lel~ 
ket magasztos tetteikkel, s csak azután ser~ 
kentsenek másokat jó életre; először őnma~ 
gukat rázzák fel lelki szárnyaikkal; mind~ 
azt, ami tétlen tespedés bennük, gondos 
utánanézéssei vegyék észre és szigorú ön~ 
eszméléssel javítsák meg, s utána teremtse
nek rendet irányításokkal mások életében; 
előbb saiát vétkeik megsiratására és me~
büntetésére gondoljanak, s utána ítélkezze. 
nek mások büntetendő tettei fölött; s mielőtt 
elhangzanának buzdító szavaik, mindazt, 
amit mondani akarnak, tetteikkel előzőleg 
már hangosan hirdessék. 



NEGYEDIK RÉSZ 

A MINDENT HELYESEN VÉGZŐ 
LELKIPÁSZTOR MIKÉPEN TART· 
SON ÖNVIZSGÁLATOT, HOGY 

SEM ÉLETE, SEM TANÍTÁSA 
KEVÉLLYÉ NE TEGYE 

Gyakran megtörténik, hogy míg a lelki· 
pásztor alkalmas igehirdetésével gazdag 
eredményt ér el, befelé, önmagában kér
kedvén, lelke gőgösen fuvalkodik fel; ezért 
nagy gondja legyen rá, hogy a félelem tőré
vel sebezgesse önszívét, hogy míg mások 
sebét gyógyítgatván egészségüket vissza
adja, saját egészségét elhanyagolva beteg
ségbe ne essék; hogy míg felebarátain segít, 
magáról meg ne feledkezzék, s másokat fel
emelvén önmaga el ne essék. Sokak esésé
nek volt már oka erényességük kiválósága; 
mert míg rendületlenül bíztak önerejükben, 
hanyagságuk miatt váratlanu] tönkremen
tek. Midőn u. i. az erény ellenszegül a hi
báknak, a lélek gyönyörködik benne, és 
bizeleg önmagának, aminek következmé
nye, hogy az erkölcsös életű ember felhagy 
önmagának féltő ellenőrzésével s elbiza
kodva, nyugalomba helyezi magát. Az így 
tétlenkedőnek a ravasz ámító sorban el
számlálja jótetteit, s mintha másoknál kivá-
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lóbb volna, kevély elképzelésekre ragadja 
őt. Ebből aztán az kerekedik ki, hogy az 
erényekben való hiú éldelgés ássa meg a 
lélek sírját az igaz Bíró mérlege szerint. 
Mert midön valaki cselekedeteire emlékez
vén felfuvalkodik, az alázatosság Ura előtt 
alázuhan. Azért is mondja az Irás a kevély
kedö léleknek: Kinél vagy te szebb? Szállj le 
és pihenj a körülmetéletlenek k(jzött. (Ezek. 
32, 19.) Mintha kifejezetten ezl mondaná: 
Mivel erényeid szépsége miatt felfuvalko
dol, éppen ez a szépséged idézi elő bukáso
dat. Azért Jeruzsálem jelképében is ily meg
róvásban részesül az erényeiben kevély
kedő: Tökéletes voltál ékességemben, me
Iyet rád adtam, úgymond az Or. De te elbi· 
zakodtál szépséged miatt és parázna lettél 
hirneved miatt. (Ezek. 16, 14--15.) Akkor 
bízza el u. i. magát valaki szépségében, mi
dőn erényeinek érdemein örvendezve, ön
telten dicsekszik. De épp ez az elbizakodás 
hűtlenségre viszi; mert midőn a meghódított 
lelket gondolatai rászedik, a gonosz szelle
mek különféle bűnökre csábítják, s így meg
rontják öt. Jól megjegyzendő pedig, hogy 
ez mondatik: Parázna Jettél hírneved miatt: 
mert midőn valaki mennyei úráról megfe
ledkezik, rögtön a maga dicsőségét kezdi ke
resni, s mindazt a jót, amit az ajándékozó 
dicsöségének előmozdítására kapott, önma
gának kezdi tulajdonítani; egyre nagyobb 
hímévre törekszik, s azon van, hogy min
denki előtt csodaszámba menien. Hirne
véért tehát hűtlenkedik; minthogy elsza
kadva törvényes páriától dkRvágyán KP.· 
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resztül a gonosz szellemnek hódol. Azért 
mondja Dávid: Fogságba juttatta erejüket, 
Ellenség kezére ékességüket. (Zsolt. 71, 61.} 
Mert csakugyan fogságba esik az erő és 
az ellenség kezeibe kerül a szépség, midőn 
az az ősi ellenség az erényekben való ke· 
vélykedés által hatalmába keríti az elámí
tott lelket: amely erény-miatti felfuvalko· 
dás mégha teljesen meg nem hódítja is, de 
azért a választott lelkeket is gyakran kísér
tetbe hozza; midőn aztán ezek kevélységük
ben magukra maradnak, elhagyatottságuk· 
ban újra félelem szállja meg őket. Azért 
mondja u. i. újra Dávid: Mikor dúslakodtam, 
így szóltam: Nem Jogok meginogni sohasem 
(Zsolt. 29, 7.). Mikor azonban ·erényeiben 
elbizakodva felfúvalkodott, mi tőrtént vele 
nemsokára? ö maga megmondja: Ellordítot
tad arcodat tőlem, És én megrendültem. 
(Zsolt. 29, 8.) Mintha ezt akarná mondani: 
Azt hittem erényeimnek kőzepette, hogy 
erős vagyok, magamra maradván azonban 
látom nagy erőtlenségemet. Azért mondja 
újra: Esküszöm és állom, Hogy igazságod 
végzéseid megtartom. (Zsolt. 118, 106.) De 
mivel önerejéből nem lett volna képes meg
őrizni azt, amire megesküdött, megrendülten 
tüstént gyarlósága jutott eszébe. Azért is 
kezdett mindjárt segítségért könyörögni, 
mondván: Teljes megalázás ért, Uram en
gem, Kelts életre, amint megigérted. (Zsolt. 
118, 107.) Sokszor pedig, mielőtt adományai
val kitüntetne valakit az isteni gondviselés, 
előbb gyarlóságát idézi emlékezetébe, hogy 
a kapott jók miatt fel ne fuvalkodjék. Azért 
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Ezekiel próféta is, valahányszor a meny
nyeiek szemléletére ragadtatik, előbb min
dig az emberfia elnevezést hallja; mintha 
nyilván így intené őt az úr: Jól gondold 
meg, mi vagy, nehogy aztán kevélységre 
gerjedjen szíved azok miatt, amiket látsz, s 
midőn a legfölségesebbekbe nyersz beava
tást, jusson eszedbe emberi voltod, s midőn 
elragadtatásban részesülsz, gyarlóságod kor
látja miatt azonnal szállj magadba. Azért 
szükséges, hogy midőn erényeink sokasága 
hizeleg nekünk, vessük gyarlóságunkra lelki 
szemeinket, s az annyira üdvös alázato<>
ságra ébresszük szívünket; ne azt a jót ve
gyük szemügyre, amit tettünk, hanem in
kább, amit tenni elmulasztottunk: hogy míg 
gyarlóságunk érzetében magunkat megaláz· 
zuk, az alázatosság Ura hathatósan megszi
lárdítson a jóban. A mindenható Isten is 
azért szokott úgy tenni, hogy míg jelentő
sen tökéletesekké teszi az előljárókat, némi
képen gyarlóknak is hagyja őket: hogy 
így, midőn feltűnő erényekkel ékeskednek, 
gyarlóságaik hibafoltjairól se feledkezzenek 
meg, s egyáltalában ne kevélykedjenek 
nagy dolgaikkal, mikor még kicsinységek
kel is nehezen küzdenek meg, fordítva: ép
pen azért, mert még a kicsinységeket sem 
bírják maguk alá gyürni, értékesebb tet
teikkel se merészkedjenek kevélykedni. 

Ime, jó ember! a tőled kapott megróvás ér· 
lelte meg bennem az elhatározást, hogy meg
mutassam: milyennek kell lennie a lelkipász
tornak. Megfestettem a szép embert, ki 'na
gam csunya vagyok, s másokat a tökéletes-
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ség révébe irányítok, ki magam is még a bű
nök hullámaiban küzködöm. De kérlek, tarts 
fel az élet hajótörésében imádságod mentő
deszkájával, hogy mivel saját terhem elmerít, 
a te érdemed keze felemeljen. 
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