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SZENT AGOSTON

Nlpjainkban a vallásos élet élénk érdeklődése

rnutat a keresztény ókor iránt. Felkeltésében jelen
tős régészeti felfedezések mellett különösen annak
a növekedő felismerésnek van része, amely a
Szentírást és a szent hagyományt a hit és az er
kölcsi élet kimeríthetetlen forrásaiként értékelni
képes. Eredetének, hitelességének tudományos iga
zolása után, ma az érdeklődés főként a Szentírás
nak az élet alakítására értékesíthető jelentősége
felé fordul.

Ez volt már a keresztény ókor nagy tanítómes
tereinek, az egyházatyáknak is magyarázati iránya,
akik az Irás mellett a Krisztustól és az apostolok
tól eredő hagyománynak is koronatanúi· és fenn
tartói. A kettős forrás gazdag áramlású folyásának
medrét szélesítették a hit igazolásával és az erköl
csi élet "rendjét szolgáló útmutatásukkal. Szellemi
atyaságuk értékét és erejét a keresztény őskorban
gyökerező életük, életszentségük, tanításuk igaz
hitüsége,' az Egyház tekintélyüket elismerő tiszte
lete, a vallásos életre a történelem során állandóan
tapasztalható elevenítő, megújhodást közlő hatá-
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suk igazolja. Érthető, ha történeti körülményei nek
változása közben a vallásos lelkület előszeretettel
keresi fel az ősök írásait, melyek klasszikus erede
tiséggel tárják elénk a kereszténység maradandó
lényegét és értékeit.

Hatás tekintetében kiemelkedik az egyházatyák
közül S Z e n t A g o s t o n (354-430). Neki jutott
az a történeti küldetés, hogy az antik görög-római
műveltség szellemi értékeit átmentse s a keresz
tény kultúra alapjaiba beépítse. Abban a korban
élt; amelyben a már birodalmi vallássá lett keresz
ténységnek még kemény küzdelmet kellett folytat
nia a pogány gondolkodással és hagyományokkal
s az egyházi hit tisztaságát kellett megvédenie a
szekták a lényeget veszélyeztető ferdítéseivel szem
ben. Akkoriban már hanyatlóban volt a római vi
lágbirodalom ereje, belső szakadás és a barbár né
pek előnyomulása fenyegette létét. De még magáé
nak mondhatta az ókor szellemi örökségét..

Aurelius Augustinus Észak-Afrika Numídia né
ven a római birodalomba bekebelezett tartornányá-.
nak szülőtte, eredeti hivatásától, a szónoklattan
mesterétől megkívánt műveltségét a római klasz
szikusok rnűveiből szerezte s az akkori kultúra je
lentős központjaiban értékesítette és gyarapította.
Egyházi rnűködése során hazájában nemcsak Nyu
gat, hanem Kelet teológusainak a műveit is meg
ismerhette. Mélyreható és éles szelleme a sokoldalú
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hatás nyomán olyan szellemi kincsestárt halmozott.
fel, amelyből a római birodalom romjain felépülő
keresztény kultúra bőségesen meríthetett,

De Szent Agoston nemcsak tudásának gazdag
ságával hat, hanem személyének közvetlenségével
is. Legközelebb lép hozzánk az istenkeresés küz
delmes útját elénk táró Vallomásaiban, az önma
gába mélyedő lélekrajz klasszikus értékű alkotásá
ban. De többi műveiben is nemcsak írójuknak gon
dolatait kapjuk, de szíve dobbanását is megérez
zük. Mert Agoston számára az igazság nemcsak
az értelmet érdeklő kérdés, hanem a boldogságra
vágyó ember legmélyebb igénye is. Pogány, a ke
resztségben csak halála előtt részesülő atyjának
szenvedélyes természetét és keresztény anyjának
szelíd, finoman érzékeny lelkületét örökségképpen
hordozva önmagában élte meg az emberi lélek
nagy ellentéteit, amelyek ész és szív, test és lélek,
bűn és kegyelem szembenállásának feszültségében
jelentkeznek s feloldódásukat keresik.
" Fejlődese során az anyjától, Monikától kapott
vallásos nevelés hatásának vetélytársa lett a tehet
ségével együtt kifejlődő mohó vágyakozás a hír
név után s az érzéki természet heve, mely hosszú
időre bénítólag kötötte le nagyobbra hivatott szel
lemi képességeit. Becsvágyát nem elégíti ki a kar
thágói rétori katedra, azt elhagyva Rómában "keres
érvényesülési teret. Ott szerzett ismeretsége révén
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nyeri el az akkori császári székhely, Milánó egyik
állami szónoklattani tanszékét. De e kitüntető ál
Iás dicsősége sem elégíti kí m-aradandóan. Hosszú
küzdelem után a lelki egyensúlyt és békét az isteni
hívást ellenkezés nélkül, teljes önátadással követő,

hírnévről lemondó, érzékí kötelékkel szakító meg
térés hozza meg s képességeit is teljes kibontako
záshoz segíti.

Szent Agoston lelkí alkata a rnűvész, a filozófus
és a vallásos géniusz szellemi gazdagságából épül
fel. Tekintetét együttesen a valóság oly szemléle
tére élesítik, mely az érzéki tapasztalat tárgyait
jelnek, jelképnek látja s a rejtett, mélyebb jelen
tés, értelem megragadására ösztönöz.

Legkorábban jelentkezett rnűvészi hajlama. El
veszett ifjúkori rnűve a szépről és az arányosról
szólt. De a szép hatását rá egész életén át meg
tartotta, művészi ihletéról fennmaradt művei is
tanúskodnak. Saját bevallása szerint azok közé tar
tozik, akik késztetve érzik magukat, hogy írásban
fejezzék ki élményeiket s írás közben fejlődjenek.
(Epist. 143., 2.). A belső, lelki telítettség robbantja
ki a Vallomások Könyvének rnűvészi szárnyalású
sorait. S elméletibb tartalmú fejtegetéseiben is ész
revesszük nemcsak a gondolkodónak, hanem a rnű

vésznek lelki rezdüléseit is. Igyekezik gondolatait
képekkel, hasonlatokkal szemléltetni, ellentétekkel
megvilágítani, szójátékokkal élénkiteni. elmernun-
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kájának művészi közvetlenségű, a formák rnerev
ségét feloldó kifejezésével olvasóját nemcsak gon
dolatai követésébe, de élményvilága közösségebe
js belevonja.

Érdeklődését a filozófia iránt 19 éves korában
Cicero lelkesítő írása, a "Hortensius" keltette fel.
De felébredt vágyakozásának kielégítését hosszú
éveken át tévúton, a manicheusok vallási spekulá
cióinak útvesztőiben kereste. Ez. a vallásfilozófia
és szekta az iráni eredetű éles dualizmust keverte
bele a keresztényeszmevilágba s a hagyományos
egyházi tanításnál mélyebb bölcsesség birtokosának
vallotta magát. Jó és rossz ellentétét a két, egy
mással háborúságban álló öselvnek, a Világosság
nak és a Sötétségnek a harcából értelmezte. Ennek
a harcnak a jegyében magyarázta mind a termé
szet, mind az emberi lélek jelenségeit, ennek' a
szemléletében értelmezte Krisztus alakját és a
Szentírás tanítását is. A bűntől való szabadulást
embertelen aszkézis ellenében ígérte, mely valójá
ban szabadulás helyett inkább a szabadosságra
adott menlevelet. Agoston önmagán tapasztalva a
szekta lélekrontó hatását, felszabadulva alóla,
egyik legfontosabb feladatának tekintette az ellene
folytatott harcot. .

Kiábrándulva a manicheizmusból, rövid időre
megkísértette a platoni Akadémia késői, elfajult
hajtása, az "akadémiai" szkepszis, rnely tagadta az;
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igazság megismerhetőségét. De nem adhatott szá
mára kielégülést és megnyugvást az a filozófia,
mely legmélyebb lelki vágya igazolásának lehető
ségét kétségbevonta.
Döntőbb és rnaradandóbb lett kora filozófiai

irányai közül az újplatonizmus hatása. Az alkonyár
élő görög filozófia ez utolsó erőfeszítése Platon
nagy meglátásait a keleti vallásfilozófia elemeivel
toldotta meg. A létet a személytelen ősvalóságból
eredeztette, melyből öntudatlan szükségszerűség

gel árad az ki, a tőle való eltávolodás mértékében
egyre csökkenő értékű létrétegeket alakítva ki.
Testével az anyagi világgal érintkező ember lelke
révén részesedik a szellemi létben; rendeltetése,
hogy a szellemi lét egyre magasabb fokára jutva
végül egyesüljön az isteni ősvalósággal.

earátai révén ismerkedett meg Augustinus né
hány latinra fordított újplatonikus könyvvel. Meg
ragadta lelkét a szellemi valóság feltétlen felsőbb
ségének kiemelése ebben a rendszerben s igazolását
látta részéről legmélyebb sejtéseinek. Ez a szellem
filozófia fogékonyabbá tette lelkét a keresztény ta
nítás iránt is, a megtéréshez segítő kegyelmi indí
tás engedelmes követésére.

De minél inkább elmerült a keresztény taní
tásba, annál jobban felismerte az újplatonizmus
nak azzal össze nem egyeztethető tételeit is. Ezek
különösen a személytelen s öntudatlan isteni lé-
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nyeg és a személyes isteneszme, a világ panteisz
tikus értelmezése és a bibliai teremtéstörténet, a
megváltásnak és az istenséggel való egyesülésnek
az ember saját erejére bízásában s a megváltás és
a megigazulás kegyelmi tényének az ellentétében
határozattan tudatosulnak előtte. Az ellentéteket
kezdettől világosan látva, mégis felhasználhatónak
találta a keresztény világnézet filozófiai igazolásá
nál az újplatonikusok számos szempontját és gon
dolatvezetését, Különösen megtérése után a Mi
lánó melletti Cassiciacum csendjében írt első filo
zófiai tárgyú dialógusainak fejtegetései mutatják
az újplatonikus gondolkodásmód erős követését.

De Augustinus egyre mélyülő keresztény gon
dolatvilága a platonikus gondolatelemeknek egyre
keresztényibb értelmet és tartalmat ad. A platoni
világszemlélet középpontjában álló ideákat Isten
teremtő eszméivel azonosítja. A múlandó dolgok
nak az örökkévaló ideákhoz való viszonyát a pla
tonizmus a dolgoknak az ideákban mint rnintaké
pekben való részesedése értelmében magyarázta.
Ennek a magyarázatnak újplatonikus-panteista vo
nását törölve Agoston a "részesedés"-nek a keresz
tény tanításnak megfelelő értelmet ad: Isten a te
remtés ténye által részesíti a dolgokat a létben, en
"nek következtében azok Isten alkotó kezének nyo
mát, a szellemi létben is részesülő lények pedig Is
ten képmását hordozzák magukban. Megmarad
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Szent Agostonnál a platonizmusnak a létezők rang
különbségét kiemelő hierarchikus valóságszernlé
lete is s az ember lelki felemelkedéséhez az erköl
csi tisztulás rnegkövetelése, de ez ls keresztény ér
telmet és jelleget kap.
Midőn hazájába visszatérése után visszavonulást

kereső magányából a nép akarata a papi rendbe
emeli, majd pedig rövidesen 396-ban (a mai Algé
riában romokban maradt) Hippo Regius püspöki
székére kerül, az immár hivatása szerint is teoló
gussá lett Augustinus lelkében egyre teljesebbé
válik a Szentírás feltétlen tekintélyének mélységes
tisztelete s a benne való elmélyedés. A Zsoltárok,
Szent János evangéliuma, Sze~t Pál levelei hatot
tak rá legmélyebben, ezeket is idézi legsűrűbben

(gyakran emlékezetből). Egyre határozottabb meg
győződésévé lesz, hogy a magára hagyatkozó ész
bizonyosságszerzés tekintetében nem juthat tovább
a merőben elméleti jellegű igazságoknál, amilyenek
a logikai vagy a matematikai ismeretek. De az
emberi élet méltó alakításához és legfőképpen a
boldogság eléréséhez csakis a kinyilatkoztatás se
gíthet el bennünket. Az emberi lelket legmélyebb
ről rnozgaró nagy kérdésekben az eligazodást Isten
szavának hivő elfogadása adja. Az észnek és a filo
zófiának az a hivatása, hogy a hit aktusa által haj
lékonnyá vált értelem elmélyítse, öntudatos meg-
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győződéssé szilárdítsa az Isten tekintélyével szen
tesitett igazságot.

Az igazságnak az életre való jelentősége tudatá
ban, Szent Agostonnál a hit és ész, a filozófia és
teológia szorosan egybeforr"; szemléletében és taní
tásában az emberi szellem kettős szárnnyal emel
kedik az örök igazsággal azonos Istennel 'való
egyesüléshez. Gondolkodásának vonzási közép
pontja, ahová vezet dialektikus' gondolatmenete
éppúgy, mint nemritkán az elragadtatásig emel
kedő szernlélődése: Isten, aki "mind a létnek az
oka, mind a megismerésnek alapja, mind az élet
alakításnak szabálya ... Mert ha az ember úgy van
teremtve, hogy azáltal, ami benne a legkiválóbb,
érintkezzék azzal, ami minden felett kiváló, azaz
az egy, igaz és jóságos Istennel, aki nélkül egyet
len lény sem létezik, semmiféle tanítás nem épít,
semmiféle gyakorlat nem hoz sikert: úgy őt kell
keresni, -akiben van számunkra mindennek a biz
tonsága; őt kell szemlélni, akiben van mindennek
a bizonyossága; őt kell szeretni, akiben van min
dennek a jósága." (De Civ. Dei VIII. 4.)

Hogy a rnegtérését követő négy évtized alatt
gondolkodása fejlődésen ment át, annak Szent
Agoston volt legjobban tudatában. Ezért látja
szükségesnek, hog}' utolsó éveiben szemlét tartson
írásai felett s a Visszavonások Könyvében (Retrac-
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tationes) megtegye a jónak ítélt helyesbítést vagy
kiegészítést. Javakorbeli és későbbi írásaiban kris
tályosodnak ki legjellegzetesebb és legjelentősebb
formában gondolatai. Összeválogatásuknál és cs0

portosításuknál főképpen a Vallomások Könyve,
a Szentháromságról szóló alapvető teológiai rnűve,

vádlóival szemben a keresztény istenhitet és er
kölcstant védelmező és igazoló történet-teológiai
rnűve, az Isten Városa, a keresztény hitrendszert,
erkölcs- és kegyelem ta nt fejtegető könyvei és vita
iratai, Szent János evangéliumához és a Zsoltárok
hoz írt elmélkedései, a lényeges kérdéseket sokszor
érdekesen megvilágító beszédei és levelei jönnek
tekintetbe.

Szent Agostonnál még nem találjuk a későbbi
skolasztikát jellemző rendszertani szempontokat és
kereteket. írásai az élet körülményei során felve
tődött problémákhoz, szükségletekhez igazodva az
alkalomszerűség jellegét viselik magukon. Bizonyí
tásmenete sem alkalmazkodik mindig aszigorúan
megkivánt dialektikus formákhoz, inkább intuiciéi
nak, élményszerű meglátásainak eredeti módú ki
fejezése. Ha nincs módunkban főbb műveit scm
olvasni, legjelentősebb gondolatainak összeállítását
írásaiból magunknak kell megkísérelnünk. Négy
eszmekörbe foglal hatj uk azokat.

Önmaga jelöli meg az első témakört kevéssel
megtérése után írt "Önmagával folytatott beszél-
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gctései"-ben (Soliloquia). A vallási élet alapvető
kérdése ez: ls/ell és a lélek viszonya. Az Istenhez
vezető utak közül Szent Agoston a legközvetle
nebbnek az önmagunk lelkéből való kiindulást
tartja. Ezért sürgeti az önmagunkbatérést. A külső,

érzéki világba elmerülve az a veszély fenyegeti az
embert, hogy lelkét is valami érzéki, testszerú do
lognak gondolja, aminek önmagától való elidege
nülés, önmaga elvesztése lesz végzetes következ
ménye.

A modern lélektant is bámulatba ejtő éleslátás
sal világít rá Augustinus a lelki élet titkaira. Ha
tározottan szembeállítja a testi, érzéki jelenségek
térbeliségével a csak időben lefolyó, sajátszerű tu
lajdonságokat mutató lelki tényeket, melyek köz
vetlenebb tapasztalatunk tárgyai, mint a csak ér
zékeinkkel megközelíthető külvilág. A belső szem
lélet finom megfigyelésével derít fényt az öntudat,
a képzelőerő, az értelem eredeti, öntevékeny rnű

ködésére; élesen megkülönbözteti a lépésben ha
ladó fogalmi ismeretet, amellyel a múlandó dol
gokkal foglalkozó tudomány dolgozik, az örökké
való lényegeket közvetlenűl szernlélő bölcsesség
től, mely áldott pillanatban Isten lényének meg
érintéséig juthat. Éles tekintete behatol az emlé
kezet rej tekei be, feltárja a tudatalatti világ jelen
tőségét, eredeti módon látja meg e lélek időt mérő

funkcióját. S az akarat- és érzésvilág jclentőségét
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az ember életére alig jellemezte valaki eredetibb
módon őnála.

Elmélyedve lelki világunkba, nem nehéz Isten
létéről bizonyossághoz jutni. Ez a tudat indítja
Szerit Agostont eredeti, az igazság létéből és érvé
nyéből merített istenérvének felállítására. Kiindul
abból a tényből, hogy a dolgokról, cselekedetekről,
történésekről ítéleteket alkotunk, értékeljük azo
kat. Itéleteink irányító elvei oly feltétlen érvényes
séget fejeznek ki, melynek eredetét nem kereshet
jük sem a magunk változékony elméjében, sem a
dolgokban, melyek az örök elvektől való megha
tározottságot, azok alá rendeltséget mutatnak. Az
elménken és á dolgokon uralkodó elvek, törvények
felettünk álló abszolút Értelmet, Igazságot követel
nek meg, mely rnind az értelmi elveknek, mind a
létezőknek ősforrása.

Isten, az örök igazság, Szent Agoston szerint ér
telmi világunk fénye, megvilágosítója. Nemcsak a
természetfelettí igazságok közlője. de természetes
ismereteink irányítója is az igazság megismerésé
ben. E bensőséges kapcsolat mellett nagy jelentő
ségű az igazság megismeréséhez az embernek az
Isten' szándékaihoz méltó erkölcsi állapota. De
szellemi lelkünknek e szoros viszonya Istenhez nem
jelenti földi életünkben Isten közvetlen látásának
lehetőséget. Mélységes istenélményei mellett Szent
A~oston ugyancsak hangsúlyozza Isten lényének
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feltétlen felettünkállását, transzcendentiáját, rnely a
hatásaiban megmutatkozó i'steni jelenlét mellett
sem képesít magának az isteni lényegnek felfogá
sára. Testhez kötött lelkivilágunk mellett köny
nyebb arra feleletet adni, mi nem, mintsem hogy
mi az Isten.

Isten megismerésénél segítségünkre van a kinyi
latkoztatás. Belőle tudjuk, hogy Isten három sze
mély egysége. Szent Agoston szellemi képességének
javát veti bele leghosszabb ideig .készült művébe,
melyben a Szentháromság misztériumát igyekszik
emberi felfogásunkhoz közelebb hozni. Támpontot
nyújt számára az Írás tanúsága, mely szerint az
ember Isten képmására teremtetett. Páratlan pszi
chológus zsenije az ember lelki életében mint az
eredeti hasonmásában találja meg az alapot, amely
ből, semmiesetre sem az azonosság, mégis a ha
sonlóság értelmében következtetést tehetünk Isten
belső életére, az isteni személyek egymáshoz vonat
kozására. De nemcsak az emberben, hanem az ér
telmetlen teremtményekben is felismerni vél i
Augustinus eleven tekintete a háromságos Istennek
valami homályos nyomát.

De a teremtett világban figyelmének fő tárgya
természetesen az ember marad, aki istenhasonló
ságában "valami nagy dolog", lelki életének gaz
dagságában ..nagy rnélység". Sorsa nem is lehet a
természeti lényekkel azonos enyészet. A lélek ~
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testtől különbőző valóság, szubsztancia, mely a test
halála után is képes fennmaradni. Halhatatlansá
gának bizonyosságát megerősíti az a tény, hogy az
isteni értelemben fennálló örök és változhatatlan
igazság megismerésével azzal oly szoros kapcso
latba jut, mely létbenmaradását is biztosítja. S az
ember boldogság utáni kiolthatatlan vágya csak az
örökkévalóságban, Istennel egyesülésben juthat tel
jes megvalósuláshoz.

A manicheusok, az újplatonikusok magyarázata
a világ eredetéről, a bibliai teremtéstörténet külön
böző értelmezése indítja Szent Agostont arra, hogy
a világ eredetének kérdését s abból következőleg
lsten és a világ viszonyát külőnböző írásaiban is
mételten kifejtse. Elutasít minden olyan tanítást,
mely a világot akár Isten lénye szükségszerű ki
áradásának tartja, akár a teremtés tényét az örök
től létező anyag alakítása értelmében magyarázza.
Határozottan rámutat arra, hogy a kinyilatkoztatás
alapján csak az az értelmezés lehetséges, mely az
anyagot is Isten teremtő alkotásának ismeri el, s
a világgal szemben fenntartja Isten lényének a
transzcendenciáját. Isten nem a maga lényéből, ha
nem a semmiből hozta létre a világot. A "ilág te
remtése egyszersmind az időnek is kezdete.

Ugyanakkor látja a szent tudós a Teremtés
Könyve szószerinti értelmezésének nehézséget is.
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Bölcsen óv attól, hogy a teremtés művének szem
leltető bemutatásában természettudományos leírást
keressünk. A szent könyvnek a teremtés tényének
az igazolása, nem a világ szerkezetének ismertetése
a célja. A természeti tények megfontolása alapján
a maga részéről a Teremtés Könyvében említett
hat napot nem tartja a szokásos, napkeltétől nap
nyugtáig számított napoknak. Eredeti értelmezése
szerint az említett napok "reggele" és "estéje" az
Istent körülvevő angyalok kétféle szemléletére vo
natkozik aszerint, hogy a teremtendő dolgokat Is
ten teremtő eszméiben, vagy pedig megteremtett
valóságukban szemlélik-c. Nem kíván értelmezése
számára kizárólagos jogot és elítéli azokat a vitá
kat, amelyek megsértik az írás által szándékolt sze
retet megerősítését.

Az időbeni egymásutánnál Isten hatalmának ab
szolút voltával jobban összeegyeztethetőnek tartja
a világ egyetlen teremtő aktusnak tulajdonított
létrehozását. Ennek megerősítésére hivatkozik a
Szentírás egyes, különbözőképp értelmezhető he
lyére is. A teremtés pillanatában Isten csak az eget
és a földet hozta létre, a többi lényeket pedig
"okaikban", esirájukban. s a kifejlődésükre alkal
mas időben jelennek meg, bontakoznak azok ki az
érzéki világban. Az újplatonizmus világmagyaráza
tában a Világlélekbe helyezett testetlen, eszmei lét
csirakat Szent Agoston Isten teremtő eszméinek

2*
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tulajdonítja, melyek mint csíraszerű hatóerők rnű
ködnek a teremtett világban s a fejlődés Isten ál
tal irányított és meghatározott rendjét szolgálják.
A világ fejlődésmenetébe állítja bele az ember te
remtését is. A teremtés pillanatában azt az okot
teremtette meg Isten, amelyből a rnaga idejében
létrehozta az embert. A teremtés értelmezésénél
bölcs és szent okossággal óv Szent Agoston az em
beri tevékenység mintájára való elképzeléstől, al.
antropornorfizáló magyarázattól. A teremtés is
teni tevékenység, mely felülmúlja emberi képes
ségünket és képzeletünket.

Minthogy Isten különböző fokban részesítette a
lényeket a létben, a létfokok különbözősége az ér
tékelés szempontjából értékbeli, hierarchikus kü
lönbséget is jelez, aminek az erkölcsi rend szem
pontjából is nagy a jelentősége. Isten a teremtett
világban folytatja fenntartó és irányító, gondvi
selő működését. Nem áll ezzel ellentétben az em
beri akarat szabadsága, mert ezt a képességét Is
tentől kapta, aki azt beállította az okok rendjébe
isteni előretudása szerint.

Nem tulajdonítható Istennek a rossz akarat,
mert az ellenkezik az általa teremtett természet
rendjével. Tény azonban a rossznak a léte. Erede
tének és mibenlétének a kérdése hosszú időn 'át
nyugtalanította Agoston lelkét. A megoldást nem
adhatta a manicheizmus, mely a rosszat valóságos
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szubsztanciának tartotta, hanem az azzal ellenté
tes meglátás. Rossz, romlás, csak a semmiből lét
rehozott, véges jón következhet be, mely a romlás
rnértékében veszít létéből. A rossz tehát léthiány,
melyet Isten megenged, mert ez nem hiúsítja meg
a világ teremtésével maga elé tűzött célt, sőt azt
szolgálja. Csak a részletekre korlátozott szemlélet
móddal szemben, melyet könnyen megzavar a
rossz látása, a világ nagy egészében az ellentétek
kiegyenlítőelő összhangjából felépülő fenséges rnű

alkotás.
Püspöki működése során a manicheizmus mellett

egyéb tévtanokkal is fel kellett vennie a harcot
az egyházatyának: a pelagianizmussal és a donatíz
mussal. A velük folytatott vitának jelentékeny ré
sze lett abban, hogy Krisztus megváltó rnűködésé

nek kegyelemszerző hatását és az Egyház mivoltát
és rendeltetését kifejtse.

Pelagius brit származású szerzetes aszketikus
buzgalmában az emberi akarat jóra ösztönzésé
nek szándékával az akarat szabadságát túlérté
kelve alapvető keresztény rantételekkel jutott ellen
tétbe. Szerinte Adám bűne csak neh ártott, a rossz
példán kívül nem lett annak más következménye
utódaira. Az emberi természet ma is olyan, ami
lyennek Isten eredetileg teremtette, nem tett abban
kárt az első ember bűne; nincs eredeti bűn, csak
személyes bűnök vannak. Az ember isteni támoga-
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tás nélkül, a maga, erejéből képes az erkölcsi tör
vényt megtartani, megszerezni a tökéletes szerit
séget és kiérdemelni az örök életet, Isten boldogító
színelátását.

Eredeti nézeteivel kiváltott vita során Pelagius
és követői (közöttük a legtehetségesebb volt Julia
nus ecclanumi püspök) a kegyelem természetfe
letti jellegét és szükségességét csak abban az ér
telemben voltak hajlandók elismerni, hogy az (ta
nításban, példában, szertartásban nyilvánuló) külső
ösztönzés az üdvösséges cselekedetre, de nincs belső
hatása az akarat rnűködésére és a lélek állapotára.
Krisztus kegyelme a személyes bűnök bocsánatára
szolgál és a mennyek országának elnyerésére. Ez
a kegyelem kiérdemelhető a természeti képessé
gek segítségével, hasznos az erkölcsi törvény
könnyebb megtartásához. de nem feltétlen szüksé
ges, A kegyelem belső, lelki alakító hatását elis
merte az eretnekség enyhébb formája, (a szemipela
gianizrnus), de ez is az üdvözítő hitre térést, a
megigazult ember állhatatosságát a jóban, a külön
böző kegyelmek kiérdemlését az ember természetes
képességeinek tulajdonította.

Szent Agoston írásainak hosszú sorát a pelagiá
nus naturalizmus megcáfolására fordította. Isten és
ember viszonyának, Krisztus megváltói műve érté
kének, a bűn és az üdvözülés kérdéseinek meg
hamisítását, az egész keresztény élet tévútra jutta-
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tását látta abban. Nem csekély mértékben a sa
ját tapasztalatára is támaszkodva, erős kifejezé
seket, sötét színeket nem kímélve jellemzi az em
ber Isten kegyelméből kapott eredeti természetet,
a bűn következtében az egész emberi nemet ért
veszteséget és sérültséget. Az értelem és akarat
helyes belátásával és törekvésével szembehelyez
kedő rendetlen kívánság, az akarat szánalmas
gyöngesége, az eredeti épségét vesztett természetre
háruló bűnadósság. eléggé nyilvánvalóvá teszik az
eredeti bűn létezését és következményeit. A lelkük
höz tapadó bűn tudatában kereszteli meg az Egy
ház a személyes bűnt még elkövetni nem képes kis
dedeket.

Fáradhatatlanul hangsúlyozza a szentatya, az
ember elégséges volt önmagának ahhoz, hogy aka
rata rosszra használásával magát a bűn nyomorú
ságába döntse. De nem képes a maga akarata ere
jéből a bűntől szabadulni. Isten nemcsak külső, er
kölcsi jellegű indítással (intéssel, példával) hat az
emberre, hanem mint a létnek fenntartója, csele
kedeteire való közvetlen ráhatással. Ha minden'
erkölcsi tetthez szükséges Isten közreműködése,

még inkább a rossz jóvátételéhez. A gőgje miatt
elbukott embert csak az emberi természetet ma
gáravett Krisztus alázatossága és engedelmesen
vállalt keresztáldozata válthatta meg. Az ő áldo
zata rnindcn kegyelem forrása. O, aki emberi ter-
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mészetünknek lett részese, kegyelme által az isteni
"természet részesévé tesz bennünket. A kegyelem a
lélek benső, szellemi erőit átható, jóra indító is
teni erőhatás, a bűn állapotából a megigazultság
természetfeletti létállapotába emeli a lelket, Isten
gyermekévé és a mennyország örökösévé tesz. Is
tell szuverén hatalmának feltétlen felsőbbségét ér
vényesiti az emberen. Ebben kell keresni az előre

rendelés titkát éppúgy, mint a kegyelemnek min
den jócselekedethez szükséges segítségét. Az ember
kizárólag magáénak csak a bűnt rnondhatja, rnely
u kegyelmi erőhatás hiányában az ember erkölcsi
clerőtlenedését, romlását okozza.

A kegyelem hatékonyságának kiemelésével nem
szándékozik Szent Agonton az akarat szabadsá
gának jelentőségét legyöngíteni. Az eredeti bűn
nem szüntette meg az akarat szabadságát. A ke
gyelmi hatáshoz is szükséges az ember öntudatos.
akarati közrcrnűködése. A kegyelemmel való
együttműködés nem szűntcti meg az akarat sza
badságát, inkább annaktökéletesebb fokához, a jót'
bizonyos belső késztetéssel megtevő szabadsághoz
segít.

Vitázó szcnvedélyébcn, eleven temperamentu
mával u szeritatya szereti az erőteljes, határozott
kijelentéseket, melyek csak a maguk helyén adnak
kielégitő értelmet. Onnan kiragadva s egyéb mon
dásaival szembeállítva nemritkán ellentétesnek
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tűnnek fel. így a kegyelernről éveken át tartó vita
során, a vita fordulatai hoz igazodó némely kije
lentése kizárólagosnak véve, az idők során egy
oldalú értelmezéshez, mások a későbbi teológiai
iskolák élénk vitáihoz yezettek. Mindenesetre ő
tárta fel a kegyelemtan sokoldalú kérdését, ezért
adta neki az egyházi hagyomány a "doctor gra
tiae" nevet.

Szoros összefüggésben áll Szent Agostonnak a
kegyelemről szóló tanítása az' Egyházról vallott
meggyőződésével. Kegyelmeit Krisztus Egyházán
keresztül közvetíti az emberekhez. Az. Egyház lé
nyegét Szent Pál tanításában találja meg, mely
szerint az Egyház Krisztus teste, a hivek Krisztus
testének tagjai. Krisztusnak ezzel megegyező ki
jelentései alapján vallja a hippói püspök, hogy az
Egyház a "teljes Krisztus", az emberré lett Krisz
tusnak, mint fejnek titokzatos továbbélése, tovább
működése a benne való hit és keresztség által be
létestesült tagjaiban. S minthogy Krisztus emberi
lelkét teljességgel áthatja és élteti a Szentlélek, a
benső létegység alapján az Egyháznak is lelke,
életeleme, irányítója, a lelkét, szentségét, kegyel
mét, szeretetét benne szétárasztó Szentlélek. Az
Egyház tehát a hívek egysége Krisztussal a Szent
lélekben. A Krisztus keresztjével történt megvál
tásnak az egyes ember azáltal válik részesévé,' ha
elinek a megváltó, kegyelemközvetítő életegység-
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nek, életközösségnek tagjává lesz. Az egyes tagok
sajátos hivatásuk mellett kőzősségben állnak és él
nek egymással az őket egy testté egyesítő Krisz
tus, a fő által.

Bár az Egyház belső., szellemi lényege szerint
láthatatlan, testben élő emberi tagjaiban egyszer
smind látható szervezet is. Krisztus rendelése és
tényleges elterjedése alapján az Egyház lényeges
tulajdonságaként emeli ki az egyházatya a katolici
tást, az egyetemességet. Benne mutatkozik meg,
igazolódik Krisztus titokzatos testének a valósága.
A katolicitás követelményét és tényét szegezi
szembe az afrikai hazájában (a Donatus és kö
vetői révén) erősen elterjedt donatista szakadással,
mely az Egyházat az igazak gyülekezetének tar
totta s a bűnösöket kizárta. Nagy hatát'ozottság
gal veti ellen, hogy az egységből elszakadt, a világ
egy-egy szűk szögletére zsugorodó szakadár-egy
házak nem tekinthetik magukat Krisztus igazi
Egyházának. Krisztus minden embert üdvözíteni
kívánó szándéka alapján igazi Egyháza egységes
és egyetemes, tagja annak a világ kezdetétől min
den, Krisztus érdemeire tekintettel megigazult
ember.

Bölcs valóságérzékkel számol a szerit püspök az
zal a ténnyel, hogy a katolicitásban kifejezett egye
temesség következtében az Egyháznak különböző
tökéletességű tagjai vannak, sőt bűnösök is van-
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nak soraiban. A földi élet tökéletlenségét az Egy
ház is kénytelen elviselni evilági vándorlásában ;
hivatásához tartozik a bűnösök térítése és eltűrése,
a bűnösök szétválasztása az igazaktól a földi élet
után következik be, amikor az Egyház is eléri
végső formáját, Isten angyalaival történő egyesü
lésével

Krisztustól kapott hivatását az Egyház az. ige
hirdetéssel, híveinek a keresztény életre való ne
velésével és vezetésével, s a szeatségek kiszolgá
lásával teljesíti. Szent Agoston kiemeli a Szent
írás mellett a hagyomány jelentőségét s az Egyház
tekintélyének szilárdságát, melyet igazolnak a cso
dák, az apostolutódok megszakítatlan folytonos
sága, a különböző népekhez tartozó híveinek meg
egyezése, mely ünnepélyesen és erőteljesen az
egyetemes zsinatokon nyilvánul meg. A pozitív
tényekben adott bizonyítékokat többre becsüli a fi
lozófiai okoskodásnál, amint ezt különösen a
manicheusokkal szemben kiemeli.

A szentségekről szóló tanításában rámutat a
szentatya arra, hogy az ember testhez kötött lelki
világára tekintettel, minden vallási közösség érzéki
jeleket használ az érzékfeletti, lelki tartalom ki
fejezéséhez. Főtörekvése arra irányul, hogy az ér
zéki jel által jelzett és közvetített érzékfeletti va
lóság, a szentségi kegyelem megértésére és méltó
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vételére fordítsa a figyelmet s elhárítsa a szentsé
gek rnerőben külsőséges és babonás használatár,
megszentségtelenítését. Azonban a bensőségesség

biztosítása nem igazolja a donatisták eljárását,
akik a szentségi kegyelem közlését a kiszolgáltató
erkölcsi tökéletességétől tették függővé. Vellik
szemben Szent Agoston erőteljesen hangoztatja,
hogy a szentség ereje, hatása Istentől van, kiszol
gáltatója csak a szolga szerepét tölti be; rnéltat
lansága lelke kárára van, de nem hiúsítja meg a
szentség érvényességét.

A szentségekről általában vagy az egyes szent
ségekről nem írt Szent Agoston önálló jellegű
munkát. Alkalmilag tett kijelentései elsősorban a
szentségek az Egyháznak, Krisztus titokzatos tes
tének kiépítésére, egységének megszilárdítására vo
natkozó hatására utalnak. Felismerhető célja nem
az Egyház kezdettől meglévő hitének és gyakor
latának igazolása, hanem a veszélyben látott egy
ség biztosítása. A szentség az Egyház természet
feletti életeleme, mely méltó módon történő fel
vételével az egyént szernélyi megszentelődésével
együtt az Egyház közösségével is egyesíti. Tagjai
val való benső egységében fejti ki az Egyház Krisz
tustól kapott kegyelmi, megszentelő, megnemesítő
hatását. Ezzel a meggyőződéssel emeli ki a szent
püspök a keresztségnek a Krisztus-testbe bekebe
lező hatását; az Eucharisztiának az élet- és szere-



S~ent Agoston 29

tetközösséget szilárdító erejét, Krisztusnak a tagok
kal való benső egységében. A kegyelmi közösség
től bűnével elszakadt tagnak visszafogadását teszi
lehetővé a bűnbánat szentsége, melynél a szent
atya korában a bűn természetéhez igazodó nyil
vános vagy magánvezeklés után adta meg az Egy
ház a feloldozást. Az egyházi rend szentségénél
szépen emeli ki a vezetésre kapott megbizatással
együtt a papi hivatás szolgáló jellegét, amilyen
szellemben azt maga is igyekezett gyakorolni.

A keresztény élet cimen ismertetjük Szent Agos
ton legjelentősebb erkölcsi tanítását. Könnyen ért
hető, hogy nála, ki az elméleti kérdéseket is sze
mélyes vonatkozásban látja, az erkölcs szoros, ben
sóséges kapcsolatban áll világszemlélete egészé
vel. A középpontban álló valóság, Isten, az erköl
csi életének is irányítója és célja. Isten, ki értel
münket megvilágosító hatásával az igazság isme
retére vezet, erkölcsi tudatunknak, értékelő képes
ségünknek is világossága az értelmünkbe oltott
erkölcsi törvény által. A természeti törvény kö
vetése akaratunktól függ, akaratunk s az azt irá
nyító szeretet, a szándék döntő értékmeghatározója
cselekedeteinknek. Erkölcsi életünk s az annak
célját képező boldogság szeretetünk rninőségén dől

el, szeret jük-e azt, ami feltétlen értékességénél. jó-
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ságánál fogva szeretetreméltó, vagy a múlandó ja
vak felé húzó kéjvágy tárgyainál reked ünk-e meg?

Jóra törekvő akaratunk számára Isten az igazi
boldogságot adó legfőbb jó. O az az egyedüli jó,
akit "élvezhetünk", akit önmagáért szeretünk, aki
ben vágyakozásunk nyugvást talál. Minden mást
csak reá való tekintettel, hozzá való vonatkozás
ban szerethetünk, ilyen értelemben "használunk'.
Az istenszeretet így a legfőbb erény, valamiféle
vonatkozásban áll azzal minden más erény. Leg
közelebb állnak hozzá az istentisztelet és az aláza
tesság közvetlenül Istenre vonatkozó erényei.

Szent Agoston örökkévalóságon függő tekin
tete előtt nem válnak jelentéktelenné a földi élet,
a múlandóság javai sem, sőt igazi jelentőséget ép
pen az örökkévalósághoz való vonatkozással kap
nak. Méltatja így a felebaráti szeretet mellett a
múlandó életben szükséges igazmondás, erőslelkű

ség erényeit is. Az örök igazságokba elmerülö
szernlélődő életet sem tartja kizárólagosan kívá
natosnak, hanem az igazság hirdetését, mások ja
vára fordítását sürgeti, mint ahogy a külső tevé
kenységre hivatott ember számára is szükségesnek
tartja a csendes önmagábatérés révén biztosítható
lelki összpontosulást és erőgyűjtést. Az anyagi ja
vakat sem tartja önmagukban rosszaknak, Isten
csak jót teremtett, azok erkölcsi értékét felhaszná
lási módjuk dönti el. Az erkölcsi megtisztulástól
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reméli az afrikai kikötőváros életében bántóan
szembetűnő éles anyagi ellentétek mérséklését, me
lyek kiegyenlítését a donatistákhoz tartozó, kóbor
életet folytató "circumcelliones" csapatainak por
tyázásai is fenyegetően sürgették. A test gondozá
sára, a testi munkára, a házasságra vonatkozó né
zetei bizonyságot adnak arról, hogya hippói püs
pök az embert nem nézte merően szellemi lény
nek, hanem embervolta minden adottságát szá
montartotta és keresztény józansággal értékelte.
Ugyanakkor az evangéliumi tanítás szelleméhez hí
ven vallja a világi életről lemondó, magát Isten
szolgálatára szeritelő élet magasabb érdemét is.

Bár az öntudatos; bensőséges személyi életet te
kinti az erkölcsi élet alapjának, nem hagyja fi
gyelmen kívül az egyházatya az ember társas, kö
zösségi vonatkozásait sem. Az erkölcsi szemlélete
középpontjában álló szerétetben elválaszthatatla
nul összetartozik az isten- és a felebaráti szeretet.
Szent Pál tanításának szellemében, az emberi kö
zösséget az egyéni hivatások különbözősége szerint
tagozódó, szervesen egybetartozó egésznek, élet
összefüggésnek tekinti. Az ember legnagyobb jelen
tőségű képességének a szerétetet látva, lehetetlen
annak társadalmi hatását, erejét, figyelmen kívül
hagynia. Szemléletében a szeretet a közösségi élet
legerősebb köteléke, s a béke, a rend nyugalma
annak legfőbb értéke. A háború, a szolgaság, a
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bűn, a szeretet romlásának következménye. A kü
lönböző irányú szeretet kűlönbőző jellegű közös
séget alakító hatásának tapasztalata adja a "De
Civitate Dei" alapeszméjét is.

Róma 410-ben a gótok által történt kifosztása
nyomán keletkezett izgalomban a birodalom szé
gyenletes hanyatlásának okai közötea pogányság a
kereszténységet vádolja. Agoston védőiratnak
szánt művében a vádat visszautasítva, a történe
lem alakulását az istenszeretet és önszeretet alap
ján szerveződő kétféle ország népe küzdelmében
s a kettő ellentétes erkölcsi életének szernlélteté
sében mutatja be. A kétféle szeretet kétféle népe
nem konkrét formában meghatározható társas
alakulatot, hanem lelki közösséget jelent, melyek
együtt élnek a földi életben, különválasztásuk a
világ végén következik be, mely az Isten országa
végső győzelmét is jelenti.

Egy hanyatló kultúrában, az erőszak, elbizako
dottság, kéjvágy szellemétől erkölcsileg legyengült
társadalomban áhítozott a nagy püspök az Evan
gélium szelleméből megújhódó jobb emberiség
után. Minél kevésbé remélhette ennek megélhető
megvalósulását, annál nagyobb bizalommal volt a
történelmet titokzatos útakon irányító isteni gond
viselés iránt. Hippó falait ostromolták a vandá
lok, mikor lelke elköltözött a földi zarándoklásból
az örök hazába, A háborúk során a város elpusz-
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tult, az ókori afrikai keresztény világ megsemmi
sült. De az egyházatya eszméi, tanítása túlélte az
idő múlását, indító, termékenyítő erejét megtar
totta a keresztény filozófiára, teológi ára, miszti-
kára. "

Mindazt, amit Szent Agoston műveiből az 'olvasó
e kötetben kézhezvesz, az eredetiből fordítottuk.
Munkánkban segítségünkre voltak a jobb magyar
és idegennyelvű fordítások.. Persze mégoly kiváló
fordítás sem képes eloszlatni mindazt a nehézsé
get, ami Augustinus erősen "személyes jellegű, a
klasszikus latin ból átmenetet képező, az egyházi
nyelv kialakítására törekvő stílusából s a külön
böző épségben fennmaradt szövegekből ered. A
szolgai "és túl szabad fordítás közt középutat ke
resve, az eredetinek lehető hű és érthető visszaadá
sára törekedtünk. A tömör, nehezen áttekinthető
mcndatokat, "hosszadalmas bekezdéseket igyekez
tünk felbontani s könnyebben olvashatóvá tenni,
amennyiben az az értelem súlyosabb kára nélkül le
hetséges. Célunk Szent Agoston megszólaltatása lé
vén, a legszükségesebbre korlátozott jegyzeteket a
lap alján közöljük. A használt források és iroda
lom jegyzéke, mely behatóbb tanulmányozáshoz
útmutatásul is szolgálhat, a könyv végén található.



SZENT AGOSTON FÖBB MŰVEI*

,86 Soliloquiorum libri II. (Solil.)
,88-9 De mori bus Ecclesiae catholicae et dc rno-

ribus manichaeorum libri II. (De mor. Ecel, cath.)
,88-95 De libera arbitrio libri III. (De lib. arb.)
390 De vera religione. (De vera rel ig.)
,97.426 De doctrina christiana libri IV. (Dc

doctr, chr.)
400 Confessionum libri XIII. (Conf.)
400-16 Dc Trinitate libri XV. (De Trin.)
401-15 De Genesi ad litteram libri XII. (De

Gen. ad litt.)
413-26 De Civitate Dei coritra Paganos libri

XXII. (De Civ. Dei.)
421 De diversis quaestionibus 8,. (Dc div.

quaest. 83.)
421 Enchiridion seu· de fide, spe, charitatc.

(Enchir.)
-, 421 Contra Julianum haercsis Pelagianac detcn
sorern libri VI. (C. Jul. Pel.)

427 Retratractionum -Iibri II.
429-30 Contra secundarn Juliani responsionem

* Időrendben, zárjelben II használt rövidítés. Egyth
rnűvek reljes címe közölvc.



Szen: Agoston /óbb 1nÚVei 35

imprefectum opus VIlibros complectens. (C. Jul.
Pel. op. imp.)

Enarrationes in Psalmos. (En. in Psalm.)
ln Joannis Evangelium tractatus 124. (In Joan.

Evang.)
Sermones (Sermo) - Epistolae (Epist.)





ISTEN ÉS A LÉLEK

ISTENKERESÉS

Immár csak téged szeretlek, csak téged követlek,
csak téged kereslek. Kész vagyok csak neked szol
gálni, mert csak tc uralkodsz jogosan ; jogodnak kí
vánok alattvalója lenni. Parancsolj, kérlek, és ren
delkezz, amit akarsz, de gyógyítsd meg és nyisd
meg füleimet, hogy meghalljam szavadat! Gyó
gyítsd és nyisd meg szemeimet, hogy intéseidet
meglássam I Űzz ki belőlem minden esztelenséget,
hogy rád ismerj ek. Mondd meg, melyik úton vár
jalak, hogy meglássalak, s remélcm, mindazt, amit
pr.rancsolsz, meg fogom tenni.

Fogadd vissza, Uram, könyörgök, szökevénye
det! Legkegyesebb Atya; már eleget bünhődtem,
elég ideig szolgáltam ellenségeidnek, akiket lá
baid alatt tartasz; eleget voltam a csalfaságok já
téklabdája. Fogadj szolgádnak engem, ki előlük
menekülök, mint ahogy ők is, mikor téged elhagy
talak, befogadtak idegen létemre. Érzem, hogy
hozzád kell visszatérnem : nyisd meg zörgetésemre
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kapudat; rnutasd meg, hogyan juthatok hozzád!
Nincs másom, csak akaratom; nem tudok mást,
csak azt, hogya változó és múlandó dolgokat meg
kell vetni; ami biztos és örökkévaló, azt kell ke
resni. így cselekszem hát, Atyám, mert csak ezt
tudom. De hogy hogyan lehet hozzád jutni, nem
ismerem. Te adj tanácsot, te mutasd az irányt, te
nyújts útravalót!

Ha a hittel találnak meg azok, akik hozzád me
nekülnek, adj hitet; ha az erénnyel, adj erényt; ha
a tudománnyal, adj tudást. Gyarapítsd bennem a
hitet, fokozd a reményt, növeld a szeretetet. O,
mily csodálatos és páratlan jóságod!

Te utánad járok, és amivel megközelíthető vagy,
kérem tőled ismét. Mert akit te elhagysz, elvész:
de nem hagyod el, mert te vagy a legfőbb Jó, akit
igaz úton senki sem keresett anélkül, hogy meg ne
talált volna. Az keresett pedig helyes módon, akit
te helyesen keresővé tettél.

Add, Atyám, hogy keresselek téged, szabadíts
meg a tévelytől; téged keresve helyetted ne másra
találjak! Ha semmi mást nem kívánok, mint té
ged, találjalak meg már, kérlek, Atyám! Ha pedig
még valami felesleges dolog kívánsága van ben
nem, te magad tisztíts meg engem s tégy alkal
massá látásod ra.

Egyébként ennek az én halandó testemnek a jó
létét, amíg nem tudom, mi hasznomra van nekem,
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vagy szeretteimnek, rád bízom, legbölcsebb és leg
jóságosabb Atya. S azért esedezem, amire ezidő
szerint intesz, csak azt kérem végtelen kegyességed
től. hogy teljesen téríts magadhoz s ne engedd,
hogy bármi is akadályt vessen feléd törekvésem
nek. Parancsold, hogy amíg ebben a testben moz
gok és azt hordozom, tiszta életű, nagylelkű, igaz
ságos és józan legyek. Szeressem tökéletesen s töl
tekezzem bölcsességeddel, s legyek méltó hajléka és
lakója a te boldogságos országodnak. így legyen,
így legyen!

- íme, Istenhez imádkoztam."
- Mit akarsz hát tudni?
- Mindazt, amiért imádkoztam.
- Röviden foglald össze!
- Istent és a lelket kívánom megismerni.!
- Semmi mást?
- Egyáltalában semmi mást!

Solil. I. I, l-6.; 2, 7.

'" A "Soliloquia"-km és röbbi korábbi míiveit Sz. Agos

ton dialogusformában írta.
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Isten, ki mindig ugyanaz vagy, ismerjem meg
magam, ismerjelek meg téged!

seui. II. I, I.

Nagy vagy Uram, és felette méltó a dicséretre
.. (144. Zsolt. ~). Nagy a te hatalmad és bölcsessé
.gednek nincsen határa (146. Zsolt. 5). as téged akar
dicsérni az ember, teremtésednek parányi része;
egy ember, aki magával hordozza halandóságát,
magával viszi bűnének bizonyságát, és a bizonysá
got, hogy a kevélyeknek ellenállsz (I. Pét, 5, 5). S
mégis dicsérni akar téged az ember.vtererntésednek
parányi része. Te buzdítod, hogy dicséretedben ta
lálja gyönyörüségét. Mert önmagadért teremtettél
minket, s nyughatatlan a mi szívünk, mígcsak meg
nem pihen benned.

Add Uram tudtomra és értésemre, vajon előbb

kell-e segítségül hívni téged, vagy dicsérni; s előbb

kcll-e ismerni téged, mint segítségül hívni? De ki
hív segítségül, ha nem ismer? Hisz tudatlanságá
ban mást hívhat segítségül helyetted. Vagy inkább
segítségül hívnak, hogy megismerjenek? De hogyan
hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? S ho
gyan higyjenek abban, akit nem hirdettek (Róm.
10, 14)? Akik keresik az Urat, dicsérik majd őt (21.
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Zsolt. 27). Mert akik keresik, megtalálják őt s akik
megtalálják, dicsérni fogják.

Keresni foglak téged, Uram, segitségedet kérve,
és segítségül hívlak benned való hittel, mert meg
hirdettek nekünk. Szólít téged Uram hitem, me
lyet adtál nekem, belém lehelted azt Fiad ember
sége által, hirdetőd szolgálata által.

Canf. 1. 1.

ÖNMAGUNKBA KELL TÉRNI

Mi egyebet is teszünk, amikor bölcsek igyeke
zünk lenni, rnint hogy amilyen elevenséggel csak
tudjuk, arra, amit elménkkel érintünk, valamiképp
egész lelkünket összpontosítjuk, belé helyezzük és
szilárdan od aszegezzük ; hogy lelkünk már ne a
maga külön dolgának örvendjen, amibe a múló
dolgok bonyolították, hanem az idő és tér minden
tartóztatásától szabadultan megragadja azt, ami
mindenkor egy és ugyanaz? ...

Amerre csak fordulsz, műveibe írt nyomokkal
szól hozzád s ha a: külső dolgokba hanyatlasz visz
sza, a külső dolgok formáiból bensődbe hív visz-
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sza, hogy belásd, ami a testen gyönyörködtet -s a
testi érzékeken keresztül csalogat, számok szerint
van elrendezve és keresd, honnan van ez? Térj ön
magadba, és értsd meg, azt, amivel a test érzékei
vel érintkezel, helyeselni, vagy helyteleníteni ' nem
tudod másként, mint csak a szépség önmagadban
bírt törvényei alapján; azokra vonatkoztatod rnind
azt, amit kívül szépnek érzékelsz..

Dc lib. arb. II. 16, 41.

Mi az, ami fel-fellobban előttem s megrázza, dc
nem sebzi meg szívemet, úgy hogy rémület fog el.
és lángra lobbant? Rémület fog el, hogy mennyire
különbözöm tőle, fellángolás, hogy mennyire ha
sonlítok hozzá. Maga a bölcsesség, igen az lobban
fcl előttem, szétszaggatja a ködöt, mely ismét rám
borul, ha bűneim sötétjével és terhével elfordulok
tőle, Mert "úgy elgyengült erőm az ínségben" (~O.

Zsolt. II.), hogy nem tudom a magam javát sem
hordozni, mígcsak te Uram, ki megkönyörültél
minden gonoszságomon, meg nem gyógyítod min
den gyöngeségemet. Mert te váltod ki életemet a
romlásból, te koronázol meg engem könyörülettel
és irgalmassággal, és betöltöd jóval kívánságomat,
hogy ifjúságom megújhódjon mint a sas (102. Zsolt.
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3-j). Mert reménységgel váltattunk meg s türelem
mel várjuk ígéreteidet (Róm. 8. 24-2j).

Coní. Xl. 9. II.

Ne igyekezz kifelé, önmagadba terj : a benső

emberben lakozik az igazság; s ha a magad ter
mészetét változékonynak találod, haladj önmaga
don is túl. De gondold meg, mikor magadon túl
haladsz, az okkereső lelken haladsz túl. Oda töre
kedj hát, ahonnan az észnek a fénye is kigyullad.
I-lova jut ugyanis minden jó okoskodú.ha nem az
igazsághoz? Mert bizony az igazság nem okkeresés
seI jut önmagához, hanem az éppen, amit az ok
keresők kívánnak. Lásd itt azt a megegyezést,
amelynél magasabbrendű nem létezhet,' s légy egy
vele. Ismerd be, te nem az vagy, ami ő: hiszen ő
nem keresi önmagát; te pedig keresve érkeztél
hozzá ; nem térhe li helyen át, hanem a szellemi
lélek lendületével, hogy maga a benső ember ővele,

ki benne lakozik, nem alacsony és testi, hanem fen
scges és szellemi gyönyörűséggel értsen egyet.

Dc vera relig. ~9. 72.

Kételkedtek az emberek, vajon az élet, az em
lékezés, érzés, akarás, gondolkodás, tudás, ítél-
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kezés erejét a levegő, a tűz, vagy az agyvelő, a vér,
az atomok, vagy a négy ismert elemen kívül va
lami ismeretlen ötödik hatásának, vagy magának
a test összetételének, vagy a vérmérséklet ható ere
jének tulajdonítsák-e? S az egyik ezt, a másik azt
igyekezett állítani.

De ki kételkedik abban, hogy él, emlékezik, ért
és akar, gondolkodik, tud és ítél? Mert éppen, ha
kételkedik, él; ha kételkedik, emlékezik, miben ké
telkédik; ha kételkedik, belátja, hogy kételkedik;
ha kételkedik, bizonyossághoz akar jutni; ha ké
telkedik, gondolkodik; ha kételkedik, tudja, hogy
még nincs a tudás birtokában; ha kételkedik, ítél:
nem szabad elhamarkodva hozzájárulni. Ha tehát
valaki bármiről is kételkedik, mindebben nem ké
relkedher; mert ha mindez nem lenne, semmiről
sem kételkedhetne.

De Trin. X. 10, 14.

Ha .csalódom, vagyok. Mert aki nem létezik,
nyilván nem is csalódhat. 19y hát, ha csalódom.
vagyok.

De Civ. Dei. XI. 26.
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Hogyan keresi és találja hát meg magát a lélek,
csodálatra méltó kérdés! Merre irányuljon, hol ke
ressen, vagy merre menjen, hogy találjon? Mert mi
van annyira benn az értelemben, mint maga az ér
telem? De minthogy azokban merül el, amikre sze
retettel gondol, az érzéki, vagyis a testi dolgok
hoz pedig szeretettel hozzászokott, nem képes azok
képe nélkül önmagában lenni. így keletkezik benne
a szégyenletes tévedés, hogy az érzékelt dolgok
képét nem tudja magától megkülönböztetni, hogy
csak magát lássa. Mert a szeretet tapaszával cso
dálatosan összeforrtak azok vele. Ez az ő tisztá
talansága, hogy amikor egyedül magára igyekezne
gondolni, annak tartja magát, ami nélkül nem gon
dolhatja magát.

De Trin. X. 8, II.

Emelkedj túl és ízleld a lelket; emelkedj túl a
lelken is és ízleld Istent. Nem érinted Istent, ha
nem haladsz túl a lelken is; még kevésbé érinted
őt, ha a testben maradsz. Azok tehát, akik a testet
ízlelik, milyen messzire vannak annak a megízle
lésétől, mi az Isten? Mert nem jutnának oda, még
ha a lelket ízlelnék is. Nagyon eltávolodik az em
ber az Istentől, mikor testileg ízlel, és nagy a tá
volság a test és a lélek között; még nagyobb a lé-
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lek és lsten között. Lelkedben a középen vagy: ha
lefelé tekintesz, ott a test; ha felfelé nézel, ott az
Isten.

In Joan. Evang. tr. 20, ll.

AZ IGAZSAG ÖRÖME

Megígértem pedig, ha emlékszel, bebizonyítom
neked, van valami, ami elménknél és eszünknél
magasabbrendű. íme itt van, maga az igazság:
öleld át, ha bírod;és élvezd, s gyönyörködj az Úr
ban, és ő megadja szíved könyörgését (~6. Zsolt.
4). Mert mi nagyobbat kérsz,' mint hogy boldog
légy? S mi boldogítóbb annál, ha valaki élvezi a
rendíthetetlen és változhatatlan, fenséges igazsá-
got?. . .

Sőt bizony, minthogy az igazságban megismer
jük és birtokoljuk a legfőbb jót, s az igazság a
bölcsesség, szemléljük benne és bírjuk a legfőbb

jót s őt élvezzük. Mert boldog, aki a legfőbb jót
élvezi. Ez az igazság ugyanis megmutatja mindazt
a jót, ami valóban az, amit felfogóképességük sze
rint az értelmes emberek egyenként vagy összes
ségükben választanak s élveznek.



Az igazság öröme 47

De amint azok, akik a nap fényénél azt választ
ják, amit szívesen látnak, s aminek a látása meg
örvendezteti őket; ha esetleg köztük vannak jobb,
egészségesebb és erősebb szeműek, legszívesebben
magát a napot nézik, rnely megvilágítja a többit is,
ami a gyöngébbszeműeket gyönyörködteti: így az
elme erős és' életteljes tekintete, rnidőn sok igazat
és változatlant bizonyossággal meglátott, irányu I
veszi magát az igazságot, ami mindent megmutat s
ahhoz tapadva szinte felejti a többit, s abban egy
szersmind a többit is élvezi. Mert ami a többi jó
ban gyönyörűséges, magában az igazságban gyö
nyörködtető.

Ez a mi szabadságunk, ha az igazságnak vetjük
alá magunkat. S ez maga a rni Istenünk, ki meg
szabadít minket a haláltól, vagyis a bűn állapotá
ból. Mert maga az Igazság is emberként szólva az
emberekhez, mondta a benne hívőknek: "Ha ti
megmaradtok tanításom mellett, valóban tanítvá
nyaim vagytok, megismeritek az igazságot és az
igazság szabaddá tesz titeket" (Jn. 8, 3r-32). Csak
azt élvezi a lélek szabadsággal, amit biztonsággal
élvez.

Dc lib. arn. Il. ll. 15-J(.
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Ha az igazságot és bölcsességet nem kívánjuk a
lélek minden erejével, semmiképp sem találhat
juk azt meg.

De mor. Ecel. cath. I. 17. 31.

Hogy az emberi természet mennyire szereti a tu
dást s mennyire nem akar tévedni, már onnan is
érthető, hogy inkább akar valaki ép elmével pa
naszkodni, mint háborodottan örvendezni. Ez a
nagy és csodálatos erő a halandó lények közül
egyedül az ember tulajdona.

Dc Civ. Dei XI. %7.

Az értelmes lélek kiválóbb minden más lény
nél, amit Isten teremtett s legközelebb áll Isten
hez, ha tiszta. S ha vele szeretetben egyesül, át
hatja az értelmi fény és lát, nem testi szemmel, ha
nem lényének ama alapképességével, mely kiváló
ságát adja, azaz értelmével s az értelmi látásban
leli legfőbb boldogságát.

Dc: dív, quaest. 83. q. 46. 1.
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Forduljanak ellenetek dühhel azok,* akik nem
tudják, milyen fáradságba kerül az igazság meg
találása s milyen nehéz a tévedés elkerülése. Dü
höngjenek ellenetek azok, akik nem tudják, mily
ritka és bajos dolog a testies képzeteket az isten
félő elme tisztánlátásával leküzdeni. Dühöngjenek
ellenetek azok, akik nem tudják, mennyi nehézség.
árán gyógyul a benső ember szeme, hogy képes le
gyen a maga napját szemlélni ... amelyről a pró
féta írása szól: "Felkelt nekem az igazság napja".
(Mal. 4, 2.) S amelyről az Evangélium mondja:
"Az igazi világosság volt, mely megvilágosít rnin
den evilágra jövő embert" (Jn. I. 9). Dühöngjenek
ellenetek azok, akik nem tudják, mennyi fohász és
sóhaj kell ahhoz, hogy csak valami kicsi részben
megérthessük Istent. Végül, dühöngjenek ellenetek
azok, akiket sohasem tévesztett meg olyan tévely,
amilyenben benneteket látnak.

En azonban, ki hosszú és sok hányódás után
végre megpillanthattam, mi az a kendőzetlen igaz
ság, amelyet üres mese szavától rnenten fogunk fel;
ki lelkemnek a különböző nézetekből és tévedések
ből gyűjtött üres elképzeléseit alig érdemelten küz-

.. Egy manicheus írására válaszolva hangsúlyozza, nem
a szenvedélytél vezettetve, hanem megérté jóakarattal, de
egyszersmind az igazság tudatában kíván a kérdésekkel
foglalkozni.
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döttem le a nyomorusagomon könyörülő Úristen
által; ki elmém homályának eloszlatására oly ké
sedelmesen vetettem magamat alá végtelenü I ke
gyes orvosom hívásának és csalogatásának ; ki
hosszú ideig sírtam, hogy a változhatatlan és sért
hetetlen Valóság a szent könyvekkel összehang
zásban kegyeskedjék magáról engem bensőleg meg
győzni; ki végül is mindazokat a koholmányokat,
amelyek benneteket a tartós szokás folytán befonva
é< lekötve tartanak, szintén kíváncsian kerestem,
figyelmesen hallgattam, vakon elhittem, állhatato
san bebeszéltem azokat, akiknek tudtam, a más
véleményen lévőkkel szemben makacsul és szeuve
délyesen védelmeztem ; - én egyáltalában nem tu
dok dühöngeni ellenetek. Mint engem abban az
időben, úgy most titeket kell 'elviselnem s veletek
oly nagy türelemmel kell tárgyalnom, amekkorá
val viseltettek irántam felebarátaim, mikor dühöd
ten és elvakultan tévelyegtem a ti tanítástokban.

Contra Episrolam Manichaci (Fundamcnti 1.) 2-3.

A te Örök Igéd, ő a Kezdet, mivcl hozzánk is
szól (Jn. 8, 2j). így szólt testi mivolta szerint az
Evangéliumban s az belecsendült kívülről az em
berek fülébe, hogy higyjenek és belül keressék s
az örök igazságban megtalálják. hol ő mint jósá-
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gos és egyetlen taruto minden tanítványát oktatja.
Itt hallom szavadat, Uram, te mondod nekem,
hogy ő szól hozzánk, aki tanít bennünket. Aki pe
dig nem tanít bennünket, ha beszél is nekünk, nem
nekünk beszél. Különben is, ki más tanít minket,
ha nem az állandó igazság? Mert még a rnúlando
teremtmény intése is az örök igazság felé irányít;
ott valóban tanulunk, ha állhatatosan ráhallga
tunk és örömmel örvendezünk J vőlegény szaván,
(Jn. 3-29·) visszaadva magunkat annak, akitől va
gyunk.

bs azért ő a Kezdet, mert ha "Örökké nem ma
radna meg, tévelygésünkből nem volna hová visz
szatérni. Midőn pedig megtérünk a tévelyből.

igenis a megismerés révén térünk meg. De hogy
ismerethez jussunk, tanít bennünket, mert ő a Kez
det és szól hozzánk.

Coof. XI. 8.

HIT r-:S ÉSZ

A lélek orvossága," melyet az isteni gondviselés
és kimondhatatlan jóság nyújt, igen szép fokoza-

* Amire az credcri bűn okozta sérülrségc rniutr szo

rul rá.

4*
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tában és különbségében. Elosztódik ugyanis .a te
kintély és az ész között, A tekintély hitet követel,
és az embert előkészíti a megértéshez. A megértés
az értelemhez szól, és az ismerethez vezet. Ambár
a tekintély sincsen teljesen az ész belátása nélkül,
mert meggondoljuk, kinek higyjünk; s bizonyos,
hogy a megismert és világos igazság tekintélye a
legnagyobb. De minthogy az időbeli világba ke
rültünk, s annak szeretete akadályoz az örökké
valókban, bizonyos időbeli orvosság, mely nem a
tudókat, hanem a hívőket szólítja az üdvösségre,
nem természet és méltó ság szerint, hanem az idő
rendjében az első. Mert ahová esett valaki, oda is
kell támaszkodnia, hogy felkeljen. Tehát azokra
a testi formákra kell támaszkodnunk annak a meg
ismeréséhez. amiről a test nem ad hírt.

De vera. relig. 14. 41.

Az isteni gondviselés intézéséből történt a pró
féták jövendölésein, Krisztus emberségén és taní
tásán, az apostolok útjain, a vértanúk gyalázásán,
keresztjein, vérén, halálán, a szentek dicséretes
éleéén keresztül mindezekben s az oly nagy eré
nyekben megnyilvánult méltó csoda az idők kívá
nalma szerint.
Amidőn tehát Istennek ilyen nagy -segítségét s
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ilyen nagy haladást és gazdag gyümölcsöt látunk,
fogunk-e kételkedni abban, hogy az az Egyház
rejt bennünket ölébe, amely az emberi nem hitval
lásává lett; az Apostoli Széktől kezdve, a püspö
kök egymásutáni során keresztül a tekintély tető
fokát nyerte el, az eretnekek körülötte folyó csaho
lása ellenére, melyet részben magának a népnek az
ítélete, részben a zsinatok súlya, részben a csodák
méltósága ítélt el.

Ha valaki nem akarja ennek az Egyháznak az
elsőbbséget elismerni, bizonnyal vagy nagyfokú
istentelenségnek, vagy vakmerő elbizakodottságnak
adja jeiét. Mert ha nincsen más biztos út a lélek
bölcsességhez és üdvösséghez jutásához, mint
amit a hit művelt ki az ész számára, mi lehet na
gyobb hálátlanság az isteni támogatással és segít
séggel szemben, mint az az akarat, mely oly nagy
erőfeszítéssel szegül ellen az igazolt tekintélynek?
S ha bármiféle ismeret, ha mégoly jelentéktelen és
könnyű is, elsajátításához tudóst vagy tanítómes
tert igényel, van-e a vakmerő gőgnek kirívóbb pél
dája, mint az, ha nem akarja megismerni az isteni
szentségek könyveit s azok értelmezőit, és ismeret
lenül kész azokat elítélni?

De utilitate credendi c. 17.
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Távol legyen tőlünk, hogy azt gondoljuk, Isten
gyűlöli bennünk azt, amiben a többi élőlénynél ki
válóbbaknak teremtett minket. Távol legyen tő

lünk, mondom, hogy higyjünk anélkül, hogy annak
indokolásáról lemondanánk. vagy azt ne keres
nénk. Hogy tehát az üdvösség tan ához tartozó bi
zonyos dolgokban, amelyeket még ésszel nem fog
hatunk fel, de egykor képesek leszünk rá, az észt
a hit előzze meg, miáltal a szív megtisztul, hogy
felfogja és elviselje a magasabb* ész világosságát,
- ez valóban ésszerű.

Azért indokoltan mondatott a próféta által: "Ha
nem hisztek, nem fogtok érteni" (Iz. 7, 9.). Ezen a
helyen kétségtelenül megkülönböztette a kettőt és
azt a tanácsot adta, előbb higyjünk, hogy amit hi
szünk, képesek legyünk megérteni. Azért, hogya hit
előzze meg az észt, indokoltnak látszott. Mert ha
ez a parancs nem ésszerű, akkor hát ésszerűtlen:

ami távol legyen tőlünk. Ha tehát ésszerű, hogy
bizonyos nagy dolgokhoz, amelyeket még nem fog
hatunk fel. a hit előzze meg az észt, kétségtelenül
bármily csekélyke ész javasolja is ezt, előtte jár a
hitnek.

Azért int Péter apostol, késznek kell lennünk a
felelettel mindenki számára, aki hitünk és- remé
ny-ünk igazolását követeli (I. Pét. 3, 11).... Ha egy

• rsteni ész.
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hívő követeli igazolását annak, hogy belássa amit
hisz, felfogóképességét kell tekintetbevenni, hogy
aszerint megadva az indokolást, megkapja hitének
megértését, amennyire lehetséges; nagyobbat, ha
többre képes, kevesebbet, ha kevesebbre. Csak
vissza ne forduljon a hit útjáról, amíg az ismeret
teljességéhez és tökéletességéhez el nem jutott ...

Nem csekély kezdete Isten ismeretének, ha mi
előtt megismernénk, hogy mi, már kezdjük fel
ismerni, hogy mi nem. Nagyori szeresd az értel
met; mert maga a Szentírás, mely a nagy dolgok
megértése előtt kívánja a hitet, nem válik hasz
nodra, ha nem érted meg helyesen. Hiszen az ösz
szes eretnekek, akik elfogadják annak tekintélyét,
látszólag azt követik, midőn inkább a maguk té
vedését követik. S eretnekek, nem azért, mert a
Szeritirást megvetik, hanem mert nem értik azt
meg.

Epist. 120. ~-4, l~.

Nem hiábavalóság, amit egy ember mondott:
belátni szerctnérn, hogy higyjek. Mert bizonyára
amint éppen beszélek, azért beszélek, hogy higyje
nek, akik még nem hisznek. Am ha meg nem ér
tik, amit mondok, nem. hihetnek. Tehát részben
igaza van az én emberemnek, ha azt mondja: be-
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látni szeretném, hogy higyjem. De nekem is, aki
azt mondom, amit a Próféta: Sőt higyj, hogy be
lássad! . .. Megmondom röviden, hogyan lehet
mind a két álláspontot vita nélkül elfogadni. Értsd
meg szavamat, hogy higyj; higyj, hogy megértsed
az Isten igéjét.

Sermo 43, 9·

Midőn a megértés lehetőségéhez a hit engedel
mességét tanácsoltam, azt is mondtam, az Úr Jézus
Krisztus épp azt fűzte hozzá a következő mondás
ban. Azt találjuk. azt mondta: "Aki kész az ö
akaratát rnegtenni, megismeri a tanításról" (Jn. 7.
17). Mit jelent: "megismerni"? Annyit, mint: meg
fogja érteni. De mit jelent: "aki kész az ő akaratát
megtenni"? Annyit, mint: hinni... ki ne tudná,
Isten akaratát teljesíteni annyit jelent, mint az ő
művét rnűvelni, azaz azt, ami neki tetszik? ..

Mit jelent tehát benne hinni? A hit által. sze
retni, a hit által kedvelni, a hit által hozzáfordulni,
é. az Ő tagjaiba betestesülni. Ez tehát az a hit,
amelyet Isten kíván tőlünk, s nem találja, amit kí
ván, ha nem adja meg előbb, amit találni akar.
Mi más ez a hit, ha nem az, amit az Apostol egy
más helyen nagyon határozottan megjelölt, mond
ván: "Krisztus Jézusban sem a körülmetélés nem
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ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak a hit,
mely a szeretet által működik" (Gal. 5, 6)? Nem
bármiféle hit, hanem az a hit, mely a szeretet ál
tal munkálkodik: ez legyen benned, s akkor meg
fogod érteni a tanítást.

In Joan. Evang. tr. 29. 6,

A SZENTíRAs TEKINTÉLVE

Ki más, mint te, Istenünk, helyezted fölénk a
tekintély erősségét a te isteni Írásodban I Mert az
ég, mely most mint sátorponyva feszül ki felettünk
(103. Zsolt. 2.), felgöngyölődik majd, mint az irat
tekercs (Iz. H, 4). A te Szentírásod tekintélye el
lenben még nagyobb, mióta a halandók, akik által
azt kezünkbe adtad, eltűntek már a halálban. S te
tudod, Uram, te tudod, hogy öltöztetted bőrruhába
32 embereket, amikor bűnük következtében halan
dókká lettek, (Gen. 3, 21). Azért Könyved erőssé
gét, mindenütt egybehangzó igéidet, mint sátor
ponyvát feszítetted ki felettünk, halandó férfiaid
közvetítésével felénk terítetted. Sőt éppen az ő ha
láluk az általuk közölt igék tekintélyének szilárd
ságát magasra kiterjeszti minden fölé, ami alattuk
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van, még az ő életükben nem ilyen magasra feszül
tell terjeszkedett az ki. Akkor még az eget nem fe
szítetted ki, mint a sátorponyvát, még nem terjesz
tetted el haláluk hírét mindenfelé.

. Engedd meg, Uram, hogy bepillanthassunk az
égbe, kezeid művébe; oszlasd el a homályt sze
münkről, mel1yel befedted azt. Itt van a te tanú
ságtételed, melyet bölcsességed ad a kicsinyeknek
(18. Zsolt. 8). Tedd, Uram, teljessé dicséretedet
a gyermekek és csecsemők ajkáról. Mert nem is
merünk más könyvet, mely annyira lerombolja a
gógöt, annyira tönkreteszi az ellenséget és a vé
dekezőt egyaránt (8. Zsolt. ~.), aki ellenáll a veled
való megbékülésnek bűneit védelmezve. Sehol,
Uram, sehol máshol nem találtam oly tiszta igékre,
amelyek úgy ,ráindítottak volna bűneim meg val
lására, úgy belesimították volna nyakamat a te
igád ba s úgy fellelkesítettek volna ingyen szolgála
todra. Engedd, jóságos Atyám, hogy megértsem
az írásokat, hisz azokat azok részére szilárdítot
tad meg, akik alájuk vetik magukat s én alávetem
magam.

Hiszem, hogy a világ firrnamcntuma felett más
fajta, örök és a földi romlás elől elrekesztett vizek
vannak. Zengjék neved dicséretét, dicsérjenek an
gyalaid egünkfeletti seregei, nekik nincs szükségük
arra, hogy ezen irott erősségedre tekintsenek fel
s olvasás útján ismerjék meg igédet. Hisz mindig



A S<.entírás tekintélye 59

látják orcádat (Mt. 18. 10.) S arról olvassák ic idő
ben elhaló szó nélkül akaratod örök elhatározásait.
Olvassák, akarják és szeretik szavadat; mindenha
olvasnak és sohse múlik el az, amit olvasnak. Mert
magát elhatározásaidnak örök, változatlan mivol
tát olvassák, egyben akarják és szeretik is. Köny
vük sohasem csukódik be, se nem göngyölődik fel
az írás előttük; rnert te magad vagy könyvük és
pedig örökké: mert efölé a firmamentum fölé he
lyezted őket, amelyet az alant élő. nép gyöngesége
fölé rendeltél, hogy legyen mire feltekintenie s
megismerje irgalmasságodat, mely téged, ki az időt

alkottad. az időn át hirdet. Mert irgalmasságod,
Uram, az égig ér, igazvoltod a felhőkig (35. Zsolt.
6) A felhők e1rohannak, az ég megmarad. Igéid
hirdetői átköltöznek ebből a világból a másikba;
Írásed ellenben kiterjeszkedik a népek fölé az idők
végéig. Sőt, ég és föld elmúlnak, de a te igéid nem
múlnak el (Mt. 24. 35). Mert az égboltozat össze
göngyöltetik. s ami fölé borult, a mező, minden
ékességével elmúlik, de igéd megmarad örökké
(Iz. 40, 6). Most mint felhőbe burkolt rejtély és
az egek tükrén át látszik, nem a maga valóságában
(I. Kor. 13. 12.); mert bár Fiad kedveltjei vagyunk,
még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Testet
öltve vetette ki ránk hálóját, kedves, kegyes volt
hozzánk, lángralobbantott s illata nyomán igye
kezünk. Mikor azonban majd megjelenik. hasonlók
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leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt, amint van
(J. Jn. 3, 2). Látni, amint van, ez Uram, a mi ren
deltetésünk, ami még nem adatott meg nekünk.

Conf. XIII. lj.

Oly nagy a keresztény írások mélysége, hogy ha
kora gyermekségemtől az elaggott öregségi g leg
több időt rájuk fordítva, teljes szorgalommal s
jobb tehetséggel igyekeznék azokat tanulmányozni,
csak napról-napra haladhatnék bennük előre. Nem
azért, mintha az üdvösséghez szükséges dolgokhoz
csak ily nagy fáradsággal lehetne hozzájutni ben
nük. Hanem, ha valaki itt a hitben megszilárdult,
ami nélkül nem élhetünk jámboran és jól, olyan
sok marad még bennük, amit a titkoknak sokféle
homálya fed el az értésben való haladás elől, Nem
csak a szavakban, melyekkel mondattak, hanem a
megértendő dolgokban is a bölcsesség oly nagy
mélysége rejtőzik: hogy még azzal is, aki erősen
megélemedett, éles felfogású és a tanulás vágyától
hevül, az történik, amit ugyancsak az írás tartal
maz egy helyen: "Mikor bevégzi az ember, akkor
kezdi csak". (Sir. 18, 6).

Epist. m. ,.
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Vigyáznod kell arra. hogy a képletes kifejezést
ne vedd szószerinti értelemben. Erre vonatkozik
az Apostol mondása: "A betű megöl, a lélek pedig
megelevenít" (II. Kor. 3, 6.). Mert testi bölcses
ségre vall, ha valaki a képletes kifejezést szósze
rint veszi. Semmit sem lehet kifejezőbben a lélek
halálának nevezni, mint azt, ha az ember az álla
tot felülmúló képességét, azaz értelmét a betű szol
gai követésével a testnek rendeli .alá. Aki ugyanis
a betűt követi, az átvitt értelmű szavakat is sajá
tos értelemben veszi s a sajátos szóval jelzett dol
got sem vonatkoztatja más értelemre. Ha például
a "szombat" szót hallja. semmi mást nem ért
alatta, csak egyet a hét egymásután következő nap
ból; s ha az "áldozat" szót hallja. gondolkodása
nem jut túl azon a tevékenységen, amit az áldozati
állatokkal, vagy a föld gyümölcsével szoktak vé
gezni, Végülis szánalmas lelki szolgaság, ha a je
leket dolgok gyanánt vesszük s képtelenek vagyunk
értelmünk szemeit a testi teremtmények fölé emelni
az örök világosság befogadására ...

Ehhez a figyelmeztetéshez. hogy t. i. óvakodjunk
a jelképes, azaz az átvitt beszédmódot sajátos ér
telemben követni, hozzá kell fűznünk a másikat is:
a sajátos értelrnűt nem szabad jelképesnek venni.
Meg kell tehát először mutatnunk a módját an
nak, hogyan állapítható meg a beszéd sajátos vagy
képletes értelme. Ez a mód pedig teljességgel a
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következő: Mindazt, amit az isteni kijelenrésben
sajátos értelemben nem vonatkoztathatunk sem
az erkölcsi tisztességre, sem a hit igazságára, kép
letes értelernben kell venni. Az erkölcsök tisztes
sége Isten és a felebarát szeretetéhez, a hit igaz
sága Isten és a felebarát megismeréséhez tartozik.
Reményét pedig kiki a maga lelkiismeretében hor
dozza és ismeretében való előrehaladását érzi.

'Dc Joel. chr. nl. j, 9; ro, 14.

BÖLCSESSÉG ÉS TUDAs

0, bölcsesség, a megtisztult értelern drágalátos
fénye! Nem szűnsz meg inteni bennünket, mi és
milyen nagy vagy: parancsaid a teremtmények
rninden dísze.

Dc .lib. arb. U. 16, 4~.

Nyilvánvaló, ha Isten szándéka szerint élünk,
az ö láthatatlan valóságára irányuló gondolkodá
sunknak az ő örökkévalóságából, igazságából, sze
reretéből kell fokozatosan alakulnia. Mégis ér-



Bolcsesség. h tudds 63

telmi figyelmünk, vagyis gondolkodásunk egy ré
szét a változó és testi dolgok használatára kell for
dítanunk, nélkülük jelenlegi életünk nem tartható
fenn. Nem azért, hogy e világhoz szabjuk magun
kat (Róm. 12, 2.), ilyenféle javakba helyezve cé
lunkat és beléjük fojtva a boldogság vágyát; ha
nem, hogy bármit is cselekszünk az időbelidolgok

ésszerű használatával, az örökkévalók elnyerésé
nek szemléletével tegyük, amazokon áthaladva, az
utóbbiakon csüggve.

Van ugyanis-a tudásnak is helyes rnódja, ha azt
ami benric felfuvalkodtat, vagy felfuvalkodottá
szekott tenni, az örökkévalók szeretetével 1cgyőz

zuk ; az nem tesz felfuvalkodottá, hanem mint tud
juk, épít (I. Kor. 8, I). Hiszen tudás nélkül nem
birtokolhatj uk a helyes élethez szükséges erényeket
scm, melyekkel úgy kormányozzuk ezt a nyomorú
ságos életet, hogy eljusson ahhoz az örök élethez,
amelyik valóban boldog.

Különbség van mégis az örökkévalók szemlelere
és a cselekvés közr, mcllyel helyesen használjuk a
múlandó dolgokat. Amazt a bölcsességnek, emezt
a tudásnak tulajdonitjuk." ...

A bölcsességhez tartozik az, ami nem volt és
nem lesz, hanem ami van és amiről ama örökké
valóságnál fogva, amelyben van, időbeli változás

• Az eredetiben: sapicnrin-scicnria.
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nélkül állítható, hogy volt, van és lesz. Mert nem
úgy volt, hogy létezni megszűnt volna, vagy nem
úgy lesz, mintha még nem lenne, hanem ugyanazt
a létet mindig birtokolta és fogja birtokolni. Mara
dandó, nem úgy mint a helyben és térben rögzí
tett testek, hanem a testetlen természetben olyan
szemléletesen van jelen az értelem tekintete előtt,

amilyen láthatók és tapinthatók a testek a térben a
testi érzékekkel. De nemcsak a térbe helyezett ér
zéki dolgok, tér- és helynélküli, értelmi és testet
len lételvei maradandó létűek, hanem az időben

átmenő mozgások nem érzéki, hanem értelmi elvei
is bizonyosan időbeli átmenet nélkül állnak fenn.

Ezekhez keveseknek sikerül az értelem élével el
jutni s aki eljut eddig, az sem marad náluk, ha
nern mintegy az elme élének visszaverődésével

visszavetődik s a nem múlandó dolgokról múlandó
gondolatot alkot. Ezt a múlandó gondolatot pedig
a lélek rnűvelésére szolgáló ismeretszakok az em
lékezetre bízzák, hogy oda térhessen vissza a gon
dolkodás, ha másra fordulni kényszerül.

Dc Trin. XII. lj. 21; 14. 22-2j.

Nem kell a pogányok babonasága miatt futnunk
a zene elöl, ha abból valami hasznosat meríthe
tünk a szent iratok értéséhez ; nem kell az ö szín-
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AZ ELMÉNK FELETT ALLÚ
ÖRÖK IGAZSAG

Mikor valaki azt állítja, hogy az örökkévalók
előbbrevalók a múlandó dolgoknál, vagy hogy hét
meg három tíz, nem azt állítja, így kell annak
lenni, hanem felismeri, hogy az így van; nem vizs
gáló módjára javítgat, hanem a rátalálo módján
ÖLvendez. Ha már most elménkkel lenne azonos a
megtalált igazság, maga is változó lenne. Gondol
kodásunk ugyanis néha jobban meglátja, máskor
kevésbé, s éppen azért el kell ismernie a maga vál
tozékonyságát.

Ezzel szemben az igazság önmagában megma
rad. Nem növekszik, ha többet látunk meg belőle,

sc nem kevesbedik, ha kevesebbet, hanem teljes
és romlatlan marad, hogya feléje fordulókat meg
örvendeztesse fényével, a tőle elfordulókat vakság
gal büntesse. Sőt, gondolatainkról is szerinte ítél
kezünk, míg róla semmiképp nem ítélhetünk. Hi
szen azt mondjuk: kevésbé érti, mint kellene;
vagy: ért, amennyit kell. Annál többet ért pedig
a gondolkodás, minél közelebb juthat és minél in
kább egybeválhat a változhatatlan igazsággal. Ha
tehát az igazság se nem alacsonyabbrendű, sc nem
egyenlő velünk, nem marad más hátra, mint hogy
magasabbrendű ...
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Bárki fordul is hozzá a nagyvilágon és szereti,
mindenkihez közel van, mindenki számára örök
érvényű; nincs helyhez kötve, de sohasem hiányzik;
kívülről figyelmeztet, belülről oktat; mindenkit,
aki' rátekint, jobbra fordít, senki sem fordíthatja
őt rosszabbra; senki sem ítél róla, senki sem ítél
nélküle helyesen ...

Hozzájárultúl. ha rámutatok olyan valamire, ami
elménk felett áll, el fogod Istennek ismerni, ha
nincs valami annál is felsőbb. Elfogadva hozzájá
rulásodat, mondtam, elegendő, hogy ezt bizonyít
sam. Mert ha van valami ennél is felsőbb, úgy in
kább az az Isten; ha pedig nincs, úgy maga az igaz
ság az Isten. Bármint legyen is, mégsem tagadha
tod, hogy van Isten. Ez volt a kérdés, melynek
megvitatását és megtárgyalását magunk elé tűz

tük.

Ha pedig téged nyugtalanít, hogy Krisztus szent
tanitása szerint hittel valljuk a Bölcsességnek
Atyja van, gondold meg, azt is hisszük, hogy az
örök Atyával egylényegű az általa nemzett Bölcses
ség. De most ezt nem kutatj uk, hanem rendíthetet
len hittel kell vallanunk. Igenis, van Isten, való
ban és a legteljesebben van. Ezt most már, úgy
vélem,. nemcsak mint kétségbevonhatatlan hitigaz-
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ságot tartjuk, hanem az ismeret biztos, bár még
elég gyenge formájában is felfogjuk.

De lib. art. II. 12, ~4; 14. 38; lj, 39.

Minthogy minden művészetben a megfelelőség
tetszik, annak alapján sikerül és szép minden, maga
a megfelelőség pedig arányt és egységet kíván meg,
akár az egyenlő részek hasonlóságával, akár az
egyenlőtlenség fokozás ával : ki az, aki az alapvető
arányt vagy hasonlóságot a testekben találná meg
s azt merné mondani, azon az alapon, mert gon
dosan megvizsgálta. minden test valóban és egy
szeruen egy. Hiszen minden vagy alakbeli vagy
helybeli átmenettel változik és részekből áll, me
lyek a tér megfelelő helyét foglalják el ...

Minthogy rninden művészetnek a törvénye tel
jességgel változhatatlan, az emberi értelem pedig,
melynek megadatott a törvény felfogása, a téve
dés változását szenvedheti el, eléggé nyilvánvaló,
elménk felett áll a törvény, rnelyet igazságnak ne
vezünk. Már az sem lehet kétséges, hogy a változ
hatatlan természet, rnely az eszes lélek fölött van,
Isten; és itt van az első élet és az első lényeg, ahol
az első bölcsesség.

De vera relig. 30", jj-j6; 31, 57.
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Midőn kerestem, milyen alapon ítélem meg az
égi vagy a földi testek szépségét, s mi az a mérték,
amely segítségemre van, hogy a változékony dol
gokról helyesen ítéljek és mondhassam: "ennek így
kell lenni, amannak nem így" - amikor tehát kér
deztern, mi alapon ítélek, mikor így ítélek, - a
magam változó elméje fölött megtaláltam az igaz
ság változatlan és igazi örökkévalóságát.

Conf. VII. 17.

íme, lásd, ha képes vagy rá, a romlandó testtől
nehézkes és sokféle, különböző földi gondolattól
terhelt lélek; íme lásd, ha képes vagy: Isten az
Igazság (Bölcs. 9, I~). Mert írva van: "Isten a vi
lágosság" (I. Jn. I, ~.). Nem úgy, amint a testi szem
lát, hanem úgy, amint lát szíved, mikor hallja, ő az
igazság. Ne kérdezd, mi az igazság; mert mindjárt
szembekerülnek a testi képek homályai és a kép
zetek felhői s megzavarják azt a tisztánlátást, ami
első pillanatra felfénylett benned, amikor kimond
tam: igazság. íme, maradj, ha tudsz ebben az első
pillanatban, rnikor villámszerűen hatott át, hall
ván: igazság. De nem maradhatsz, visszaese1 a
megszokott földi dolgokba. Kérdem, elvégre mi
csoda nehezék buktat vissza, ha nem a Felhálmo-
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zott szenny vágyának a lépe s az idegenben ván
dorlas tévelye?

Dc Trin. VIII. 2, j.

A TEREMTETT VILAG SZAVA

Mit szeretek, mikor téged szeretlek? Nem testi
szépséget, nem múló pompát, nem ezt a barátságo
san szemembe ragyogó fényt, nem sokféle hangnak
kedves összecsendülését. nem a virágok, kenetek,
fűszerek illatát, nem a mannát vagy a mézet, nem
az érzéki ölelésre kínálkozó testet: nem ezeket sze
retern, mikor Istenemet szeretem. S mégis valami
fényt, valami hangot, valami illatot, valami ételt
s valami ölelést szeretek. mikor Istenemet szere
tem, aki fény, hang, illat, elede! és ölelés az én
belső világom számára. Ott ragyog lelkemre a
fény, melyet semmi hely be nem fogadhat; és van
olt hang, mely nem száll el az idővel: és van ott
illat, melyet a szellő cl nem ragad; van ott iz, me
lyet nem ront meg a falánkság; s ami ott egybe
fonódik, nem tépi azt szét a megunás. Ez az, amit
szeretek, mikor Istenemet szeretem.

Dc mi ez? Megkérdeztem a földet, és azt
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mondta: Nem én vagyok; s ami csak rajta van,
ugyanezt vallotta. Megkérdeztem a tengert és mély
ségeit s a csúszómászó lényeket s azt felelték: Nem
rni vagyunk a te Istened, keresd feljebb! Megkér
deztem a fúvó szeleket s a lég birodalma minden
lakójával azt mondta: Téved Anaximenes, nem va
gyok Isten! Kérdeztem az eget, a napot, a holdat,
a csillagokat: Mi sem vagyunk az Isten, akit ke
ressz, - felelték. S így szóltam az érzékeim kapuit
körülvevő mindenséghez: Beszéljetek az én Iste
nemről, mert ti nem vagytok az, mondjatok róla
valamit. És fölkiáltottak hatalmas hangon: O te
remtett bennünket! Kérdése~ kutató szemlélődés
volt és szépségük rá a felelet.

És magamhoz fordultam s így szóltam önma
gamhoz: Hát te ki vagy? S feleltem : Ember. S íme,
szemembe ötlik magamon a test és a lélek, az kí
vül, ez belül. Ezek közül melyikben keressem Is
tenemet? Akit testemmel már a földtől az égig
kerestem, ameddig csak szemeim sugarait hírt
hozókul küldhettem. De nemesebb az a részem,
amely belül van. Hiszen neki, aki parancsol és
ítélkezik, tettek jelentést a test összes követei az
ég és föld s minden bennüklevőnek a feleletéröl,
mondván: "Mi nem vagyunk az Isten" és "O te
remtett bennünket". A belső ember a külső szol
gálara révén szerzett erről tudomást; én a belső

ember tudtam ezt meg, én, a lélek, testem érzékei
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útján. Megkérdeztem a világmindenséget Istenem
felől s az azt felelte: Nem én vagyok, hanem Ö
teremtett engem.

Nem jelenik-e meg minden épérzékü ember előtt
a világ szépsége? Miért nem beszél hát minden
kihez egyformán? Az apróbb és nagyobb állatok
látják ugyan, de nem tudnak kérdezni. Mert hír
vivő érzékeik felett nem uralkodik az ítélő érte
lem. Az emberek azonban megkérdezhetik, hogy
ami láthatatlan Istenben, az értelem a teremtmé
nyek révén felismerhesse (Róm. I, 20). De szeréte
tükkel alárendelik magukat a teremtményeknek s
az alattvalók már nem tudnak ítélni.

Nem is felel a teremtmény a kérdezőnek, ha
nem csak akkor, ha ítél róla.· Nem is változtatja
szavát, azaz szépségét aszerint, hogy az egyik em
ber csak nézelődik, a másik néz és kérdez, hogy
másképp tűnjék fel az egyiknek, másképp a má
siknak. Mind a kettőnek ugyanazon módon mutat
kozik, de az egyik előtt néma marad, a másiknak
beszél. Sőt helyesebben, mindenkihez beszél, de
csak azok értik, akik kívülről vett .szavát belül az
igazsággal egybevetik.

Az igazság pedig azt mondja nekem: Ég és föld,
vagy másféle test nem a te Istened I Ezt mondja
saját természetük. Akinek szeme van, látja, hogy
a tömeg kisebb a részben, mint az egészben. Már
te is jobb vagy, lelkem, mert te élteted tested tő-
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megét, életet adva neki, amit semmiféle test nem
adhat testnek. A te Istened pedig életednek is
élete.

Conf. X. 6.

Kérdezd meg a világot, az ég szépségét, az égi
testek fényét és rendjét, a nappal elégséges nap
ját, a holdat, az éj vigasztalóját;' kérdezd a fák
ban és növények ben termékeny földet, tele állatok
kal, felékesítve az ember számára; kérdezd a ten
gert, a benne rejlő lények sokaságát és sokfélcsé
gét ; kérdezd a levegőt, amennyi szárnyassal csak
létezik; kérdezz mindent és lásd, vajon nem feleli-e
minden a maga módján: Isten teremtett bennün
ket? Nemeslelkű filozófusok is kutatták ezt és a
rnűből megismerték az alkotót.

Sermo 141, 2..

Nem volnának változó jók, ha nem létezne a
változhatatlan Jó. Amikor tehát hallod, hogy ez
vagy az jó, amit lehet más szempontból nem jónak
is mondani, s ha nélkülük, melyek a jóban való
részesedés által jók, képes vagy magát a Jót fel
fogni, amelyben való részesedés által jók; mert
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egyszersmind magát a Jót is felfogod, mikor hal
lasz erről vagy arról a jóról, Ha tehát azokat el
hagyva, képes vagy a Jót önmagában felfogni, Is
tent fogod fel. És ha szerétettel hozzásimulsz,
nyomban boldog léssz. Szégyenletes volna valami
máson csüggni, amit csak azért szeretünk, mert
jó, s nem szeretni magát a Jót, amelytől mindennek
a jósága.

De Trin. VIII. 3. j.

BOLDOGsAGRA VAGYO LELKÜNK
KIELÉGÜLÉSE

Hogyan is áll a dolog, kérdeztern, hozzájárultok
ahhoz," hogy mindenki aki nem boldog, boldogta
lan? Senki sem kételkedett ebben. Mindaz tehát,
- folytattam - akinek nincs meg az, amit akar,
beldogtalan. Ez mindnyájuk tetszésével találko
zott.

Mit kell tehát az embernek megszereznie, hogy
boldog legyen? - kérdeztem tovább. Talán ez is

• Augustinus szülctésnapja alkalmával rendezett ven
dégségerr folytatott vita anyjával és barátaival (386-ból).
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lakománkhoz fog szolgálni, nehogy Licentius étvá
gya figyelmen kívül maradjon; mert úgy vélem,
meg kell szereznie az embernek azt, amit amikor
akar, bírhat. Ez nyilvánvaló, mondották. Annak
tehát, mondtarn, olyan valaminek kell lenni, ami
mindig megmarad, nem függ a sorstól s nincs alá
vetve a változás esetének. Mert ami múlandó és
esendő, nem bírhatjuk azt, amikor és ameddig
akarjuk. Mindnyájan hozzájárultak.

De Trygetius így szólt: Van sok szerenesés em
ber, akik éppen ama törékeny és változásnak alá
vetett dolgokat, amelyek mégis kellemesek erre az
életre, gazdag bőségben birtokolják s nem hiány
zik nekik semmi, amit kívánnak. Azt, aki fél 
válaszoltam neki - boldognak látod-e? Nem lá
tom annak, felelte. De ha azt amit szeret, elveszít
heti, lehet-e félelem nélkül? Nem lehet, mondta.
Arr. azok a szerencsejavak elveszthetök. Aki tehát
azokat szereti és birtokolja, semmiképp sem °le_
het boldog. Senkinek sem volt. erre ellenvetése.

Ekkor anyám: Még ha biztos is abban, rnondá,
hogy mindazt nem fogja elveszteni, mégsem elé
gülhet ki ilyenfajta javakkal. Következőleg bol
dogtalan lesz azáltal, amire mindig rászorul. Mire
ezt válaszoltam neki: Hátha mindezzel bővelkedve
és körülövezve, kívánságának mértéket szab s elé
gedetten, tisztességes és vidám rnódon élvezi azo
kat, vajon nem látod-e az ilyen embert boldog-
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nak? Nem, válaszolta, mert nem azok a dolgok
révén, hanem lelke mértékletessége által boldog.
Kitűnő, mondtam, nem lehet erre mást felelni, nem
is vártam tőled más feleletet.

Semmiképp sem kételkedünk tehát abban, aki
boldog akar lenni, azt kell megszereznie, ami min
dig megmarad s amit semmiféle sorscsapás nem
rabolhat el. Ebben, mondá Trygetius, régóta egyet
értünk, Istent, Iolytattam, örökkévalónak és min
denkor megmaradónak látjátok-e? Ez annyira biz
tos,válaszolta Licentius, hogy nem szorul kér
désre; s a többiek is jámbor áhítattal egyek voltak
ebben. Aki tehát Istent látja, mondtam, az bol
dog ...

De amíg őt keressük, s hogy ezt a szót használ
jam, még nem a forrásnál elégülünk ki a teljes
séggel, be kell vallanunk, még nem jutottunk el a
mi mértékünkhöz. S azért, habár Isten máris segit,
még nem vagyunk bölcsek és boldogok.. Az tehát
a lelkek teljes kielégülése, az a boldog élet, hogy

-hivöen és tökéletesen megismerjük, ki vezet az
igazságra, milyen igazságot élvezesz. miáltal kap
csolódsz a 'legfőbb mértékhez? Ez a három dolog
az értöknek megmutatja az egy Istent, az egy ma
ganvalór. a különféle babonaság hiábavalóságának
kizárásával.

Ekkor anyám visszagondolva a szavakra, me
lyek mélyen emlékezetébe ragadtak 's mintegy hi-
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tére ébredve, örvendezve öntötte ki lelkét papunk
ama versével: Ovjad Háromság a könyörgőketl
(Ambrosius himnusza: Isten, minden teremtője).
Azután hozzáfűzte: Kétségen kívül az a boldog
élet, amelyik a tökéletes élet. Magunkévá kell ten
nünk, hogy ahhoz bennünket gyorsan a szilárd hit,
a vidám reménység s az izzó szeretet vezet el.

De beata vita II. ll; IV. 35.

Jaj a vakmerő léleknek, ki azt remélte, ha tőled
elfordul, valami jobb sorsban lesz része. Hányko
lódik ide-oda, hátára, oldalára, hasára, de mind
kemény, egyedül te vagy a nyugalom. S íme, itt
vagy, s megszabadítasz bennünket nyomorúságos
tévedéseinktól, a te utadra állítasz, megvigasztalsz
és mondod: Fussatok, majd én viszlek, célotokhoz
vezetlek és ott is hordozlak titeket!

Conf. VI. 16. 26.

Van olyan öröm, amelyben a gonoszoknak nincs
részük, csak azoknak, akik neked önmagadért szol
gálnak s akiknek te vagy az öröme. S ez éppen a
boldog élet, raj tad, nálad és miattad örvendeni; .
ez az, nincs más ezen kívül.

Con], X. 22.
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ISTEN ISMERETÉRÚL

Jsten és a lélek

A Háromságról szóló írásunk olvasójának elöl
járóban tudnia kell, azoknak az clfcrdtései ellen
fogunk tollat éberkedve, akik megvetve a hitből

való kiindulást, a megértés kiváncsi és fonák vá
gyától tévedésbe esnek. Közülük némelyek azokat
az ismereteket, amelyeket a testi dolgokról, akár
a testi érzékek tapasztalata révén, akár az emberi
tehetség természetes ereje, a kitartó szorgalom
vagy a művészet segítségével szercztek, a testetlen
és szellemi valóságokra igyekeznek átvinni, úgy
hogy az előbbiek alapján akarják az utóbbiakat
mérni és értelmezni. Vannak azután mások, akik
az emberi lélek természete vagy hajlama alapján
vélekednek Istenről, ha van egyáltalában vélemé
nyük; a tévedés folytán, mikor Istenről vitáznak,
beszédjüket kifosgatott és téves irányelvekkel tűz
delik meg. Ismét vannak másfajta emberek, akik
ugyan az egész teremtett világon, mely valóban
változó, igyekeznek túlhaladni. hogy tekintetüket
a változhatatlan valóságra, Istenre emeljék; de a
halandóság súlyától terhelten amikor egyrészt lát
tatni akarják annak tudását, amit nem tudnak,
másrészt, amit akarnak, nem tudhatnak, nagy me
részséggel állítva feltett nézeteiket, elzárják maguk
elói a belátás út ját, inkább választva azt, hogy
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nem helyesbíti k a maguk ferde nézetét, mintsern
megváltoztatnák azt, amit védelmeznek.

Mind a háromféle embernek, akiket felsoroltam,
egy a baja, tudniillik azoké, akik Istenről a test
szerint vélekednek, s azoké, akik a szellemi te
remtmény alapján, amilyen a lélek, valamint akik
sem a test, sem a szellemi teremtmény nyomári,
mégis téves nézetet vallanak Istenről. Mindegyikük
annál távolabb áll a valóságtól, minél kevésbé
található az, amiről nézetük szól, a testben, a lé
tesült és teremtett szellemi lényben, s magában a
Teremtőben. Mert téved, aki például Istent fehér
vagy vörös szinűnek gondolja; márpedig ezek a tu
lajdonságok állandóan találhatók a testben. De
szintúgy tévedésben van, aki úgy véli, Isten most
felejt, rnost emlékezik valamire, vagy ehhez ha
sonló valamire gondol; de ezek a jelenségek talál
hatók a lélekben. Ha pedig valaki úgy véli, Isten
nek olyan a hatalma, hogy önmagát szülte, ennél
is súlyosabban téved, rnert Isten nemcsak nem
ilyen, de sem nem szellemi, sem nem testi teremt
mény. Mert egyáltalában nincs olyan lény, mely
önmagát szülje a létezés re.

Hogy tehát az emberi szellem megtisztuljon az
ilycsféle tévedesektől. a Szcntírás alkalmazkodva
kicsinységünkhöz. nem vetett meg semmiféle kife
jezést, hogy mintegy táplálva értelmünket, szinte
Fokozatosan emelkedjék az fcl az isteni és magasz-
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tos valóságokhoz. Mikor ugyanis Istenről szól, a
testi"dolgokról vett szavakat használja. így mikor
azt rnondja: "Nyújts szárnyad árnyékában menedé
ket" (I6. Zsolt. 8). És átvett sok szót a szellemi
teremtményről, hogy jelezze, nem azt, hogy így
van, hanem hogy így kell kifejezni, amikor ez áll:
"Én féltékeny Isten vagyok!" (Exod. 20, 5). Vagy:
"Bánom, hogy embert teremtettem I" (Gen. 6, 7).
Egyáltalában nem létező dolgokról pedig nem vett
az Írás szavakat, hogy, belőlük alkosson képletes
kifejezéseket vagy bonyolult rejtélyeket. Ezért ve
szedelmesebb és hiábavalóbb azok árnyléte, akik
a tévely harmadik fajtáj ával zárják el magukat az
igazságtól, azt sejtve Istenről, ami se őbenne, se
bármiféle teremtményben nem található.

A teremtett világban található dolgokból szo
kott a Szentírás mintegy gyermekek számára való
csalogatást készíteni, hogy általuk a gyöngék haj
landóságát mértékkel, mintegy lépésben, a felsőbb
dolgok keresésére ·és az alacsonyabbak elhagyására
indítsa. Amit azonban sajátos értelemben mondunk
Istenről, s ami egyetlen teremtményben sem talál
ható, ritkán állítja a Szentírás. így azt, amit Mó
zesnek mondott: "Én vagyok, aki vagyok" és:
"Aki van, küldött engem hozzátok" (Exod, 3, 14).
Minthogy ugyanis a létet valami értelemben a test
ről és a lélekről is állítj uk, nem mondaná ezt, ha
nem valami sajátos értelemben akarná azt érteni.
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S amit az Apostol mond: "Aki egyedül bírja a hal
hatatlanságot" (I. Tim. 6, 16). Minthogy a lelket is
bizonyos módon halhatatlannak rnondja, s az hal
hatatlan is, nem mondaná: "egyedül bírja", ha az
igazi halhatatlanság nem lenne változhatatlanság,
amelyet egyetlen teremtmény sem bírhat, rnert
egyedül a Teremtőt illeti az meg. Ezt mondja Ja
kab is: "Minden jó adomány és minden tökéletes
ajándék onnan felülről van, alászállva a világosság
Atyjától, akinél nincs változás, sem árnyéka a vál
tozandóságnak" (Jak. I, 17). Es Dávid: "Elváltoz
tatod őket és elváltoznak; te azonban ugyanaz ma
radsz (101. Zsolt. 27-28).

l;Iogy tehát Isten lénye önmaga bármiféle válto
zása nélkül változót alkot, és bármilyen időbeli

mozgás nélkül, időbeli lényeket teremt, - ezt be
látni és tökéletesen megismerni nehéz. Ezértszük
séges lelkünk rnegtisztitása, hogy azáltal ama ki
mondhatatlan kimondhatatlanul látható legyen.
Amíg ez a képességünk nincs meg, a hit a táplálé
kunk, és járható utakon vezettetünk. hogy alkalma
sok és képesek legyünk annak a valóságnak fc;
fogására. Azért az Apostol, bár azt mondja:
"Krisztusban a bölcsességnek és tudománynak
minden kincse rejlik" (Kolossz. 2, 3.), mégis azok
nak, akik már a kegyelemből újjászülettek, de még
testi és földi lények, mint Krisztusban kisdedek-
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nek, nem az Atyával egyenlő isteni ereje, hanem
emberi gyöngesége alapján, mcllyel keresztre feszí
tették, hirdette őt. Azt mondja ugyanis: "Nem
szándékeztarn másvalamit tudni köztetek. mint
Jézus Krisztust, éspedig a Megfeszítettet". Azután
folytatja: "És én gyöngeségben és félelemben s
nagy rettegésben voltam nálatok" (I. Kor. z, 3). S
kevéssel tovább mondja: "Én sem beszélhettem
nektek, testvérek, mint lelkieknek, hanem rnint tes
tieknek; mint kisdedeknek Krisztusban tejet adtam
nektek inni, nem eledelt, rncrt még nem bírtátok
volna el, sőt még rnost sem bírjátok cl': (Uo. 3,
I-Z).

Némelyek, mikor ilyent mondanak nekik, Qa
ragra lobbannak s azt hiszik, gúnyt űznek velük;
éi: többnyire inkább azt hiszik, azoknak, akiktől

ilyent hallanak, nincs mondanivalójuk,· mintsem
azt, hogy nem foghatják fel a mondottakat. De
némelykor észérveket is hozunk fel nekik, nem
amilyent ők kívánnak, amikor Istenről vitáznak",
mert sem ők nem képesek azt felfogni, talán mi
sem ilyent találni, vagy előhozni; hanem' olyant,
amely bebizonyítja nekik, rnilyen ügyefogyottak s
mily kevéssé képesek annak felfogására, amit kí
vánnak. De minthogy nem hallják meg azt, amit
akarnának, vagy azt hiszik, mi ravaszul járunk el,
hogy clrejtsük tudarlanságunkat, vagy rosszindula-
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túak vagyunk, hogy irigységüket felkeltsük, rnéltat
lankodva és háborogva továbballnak.

Dc Trin. I. I, I-3.

Amint te vagy a teljes lét, te ismered egyedül
magadat, aki változhatatlan vagy, változhatatlan
tudásod és változhatatlan akaratod. Lénved tud és
akar változhatatlanul, örök tudással létezik és
akar, örök akaratod van és tud vált~zhatatlanul.
Nem is volna helyénvaló a te színed előtt, hogy
amiképpen az örök világosság ismeri önmagát, ép
pen úgy ismerjen meg a teremtmény valami meg
világosítás erejéből. Ezért lelkern mint a szornjas
föld eped utánad (142. Zsolt. 6). Amint ugyanis
a maga erejéből nem világosíthat ja meg magát,
éppúgy nem képes önmagától vágyat sem kielégí
tcni, Mert "nálad az élet forrása, csak a te vilá
gosságodban látjuk majd meg a világosságot" (35.
Zsolt. 10).

Conf. XIII. 16.

Istenről beszélünk, nem csoda, ha nern fogod
feL Mert amit felfogn ál, nem Isten az. Maradjunk
inkább a tudatlanság kegyeletes bevallásában. mint

B*



a tudás vakmerő fitogtatásában. Ha valamennyire
megérintjük elménkkel Istent, nagy boldogság az,
de felfogni őt, teljességgel lehetetlenség ... Az.
ember boldoggá lesz; ha bensejében érintkezik az
zal, aki mindenkor boldog marad: az éppen az
örökkévaló boldogság. S ami által az ember él, az
örökkévaló élet; ami által az ember bölcs, a töké
letes bölcsesség; ami által az ember megvilágosít
tarik, az örökkévaló világosság. Lásd, rniképpen
válsz te mássá ebben az érintkezésben, mint ami
voltál, de azt, akivel érintkeztél, nem teszed
mássá, mint ami volt. Azt mondom: Isten nem
növekedik annak a részéről, aki őt megismeri; ha
nem a megismerő növekszik Isten "ismereréből.

S~rmo 117. f.

Hogy úgy mondjam, valamelyes tudásunk tudós
tudatlanság, mégis tudás az Isten Lelkéből, ki meg
segíti tudatlanságunkat. Mert amikor az Apostol
azt mondta: "Ha reméljük azt, amit nem látunk,
akkor várjuk türelemmel" - ugyanott hozzáteszi:
"Hasonlóképpen a Lélek is segítségére van erőt
Ienségünknek, mert nem tudjuk, miképp kell kér
nünk, amit kérünk, de maga a Lélek jár közbe ér
tünk" (Róm. 8, 2.5-2.7).

Epist. 129. 28.
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Mondottunk-c, hangoztattunk-e valamit, ami
rnéltó volna Istenhez? Sőt, inkább úgy érzem, hogy
csupán mondani akartam valamit. De ha mond
tam valamit, nem az volt, amit mondani akartam.
Honnan tudom én azt, ha nem onnan, hogy ki
mondhatatlan az Isten? Amit pedig mondtam, ha
kimondhatatlan lenne, nem mondhattam volna.
Nem nevezhető azért az Isten kimondhatatlannak,
mert mikor ezt mondjuk, valamit mondunk. Ezál
tal valami ellenmondás áll elő a szavakban, mert
ha azt nevezzük kimondhatatlannak, ami ki nem
mondható, akkor nem kimondhatatlan az, ami leg
alább kimondhatatlanul állítható. Ezt a szóharcot
jobb hallgatással kikerűlnűnk, mintsem szóval ke
resnünk a kiegyenlítést. Az Isten mégis, bár róla •
méltóképp semmit sem mondhatunk, elfogadja az
emberi szó szolgálatát és azt akarja, .hogy sza
vainkkal örvendjünk dicséretének ., ,

Még -azok is, akik az égen vagy a földön más
isteneket sejtenek, szólítanak, tisztelnek, rnikor
ama Legfőbb Istenre gondolnak, olyan valamire
gondolnak, aminél nagyobbat és magasztosabbat
a gondolkodás el nem érhet. Igazuk van, mert kü
lönböző, részben a testi érzékhez, részben a lélek
felfogásához tartozó javak csalogatják őket. Azok,
akik a testi érzékeknek adják át magukat, vagy
magát az eget, vagy magát az ég legragyogóbb je-
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lenségét, vagy magát a világot gyanítják az iste
nek istenének. Ha pedig a világon túlhaladni igye
keznek, Istent valami fénylő lénynek képzelik el,
akinek hiú feltevésükben, vagy végtelen kiterje
dést, vagy a legjobbnak látszó alakot juttatják,
vagy ember alakúnak gondolják, ha mással szem
ben ezt helyezik előnybe. Ha pedig nem hisznek
egy legfőbb Isten létében, inkább több, vagy meg
számlálhatatlan egyenrangú istenben hisznek; azok
nak a képét is ki-ki a maga ízlése szerint látott
testi kiválóság alapján állítja lelke elé.

Akik azonban értelmük segítségével igyekeznek
Istent megismerni, minden látható testi lény, vala
mint minden változó értelmes és szellemi lény elé
helyezik öt. De mindnyájan szinte vetekedve har
colnak lsten fenségéért : egy sem található köztük,
aki Istennek hinné azt, aminél valami jobb talál
ható. Mindnyájan tehát megegyeznek abban, Isten
az a lény, amit minden másnak elébe helyeznek.

Dc eloerr. chr. r. 6-7.

Isten megnevezhetetlen: könnyebb 'megmonda
nunk mi nem, mint azt, hogy mi ... Keresed, hogy

. mi ö? Amit szem nem látott, fül nem hallott, sem
az ember szívébe fel nem hatolt (I. Kor. '2, 9). Mit
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keresed, hogy nyelvedre szálljon az, ami még nem
szállt szívedbe?

En. in Psalrn. 8l. 12.

ISTEN LÉNYE

Amit a változhatatlan és láthatatlan s a legtel
jesebben élő és magának elégséges természetről ál
lítunk, nem a látott, változó és pusztuló, vagy hiá
nyos dolgok megszokott szemléletéhez rnérendő.

Hiszen már azt is nehezen fogjuk fel tudományo
san, s tudatában vagyunk elégtelenségünknek, ami
testi érzékeink körül hever; vagy hogy magunk is
bensőleg mik vagyunk? Mégsem tiszteletlen, ha a
hivő jámborság a felettünk lévő isteni és kifejez
hetetlen valóság iránt fellobban, nem mintha a sa
jár erőiben való vakmerőség tenné elbizakodottá,
hanem magának a Teremtőnek és Megváltónak a
kegyelme hozza lángba. Mert hogyan fogná fel ér
telmével Istent az ember, aki a maga értelmét,
amivel fel akarja fogni, sem fogja fel?

Ha pedig azt már felfogta, gondosan vegye fi
gyelembe, természetében nincs jobb értclménél; és
lássa, vajon szemleli-e abban egyáltalában alakok
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vonalait, színek ragyogását, térbeli nagyságot, ré
szek egymásmellettiségét, _tömegszerű kiterjedést,
valami helybeni rnozgást, vagy ehhez hasonlót. Bi-.
zonyára semmi ilyent nem találunk abban, aminél .
jobbat nem találunk természetünkben, ti. értel
münkben, mellyel annyi bölcsességet szerzünk,

. amennyire képesek vagyunk.
Amit tehát jobbik részünkben nem találunk,

nem kell abban keresnünk, ami sokkalta jobb an
nál, ami bennünk jobb. Igy azután ha. képesek va
gyunk s amennyire képesek vagyunk rá, Istent gon
dolnunk kell annak a lénynek, aki minőség nél
kül jó, mennyiség nélkül nagy, szükség nélkül te
remtő, ülés nélkül székel, külső alak nélkül min
dent összetart, helyhezkötöttség nélkül mindenütt
jelen van; idő nélkül örökkévaló, önmaga bármi
változása nélkül ll- változás létesítője; és semmit
sem szenved. Aki így gondolkodik Istenről, habár
még nem fogta fel teljességgel lényét, mégis ke
gyelettel óvakodik attól, hogy amennyire képes, ric
képzeljen róla olyant, ami nem ő.

De Trin. V. I, 2.

Ki birtokolja a létet teljesebb mértékben, mint
az, aki szolgájának, Mózesnek mondá: "Én va-
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gyok, aki vagyok", és "Mondd Izrael fiainak: Aki
van, küldött engem hozzátok" (Exod. ~, 14). Min
den más, amit lényegnek, vagy szubsztanciának ne
veznek, járulékokban részesül,* ezek révén törté
nik benne nagy, vagy bármilyen változás. Istenben
ilyen nem lehetséges. S azért Isten egyedül az a
szubsztancia vagy lényeg, amely változhatatlan. Ot
illeti meg valóban maga a lét, amelyből a lényeg
név ered, legteljesebb és legigazibb értelemben.
Ami ugyanis változik, nem tartja meg a létet; s
ami változhat, még ha nem is változna, Isépes lenne
létét, melyet birtokol, elveszteni. így töprengés
nélkül szembetűnik, csak arról, ami nemcsak nem
változik, de egyáltalán nem is változhat, állítható
a lét legigazibb értelemben.

De Trin. V. 2, 3.

Egy és ugyanazt li dolgot jelenti, ha Istent örök
kévalónak, halhatatlannak, múlhatatlannak, vál
tozhatatlannak- mondjuk. Éppenúgy, ha őt élőnek
és értelmesnek mondjuk, ami a bölccsel egyenlő,
ugyanazt jelenti. Mert nem a bölcsesség megszer-

+ Szubsztaucia vagy magánvaló az önállóan fennálló
valóság, a járulék csak azon létezhet (pl. minöség, meny
nyiség).
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zésével lesz bölcs, hanem ő maga a bölcsesség. És
ezt az életet éppenúgy erőnek vagy hatalomnak,
éppenúgy szépségnek mondják, rnert hatalmas és
szép. Mcrt mi lenne hatalmasabb és szebb, mint
a bölcsesség, rnely elér erejével egyik végtől a má
sikig s a mindenséget üdvösen igazgatja (Bölcs. 8,

l). Vagy a jóság és igazságosság Isten természeté
ben elválnak-e egymástól, mint műveiben, mint
Isten két különböző tulajdonsága, egyik a jóság,
a másik az igazságosság? Bizonyára nem, hanem
ami igazságosság, maga a jóság, s ami a jóság,
maga a boldogság. Test nélkülinek, vagy testetlen
nek azért mondjuk Istent, hogy higgyük és beIás
suk, szellem ő és nem test.

Dc Trin. XV. S. 7.

Egyetlen jó létezik, mely egyszerű s ezért egye
dül változhatatlan, ez az Isten. Amir-ez a Jó terem
tett, mind jó, de nem egyszerű s ezért változé
kony ...

Eszerint tehát egyszerűnek nevezzük azt a ter
mészetet, amelynek nem sajátsága, hogy birtokol
jon valamit, amit elveszthet, vagy amelynél a birto
kos nem más valami, mint az, amit birtokol. Az
edény valami más! mint a benne lévő folyadék; a
test valami más, mint a színe; a levegő valami más,
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mint a fény vagy a hő; a lélek valami más, mint
a benne lakozó bölcsesség. Ezek közül egy scm az,
amit birtokol: az edény nem a folyadék, a test nem
a szín, a levegő nem a fény vagy a hő, a lélek nem
a bölcsesség." Ezért el is veszthetik azt, amijük van
és más állapotba vagy tulajdonságba mehetnek
vagy változhatnak át. Egy edény tartalma kiürül
het, egy test elveszítheti szinét, a levegő besötéted
het vagy Iehűlhet, a lélek elveszítheti bölcsessé-
gét. . . "

Egyszerűnek mondjuk eszerint tehát az eredeti
leg és valóban istenit, amennyiben nála nem más
a minőség, más a magán való ; nem is valami más
ban való részesedés által isteni, vagy bölcs, vagy
szent. Különben azt mondja az írás: uA bölcses
ség Lelke sokféle" (Bölcs. 7, 22), mert sokat foglal
magában; de amit birtokol, az is és mindaz egy.
Mert nem sok, de egy bölcsesség az; őbenne a csak
szellemi szemlélettel ismerhető dolgok mérhetetlen
b kimeríthetetlen gazdagsága, a dolgok láthatat
lan és változhatatlan ősclveivel, a tátható és vál
tozó dolgoké is, ő teremtette őket. Minthogy Isten
nem tudatlanul alkot valamit, ezt még egy emberi
alkotóról scm mondhatjuk józanul, továbbá, ha
tudva teremtett mindent, azt teremtette, amit is
mer. Ebből lelkünk elé tárul valami csodálatra
méltó, de mégis igaz dolog; mi a világot nem is-
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mernénk, ha nem lenne; de ha Isten nem ismerné,
nem létezhetne.

De Civ. Dei XI. 10, I-3.

Van helyben és időben változó természet, ilyen
a test. S van olyan természet, mely a helyben sem
miképpen, csak az időben változó, ilyen a lélek.
S van olyan természet, mely sem térben, sem idő
ben nem változhat, ez az Isten. Amit itt valami
módon változónak jcleztem, teremtménynek hív
juk; ami változatlan, a Teremtő. Minthogy pedig
mindent olyan mértékben mondunk létezőnek,

amennyiben maradandó és amennyiben egy, mint
hogy továbbá minden szépségnek formája az egy
ség: bizonyára belátod, ama különböző természe
tek közül, melyik a legfelsőbb, melyik a legalacso
nyabb, bár létezik; rnelyik van középen, nagyobb
a legalacsonyabbnál, de kisebb a legnagyobbnál...
Ama legnagyobb maga a boldogság; a legalacso
nyabb se boldog, se nyomorult nem lehet; a kö
zépső pedig a legalacsonyabb felé hajolva nyo
morúságosan él, a -legfelsőbb felé fordulva boldog
ságban él. Aki Krisztusban hisz, nem szereti a leg
mélyebben fekvőt, nem is gőgösködik a középen, s
így alkalmassá válik arra, hogy a fenségeshez si-
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muljon. S ez az a minden, aminek a megtételére
parancsot, intelmet, buzdítást kaptunk.

Epist. IS, 2.

Változékony a mi értelmünk, tanulás reven
szerzi meg azt, amit nem tudott, s elhanyagolásá
val elveszti azt, amit tudott. Csalatkozik az igaz
látszatával úgy, hogy az igazság helyett a tévedést
fogadja el s homálya mint valami sötétség aka
dályozza, hogy az igazsághoz eljusson. Ezért ez a
lény nem teljes értelemben egyszerű, mert léte nem
azonos az ismerettel, mivel létezhet anélkül, hogy
tudása lenne. Am ez az isteni lénynél nem lehet
séges, mert ő az, amit bír. S azért nem úgy birto
kolja a tudást, mintha számára más lenne a tudás,
ami által tud, más valami a lényeg, ami által van,
hanem mind a kettő egy és ugyanaz.

In Joan. Evang. tr. 99. 4.

Nem szabad hinnünk, más hatással van Istenre
a nyugalom, és mással a tevékenység; mert nem
abban az értelemben mondható hatás alatt állónak,
mintha természetében olyan valami jönne létre,
ami azelőtt nem volt. Aki ugyanis hatás alá kerül,
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szenvedőleges állapotba jut és minden, ami szen
vedőleges állapotú, változó. Tehát az ő nyugalmát
ne gondoljuk restségnek, henyélésnek, ernyedtség
nek, mint ahogy rnűködését scm munkának, erő

feszítésnek, fáradozásnak. O tud nyugalomban
működni és rnűködvc pihenni. Új műhöz nincs
szüksége új elhatározásra, hanem az örökkévalót
hajtja végre. S nem a korábbi tétlenség megbá
násából kezdi alkotni azt, amit korábban nem al
kotott.

De ha korábban tétlenkedett és később alkotott,
(amit nem tudom, hogyan képes az ember megér
teni), ez az úgynevezett "korább" és "később" két
ségtelenül a dolgokban volt, melyek korábban
nem léteztek és később létrejöttek. De őbenne nem
egy másik, következő akarás változtatta meg vagy
szűntette meg a korábbit, hanem egy és ugyanazzal
az örökkévaló és változatlan akarattal hozta létre,
hogya teremtett dolgok ne legyenek, amíg nem
léteztek és azután létezzenek, amikor létezni kezd
tek. Ezzel talán azoknak, akik ilyennek belátására
képesek, csodálatos módon megmutatja, mennyire
nem szorult rájuk, hanem szabad jóságából terem
tette őket, mint ahogy nélkülük megmaradt örök.
kezdetnélküli nem kisebb boldogságában.

Dc Civ. Dei XII. 17. 2.
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Múltat és jövőt találok a dolgok minden rnoz
gásában; a maradandó igazságban múltat és jövőt

nem találok, hanem csak jelent, és ezt múlhatatlan
állapotban, ami nincs a teremtményben. Vizsgáld
a dolgok változását, találni fogod, a voltat és a
lészt ; gondolj Istenre, találod a Vant, melyhcn
volt és lesz nem lehetséges.

In Joan. Evang:' tr. ~8. 10.

Isten nem a mi módunkon tekint előre a jövőbe,
vagy szemléli a jelent, vagy néz vissza a rnúltba,
hanem a mi gondolkodásmódunktól teljességgel
másféleképpen. Mert az ő szemlélete nem a gon
dolkodás változásával történő átmenet egy valami
ről egy másikra, hanem teljességgel változhatatlan
látás. Míg ugyanis az időbeni történések, amennyi
hen jövőbcliek, még nem léteznek, a jelenbeliek
már léteznek, a múltbeliek már nincsenek, ő mind
ezt állandó és örök jelenlétben fogja át; nem más
ként szemeivel, másként elméjével, mert nincsen
lélekből és testből; nem másként most, másként
azelőtt és másként azután. Mert az ő tudása nem
változik a hármas időnek, 'azaz a jelennek, múlt
nak és jöVcínek a változásával, mint ami tudá
sunk: nála airres változás, scm árnyéka a változan
dóságnak (Jak. I, 17). Az ő figyelme nem rnegy át
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egyik gondolatról a másikra, testetlen szemlélete
előtt együtt van minden, amit tud; mert amint az
időbeli dolgokat mozgatja önmaga időbeli rnoz
gása nélkül, ismeri az időt időbeli fogalmak nél
kül.

De Civ. Dei XI. 21.

Isten tehát mindenen széfáradt. Önmaga
mondja ugyanis a Próféta által: "Én töltöm be az
eget és földet" (Jer. %3, .2.4.) S bölcsességéről:
"Egyik végtől elér a másikig s a mindenséget üd
vösen igazgatja" (Bölcs. 8, I). úgyszintén írva van:
"Az. Úr Lelke betölti a föld kerekséget" (uo. I,

7). S hozzá szól az egyik zsoltár: "Hová mehet
nék lelked elől, hová menekülhetnék színed elől?"
(138. Zsolt. 7).

Isten szétáradt a világon, de nem úgy, mintha
minősége lenne a világnak. Hanem a világ ön
magában álló teremtője, ki fáradság nélkül kor
mányozza és teher nélkül tartja össze a világot.
Da nem a hely terein át, mintegy tömeg módján
szétömölve, olyanformán, hogy a világ egyik fe
lére testének egyik fele, a másikra a másik fele
esne, azután egész az egészre. Hanem egyedül
egész a mennyben, egyedül egész a földön, egész
a mennyben és a földön, egyik helybe sem foglal
tan, hanern önmagában mindenütt egész ...
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Még csodálatosabb azonban, hogy bár Isten
mindenütt egészen van, mégsem mindenben lakik.
Mert nem minden lénynek lehet mondani az Apos
tol szavát: "Nem tudjátok-e, hogy Istennek temp
lerna vagytok és az Isten Lelke lakik bennetek?"
(I. Kor. 3, 16). S ezért mondja ennek ellentéte
ként némelyekről : "Akiben nincs meg Krisztus
Lelke, az nem az Övé" (Róm. 8, 9) ... Ezért el
kell ismernünk, Isten mindenütt van istensége je
lenlétével, de nincs mindenütt' kegyelme bennia
kasával.

Episr. 187, '4. 16.

Mi vagy tehát, én Istenem? Mi más, kérdezem,
mint az Úristen? Mert "ki az úr az úron kívü!?"
vagy: "Ki Isten a mi Istenünkön kívül?" (17. Zsolt.
32). Legfőbb, legjobb, leghatalmasabb, legteljeseb
ben mindenható, legirgalmasabb és legigazságo
sabb; a legrejtettebb és a leginkább jelenlévő; leg
szebb ~s legerősebb, szilárdan álló és mégis fel
foghatatlan; változhatatlan, mindent változtató,
sohasem új és sohasem régi; megújítsz mindent s
regiségre veted a kevélyeket, de nem tudják;
mindig rnűködő s mindig nyugalomban lévő;

gyűjtesz. de szükséget nem szenvedsz; hor
dozó és betöltő és oltalmazó; teremtő es táp-

7 BreviArium
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láló és tökéletesítő; keresel, mikor neked mi sem
hiányzik. Szeretsz, anélkül, hogy égnél, buzgól
kodsz és biztonságban vagy; bánkódsz fájdalom
nélkül, haragszol nyugalomban maradva; változ
tatod műveidet, sohasem elhatározásodat; felvs
szed, amit találsz s amit sohasem veszítettél el;
sohasem szorulsz valamire, örvendezel annak, amit
szereztél; anélkül, hogy kapzsi volnál, követelsz
kamatot. A tartozáson felül fizetnek neked, hogy
adósukká tegyenek; de kinek van valamije, ami
nem a tiéd? Visszaadod a tartozást, bár senki
nek sem vagy adósa; ha elengeded, semmit sem
veszítesz.

De rnit mondtunk mindezzel, én Istenem," Éle
tem, Szent Gyönyörűségem! Vagy rnond-e valaki
valamit, ha rólad beszél? Am jaj azoknak, kik
rólad hallgatnak, mert bár beszélhetnének, némák
maradnak.

ConE.!. 4.

A SZENTHAROMSAG

Az ó- és újszövetségi szent könyvek rniudazon
katolikús magyarázói, akiket olvasni médomban
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volt S előttem írtak a Szentháromságról, az Írás
nak megfelelően azt igyekeztek kifejteni, hogy az
Atya, Fiú és Szentlélek ugyanegy szubsztancia
szétválaszthatatlan egyenlőségében az isteni egy
séget foglalja magában. Ennélfogva nem három
Isten, hanem egy Isten van. Bár az Atya szülte a
Fiút s azért a Fiú nem az, aki az Atya; s a Fiú
az Atyától született s azért az Atya nem az, aki
a Fiú; s a Szentlélek se az Atya, se a Fiú, hanem
csak az Atya és Fiú Lelke, mégis egyenlő az Atyá
val és a Fiúval és a Háromság egységéhez tartozik,

Mégsem ugyanaz a Háromság született : Szűz
Máriától, feszítették meg Pontius Pilátus alatt és
temették el, támadt fel harmadnapon és ment a
rnennybe, hanem csak a Fiú. Sem ugyanaz a Há
romság szállt le galamb képében a megkeresztelt
Jézusra (Mt. ;, 16) j vagy pünkösd napján az Úr
mennybemenetele után, midőn heves szélhez ha
sonló hang hallatszott az égből s tűzhöz hasonló
megosztott nyelv jelent meg mindegyik apostol
fölött, csak a Szentlélek szállt le rájuk (Ap. Csel.
2, 2-4). Nem ugyanaz a Háromság szólt a menny
ból: "Tc vagy az én Fiam" (Mk. I, II). akár mikor
János megkeresztelte Jézust, akár mikor vele volt
a hegyen a három tanítvány (Mt. 17, j). Vagy ami
kor hallatszott a szó, mely mondá: "Megdicsőitet
tem és újra meg fogom dicsőíteni" (Jn. 12, 28),
ez csak az Atyának a Fiúhoz intézett szava volt.
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Bár az Atya, a Fiú és a Szentlélek, amikép elvá
laszthatatlanok, azon kép elválaszthatatlanul rnű
ködnek is. Ez az én hitem is, mert ez a katolikus
hit.

Am némelyik ember megütközik azon, ha hallja,
Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szentlélek s
mégis ez a Háromság nem három Isten, hanem egy
Isten. Kérdezik, hogyan értsék ezt, különösen
mikor azt mondják, a Háromság elválaszthatatla
nul működik mindenben, 'amit Isten rnűvel. S
rnégrs bizonyos hangot az Atya hallatott, nem a
Fiú hangja volt az; s csak a Fiú született testben,
szenvedett, feltámadt és szállt a mennybe. S csak
a Szentlélek jött el galamb képében. Megérteni
akarják, hogyan adhatta azt a hangot, mcly csak az
Atyáé volt, a Háromság? S azt a testet, amelyben
a Fiú született, hogyan teremtette ugyanaz a Há
romság? S azt a galambképet, amelyben csak a
Szentlélek jelent meg, hogyan alkotta meg az a
Háromság? Máskülönben nem rnűködik elválaszt
hatatlanul a Háromság, hanem mást tesz az Atya,
mást a Fiú, mást a Szentlélek. Avagy ha némely
dolgot közösen művelnek, mást egymás nélkül,
már nem elválaszthatatlan a Háromság. Szeget üt
az is, hogy van a Háromságbana Szentlélek, akit
sem az Atya, sem a Fiú, sem mindkettő szült, mint
hogy az Atyának és Fiúnak a Lelke.

Minthogy tehát ilyenféléket kérdeznek az em-
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berek és terhünkre esnek, ha Isten ajándékából er
ről tud valamit a rni szegénységünk, amennyire
képesek vagyunk, előadjuk nekik, nehogy sápadt
irigységgel járjuk útunkat (Bölcs. 6, 25). Mert ha
zudnánk, ha azt mondanánk, nem szoktunk ilyen
dolgokról gondolkozni. Ha pedig bevallj uk, hogy
nagy helyet Foglalnak azok gondolkodásunkban,
rnert elragad bennünket az igazság keresésének
szerelme, a szeretet jogán követelhetik az emberek,
közöljük velük, mit tudtunk kigondolni. Nem
rnintha már kezemben tartanám, vagy már tökéle
tes lennék, (mert ha Pál apostol nem fogja fel,
annál kevésbé gondolhatom én, hogy felfogom,
ki messze maradok az ő nyorndokaitól), hanem az
én szerény rnértékemhez képest, ha elfelejtem azt,
ami mögöttem van és nekifeszülök annak, ami
előttem van és törtetek a magasztos hivatás pálya
bérére (Filipp. 3, 12.-14).

Azt kívánják tőlem, mutassam meg, mennyit
tettem meg ebből az útból, hová értem s innen
még mennyi a célhoz vezető út? A szeretet sza
badsága késztet, hogy szolgálatára legyek azoknak,
akik ezt tudni vágynak. De szükséges és Isten meg
adja, hogy midőn az olvasókat szolgálorn, ma
gam is előrehaladjak; li rnidőn a kérdezőknek fe
lelni kívánok, magam is rátaláljak kérdésem meg
oldására. Urunk, Istenünk parancsára és segítsé
gével vállalkoztam tehát erre a munkára, nem
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azért, hogy tekintéllyel adjak elő kész ismereteket,
hanem inkább, hogy kegyelettel vizsgálódva azok
ismeretére jussak.

Azokat, akik azt állították, hogy a mi Urunk
Jézus Krisztus nem Isten, vagy nem igazi Isten,
vagy nem az Atyával egy és egyedüli Isten, vagy
nem tényleg halhatatlan, mert yáltozó, az isteni
bizonyságok legnyilvánvalóbb és egyértelmű szava
megcáfolta. Erre vonatkoznak a szavak: "Kezdet
ben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten
volt az Ige". Nyilvánvaló ugyanis, hogy az Isten
Igéjén Isten egyszülött Fiát értjük, akiről utóbb
áll: ,,:as az Ige testté lett és miköztünk lakozott"
megtestesülésénél és születésénél fogva, rnely az
időben történt a Szűztől. Azon a helyen kijelenti
az írás, hogy nemcsak Isten, hanem az Atyával
egylényegű is, mert mikor azt mondja: ,,:as az Ige
Isten volt" így folytatja: "Ez kezdetben az Isten
nél volt; minden őáltala lett s nála nélkül semmi
sem lett" (Jn. I, I, 14; 2, 3). "Minden" alatt semmi
mást nem ért, mint ami lett, vagyis minden teremt
ményt. Ebből világosan kitűnik, nem lett az, aki
által minden lett. Ha pedig nem lett, nem teremt
mény, ha nem teremtmény, az Atyával azonos a
lényege. Mert minden lény, ami nem Isten, teremt
mény, s ami nem teremtmény, Isten. S ha a Fiú
lényege nem azonos az Atyáéval, úgy létrejött lé
nyeg. Ha létrejött lényeg, nem általa lett minden,
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dc "minden őáltala lett". Tehát egy és ugyanaz
a lényege, mint az Atyáé. S azért nemcsak Isten,
hanem igaz Isten is. Ezt ugyancsak János a leg
kifejezettebben állítja levelében: "Tudjuk, hogy az
Isten Fia eljött és értelmet adott nekünk, hogy
megismerjük az igaz Istent és az ő igaz Fiában,
Jézus Krisztusban legyünk. Ez az igaz Isten és az
örök élet." (I. Jn. 5, 20.)

Ebből következőleg érthető az is, hogy Pál apos
tol nemcsak az Atyáról mondotta: ...,Ki egyedül
bírja a halhatatlanságot", hanem az egy és egye
düli Istenről, aki maga a Háromság. Mert az örök
élet nem halandó valami, változékonyság alap
ján: ezért az Isten Fia, minthogy az "örök élet",
az Atyával együtt értendő, ahol ez a mondás áll:
"Ki egyedül bírja a halhatatlanságot".

Ennek az örök életnek mi is részesévé válva,
ami kis mértékünkhöz képest mi is halhatatla
nokká leszünk. De más maga az örök élet, amely
nek részeseivé leszünk, más rni, akik abban része-.
sülve, örökké élni fogunk ...

Ez a mondás: "Ki egyedül bírja a halhatatlan
ságot", ugyanúgy értendő, mint amaz: "Ki egye
düi művel csodákat" (71. Zsolt. IS). Tudni szeret
ném, kiről kell e mondást érteni? Ha csak az Atyá
ról, hogyan volna igaz, amit maga a Fiú mond:
"Mert mindazt, amit az Atya cselekszik, azokat
cselekszi hasonlóképpen a Fiú is?" De van-e na-
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gyobb csoda a csodák kőzőtt,-mint a halottak fel
támasztása és életrekeltése? Ugyanaz-a Fiú mond
ja: "Valamint az Atya feltámasztja a halottakat
éséletrekelti, úgy a Fiú is, akiket akar, életrekelt"
(Jn. 5, 19, 21). Hogyan tesz hát csodát egyedül az
Atya, mikor ezeket a szavakat nem szabad sem
csak az Atyára, sem csak a Fiúra érteni; hanem
kétségtelenül csak az egy igaz Istenre. azaz az
Atyára, Fiúra és Szeritlélekre értendők?

Hasonlóképpen össze vannak gyűjtve a tanú
bizonyságok a Szeritlélekről is, ezeket bőségesen

használták azok, akik előttünk kifejtették már, hogy
a Szentlélek is Isten, nem teremtmény. Ha nem
teremtmény, nemcsak Isten, (rnert emberekről is
mondatott, hogy istenek: 8r. Zsolt. 6.), hanem va
lóságos Isten is. Tehát teljesen egyenlő az Atyával
é~ Fiúval és a' Háromság egységében velük egy
lényegű és örökkévaló.
. Hogy a Szentlélek nem teremtmény, leginkább

abból a helyből világlik eléggé ki, mely megparan
csolja, hogy ne szolgáljunk a teremtménynek, ha
nem a Teremtőnek (Róm. I, 25.) ...
- Ha tehát tiltva van, hogy ilyen szelgálatot ad
junk a teremtménynek, minthogy mondva van:
"Uradat Istenedet imádjad és csak neki szolgálj",
amiért az Apostol is kárhoztatja azokat, kik inkább
a teremtményt tisztelték és annak szolgáltak, mint
a- Teremtőnek, úgy a Szentlélek semmiképp sem
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teremtmény, akinek minden szent ilyen szolgála
tot rnutat be, az Apostol mondása alapján; "Mert
a körülmetélkedettek mi vagyunk, akik az Úr Lel
kének szolgálnak" (Filipp. 3, 5).· Mert több latin
kéziratban is így áll: "Kik az Úr Lelkének szolgál
nak", a görögökben pedig mindben így, vagy majd
nem mindegyikben. Némelyik latin példányban
azonban nem azt találjuk: '"Isten Lelkének szol
gálnak", hanem: "k Isten Lelkével szolgálnak",

De akik ebben tévednek s nem hajlandók meg
hajolni a súlyosabb tekintélynek, vajon ezt is kü
lönbözőképpen találják-e a kéziratokban: "Nem
tudjátok-e, hogy tagjaitok a Szentléleknek temp
loma, ki bennetek van, kit az Istentől vettetek?"
Volna-e esztelenebb és szentségtörőbb állítás, mint
az, ha valaki azt merné mondani: Krisztus tagjai
egy teremtmény temploma, mely szecintünk kisebb,
mint Krisztus? Mert más helyen ez áll: ..Testeitek
Krisztus tagjai". Ha pes:lig azok, akik Krisztus
tagjai, a Szentlélek temploma, úgy a Szentlélek
nem teremtmény: mert akinek testünket mint ternp- .
lomot adjuk oda, annak kell, hogy azt a szolgá
latot mutassuk be, mely csakis· az Istent illeti meg
. ,. Következetesen mondja azért: "Dicsőítsétek
meg tehát Istent testetekben" (I. Kor. 6, 19, lj,

20).

Dc Trin. I, 4-6.
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A Háromságban sajátos értelemben állítjuk az
egyes személyekről a megkülönböztetett, egymás
hoz vonatkozást kifejező állításokat, aminő az
Atya, a Fiú és a kettő Ajándéka, a Szentlélek.
Mert nem az Atya a Háromság, nem a Fiú a Há
romság, nem az Ajándék a Háromság. Amit azon
ban az egyes személyről önmagára nézve állitunk,
nem a három ság többes értelmében, hanem a Há
romságról, mint olyanról az egységben állítj uk.
19y lsten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szentlélek.
Jó az Atya, jó a Fiú, jó a Szentlélek. Mindenható
az Atya, mindenható a Fiú, mindenható a Szent
lélek. S mégsem három az Isten, vagy három a jó,
vagy három a mindenható, hanem az egy Isten jó,
mindenható, maga a Háromság. S hasonlóképpen
bármi más, amit nem egymáshoz vonatkoztatva,
hanem önmagára vonatkozólag az egyes személy
ről állítunk. Az ilyeneket róluk ugyanis a lényeg
szerint állítjuk, mert Istenben ugyanaz a lét, ami
a nagyság, ami a jóság, ami a bölcsesség, bármi
más, amit az egyes személyről önmagára vonat
koztatva, vagy a Háromságról állítunk. Nem azért

.beszélünk három szernélyről, vagy három szub
sztanciáról, mintha ezen közöttük valami lényegbeli
különbséget kellene érteni, hanem hogy valami
szóval felelhessünk arra a kérdésre: mi a három,
vagy mi háromféle? Olyanannyira teljes az egyen
lőség ama Háromságban, hogy nemcsak az Atya



A S~enthdromstig 107

nem nagyobb, mint a Fiú, ami az Istenséget illeti,
hanem az Atya és Fiú együtt sem nagyobb, mint a
Szentlélek, s a három közül bármelyik személy sem
kisebb, mint maga aHáromság.

De Trin. VIII. Prooemium.

Előbb hidd, hogy három az, 'éspedig mindegyik
személye szerint három és mégsem három Úr, vagy
három Isten, hanem egy Úr és egy Isten van.
S ha hiszed és imádkozol, majd maga az Úr meg
adja a megértést, hogy azt amit hiszel, lásd is,
azaz felfogni méltó lehess.

Cellario cum Maximino Arian. ep. 26.

Különböztess értelmesen, ne válassz szét hely
telenül, nehogy mintegy a Charybdistől menekülve
a másik oldalt a Scyllába kerülj. Mert a sabelliá
nusok* istentelenségének érvénye nyelt el, ha azt
mondod, ugyanaz az Atya, aki a. Fiú. Immár meg
kaptad a tanítást: ,,:E:n nem vagyok magam, ba
nem én és az Atya, aki engem küldőtt." Elfoga-

* A J. században élt Sabellius és követói tagadták a
szenthárornsági személyek különbségét.



t08' lsten Js alJlek.

dod; hogy az Atya Atya és a Fiú a Fiú. Ezt he
lyesen fogadod el, de azután ne mondd: az Atya
nagyobb, a Fiú kisebb. Ne 'mondd: az Atya az
arany, a Fiú az ezüst! Egy szubstancia az, egy is-O
tenség, egy örökkévalóság, a tökéletes egyenlőség,

minden egyenlőtlenség nélkül. Mert ha azt hiszed,
Krisztus más, nem az, aki az Atya, de őt a termé
szet valami vonatkozásában tartod másnak, meg
menekültél ugyan a Charybdistől, de hajótörést
szenvedtél a Scylla partjain. Evezz a középen, ke
rüld ki mindkét veszedelmes oldalt.

In Joan. Evang, tr. 36, 9.

Uram, Istenünk, hiszünk benned, az Atyában,
a Fiúban és a Szentlélekben. Mert nem mondá az
Igazság: "Menjetek, kereszteljetek meg minden né
pet az Atyának, és a Fiúnak és a Szentléleknek
nevében" (Mt. 28. 19), ha nem lennél Háromság.
Uram Istenem. nem is parancsolnád, hogy annak
nevében kereszteltessünk meg, aki nem az Úristen.
Nem mondaná az· isteni szó sem: "Halljad Izrael,
Urad Istened egy Isten" (Deut. 6, 4), ha te nem
lennél úgy a' Háromság, amint az egy Úristen vagy
Ha te magad lennél az Atyaisten, és magad len
nél a' Fiú, a te Igéd, Jézus Krisztus s Ajándéko
tok, a Szentlélek, nem olvasnánk az igazság írá-
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sában: "Elküldé Isten Fiát" (Gal. 4, 4. és Jn. 3, 17)·
S Egyszülött, te se mondanád a Szentlélekről:

"kit az Atya az én nevemben küld" (Jn. 14, 26) és:
"kit én küldök nektek az Atyától" (ua. 15, 26).

Ehhez a hitszabályhoz irányozva szándékomat,
amennyire képes voltam, amennyire te képessé tet
tél, kerestelek téged s vágytam értelmemrnel be
látni, amit hittem. Sokat vizsgálodtam és dolgoz
tam. Uram, Istenem, egyedüli reményem, hallgass
meg, hogy belefáradtan ne szűnjek meg téged ke
resni akarni, hanem keressem forrón orcád min
dcnha (104., Zsolt. 4). Te adj erőt a keresésre, ki
adtad, hogy megtaláljalak és megadtad a reményt,
hogy egyre inkább megtalálunk.

Előtted áll erőm és gyöngeségem, amazt tartsd
meg, emezt gyógyítsd meg. Előtted áll tudásom
és tudatlanságom, ahol ajtót nyitottál nekem, fo
gadj be, ha belépek; amit elzártál, nyisd meg zör
getésemre. Emlékezzem rád, értselek meg, szeres
selek téged. Növeld mindezt bennem, míg csak
újjá nem alakítsz a teljességig.

Tudom, hogy írva van: "A sok beszédben nem
menekülsz meg a bűntől" (Példb. 10, 19). Igédet
hirdetve és téged dicsérve bárcsak rólad beszél
nék! Akkor nemcsak elkerülnem a bűnt, hanem a
jó érdemét is megszerezném, ha ilyesmit sokat be
szélnék is. Mert az általad boldog ember sem bűnt
parancsolt a hitben igaz fiának, akihez így szólt
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írásában: "Hirdesd az igét, állj elő vele, akár al
kalmas, akár alkalmatlan" (II. Tim. 4, 2). Mond
hatjuk-e, az nem beszélt sokat, aki nemcsak al
kalmasan, hanem alkalmatlanul is, nem hallgatott,
Uram?

De azért nem volt az sok, mert csak aszük·
séges beszéd volt. Szabadíts meg Uram, a sokbe
szédűségtől, amitől szenvedek lelkem bensejében;
nyomorúságos az tekinteted előtt s irgalmadhoz
menekül. Mert nem hallgatnak gondolataim, ha
szavaim hallgatnak is. S ha csak arra gondolnék,
ami tetszésedre van, bizonnyal nem kérnélek, hogy
szabadíts meg a sokbeszédűségtől. Dé sok gon
dolatom van, amelyek, rnint az emberi gondola
tok, hiábavalók, ismered őket (93. Zsolt. II). Add,
hogy ne egyezzek beléjük; mégha gyönyörködtet
nek is, üldözzem öket, még álornszerűen se időz

zem náluk. Ne vegyenek rajtam akkora erőt, hogy
valami belőlük műveimbe bejusson; legalább vé:
leményem legyen tőlük biztonságban, legyen biz
tonságban lelkiismeretem, a te oltalmad alatt.

Egy bölcs, mikor rólad beszélt könyvében, rnely
nek Ecclesiasticus a neve, azt mondja: "Még so
kat mondhatnánk, de szavunk elégtelen, és a be
széd vége ő, a rninden" (Sir. 43, 29). Ha majd hoz
zád jutunk, megszűnik a "sok", a "mondhatnánk",
az "elégtelen", s te maradsz meg, ki egyedül vagy
minden a mindenben (I. Kor. I~, 2S). Akkor majd
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vég nélkül egyet fogunk mondani, téged dicsérve
egységben, magunk is benned eggyé válva.

Uram, egy Isten, Háromságos Isten, mindazt,
amit rólad mondtam ezekben a könyvekben, is
merd el a magadénak. Ha valamit magamtól
mondtam, ne vedd tudomásul és ismerj' el a ma
gadénak. Amen.

De Trin. XV. 28, ll.

A SZENTHAROMSAG NYOMAI

Immár eleget időztünk azoknál, amiket Isten
teremtett, hogy azokból megismerjük őt, aki azo
kat teremtette. "Ami láthatatlan benne a világ te
remtése óta, az értelem a teremtmények révén fel
ismeri" (Róm. I, 20), Ezért korholja a Bölcsesség
Könyve azokat, "kik nem tudták a látható jókból
megismerni azt, aki vagyon ..s a rnűveket szemlélve
nem ismerték fel az alkotót, hanem a tüzet, vagy
a szelet, vagy az iramló levegőt, vagy a csillagok
körét, vagy a vizárt, vagy az égi világítótesteket
tartották világot kormányzó isteneknek; ha már
ezeket isteneknek gondolták, rnert szépségük el
bájolta őket, tudhatták volna, mennyivel kiválóbb
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ezek ura. Hisz a szépség szerzője alkotta mindeze
ket. Ha pedig megcsodálták ezek erejét és tevé
kenységét, megérthették volna, hogyalkotójuk még
erősebb. Mert a teremtmények nagyságából, szép
ségéből. nyilván meg lehet ismerni azok teremtő

jét" (Bölcs. 13, l-j).
Azért idéztem ezeket a Bölcsesség Könyvéből,

nehogy bárki a hívők közül hiábavaló és hivalkodó
dolognak tartsa, hogy mielőtt az emberi értelem
hez jutnék, előbb a teremtményekben a háromsá
goknak sajátos fajain át mintegy fokozatosan uta
lásait kerestem annak a legfőbb Háromságnak,
amelyet keresünk, mikor az Istent keressük.

Dc Trin -.XV. 2, 3.-

Az Apostol mondása egészében így szól: "Most
tükör által, homályban látunk" (I. Kor. 13, 12). En
nélfogva, amint én látom, amint a "tükör" kifeje
zésen képet, úgy a "homály" szón valami hasonló
ságot akart érteni, mely azonban homályos, nehe
zen fogható fel. Minthogy tehát a tükör és homály
kifejezéssel mindennemű, az Apostol által jelzett
hasonlóság érthető, mely alkalmas az Isten megér
téséhez, olyan módon, ahogy az lehetséges, ám
semmi sem alkalmasabb ehhez, mint az, amit nem
alaptalanul az éj képének mondanak. Ne csodál-
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kezzék hát senki, ha a számunkra ebben az élet
ben adatott látásmód, ti. a tükrön és homályon át,
fáradságot igényel ahhoz, hogy valamiképp lás
sunk. Hisz nem hangzanék ki itt a névből a ho
mály, ha a látás könnyű volna.

Dc Trin. XV. 9. 16.

A szemléleteinket kialakító dolgokban bizonyos
mérték van, magukban a szemléletekben pedig bi
zonyos szám. Az akarat pedig, rnely azokat egye
síti és rendezi, bizonyos egységbe kapcsolja s az ér
zékelés vagy gondolkodás vágyát csakis oly tár
gyak szemléletének képzésére irányítja, amelyek
ben nyugvásra jut, a súlyhoz hasonló. Azért en
nek a háromnak, a rnérréknek, számnak, súlynak
figyelembevételét minden egyéb dologban is aján
lanám. .. Reméljük, hogya hármasság alapján
megtaláljuk az Isten képét. Ű maga segíti majd
igyekezetünket, aki, mint maguk a dolgok hirde
tik, ugyanúgy a Szentírás is, mindent rnérték, szám
és súly szerint rendezett (Bölcs. II, 21).

De Trin. XI. II, 18.

a Breviárium
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Minden szellemi, érzéki és testi teremtmény,
mint az kétségen kívül belátható, ugyanattól a
Hárornságról kapja létét, amennyiben létezik, sa
játos formája van és tökéletesen beilleszkedik az
egész rendjébe ... Mert minden dolognak, vagy
szubsztanciának, vagy lényegnek, vagy természet
nek, vagy bármi más szóval jobban kifejezhető
valóságnak ez a három tulajdonsága van, hogy
egységes valami, sajátos formájában különbözik
mástól, s nem lép ki a dolgok rendjéből.

De veea edig. 7. I;.

A SZENTHAROMSAG KÉPMAsA

Merre forduljunk? Az ég felé, hogya' napról,
holdról és a csillagokról beszéljünk? A föld felé,
vagy talán annak gyümölcseiről, fái ról, állatairól
szóljunk? Vagy beszéljünk magáról az égről, vagy
magáról a földről, melyek mindazt tartalmazzák.
ami az égen és a földön van? Ember, meddig bo
lyongsz még a teremtett világban? Magadhoz térj
vissza, magadat szernléld, magadról beszélj! Kere
-sel a teremtett világban valami hármasságot, mely
ről megkülönböztetetten ken beszélni, működésé-
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ben azonban szétválaszthatatlan. Ha keresgél sz a
teremtésben, keress először önmagadban!

Sermo p, 17.

Amint nemcsak a helyesen ítélő ész, hanem ma
gának az Apostolnak a tekintélye alapján is nyil
vánvaló, nem testi alakját tekintve, hanem értel
mes esze szerint lett az ember lsten képére te
remtve. Gonoszul hitvány elgondolás ugyanis az,
amely úgy tartja, Isten testi tagok vonalaival kö
rülírt és határolt lény. Azután meg, nemde, ugyan
aza boldog Apostol mondja: "Újúljatok meg lel
kileg bensőtökben. és öltsétek magatokra az új
embert, azt, aki Isten szerint teremtetett?" (Efez.
4, 23. 24). S másutt még kifejezettebben mondja:
"Vetkőzzetek ki a régi emberből és a cselekede
teiből. öltözzetek az újba, aki megújult Isten isme
retére annak .a képe szerint, aki őt teremtette"
(Kolossz. 3, 9, 10).

Ha tehát elménk lelkületében újulunk meg, s új
ember, aki megújul Isten ismeretére annak a képe
szerint, aki teremtette, senki sem kételkedhet ab
ban, nem teste, nem is a lélek valamelyik része
szerint, hanem eszes értelme szerint, rnellyel Istent
megismerni képes. teremtetett az ember annak ké-
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pére, aki őt teremtette. Ebben való megújúlásunk
szerint válunk Krisztus keresztsége által Isten
fiaivá is, s mikor az új emberbe öltözünk, bizony
nyal Krisztusba öltözünk a hit által.

De hát ki különítheti el ebből a közösségből a
nőket, akik velünk együtt örökösei a kegyelemnek,
amint egy másik helyen ugyanaz az Apostol mond
ja: "Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a hit ál
tal Krisztus jézusban. Mert mindannyian, kik
Krisztusra megkeresztelkedtetek, Krisztust öltötté
tek magatokra. Nincs többé zsidó, sem görög, nincs
szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő ; mert ti
mindnyájan egyek vagytok Krisztus jézusban"
(Gal. 3, 26-28.)? Vajon hát a hitre tért nők el
vesztették testi nemiségüket? Nem, hanem abban
újulnak meg Isten képére, amiben nincs nemiség;
abban teremtetett az ember Isten képére, amiben
nincs nemiség, azaz az elme lelkületében.

De Trin. XII. 7. IZ.

Magunkban ismerjük meg Istennek, azaz ama
legfőbb Háromságnak képmását. Nem egyenrangú
ugyan az vele, az eredetitól messzire elmarad, nem
i~ vele örökkévaló, röviden nem olyan, amely Is
tennel egylényegű lenne. Mégis olyan, amilyen il
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teremtett dolgok közül a természet szerint hozzá
legközelebb áll.

Dc Civ. Dci XI. 26.

A kilencedik könyvben* eljutott vizsgálódásunk
az Isten képmásához, az emberhez, értelmes lelke
szerint. Benne bizonyos hármasság található, azaz
az értelem, az ismeret önmagáról és a szeretet,
mellyel magát és ismeretét szereti; kimutattuk,
hogy e három egyenlő egymás közt és egy lényeg
hez tartozik. A tizedik könyvben ezt gondosabban
és behatóbban tárgyaltuk és arra jutottunk, hogy
az értelmes lélekben nyilvánvalóbb hármasság ta
lálható, nevezetesen az emlékezet, az értelem és az
akanit hármassága. Minthogy azonban az is kitu
dódott, hogy az értelmes lélek sohasem létezhet
anélkül, hogy ne emlékezne, ne értené és szeretné
magát, habár nem mindig magára gondol, s ha
magára gondol, ebben a gondolatában nem külön
bözteti meg magát a testi dolgoktól, elhalasztottuk
a Háromságra vonatkozó vizsgálódásunkat, amely
nek a képe ez a hármasság, hogy maguknak a testi
dolgoknak a szemléleténél megtalálható legyen a

* Írja a szcrző ..Dc Triniratc" c. rnűvc visszatekintő

összefoglalásában.
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hármasság, s az olvasó figyelme abban kellő gya
'korlatot szerezzen.

Kiválasztottuk tehát erre a tizenegyedik könyv
ben a látási érzéket; amit benne találtunk, a többi
négy érzékszervről is áll, ha az nincs is kimondva.
S így megmutatkozott a külső emberben egy hár
masság, mely áll először abból, ami kívül látható,
ti. a látott testből, meg abból a formából, mely
róla a szemlélődő látóképességébe vésődik és az
akarat a kettőt egyesítő figyelméből. De tisztázó
dott, hogy e három egymással nem egyenlő s nem
is egylényegű.

Ezután magában a lélekben, ami kívülről ér
zéki felfogás révén mintegy belevésődik, egy má
sik hármasságot találtunk, melynek három tagja
egy szubsztanciájú 'Valóságnak bizonyult: a test
képe az emlékezetben, az ebből szerzett formája a
feléje forduló elmeélnek s az akarat a kettőt egy
befűző figyelme. De ezt a hármasságot azért ta
láltuk a külső emberhez tartozónak, rnert a kívül
érzékelhető testekből származik.

A tizenkettedik könyvben megkülönböztetendő
nek látszott a bölcsesség a tudománytól s abban az,
amit sajátos értelemben tudománynak neveznek,
mert alsóbbrendű, valami sajátnemű hármasság
keresése, amely bár már a belső emberhez tarto
zik, még nem nevezhető vagy tartható Isten képé
nek. Erről szól a tizenharmadik könyv, a keresz-
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tény hit ajánlásával. A tizennegyedik könyv pedig
értekezik az ember igazi bölcsességéről, azaz arról,
amivel Isten jóságából az Istenben való részesedés
ben megajándékozza, ez a tudománytól különböző.
S "azzal odajut a vizsgálódás, hogy a hármasság
megnyilvánul az Isten képében, ami az ember ér
telmes lelke szerint, mely megújul Isten ismereté
ben annak képmása szerint, aki az embert terem
tette (Kolossz. ). ID), a maga képére (Gen, I, 27).
s így részesül a bölcsességben, ami az örökkévalók
szernlélése,

De Trin. XV. 3. j.

Az értelmes lélek eme hármassága nem azért
ISten képmása, mert az értelmes lélek magára em
lékezik, érti és szereti magát, hanem mert arra is
képes emlékezni, megismerni és szeretni, aki őt te
remtette. Ha ezt teszi, bölccsé lesz. Ha pedig ezt
nem teszi, még ha magára emlékezik, magát érti és
szeréti is, balga marad. Emlékezzék azért Istenére,
akinek képére teremtve lett, ismerje őt meg és sze
resse, Hogy rövidebben mondjam: Szolgálja Istent,
aki nem teremtetett, de aki olyannak teremtette;
hogy őt felfogni és benne részesedni képes legyen.
Ezért van írva: "Ime az Úr félelme a bölcsesség".
(Jób 28, 28). De nem a maga világosságával, ha-
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nem abban a legfőbb Világosságban való részese
dés által lesz bölcs s ahol az örök világosság, ott
fog boldogságban uralkodni.

Dc Trin, XlV. 12, lj.

A lelki megújulás nem történik amegertes
egyetlen pillanatában, amiképpen történik egyet
len pillanatban az újjászületés a keresztségben
minden bűn bocsánatával, melynél egyetlen, leg
kisebb bűn sem marad megbocsáttatlanul. De ami
ként különböző dolog lázmentesnek lenni s fel
gyógyulni a betegségből, amellyel a láz járt; vagy
amiként más dolog a testbe hatolt nyilat eltávolí
tani s más az általa okozott sebet további kezelés
seI gyógyítani: hasonlóképpen a gyógyítás kezdete
a lelki elesettség okának eltávolítása, ami minden
bűnnek a bocsánatával történik, a további kezelés

.magának az elesettségnek a gyógyítása, ami lassú
haladással történik, az istenképiség megújításával.

Mind a kettőre utal a zsoltár, rnelyben olvas
suk: "Megbocsátja ő minden gonoszságodat", ez
történik a keresztségben; azután következik: "Meg

.gyógyítja ő minden betegségedet" (102. Zsolt. 3), ez
történik a mindennapi igyekezettel, rnikor e hason

.más megújításán munkálkodunk. Erről beszélt ki-
fejezetten az Apostol, mondván: "Sőt bár a mi
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külső emberünk romlásnak indul is, mindazonáltal
a belső ember napról-Ilapra megújul." (II. Kor.
4, 16). "Megújul" pedig "Isten ismeretében", azaz
"az igazságosságában és szentségében", amint azt
kiegészíti a kevéssel előbb említett apostoli bi
zonyság.

Aki tehát Isten megismerésében, igazságosságá
ban és szentségében napról-napra haladva meg
újul, szeretetét átviszi az ideiglenes dolgokról az
őrökkévalókra, a láthatókról a csak értelemmel fel
foghatókra; a testi dolgokról a szellemiekre ; s ki
tartóan azon van, hogy amazoktól kívánságát fé
kezze és csökkentse, emezekhez 'pedig szeretettel
odakösse magát. Annyira jut pedig, amen nyihez is
teni segítséget kap. Mert Isten szava: "Nélkülem
semmit sem tehettek" (Jn. 15, 5). Ha ebben a hala
dásban és előrejutásban találja majd ennek az élet
nek az utolsó napja azt, aki megtartja a Közve
titőben való hitet, el kell vezetnie ahhoz az Isten
hez, akinek szolgál.' S hogy ő teljességre juttassa,
a szentangyalok fogadják majd be, a világ végén
halhatatlan testet nyer majd, nem büntetésül, ha
nem megdicsőülésül.

Ebben a képmásban ugyanis akkor lesz majd tel
jes az Istenhez való hasonlóság, ha majd teljes lesz
Isten szemlélése. Erről mondja Pál apostol: "Most
tükör által homályban látunk, akkor pedig majd
szinről-szinre" (I. Kor. I~, 12). Úgyszintén: ;,Mi
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pedig feddhetetlen arccal szemlelvén. az Úr dicső
ségét, ugyanazon képmássá fogunk átváltozni di
csőségről-dicsőségre, az Úr Lelke által" (II. Kor.
3, 18). Ez történik .azoknál, akik napról-napra elő
rehaladnak a jóban.

Dc Trin. XIV. 17.

AZ EMLÉKEZET MÉLYSÉGE

Nagy, igen nagy az emlékezet ereje, Istenem,
tágas, végeláthatatlan szentély az. Ki hatol le rné
Iyéig? Pedig lelkem ereje az s természetemhez tar
tozik, mégsem fogom fel magam sem egészében
azt, ami vagyok. Szűk tehát a lélek önmaga bírá
sára, s hol lehet az, amit nem fog fel önmagából?
Talán rajta kívül van az s nem benne? Miért nem
fogja hát fel? Sokat csodálkozom ezen, ámulat fog
el.

S az emberek elmennek, hogy megcsodálják a
hegycsúcsokat, a tenger hatalmas hullámait, a szé
lesen hömpölygő folyókat, az Oceán végtelensé
gét, a csillagok járását, de magukat figyelmen kí
vül hagyják s nem csodálkoznak azon, hogy mi
közben ezt mind elmondtam. nem láttam szemeim-
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mel, mégsem beszélhetnék róluk, ha a hegyeket,
hullámokat, folyókat, csillagokat, melyeket láttam,
s az Óceánt, aminek csak hallomásból adtam hi
telt, benn, emlékezetemben nem látnám éppoly
hatalmas méretekben, mintha csak kinn látnám
őket. Pedig szemeimmel látva nem nyeltem el
őket, nem is azok maguk, hanem képeik vannak
bennem, s tudom, melyik milyen érzékem útján vé
sődött belém.

Conf, X. 8. ll.

Emlékezetem magában foglalja a számok és
méretek fogalmait és számtalan törvényét is, egyik
sem testi érzék benyomása útján jutott belé, mert
nincs szmük; hangjuk, szavuk, izük, sem nem ta
pinthatók. Hallottam ugyan a szavak hangját,
mellyel jelölik őket, mikor róluk beszélnek, de
más a szó, más maga a fogalom. Mert a szó más
ként hangzik görögül, másként latinul, a fogalom
ellenben nem görög és nem latin, sem másféle
nyelvhez nem tartozik. Láttam művészi rajzolású,
pókhálóvékonyságú vonalakat; de a matematikai
vonalak mások, mint a testi szem jelentésére kelet
kezett képek; mindenki ismeri őket, aki bármiféle
testre való rágondolás nélkül bensőleg felfogja
őket. A test különböző érzékei útján felfogott
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számviszonyokat is érzékeltem, de a számfogal
mak, rnelyekkel számolunk, egészen mások, nem
az érzékek képei s azért magasabbrendűek. Nevet
het szavaimon, aki azokat nem látja, én meg saj
nálom azt, aki rajtam nevet.

Conf. X. 12.

Lc1kem érzéseit is megtartja emlékezetem, de
nem azon a módon, ahogyan a lélek érzi öket, mi
kor hatásuk alá kerül, hanem egészen más módon,
ahogyan az az emlékezet természetének megfelel.
Mert visszaemlékezem, hogy örültem, mikor tény
leg nem örülök; emlékezem elmúlt szomorúsá
gomra anélkül, hogy szomorkodnék; félelem nél
kül újítom fel valamikori félelmemet, s II régi kí
vánságra kívánság nélkül emlékezern. S fordítva
is, némelykor örvendve emlékezem vissza elmúlt
szomorúságomra, és szomorúan örömömre. Nincs
ebben csodálatraméltó a testre vonatkozólag, mert
más a lélek, más a test. Ha tehát a test elmúlt
fájdalmára örömmel emlékezem vissza, nem olyan
csodálatos. Am a lélek maga az emlékezet, mert
mikor valakire rábízunk valamit,. hogy emlékeze
tében tartsa, azt mondjuk: "Vigyázz, hogya dol
got megtartsad lelkedben". S mikor elfelejtünk
valamit: "Nem volt a lelkemben" - mondjuk és:
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"Kiesett a lelkemből". Mindannyiszor magát az
emlékezetet hívjuk léleknek.

Ha pedig ez így van, micsoda jelenség az, hogy
amikor régi szomorúságomra visszaemlékezem, lel
kemben öröm van, emlékezetemben meg szomorú
ság s a lelkem örül a benne lévő öröm miatt, em
lékezetem pedig nem szomorkodik a benne lévő

szomorúság miatt? Talán nem tartozik a lélekhez?
Ki állítaná ezt? Mondhatni, hogy az emlékezet
mintegy a lélek gyomra, az öröin és szomorúság
pedig édes és keserű eledel: mikor az emlékezetbe
kerülnek, mintha a gyomorba kerülve ott rejtve
maradnának, de ízük már nincsen. Nevetséges ezek
között a dolgok között hasonlóságra gondolni, bár
nem teljesen különbözők.

De ime, az emlékezetből veszem elő, ha azt ál
lítom, hogya léleknek négyféle indulata van: vá
gyakozás, öröm, félelem, szomorúság. Mindazt
amit vita során róluk mondani tudok, ha az egyes
érzelmeket a nemüknek megfelelő fajba osztom
és meghatározom, itt találom és innen merítem,
mégsem zavar egy érzelem sem, ha visszaemlé
kezve foglalkozom velük. Pedig mielőtt visszatér
tem rájuk s elővettem öket, ott voltak; azért vol
tak onnan az emlékezés által elöhozhatók. Talán
amint a gyomorból az eledel kérődzéssel, úgy ke
rülnek ezek elő az emlékezetből az emlékezéssel?
Tehát miért nem érzi a beszélő, vagyis aki vissza-
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emlékezik, elméjében az öröm édességét, vagy a
szomorúság keserűségét? Vagy ebben a különbség,
minthogy a két dolog nem teljesen hasonló? Mert
ki is beszélne szívesen ilyen dolgokról, ha vala
hányszor a szomorúságot vagy a félelmet említjük,
mindannyiszor kénytelenek lennénk szomorkodni,
vagy félni? S mégsem beszélnénk róluk, ha a sza
vak hangjainak testi érzékeink révén szerzett ké
pein kívül nem találnánk emlékezetünkben ma
guknak a dolgoknak a fogalmát is, amelyeket nem
a test valamely kapuján át kaptunk, hanem maga
a lélek átérzett szenvedélyeinek tapasztalata alap
ján bízta rá az emlékezetre, vagy az maga rábízás
nélkül is megtartotta 6ket.

Conf. X. 14.

Nagy az emlékezet ereje, valami megdöbbentő.

Istenem, mély és végtelen sokféleség. És ez az én
lelkem és ez vagyok magam. Mi vagyok hát, Is
tenem? Micsoda természet? Változatos, sokarcú,
megdöbbentően mérhetetlen élet.

Ime, emlékezetem temérdek mezeje, barlangja,
rejteke tele számtalan dolog számtalan fajtájával ;
részint képeik által, mint az összes testek; részint
maguk vannak jelen, ilyenek a tudományok; ré
szint nem tudom miféle fogalmak :vagy jelek foly-
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tán, amilyenek a lélek kedélyhullámzásai, melye
ket az emlékezet megtart, ha már a lélek nincs is
hatásuk alatt; mert mindaz, ami az emlékezetben
van, a lélekben van. Mindezen keresztül futok, ide
oda röpdösök, lehatolok is, amennyire tudok és
sehol nem találok határt. Ilyen nagy erő az emlé
kezet, ilyen nagy az élet ereje a halandó életű

c;mberben!
Mit kell hát tennem, én Istenem, én igaz Éle

tem? Túlmegyek ezen az emlékezet .nevű képes
ségemen is, túlmegyek rajta, hogy feléd siessek, én
édes Világosságom! Mit szólsz hozzá? Lelkemen
át, ime feléd emelkedem, ki állandóan felettem
maradsz; túl akarok menni ama erőmön, amelyet
emlékezetnek hívnak, hogy téged megérinthesse
lek, ahonnan megérinthető vagy, és hozzád tapad
jak, ahol hozzád tapadhatok.

Emlékezetük ugyan van a barmoknak meg a ma
daraknak is, különben nem találnának vissza nyug
vóhelyükhöz, fészkükhöz, és sok máshoz, amit meg
szoktak; mert csak az emlékezetükkel szokhatnak
hozzá bármihez. Túlmegyek tehát az emlékezete
men is, hogyelérjem őt, aki különválasztott engem
a négylábúaktól s okosabbá tett az ég madarainál.
Túlmegyek emlékezetemen is, hogy megtaláljalak
téged, igazán jóságos és biztos gyönyörűségem. De
holtalálhatlak meg téged? Ha emlékezetemen kí-
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"ül talállak, megfelcdkezném rólad. De hogyan is
találhatnálak már meg, ha nem emlékeznék rád?

Conf. x. 17.

Ime, mckkora utakat bejártam emlékezetem tér
ségein, keresve téged Uram, de nem találtalak meg
azon kívül. Nem találtam rólad ugyanis semmit,
amire ne emlékeztem volna, amióta téged megis
merni tanultalak. Mert amióta megismertelek. nem
felejtettelek el. Hiszen ahol igazságot találtam, ott
találtam az én Istenemet, aki maga az igazság;
akit, mióta csak ismerem, nem feledtem el. Amióta
csak ismerlek tehát, benn maradsz emlékezetemben'
és ott talállak meg, ha rád gondolok és benned
gyönyörködöm. Szent örömök ezek nekenr, irgal
masságodból ajándékoztál meg velük, rátekintvén
szegénységemre.

ConE. X. 24.

Am ahol tartózkodol emlékezetemben Uram,
hol vagy ott? Micsoda lakást készítettél ott ma
gadnak? Minó szentélyt építettél magadnak? Te
méltattad emlékezetemet arra, hogy benne lakjál,
de hogy melyik részében lakol, azt vizsgálom még
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meg. Mert mikor rád gondoltam, túlhaladtam azon
a részen, amellyel az állatok is rendelkeznek, mert
nem találtalak ott a testi dolgok képei között. Ah
hoz a részhez értem, amelyre bízom lelkem érzé
seit, itt sem találtalak. Azután Iehatoltam magá
nak a léleknek székhelyére, az emlékezetben van
az, mert magára is emlékezik a lélek, de ott sem
voltál. Mert amint nem vagy testi kép, sem az élő
ember valami érzése, amilyen az öröm, a szomo
rúság, a félelem, az emlékezés, a feledés és más
ilyenféle, éppúgy nem vagy az emberi lélek sem,
hanem te vagy a lélek Ura, Istene. S míg minden
változásnak van alávetve, te változhatatlan ma
radsz minden fölött s arra méltattál, hogy emléke
zetemben végy lakást, mióta csak ismerlek.

De miért is keresem, emlékezetem melyik he
lyén lakozol, mintha bizony abban helyek lenné
nek? Annyi bizonyos, hogy benne lakol, mert em
lékezem rád, mióta ismerlek és ott talállak, vala
hányszor rád gondolok.

ConE. X. 25.

Lelkem, tebenned mérem az időt; ne ellenkezz
velem, hogyan lehetséges ez; ne vezessen .Iélre be
nyomásaid tömege. Mondom, tebenned mérem .~
időt. Azt a benyomást, amelyet az előtted elvo-

9 Breviárium
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nuló dolgok benned keltenek s amely megmarad,
midőn már azok eltüntek, ezt a számomra jelen
lévő benyomást mérem, nem azt, ami már elmúlt
s a benyomást létrehozta. Ezt mérem, mikor az
időt mérem, Vagy ez tehát az idő, vagy nem ez az
idő, amit mérek.

De hogyan áll a dolog, mikor a csendet rnér
jük s azt mondjuk, a csend addig tartott, ameddig
a hang kitartott? Nem nyújt juk-e gondolatunkat
a hang tartama szerint, mintha az még hangzana,
hogy aszerint adhassuk meg a csend tartamának
idejét? Mert mikor a hang és a száj hallgatnak,
gondolatban elvonulnak előttünk dalok, versek,
s különféle beszéd s továbbhaladásunk terjedelmét
és az idő tartamát egyiktől a másikig éppúgy meg
adjuk, mint mikor szóban hagzanak.

Ha valaki egy hosszabb hangot akar kiadni s
arra előre gondolva meg akarja annak hosszúságát
állapítani, már megállapította a csendben az idő
tartarnot s azt emlékezetére bízva kezdi kiadni a
hangot, mely hangzik, míg csak el nem éri a meg
szabott határt. Helyesebben: hangzott és hangzani
fog. Mert ami elmúlt belőle, az hangzott el, ami
még hátra van, ezután fog hangzani. S így megy
ez, mert a mindig jelenlevő figyelem a jövőt a
múltba dobja át, a jövő fogyatkozásával növeke
dik a múlt, míg felőrlődésével a jövő teljességgel
múlttá válik.
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De' hogyan csökken vagy őrlődik fel a jövő ami
még nincsen, vagy hogyan növekedik a múlt, ami
már nincsen, ha csak nem úgy, hogya lélek, amely
ben ez végbemegy, háromféle tevékenységet végez?
Mert várakozik is, figyel is, emlékezik is s így a
várt dolog figyelme révén átmegy az emlékezetbe.
Ki tagadhatja, hogy a jövő még nincs? De már a
lélekben ott van a jövő várása. bs ki tagadhatja,
hogy a múlt már nincs? De a lélekben mégis benn
van a múlt emléke. S ki tagadhatja, hogy a jelen
tartamnélküli, mert a pillanattal tovatűnik? De
tart a lélek figyelme, amelyen keresztül tovatű
nik az, ami eljövendő volt. Tehát nem a jövő
hosszú, ami nincsen, hanem a hosszú jövő a jövő
hosszú várása. A múlt sem hosszú, mert már nincs,
hanem a hosszú múlt a múlt hosszúra nyúló em
léke.

ConE. XI. 27. 36; 28, 37.

AZ J::RTELEM FELSOBBSJ::GE

Helyesen mondják az értelmet az ·ember ural
kodó szervének, azaz mintegy az emberi létmivolt
fejének, mert az ember értelmével ember.

De Trin. VI. 9, 10.

9*
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Az értelem éppen az, amiben az ember termé
szete kiválóbb a többi élőlénynél, a lélek többi ré
szénél is jobb birtoka az. Ennek juttatott a látha
tatlan dolgok bizonyos látása, s neki, aki mintegy
magasabb és bensőbb helyen tiszteletet kívánóan
élen áll, tesznek mindenről jelentést a testi érzé
kek is, hogy ítéletet mondjon. Nincs felsőbb nála,
akinek a kormányzása alá lenne vetve, csak egye
düi az Isten.

De Trin. XV. 17. 49.

Ama részünk, amelyik a testi és mulandó dol
gok végzésének intézésével olyképpen foglalatos
kodik, ami nem közös tulajdonságunk az állattal,
az értelemhez tartozik ugyan, de értelmünk ama
szellemi szubsztanciájából, amellyel a szellemi és
változhatatlan igazságon függünk, mintegy kive
zetve arra van rendelve, hogy az alacsonyabb
Tendú dolgokat intézze és kormányozza. Mert
amint az összes állatok közőrt egy sem volt talál
ható, hogy a férfihez hasonló segítőtárs legyen,
csak a belőle vett részből alkotott házastársa, úgy
értelmünknek, amellyel a felsőbb és bensőbb igaz
ságtól kapunk tanácsot, nincsen a testi dolgok
használatára, amennyire az emberi természetnek
szüksége van rá, hozzá hasonló segítőtársa a lélek
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ama részeiből. amelyeket az állatokkal közösen
bírunk.

Ezért értelmünk egyik része, nem az egység szét
bontására különváltan, hanem az együttlét segít
ségére mintegy aláereszkedve sajátos működésre

kap megbízatást. S amint két ember, férfi és nő egy
testet alkot, úgy az egyetlen értelmes természet
foglalja magában értelmünket és a cselekvést, vagy
a tervezést és a végrehajtást, vagy az észt és az
eszes törekvést, vagy bármi más jellemzőbb szó
val kifejezhető kettősséget, úgy, hogy amint azok
ról mondatott, hogy ketten egy testté lesznek
(Gen. %4.), ezekről is mondható, hogy kettő az egy
értelemben. Amikor tehát az emberi értelem ter
mészetéről beszélünk, ugyanegy _ dologról beszé
lünk, csupán a feladatok szempontjából osztjuk
működését az említettem kettösségre.

De Trin, XII. 3. 4.

Mindenki, akí képes érteni a szót, nemcsak rni
előtt az hangzana, hanem még rnielőtt a hangok
képét forgatná a gondolkodás, ez ugyanis az a fo
lyamat, amelyik egyik nyelvhez sem tartozik, ti.
egyik nemzeti nyelvhez sem, amilyen a mi latin
nyelvünk. Mindenki mondom, aki ezt érteni képes,
már e tükrön és rejtvényen keresztül láthatja an-
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nak az Igének valami hasonlatosságát, akiről mon
datott: "Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél
volt, és Isten volt az Ige" (Jn. I, I).

Szükséges ugyanis, rnikoraz igazságot mondjuk,
azaz amit tudunk, kimondj uk, hogy abból az is
meretből, amelyet az emlékezetben tartunk, szü
lessék a szó, hogy teljességgel olyan legyen, ami
lyen az az ismeret, amelyből születik. A megismert
dologról alkotott gondolat ugyanis az a szó, amit
bensőnkben mondunk ki. Ez sem nem görög, sem
nem latin, sem valami más nyelvnek a szava. De
mikor arra van szükségünk, hogy azt közöljük
azokkal, akikkel beszélünk, valami jelt használunk,
amivel azt jelezzük. Ilyen többnyire a hang, né
melykor az intés, egyik a "fülnek, másik a szemnek
szánva, hogy a testi jelek révén testi érzékkel is
ismertté váljék az értelmünkben hordott szó, Mert
rni egyéb. az intés, mint valami látható beszéd?

De Trin. XV. 10, 19.

Olyan nagy a gondolkodás ereje, hogy az érte
lem önmagát valamiképpen csak akkor szemléli,
ha önmagára gondol. S így csak az van az értelem
tekintete előtt, amire éppen gondol, úgy hogy maga
az értelem is, mellyel gondolkodunk bármire gon-
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dolva, csak úgy szemlélheti önmagát, ha önmagát
gondolja.

De hogyan áll a dolog, amikor nem magát gon
dolja, nem magát szemléli, minthogy sohasem lehet
önmaga hijján, mintha más lenne önmaga, más a
tekintete, nem tudom kitalálni. Ilyent állítani
ugyanis a testi szemről nem lehetetlenség. A szem
nek megvan a testben a meghatározott helye, tekin
tete pedig a külső dolgokra irányul és elhatol egé
szen a csillagokig. A szem nincs önmaga tekintete
előtt, hiszen nem látja önmagát másképpen, csak
az elébetett tükörben ... de nem ugyanez történik,
mikor az értelem a gondolkodásban önmagát szem
léli.

Mikor tehát a gondolkodásban önmagát szem
léli, vajon az értelem egyik részével nézi-e a má
sikat, mint ahogy mi egyik szervünkkel, szemünk
kel nézzük más tagjainkat, melyek szemlélhetők?
Lehet-e ennél képtelenebb dolgot mondani, vagy
képzelni? Mitől fordul hát el az értelem, ha nem
önmagától s hol kerül a maga tekintete elé, ha
nem önmaga előtt? Tehát nincs ott, ahol volt, mi
kor magát nem szemlélte; mert most itt van, on
nan elfordult. De ha látásához helyet kellett vál
toztatnia, hol marad majd, hogy láthasson? Talán
megkettőzi önmagát úgy, hogy itt is, ott is legyen,
azaz az egyik helyen, hogy lásson, a másikon, hogy
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látható legyen, hogy önmagába nézve 'önmaga előtt

legyen?
Ha megkérdezzük az igazságot, semmi ilyent

nem mond. Mert mikor ilyenképpen gondolko
dunk, csupán a testek elképzelt képeit gondoljuk.
Am hogy az értelem nem ez, a legbizonyosabb do
log ama kevésszámú elme előtt, akiktől ebben a
dologban az igazságot megkérdezhetjük.

Nem marad azért más hátra, mint az, hogy az
értelem látóképessége olyan valami, ami termé
szetéhez tartozik ... Amikor magát gondolja, nem
valami térbeli mozgás révén, hanem testetlen oda
fordulással tér magába vissza. Ha pedig nem gon
dol önmagára, nincs ugyan önmaga tekintete előtt,

nem is önmagáról alkot képet, mégis ismeri ön
magát önmagáról való emlékezete révén. Úgy,
amint a sokféle ismeretben jártas ember minden
ismeretét emlékezetben tartja meg; nincs is egyéb
értelme tekintete előtt, csak az, amiről gondolko
dik; a többi titkos ismeretként abban rejtőzik, amit
emlékezetnek hívnak.

De Trin. XlV. 6, 8.
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AZ AKARAT ÉS SZERETET EREJE
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Az akarat a lélek kényszermentes működése

valami megtartására, vagy megszerzésére.

De duabus anima bus contra Manichaeos la, 14.

Akaratunk nem lenne akarat, .ha nem volna ha
talmunkban. Arn minthogy hatalmunkban van, sza
bad. Mert nem szabad birtokunk, ami nincs hatal
munkban, vagy ami olyan, ami nem létezhet.

De lib. art. III. 3. 8.

- Semmi más okból nem válik az értelem a kéj
vágy szolgálójává, mint tisztán a maga akaratá
ból. Mert sem feletteálló, sem vele egyenlő nem
kényszerítheti erre a becstelenségre, mert az igaz
ságtalanság; sem alattaálló, mert az nem képes
arra. Tehát az marad hátra, hogy az ő sajátja az
a mozdulat, amellyel élvezni vágyó akaratát a Te
remtőtől a teremtményre fordítja. Ha ezt véteknek
tartjuk, (ha valaki ebben kételkedik, méltónak lát
tad a gúnyra), ez a mozgás persze nem természeti,
hanem akaratos.

- Abban hasonlít a kő lefelé haladó mozgásá-



138 lsten és a lélek

hoz, hogy amint az a kőnek a tulajdonsága, emez
a léleké. Mégis különbözik attól, mert a kőnek nem
áll hatalmában meggátolni a lefelé vivő mozgást.
A lélek ellenben, ha nem akarja, nem úgy moz
gattatik, hogy a fensőbb dolgokat elhagyva az ala
csonyabbakat válassza, s azért a kőnek természetes
a mozgása, a léleké pedig akaratos. Azért ha va
laki azt rnondaná, a kő vétkezik, ha súlyával az
alacsonyabb felé törekszik, nemcsak a kőnél ne
vezném ostobábbnak, hanem egyenesen bolondnak
tartanám.

- Am a lelket bűnről vádoljuk, ha meggyőződ
tünk arról, hogy a fensőbbet elhagyva az alacso
nyabb élvezetét helyezi előbbre. Ezért miért lenne
szükséges keresni, honnan az a mozgás, amellyel az
akarat a változhatatlan Jóról a változó jóhoz for
dul, mikor elismerjük, hogy az csakis a léleké, hogy
az akart s azért vétkes? S minden erről a dologról
való hasznos ismeret arra szolgál, hogy elutasítva
és visszatartva azt a mozgást, a múlandó dolgok
ban való elbukástól akaratunkat az örökkévaló Jó
ban való gyönyörűségre irányítsuk.

- Látom, valamiképpen tapintom és tartom,
igaz, amit mondasz. Mert semmit sem érzek 'oly
erősen és bensőleg, mint azt, hogy van akaratom
s az valaminek az élvezésére indít. De teljességgel
nem látom be, mit nevezhetnék magaménak, ha az
akarat, amellyel akarok, vagy nem akarok, nem az
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enyém s ezért, ha általa rosszat teszek, ki másnak
kell azt tulajdonítanom. mint magamnak?

De lib. arb. III. J, 2-j.

Helyesen mondhatjuk, nem akarattal öregszünk
meg, hanem szükségszerüen; vagy: nem akarattal
halunk meg, hanem kényszerűségből s más ehhez
hasonlót. De ki meri józan ésszel állítani, nem aka
rattal akarunk?

Ezért, habár Isten előre tudja jövendőbeli aka
ratunkat, ebből nem kovácsolható érv arra, hogy
valamit nem akarattal akarunk. Mert már a bol
dogságra vonatkozólag mondottad, nem leszel a
magad tudta nélkül boldog, mintha én azt tagad
tam volna. De azt mondom, ha majd boldog le
szel, nem akaratod ellenére, hanem akaratoddal
leszel azzá.

Habár Isten előre tudja jövendő boldogságodat,
nem is lehet ez másként, különben nem lenne elő

retudás, ez azonban nem kényszerít arra a teljesen
lehetetlen és az igazságtól kizárt nézetre, hogy nem
akaratodból leszel boldog. Amint a boldogság aka
ratát, mikor boldog kezdesz lenni, nem veszi el
tőled Isten előretudása, mely már ma bizonyos jö
vendő boldogságodról. éppúgy esetleges jövendő-
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beli vétkes akaratod nem lesz azért akaratod nél
kül, mert Isten előre látta annak bekövetkezését.

De Iib. arb. III. l. 7.

Ha van bánat, van vétek is; ha vétek van, van
akarat is; ha van akarat a bűnre, nem a természet
kényszerít arra.

De actis cum Fe1ice Manichaeo 2, 8.

Az akarat amint összekapcsolja az érzéket a test
tel, éppúgy az emlékezetet az érzékkel, a gondol
kodó erejét az emlékezettel. Ami egyesíti és egybe
kapcsolja őket, ugyanaz szétválasztja és szétkap
csolja őket, azaz az akarat.

De Trin. XI. 8, lj.

Habár a három oly kűlőnbőző önmaga létében,
mégis oly szoros egységbe jutnak, hogy a k.ét elsőt
az ész ítéletének segítségével is alig lehet megkü
lönböztetni, ti. a testnek az alakját, amelyet lá
tunk és érzékelő képességben keletkezett képet, a
szemléletet. Az akaratnak pedig oly nagy ereje van
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a kettő összekapcsolására, hogy mind az érzéket
mozgatja a látás tárgyának kialakítására, mind a
kialakított tárgyat megtartja. Es ha olyan erőtel
jes, hogy szeretetnek, vágyódásnak vagy gerjede
lemnek nevezhető, az élőlény többi testrészére is
heves hatással van és ahol nem áll neki ellen va
lami renyhébb vagy nehézkesebb anyag, azt is ha
sonló alakra vagy színre változtatja át.

De Trin. XI. 2, 5.

Sorra kerül már most az ember akaratának a
minősége. Mert ha az helytelen, helytelenek lesznek
lelki rezdülései is; ha pedig az helyes, nemcsak hl
bátlanok lesznek azok, hanem egyenesen dicséretre
méltók. Mert minden rezdülésben benn van az aka
rat, sőt valamennyi nem egyéb, mint akarati mű

ködés. Mi egyéb ugyanis a vágy és a gyönyör, mint
a beleegyezés akarata abba, amit akarunk? S mi
egyéb a félelem és a szomorúság, mint az ellenke
zés akarata azzal szemben, amit nem akarunk?

Mikor kívánóan beleegyezünk abba, amit aka
runk, vágynak, mikor pedig élvezve beteegyezünk
abba, amit akarunk, gyönyörnek mondjuk. Úgy
szintén, mikor ellenkezünk azzal szemben, aminek
bekövetkezését nem akarjuk, az ilyen akarat a fele
lem; mikor pedig ellenkezésben állunk azzal szem-
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ben, ami akaratunk ellenére következett be, az
ilyen akarat a szomorúság. S teljességgel a dolgok
változatossága szerint, amelyeket kívánunk, vagy
amelyektől menekülünk, aszerint hogy azok csalo
gat ják-e vagy ellenkeznek-e az ember akaratával,
ilyen vagy olyan érzelmek váltakoznak és fordul
nak meg benne.

Ezért az az ember, aki Isten s nem az ember
tetszése szerint él, kell, hogya jó szeretője legyen,
amiből következik, hogy a rosszat gyűlölje. S mint
hogy senki sem természeténél fogva rossz, hanem
vétke miatt, az Isten szerint élő embernek "teljes
gyűlölettel" (138. Zsolt. 22.) kell lennie a rosszak
iránt úgy, hogy ne a vétek miatt gyűlölje az em
bert, se a vétket ne szeresse az ember miatt, ha
nem gyülölje a vétket és szeresse az embert. Mert
a vétek orvoslásával csak az marad meg, ami szere
tetreméltó, semmi olyan, ami gyűlölnivaló lenne.

De Civ. Dei XIV. 6.

Súlyuktól irányított mozgásukban mintegy a tes'
tek szeretete jut kifejezésre, akár súlyukkal lefelé,
akár könnyűségükkel felfelé törekednek. Mert
amint a lelket a szeretet, úgy viszi a súlya a tes
tet oda, ahová viszi.

De Civ. Dei XI. 28.
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Nehézségi ereje szerint keresi a test a maga he
lyét. Ez az erő nemcsak lefelé, hanem a megfelelő
hely felé tart. A tűz felfelé, a kő lefelé tör. Súlyuk
viszi őket, keresik helyüket. A víz színe alá öntött
olaj a felszínre emelkedik; az olajra öntött víz az
olaj alá merül; mindegyiket a súlya hajtja, törek
szik a neki való helyzetre. Amíg nincsenek jól el
rendezve, nyugtalanok, ha elrendeződnek, megpí
hennek.

Az én nehézségi erőm az én szeretetern, ez visz
engem mindenfelé. A te ajándékodból gyúl ki ben
nünk és visz felfelé minket. Attüzesedünk és me
gyünk. Felmegyünk a szív emelkedésével (83. Zsolt.
6.) és a lépcsők énekét énekeljük.

Conf. XIII. 9.

A szeretet semmi más, mint valamit önmagáért
kívánni. .. Minthogy a szeretet bizonyos mozgás,
de minden mozgás valamire irányul, mikor kérdez
zük, mit kell szeretni, azt kérdezzük, mi az, ami
felé irányulnunk kell.

De div. quaest. 8,. q. '5. I.
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A szeretet egy szerető emberé, szeretettel szere
tünk valamit. íme a három: aki szeret, az amit sze
ret, és a szeretet. Mi más hát a szeretet, mint bi
zonyos módú élet, mely kettőt egybeköt, vagy egy
bekötni kíván, ti. a szeretőt és szeretetének tár
gyát.

De Trin. VIII. 10, 14.

Nincs ember, ki nem szeretne; az azonban a
kérdés, mit szeret? Tehát nem arra leszünk figyel
meztetve, hogy ne szeressünk, hanem hogy válasz
szuk meg, amit szeretünk.

Sermo 34. 1.

Mutass nekem pihenő és mitsem cselekvő szere
tetetI Gyalázatos tetteket, házasságtöréseket, go
noszságokat, gyilkosságokat, minden paráznaságot
nem a szeretet cselekszi-e? Tiszítsd meg tehát sze
retetedet, a szennycsatornába folyó vizet vezesd
a kertbe, a világ felé irányuló áradását fordítsd a
világ Alkotója felé.

Talán azt mondják nektek: Semmit se szercsse
tek? Távol legyen tőletek! Restek, halottak, meg
vetésre méltók, nyomorultak lesztek, ha semmi;
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sem szerettek. Szeressetek, de nézzétek meg, mit
szerettek. Az Isten, a felebarát kedvelését szere
tetnek mondjuk, a világ, a múlandóság kedvelését
kéjvágynak nevezzük.* Fékezzük meg a kéjvágyat,
gyakoroljuk a szeretetet!

En. 2. in Psalm. l[, ,.

TEST ÉS LÉLEK

Ez a három, az emlékezet, az értelem és a szere
tet hozzám tartoznak, nem önállóak; nem maguk
nak, hanem nekem végzik, amit végeznek, sőt én
múködöm általuk. Mert én emlékezem az emléke
zet által, én gondolkodom a gondolkodóképesség
gel, én szeretek a szeretet által. S amikor gondol
kodásomélét emlékezetemre irányítom, s így ben
sőmben kimondom azt, amit tudok, s igaz ige szű

letik tudásomból, mindkettő az enyém, mind a tu
dás, mind az ige. Mert én tudok, én mondom ki
bensőmben azt, amit tudok.

S amikor emlékezetemben visszagondolva meg
állapítom, hogy én már megértek, szeretek vala-

• Az. eredetiben az ellentét: caritas - cupidita••
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mit, ami mint ismeret és szeretet itt megvoltak,
még mielőtt rájuk gondoltam volna, ismeretem és
szeretetem találom meg emlékezetemben, amellyel
én érzek, én szeretek, nem amazok. Úgyszintén
mikor a gondolkodás emlékezik és vissza akar
térn i arra, amit emlékezetében visszahagyott s azt
belátni, szemlélni és bensőleg kifejezni akarja, az
én emlékezetem emlékezik, és az én akaratom akar,
nem az övék. S ha szeretetem emlékezik és belátja,
rnit kell kívánnia, mit kell kerülnie, az én, nem a
maga emlékezetével emlékezik; és az én értelmem
rnel szereti, amit értelmesen szeret, nem a magáé
val.

Ezt röviden így lehet kifejezni: mind a három
mal én emlékezem, én értek, én szeretek. aki sem
emlékezet, sem értelem, sem szeretet nem vagyok,
hanem ezeket birtoklom. Ezeket tehát állítani le
het egy szernélyről, aki ezt a hármat birtokolja s
nem maga ez a három.

De Trin. XV. 22, 42.

Semmiképpen sem állítható helyesen valami do
logról. hogy ismerjük, amíg nem ismerjük a szub
sztanciáját. Azért amikor az értelem önmagát meg
ismeri, a maga szubsztanciáját ismeri meg s amikor
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biztos önmagáról, a maga szubsztanciájáról biztos.
Bizonyossága van önmagáról, amint arról meggyőz
az, amit korábban rnondottunk.

De egyáltalában nem biztos arról, hogy levegő.
tűz vagy valami test. vagy testhez tartozó valóság
lenne. Tehát egyik sem; s az önismeret egész pa
rancsa arra vonatkozik, hogy biztos legyen arról,
nem az a valami, amiről bizonytalan, hanem biztos
legyen arról, csakis az, aminek a létéről egyedül
biztos. Mert egyformán gondolja a tüzet, vagy a
levegőt, mint ahogy gondol bármi más testi való
ságot.

De semmiképp sem lehetséges, hogy azt, ami
maga, úgy gondolja, amint gondolja azt, ami nem
maga. Mert a képzeleterővel gondolja mindazt,
akár a tüzet, akár a levegőt, akár ezt vagy azt a
testet vagy valamely részt vagy a test összetar
tozását és mértékét. Persze nem mondják, hogy
mindez az értelem, hanem hogy ezek valamelyike.
Am ha ezek valamelyike lenne, másképpen gon
dolná azt, mint a többit, ti. nem képszerű képzet
alakjában, amint gondoljuk a távollévő dolgokat,
amelyeket testi érzékkel érintettünk, akár teljesen
azok, akár valami ilyenneműek; hanem egy bizo
nyos nem képzelt, valóságos jelenlét módján
(semmi sem jelenlévőbb önmagánál): amint gon
dolja, hogy él, hogy emlékezik, hogy ért, hogy akar.
Mert mindezt magában ismeri, s nem képzeli, hogy
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ezeket mintegy magán kívül, érzékileg érintené.
amint bármi testi valóságot érintünk.

De Trin. X. 10, IG.

Minden test kétségtelenül részekből áll... A
szellemi teremtmény, aminő a lélek, a testhez vi
szonyítva egyszerűbb, a testhez való viszonyítás
nélkül pedig sokszerű, nem egyszerű. Egyszerűbb
a testnél ugyanis azért, mert nem mint valami tö
meg árad szét a hely térfogatában, hanem a test
ben ott van egészen az egészben és egészen an
nak minden részében. Innen van, hogy ha a test
bármely csekély részében történik valami, amit a
lélek érez, bár nem az egész testben történik az, a
lélek mégis egészében érzi, mert nem maradt az
egész előtt rejtve.

De minthogy a lélekben is valami más a mű
vészi készség, más a restség; valami más az éles
elméjűség, más az emlékező készség; más a vágya
kozás, más a félelem; más az öröm, más a szomo
rúság s ezek bármelyike a másik nélkül, egyik na
gyobb, másik kisebb mértékben, a sokféle sokféle
képpen található a lélek természetében, nyilván
való, hogy a lélek nem egyszerű, hanem sokszerű
természet.

De Trin. VI. 6, 8.
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Habár Isten teremtette a lelket, megvan annak a
maga szubsztanciája, mely se nem föld, se nem tűz,
se légnemű, se nedves; hacsak talán azt nem gon
dolnánk, Isten megadta a földnek, hogy föld le
gyen, és semmi más, és a léleknek nem adta meg,
hogy lélek legyen, és semmi egyéb. Ha pedig aka
rod, hogy meghatározzam neked a lelket, s azért
kérdezed, mi a lélek, könnyen megfelelek. Mert
véleményem szerint bizonyos. észben részesedő
szubsztancia, mely a test kormányzására van ren
delve.

De quantitate animae 13. 22.

Az emberben is találunk háromságot, azaz az
értelmet, az önmagáról való ismeretet és a szere
tetet, mellyel magát szereti. De ez a három úgy
van az emberben, hogy nem maguk az ember.· Az.
ember ugyanis, amint a régiek meghatározták, ér
telmes halandó élő lény. Ezért azok a kiváló ké
pességek az emberben vannak, nem maguk az em
ber. Egy személy is, azaz mindenegyes ember bir
tokolja ezt a hármat értelmes lelkében.

Ha az embert úgy is határozzuk meg, hogy azt
mondjuk; az ember lélekből és testböl álló eszes
szubsztancia, nem marad kétség aziránt, hogy az
embernek van lelke; mely nem test, van teste, mely
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nem lélek. S azért ama három nem az ember, ha
nem az ember birtokai, vagy az emberben vannak.
Ha el is tekintünk a testtől, csak a lélekre gondo
lunk, az értelem olyan valamije, amilyen a feje,
szeme vagy az arca, de nem testnek gondolva eze
ket. Tehát nem a lelket, hanem azt, ami kiváló a
lélekben, nevezzük értelemnek.

De Tein. V. 6, 10; 7, II.

Nagy mélység az ember, akinek hajszálait is
számszerint ismered Uram, s egy sem vész el szá
modra. S mégis könnyebb megszámlálni haja szá
lait, mint érzéseit és szíve indulatait.

Conf. IV. '4. u.

Valami nagy dolog az ember, ki Isten képére
és hasonlatosságára lett teremtve, nem halandó
testbe zártsága szerint, hanem értelmes lelkének
méltóságával, mellyel az állatokat felülmúlja.

De doete. christ. II. 21, 20.



Mire képes a lélek?

MIRE KÉPES A LÉLEK?

151

O, bárcsak megkérdezhetnénk valaki nagy tu
dóst, nemcsak, hanem valakit, aki nagy szónok is
és bizonnyal igen bölcs és tökéletes emberI Hogy
elmondaná és vitázva kifejtené, mire képes a lé
lek a testben, mire önmagában, mire képes Isten
nél, akihez legközelebb van,' ha teljesen tiszta s
akiben bírja legfőbb és minden boldogságát! Mint
hogy pedig most hiányzik ehhez az a másik ember,
de nem merlek cserbenhagyni, így meg lesz az a
hasznom, hogy míg tudatlanul fejregetem. mire ké
pes a lélek, mire vagyok képes önmagam, bizton
sággal megtapasztalom ...

Tehát az első, amit bárki könnyen megfigyel
het az, hogy a lélek jelenlétével élteti ezt a földi
és halandó testet. Egybefűzi és egybetartja azt, nem
engedi szétesni és elsorvadni. Elosztja a táplálé
kot a tagok között, mindegyiknek megadva a maga
járandóságát. Fenntartja a test arányát és rnérté
két, nemcsak a szépségben, hanem a növekedésben
és nemzésben is. De azt is látjuk, hogy ezek az
ember közös tulajdonságai a fákkal, mert ezekről
is mondjuk, hogy élnek, látjuk és ismerjük mind
egyikük megőrzi a maga eredeti nemét, táplálko
zik, növekszik, szaporodik.

Emelkedj tehát a második fokra s lásd, mire
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képes a lélek az érzékekben, ahol az élet nyilván
való bb és megragadhatóbb módon érthető ... De

. senki sem tagadja, hogy minderre megint az álla
tokban is képes a lélek.

Lépj hát a harmadik fokra, ami már az ember
tulajdonsága, s gondolj az emlékezetre, nem a be
lénőtt dolgok megszokottsága formájában, hanem
számtalan ajánlott és megtartott dolog megfigye
lésében és jelében, a kézművesség sokféle fajára,
a földművelésre, a városok építésére, a különböző

építmények és vállalkozások sokféle csodájára ...
De még ez is tanult és tanulatlan emberek, jó

és rossz lelkűek közös bősége. Tekints feljebb te
hát és ugorj a negyedik fokra, ezen kezdődik a
jóság és minden igaz dicséret. Mert innen meri
a lélek önmagát elébehelyezni nemcsak a saját tes
tének, amennyiben része az a mindenségnek, de
egyáltalában minden testnek. S ami annak jó, azt
nem a maga részére is annak tartja, s a maga ere
jéhez és szépségéhez mérve attól megkülönbözteti
magát, s azt kevésre becsüli. S innen, minél in
kább örömét leli magában, annál inkább elvonja
magát a szennyes dolgoktól, a szennytől teljesen

. megtisztulni, teljesen tisztává és rendezetté igyek
szik magát tenni. Erősíti magát minden ellen, ami
elhatározásától és nézetétől eltéríteni igyekeznék.
Az emberi közösséget nagyra becsüli, nem akarja
másnak sem azt, amit mapnak sem kívánj en~e-
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delmeskedni akar a tekintélynek s a bölcsek pa
rancsának azzal a hittel, hogy általuk az Isten
szól ...

Ha ez megtörtént, azaz a lélek minden romlás
tól megszabadult és szennytől megtisztult, végre
nagy örömben bírja önmagát, már egyáltalában
nem félti magát vagy nem aggódik valamitől ön
maga rniatt. Ez tehát az ötödik fok. Mert más
megtisztulni és más a tisztaságot megtartani; telje
sen más tevékenységgel szerzi vissza a tisztaságát,
és mással őrködik azon, hogy be ne szennyeződ
jék. Ezen a fokon a lélek felfogja minden részről,
milyen nagy. Midőn ezt felfogta, hatalmas és hi
hetetlen bizalommal Istenbe megy, azaz magának
az igazságnak a szemléletébe, s amiért annyit fára
dozott, találja legmagasabb és titokteljes jutalmát.

De ez a tevékenység, azaz a vágy, hogy belássa
azt, ami valóban és legfőbb értelemben van, a lé
lek legmagasabb látása, nincs ennél tökéletesebb,
jobb és helyesebb. Ez lesz tehát a tevékenység
hatodik foka ...

A:z igazságban tényleg nincs megújulás, hacsak
elébb meg nem tisztult a szív, azaz ha előbb nem
tartóztatta meg magát és nem tisztította meg magát
a múlandó dolgok kívánságának és salakjának
még csak a gondolatától is. Azután már magállan
az igazságnak a látásában és szemlélésében van a
lélek hetedik és utolsó foka. Nem is fok ez már,
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hanem valami tartózkodás, ahová ama fokokon át
jut. Mit mondjak, rnicsoda öröm, micsoda megíz
lelése ez a legfőbb és igaz Jónak; micsoda lehe;
lete ez derült világosságának és örökkévalóságá
nak ...

A lélek felfelé emelkedésénél tehát, tanítás oká
ból, az első aktust nevezzük éltetésnek, a másodi
kat érzékelésnek, a harmadikat mesterségnek, a
negyediket erénynek, az ötödiket csendnek, a ha
todikat belépésnek, a hetediket szernlélődésnek.

így is hívhatjuk azokat: a testért, a testen át, a
test körül, önmagához, önmagában, Istenhez, Is
tennél. Bs így is lehet: szép másért, szép máson át,
szép más körül, szép a széphez, szép a szépben,
szép a szépséghez, szép aszépségnél.

De quautirate animae c. 33; ~l.

A LÉLEK HALHATATLAN

Az igazságot nem szemlélheti a lélek önmaga
által másképp, mint csak az azzal való valami egy
bekapcsolódásban. Mert mindazt amit szernlélünk,
vagy gondolunk, vagy az érzékkel, vagy az érte
lemmel fogjuk fcl. De amit az érzékkel fogunk fel,
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érezzük, hogy rajtunk kívül van és a tér foglalja
magában, ezért állítj uk, hogy nem is fogható fel.
Amit azonban megértünk, nem úgy értjük meg,
mintha máshová lenne helyezve, mint maga az értő
lélek, mert egyúttal. azt is megértjük, hogy nincs
a térbe helyezve.

Azért ama egybekapcsolódása a szemlélő lélek
nek és az általa szemlélt igazságnak, vagy úgy van,
hogy az alanya lélek, ama igazság pedig ebben az
alanyban van; vagy ellenkezőleg az igazság az
alany és abban a lélek; vagy mind a kettő szub
sztancia. Ha a három közül az első áll, a lélek épp
oly halhatatlan, mint az észigazság ama korábbi
vita alapján, hogy az észigazság csak élő valóság
ban létezhet.* Ugyanaz a szükségszerűség a máso
dik esetben. Mert ha ama igazság, amit Észnek
mondunk, semmi változósággal nem bír, mint nyil
vánvaló, nem változtathatja meg azt, ami benne
mint alanyban van. Hátra van tehát a vita a har
madik lehetőségről.

Mert ha a lélek szubsztancia, és szubsztancia
amaz Ész is, amellyel egybekapcsolódik, nem gon-

, delhatja valaki lehetetlennek, hogy az igazság meg
maradásával a lélek elpusztul. De nyilvánvaló,
amíg a lélek nem válik el az igazságot hordozó
Észtől. s ahhoz tapad, szükségképpen fennmarad

• Eredetileg a létező Isten értelmében.
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és él. Mert végre is micsoda erő választhatná el?
Talán testi erő?- Melynek ható képessége, eredete
is alacsonyabbrendű s különálló rendbe tartozik?
Semmi esetre. Talán állati erő? De az is mi rnó
don? Vagy talán valami erősebb lélek, mely csak
úgy szemlélheti az észigazságot, ha a másikat attól
elválasztja? Am az észigazság egy szemlelőnek
sem hiányzik, ha mindnyájan szemlélik azt s mint
hogy semmi sem hatalmasabb magánál az Észnél,
melynél semmi sem változatlanabb. semmiképp
sem lesz a lélek erősebbel való kapcsolat folytán
az Ésszel való kapcsolat hiján.

Hátramarad, hogy vagy maga az igazságot hor
dozó Ész választja el magától, vagy a lélek vá
lasztja el magát akarattal tőle. De semmi irigység
nines abban a természetben, sőt inkább élvezetre
nyújtja magát a léleknek. Azután minél inkább
van valami, annál inkább létezővé teszi azt, ami
vele egybekapcsolódik, aminek ellentéte a meg
semmisülés.

Nem kisebb lehetetlenséggel állíthatná valaki,
hogy a lélek akarattal válik el attól az Észtől, mi
kor nincs szétválási lehetőség olyan dolgok léte,
között, melyeket nem tartalmaz a hely ... Kell-e
már következtetnünk, hogy a lélek halhatatlan?
Vagy ha nem is választható el, elmúlhat.

Am ha az Észnek ama ereje, a maga egybekap
csolódásával áthatja a lelket, mert nem lehetsé-
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ges, hogy ne hassa át, bizonnyal úgy hatja át, hogy
létet ad annak. Mert maga az a legteljesebb Esz,
amelyen a legnagyobb változatlanságot is értjük.
Ennélfogva akit magából áthat, kényszeríti is 3

létre valami módon. A lélek tehát csak az Esztól
elválva múlhat el; de nem válhat el, mint fentebb
bizonyítottuk, tehát nem halhat meg.

De immortalitate animae c. 6.

Esetleg talán az életet a test valami arányos ve
gyületének kell hinnünk, mint némelyek vélték.
Bizonyára sohasem gondoltak volna erre, ha a test
állapotától ugyancsak idegen és tisztult lélekkel
képesek lettek volna a valóban létező és változat
lan valóságokat meglátni. Mert ki ne tapasztalta
volna, ha jól magába tekint, annál tisztábban ér
tett meg valamit, minél inkább képes volt értelme
figyelmet a testi érzékektól elvonni és elvezetni?

Ha a lélek a test arányos vegyülete lenne, ez
semmiesetre sem lenne lehetséges. Mert az a létező,
melynek nem lenne sajátos természete s önmagá
ban fennálló valóság sem lenne, hanem olyan el
választhatatlanul létezne a testben, mint hordozó
alanyban, mint a szín, vagy az alak, semmiképpen
sem törekedne a testtól az értelmi valóságok fel
fogására elfordulni. Sót, csak amennyire erre ké-
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pes, annyiban szemlélhetné azokat s válna azzal a
szemlélettel jobbá és kiváló bbá. Az alak vagy II

szín ugyanis, vagy maga a test arányos vegyülete,
mely meghatározott keveréke ama négyféle ter
mészetnek, melyekből a test áll, semmi módon nem
képes attól elfordulni, amelytől, mint tartó alany
tói elválaszthatatlan.

Azok, amiket a lélek megért, mikor elfordul a
testtől, bizonnyal nem testi valóságok, s mégis lé
teznek, sőt a legteljesebben léteznek, mert mindig
ugyanazon a módon állnak fenn. Mert nem lehet
lehetetlenebb dolgot állítani, mint azt, van, amit
szemmel látunk, nincsen, amit értelmünkkel szem
lélünk. Az esztelen kételkedhetik csak abban,
előbbre helyezendő-e hasonlíthatatlanul az értelem
aszemnél? Midőn pedig a lélek szemléli ezeket az
azonos módon fennálló, értelemmel felfogható
valóságokat, eléggé megmutatja, hogy hozzájuk
van kapcsolódva valami csodálatraméltó testetlen
módon, ti. nem helyhezkötötten.

Mert azok vagy benne vannak, vagy ő van azok
ban. Bármelyik legyen ezek közül az eset, akár
úgy, hogy az egyik a másikban van, mint alany
ban, akár úgy, hogy mind a kettő szubsztancia.
Ha ez első áll, nincsen a lélek a test alanyában.
amint a szín vagy az alak, mert vagy maga "szubsz
tancia, vagy egy másik alanyban van, mely nem
test. Ha pedig a másik az igaz, nincs a lélek a testi
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alanyban, mint a szín, mert szubsztancia. A test
arányos vegyülete pedig a testi alanyban van, úgy
mint a szín; a lélek tehát nem a test vegyüléke,
hanem élet a lélek. Önmagát semmi sem hagyja
el, az hal meg, amit az élet elhagy: nem halhat
tehát meg a lélek.

De irnmortalitate animae c. 10.

A Teremtő" képét az ember eszes vagy értelmes
lelkében kell megtalálni, rnelybe halhatatlanul van
halhatatlansága beleoltva. Mert amint maga a lé
lek halhatatlansága különbözőképpen érthető, van
ugyanis a léleknek is halála, ha hiányával van a
boldog életnek, ami a lélek igazi életének mond
ható, mégis azért mondjuk halhatatlannak, mert
bármilyen is az élete, mégha a legnyomorúságo
sabb is, sohasem szűnik meg. Mint ahogy az ész
vagy az értelem benne majd kábultnak, majd ki
csinynek, majd nagynak tűnik, de mindig eszes és
értelmes az emberi lélek. Azért ha Isten képére lett
teremtve, amennyiben eszét és értelmét Isten meg
ismerésére és látására használhatja, tényleg amióta
csak létezni kezdett, ez az oly nagy és csodás ter
mészet, mindig megvan benne ez a kép, ha még
annyira elhasználódott is, hogy már alig van meg,
vagy homályos és eltorzult, vagy tiszta és szép.
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Éppen méltóságának eltorzulását fájlalva mond
ja a Szentírás: "Bármint kép jár-kél az ember,
de hiába is fáradozik, halmozza a kincset és nem
tudja, kinek gyűjti" (38. Zsolt. 7). Nem tulajdoní
tana hiábavalóságot az Isten képének, ha ezt nem
látná eltorzultnak. Ve hogy az az eltorzulás nem
oly súlyos, ami megsemmisítené a képet, eléggé
kimutatja rnondván: "Bár mint kép jár-kel az
ember".

De Trin. XIV. 4. 6.

Hogyan igazolódik ama oly tisztán látott, any
nyira megvizsgált, annyira tisztázott, annyira bizo
nyos nézet, hogy minden ember boldog akar lenni,
ha még azok is, akik már boldogok, akarnak is,
nem is akarnak boldogok lenni? Vagy ha akarnak,
amit az igazság harsányan kiált, amint a termé
szet hajtja őket, melybe a legjobb és változhatat
lanul boldog Teremtő oltotta azt be, mondom, ha
boldogok akarnak lenni, akik azok, biztosan nem
akarják, hogy ne legyenek boldogok. Ha pedig nem
akarják, hogy ne legyenek boldogok, kétségtelenül
nem akarják, hogy boldogságuk Ielemésztődjék és
megsemmisüljön. Hiszen csak ha élnek, lehetnek
boldogok, nem akarják tehát, hogy életük meg
semmisüljön. Halhatatlanok akarnak hát lenni
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mindazok, akik valóban boldogok, vagy azok lenni
vágynak. Am nem él boldogan, akinek nincs meg
az, amit akar, semmiképp sem lehet tehát az élet
valósággal boldog, ha nem örökkévaló ...

Erre vonatkozólag emberi bizonyítékokat fel
találni iparkodva, csak igen kevés nagytehetségű,

nyugodt idővel rendelkező, igen magas képzett
ségű ember juthatott egyedül a lélek halhatatlan
ságának felderítésére. De a lélek számára a bol
dog életet nem találták állandónak, azaz igazinak.
Azt állították ugyanis, hogy az a boldogság után
visszatér ennek az életnek a nyomorúságába.' S
akik közülük szégyelltek ilyen nézetet tartani, úgy
vélték, hogy a megtisztult lélek test nélkül kerül
al! örök boldogságba. Am úgy gondolták a világ
visszatérő örökkévalóságát, hogy azzal maguk ad
ták cáfolatát a lélekről vallott nézetüknek ...

A hit pedig nem emberi bizonygatás, hanem is
teni tekintély alapján ígéri, hogy halhatatlan lesz
a teljes ember, aki tényleg testből és lélekből áll
s ezért valóban boldog lesz. Ezért, miután az
Evangélium azt mondja, hogy Jézus "azoknak, kik
őt befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyerme
keivé legyenek" s röviden kifejti, mit jelent őt be
fogadni, mondván: "Kik hisznek az ö nevében",
.azt is hozzáfűzi, mi módon lesznek Isten gyerme
keivé. "Kik nem a vérből, sem a test ösztönéből,
sem nem a férfi indulatából, hanem Istentől szü-

II BreV14r1um
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lettek". Hogy ez az emberi erőtlenség, amelyet
látunk és hordozunk, ne essék kétségbe ily nagy
felmagasztalás felől, nyomban hozzáfűzi: "bS az
Ige testté lett és miköztünk lakozott" an. I, 12-14).
Hogy az ellentétből váljék érthetővé, ami hihetet
lennek látszik.

Ha ugyanis az Isten természet szerinti Fia az
emberek fiaiért irgalomból ember fia lett, mert ez
áII: "Az Ige testté lett", emberek között .Jako
zott": mennyivel inkább hihető, hogy akik termé
szet szerint emberek fiai, Isten kegyelme által Is
ten gyermekeivé lesznek és Istenben laknak, akiben
egyedül s akitől egyedül lehetnek boldoggá azok,
kik az ő halhatatlansága részeseivé lettek. Hogy
erről meggyőzzön bennünket, lett az Isten Fia l1a
landóságunk részesévé.

De Trin. XIII. 8, II; 9. 12.

Mikor közelgett a nap, melyen anyámnak' ebből
az életből távoznia keIIett, te tudtad azt a napot,
mi nem sejtettük, történt, amint hiszem, a te tit
kos rendelésed folytán, hogy ő meg én egyedül
áIItunk egy ablaknak dőlve, meIy a belső kertjére
nyílt a háznak, meIyben laktunk, Ostiában, a Ti
beris kikötöjénél. Hosszú utazásunk fáradalmai
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után, a világ zajától távol, erőt gyűjtöttünk ott a
hajóútra.

Egymagunkban édesen-kedvesen beszélgettünk s
"a múltat felejtve és az előttünk álló felé szállva"
(Filipp. 3, 13.) a te jelenlétedben, ki az Igazság
vagy, egymás között találgattuk, milyen lesz majd
a szentek örök élete, melyet "szem nem látott, fül
nem hallott, sem emberi szívbe fel nem hatolt"
(I. Kor. 2, 9). Lelkünk ajka ,szomJúhozott a te for
rásodnak, a benned levő élet forrásának mennyei
vize után (3j. Zsolt. 10), hogy cseppjeiből ameny
nyit csak tudunk felfogva, elmélkedhessünk errő)
a fenséges kérdésről.

Mikor arra tért beszélgetésünk, hogy az érzéki
gyönyört, bármekkora legyen s bármekkora testi
fényben tündököljön is, az örökélet örömével nem
csak összehasonlítani, de még egyszerre említeni
sem érdemes, még égetőbb - vággyal' emelkedve
utána, fokozatosan áthaladtunk az egész testi vi
Iágon, az égboltozaton is, ahonnan a nap, a hold
és a csillagok világítanak a földre. S bensőnkben
elmélkedve, beszélgetve, alkotásaidat csodálva
még feljebb szálltunk s lelkünkhöz értünk. Azon is
túlhaladtunk, hogy elérjük a kifogyhatatlan bőség
birodalmát, ahol Izraelt örökké táplálod az igaz
ság kenyerével s ahol az élet a Bölcsesség, általa
lesz mindaz, ami volt és lesz, csak ő maga nem
változik, ugyanaz, aki volt és lesz örökké. Sőt he-
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lyesebben múlt és jövő nincs számára, hanem csak
a lét, mert örökkévaló, aminek pedig múltja és
jövője van, nem örökkévaló.

S míg így beszéltünk és áhítoztunk utána, hal
kan megérintettük szívünk heves dobbanásával,
Felsóhajtottunk s otthagytuk odakötözve "lelkünk
zsengéit" (Róm. 8, 23.) és visszatértünk a száj rno
rajához, ahol kezdődik és elhallgat a szó, De mi
hasonló a te Igédhez, a mi Urunkhoz, ki öregedés
nélkül megmarad önmagában és megújít mindent
(Bölcs. 7, 27)?

19y szóltunk tehát: Ha valakiben elcsendesednék
a test vihara, csendben maradnának a föld, a víz,
a levegő képzetei, elnémulna az égbolt és maga a
lélek is hallgatna önmagáról s magára nem gon
dolva, önmaga fölé emelkedne; ha elnémulnának
az álmok és látomások; ha minden nyelv és rnin
den jel és minden múlandó elmúlna számára; mert
ha valaki figyel, mindnyájan ezt mondják: "Nem
mi alkottuk magunkat, hanem ő alkotott minker,
aki megmarad örökké" (99. Zsolt. 3, 5)·

De ha e szavak után mégis elnémulnának, merr
feléje fordulva hallgatnák őt, aki teremtette őket,
s egyedül ő maga szólna, nem általuk, hanem ön
maga, hogy szavát halljuk; nem emberi nyelvvel,
sem angyali szóval, sem mennydörgés által, sem a
hasonlóság rcitélyén keresztül; hanem őt magát,
kit mindebben szeretünk, ha mindezek nélkül hall-
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hatnók őt, ahogy most felemelkedtünk és a gon
dolat röptével érintettük a mindent meghaladó
örök Bölcsességet; ha ez folytatódnék és eltűnné

nek a merőben másfajta látomások és ez az egy
elragadná, felemésztené és a legbelsőbb örömökbe
rejtené szemlélőjét, nem ilyen-e az örök élet, ami
lyen volt a megértésnek ama pillanata, melyben
sóhaj tört fel belőlünk, nem ezt jelenti-e a mon
dás: "Menj be Urad örömébe" (Mt. 25, 21)? S mi
kor lesz ez? Vajon akkor-e, amikor "mindnyájan
feltámadunk ugyan, de mindnyájan nem változunk
el" (I. Kor. 15, 51)?

Coaf. IX. la, 23-2l.

A LÉLEK ÉLETE

Amiként a test élete a lélek, úgy az ember bol
dog- élete Isten.

De Ciy_ Dei XIX. 26.

Amint maga a lélek testének élete, úgy Isten
magának a léleknek élete. _.t\.miképpen tehát meg-
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hal a test, ha elhagyta a lélek, vagyis élete, úgy
meghal a lélek, ha elhagyta Isten.

Sermo 273. I.

Más a lélekben az, amib öl a testet élteti s ami
őt magát élteti. Jobb ugyanis, mint a test; de ön
magánál jobb az Isten. Önmaga tehát a test élete,
ha esztelen, igaztalan, gonosz is. Minthogy pedig az
ó élete Isten, mint mikor maga a testben van, ad
annak erőt, kellemet, mozgékonyságot, a tagok
szolgálatát; így amikor benne az élet Isten, ó ad
neki bölcsességet, jámborságot, igazságosságot, sze
rétetet.

In Joan. Evang. tr. 19. 12.

O, Uram, szelgád vagyok, szolgád és fia szol
gálódnakl

Széttörted bilincseimet; a hála áldozatát bemu
tatom neked (115. Zsolt. 16, 17). Dicsérjen szívem és
nyelvem s minden csontom mondja: "Uram, ki
hasonló hozzád?" Mondja, s te felelj nekem s
"mondd lelkemnek: Odvösséged én vagyok" (H.
Zsolt. 10, 3).

Ki vagyok én, milyen vagyok én? Mi rosszat
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nem cselekedtem tettel, vagy ha nem tettel, be
széddel, vagy ha nem beszéddel, akaratommal? De
te, Uram, jóságos vagy és irgalmas, letekintettél
halálom mélységébe és jobboddal szívem rnélyé
ből kimerítetted a romlás őrvényét. Ez pedig nem
más, mint nem akarni, amit akartam s akarni,
amit te akarsz.

De hol volt oly sok éven át akaratom szabad
sága s micsoda mély és titkos -rejtekből lett egy
pillanat alatt előszólítva, hogy nyakamat szelíd
igádba hajtsam s vál1aimat kőnuyű terhed alá (Me,
II, 30.)' Krisztus Jézusom, segítőm és Megváltóm?
Milyen édes lett számomra egyszerre nélkülözni a
hiábavalóságok édességét; amit elveszteni féltem,
most már öröm volt attól szabadulni. Mert kiűz
ted őket belőlem, te igazi és legfőbb Édesség. Ki
űzted őket, s beléptél helyükbe, ki minden élvezet
nél édesebb vagy, de nem a testnek és vérnek; ra
gyogóbb vagy minden fénynél, de minden rejtek
nél bensőségesebb; minden tiszteletnél fönsége
sebb, de nem a magukat fennhéjázóknak.

Most már szabaddá vált lelkem a hirnévé~
szerzés s az érzéki vágy szennyében való fetrengés
és kaparás mardosó gondjaitól. S dadogva szóltam
hozzád világosságom, gazdagságom, üdvösségem,
én Uram Istenem!

ConE. IX. I.
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Későn kezdtelek szeretni, annyira regr es any
nyira új Szépség, későn kezdtelek szeretni! Te ben
nem voltál, én meg kinn és idekinn kerestelek,
szépséges alkotásaidra rohantam rútságomban. Ve
lem voltál, de én nem voltam veled. A2Klk tartot
tak távol tőled, amik ha benned nem léteznének,
egyáltalában nem lennének.

Hívtál, kiáltottál, megtörted süketségemet.
Ragyogtál, fénylettél és megfutamítottad vakságo
mat. Illatod kiáradt, magampa szívtam s utánad
lelkendezek. hieltelek, éhezlek, szemjazlak. Meg
érintettél s én lángra lobbantam békéd után.

Conf. X. 27.

Elbukott az angyal, elbukott az emberi lélek s
mutatták minden szellemi teremtménynek az ör
vényt a sötétség mélységében, ha kezdettől nem
parancsoltad volna: "Legyen világosság", s ha nem
lett volna világosság s mennyei birodalmad rnin
den lakója engedelmesen hozzád nem simul s nem
nyugszik meg Szentlelkedben, ki változhatatlansá
gában lebeg a változó mindenség felett. Különben
az "egek ege" maga is sötét örvény lenne "most
pedig világosság az Úrban" (Efez. 5, 8).

Mert maguknak a bukott, világosságod ruhájá
ból kivetkőzött, sötétségüket meztelenségükben el-
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áruló szellemek nyomorusagos nyugtalanságában
megmutatod eléggé, mily nagynak szántad értel
mes teremtményedet, akinek, hogy boldog meg
nyugvásra jusson, semmiképp sem elég az, ami ná
lad kisebb, következőleg önmagának sem elég.
Mert Istenünk, te teszed világossá sötétségünket
Ü7. Zsolt. 29.), te szövöd ünnepi ruhánkat és sö
tétségünk olyan lesz, mint a fényes nappal (138.
Zsolt. 12).

Add nekem Istenem magadat, add vissza ne
kem magad, hiszen szeretlek; s ha ez kevés, ger
jessz erőteljesebb szeretetre. Nem tudom lemérni,
mennyi hiányzik szeretetemből, hogy elégséges le
gyen arra, hogy életem ölelésedbe folyjon s ne
forduljon el, míg csak cl nem rejtőzik- arcod rej
tekében (30. Zsolt. 2.1). Csak azt tudom, nélküled
rossz a sorsom, nemcsak magamon kívül, de önma
gamban is; és nyomorúság nekem minden bőség,
ami nem az én Istenem.

Conf. XIII. 8.

Amennyire képesek voltunk, az Istentói terem
tett világból adtunk figyelmeztetést azok részére,
akik az ilyen dolgokban indokolast kívánnak, hogy
'ami láthatatlan őbenne, a teremtmények révén,
arnennyire lehetséges, az értelem felismerb<:u~
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(Róm. I, 2.0). Leginkább az eszes és értelmes te
remtmény révén, ki Isten képére lett teremtve.
Benne szemlélhetik, mint tükörben, amennyire le
hetséges, ha képesek, a Háromságos Istent, emlé
kezetükben, értelmükben, akaratukban.

Aki átélve belátja, hogy e három Istentől adott
természetes rendje értelmes lelkének, s hogy rnily
nagy valami, hogy értelmes lelkével az örökkévaió
és változhatatlan természetről elmélkedhet, meg
pillanthatja, kívánhatja őt, amikor megemlékezik
róla emlékezetével, értelmével belátja, szeretetével
átöleli, bizonyára feltalálja ama legfőbb Háromság
képét. Hogy erre a legfőbb Háromságra emlékez
zék, hogy őt lássa, szeresse, hogy reá gondoljon,
öt szemlélj é, benne találja gyönyörűségét, erre kell
az életet teljességében irányítani.

De Trin. XV. zo, 39.
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A VALTOZO ÉS MÚLANDO VILAG EREDETE

Eltekintve a prófétai beszédtől, maga a világ
változandóságának 'és mozgékonyságának pontos
rendjével s minden látható dolognak igen szép
alakjával mintegy hallgatagon hirdeti, hogy te
remtve lett és csakis Isten, ki kimondhatatlanul
és láthatatlanul nagy s kimondhatatlanul és _lát
hatatlanul szép, létesíthette.

De Civ, Dei XI. 4. 2.

"Seregek Istene, állíts minket helyre, ragyogtasd
ránk arcodat, hogy megszabaduljunk" (79. Zsolt.
4). Mert bármerre fordul is az emberi lélek, raj
tad kívül mindenütt fájdalom tapad hozzá. Még
ha szépségekheztapad is, rajtad és önmagán kí
vül. Mert azok sem volnának, ha nem tőled len
nének. Keletkeznek és elmúlnak; keletkezésükben
mintegy elkezdődik létük, majd növekednek, hogy
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kiteljesedjenek, és kiteljesedvén elöregszenek és
elpusztulnak; nem mindnyájan öregszenek meg.
dc mindnyájan elpusztulnak.

Mikor tehát keletkeznek és kifejlődni töreked
nek, minél gyorsabban növekednek, hogy létük
megvalósuljon, annál jobban sietnek, hogy ne le
gyenek többé. Ez az ő létüknek a rendje. Ennyit
rendeltél nekik, mivel részeik a valóknak, melyek
nem léteznek rnind egyszerre, hanem az eltűnés és
előtűnés egymásutánjában alkotják a világminden·
séget, melynek részei. íme, így alakul ki beszédünk
is hangzó jelekből. Mert nem lenne összefüggő a
beszéd, ha az egyik !iZÓ, miután a maga részéről
elhangzott, nem tűnne el, hogy nyomon kövesse a
másik. .

ConE. IV. la, lj.

Némelyek elhitetni akarták, hogy az Atyaisten
nem rnindenható, nem mintha ezt merték volna ki
mondani, hanem hagyományaik ennek a gondola
táról és hitéről győzik meg őket. Mert amikor azt
állitják, volt olyan természet, amelyet a minden
ható Isten nem teremtett, de abból alkotta ezt a
világot, melynek szép rendjét elismerik, olyan ér
telemben tagadják a rnindenható Istent, hogy nem
hiszik, megteremthette volna a világot, ha nem
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használt volna fel annak alkotására más termé
szetet, amit nem ő maga teremtett. A testi látás
tapasztalata szerint ugyanis a munkások, a házépí
tők, s mindennemű kézműves csak úgy folytathatja
múvét eredménnyel, ha valami kikészített anyag
van segítségére. így a világ alkotóját sem tartják
mindenhatónak, ha ő a világot nem alkotta
volna meg; valami nem általa alkotott természet
anyagkénti segítsége nélkül.

Am ha elismerik, hogy a mindenható Isten a vi
lág alkotója, el kell azt is ismerniök, hogy a sem
miből teremtette azt, amit teremtett. Mert nem lé
tezhet valami, aminek nem ő lenne a teremtője,

minthogy mindenható. Mert ha valamit valamiből
teremtett is, mint az embert az agyagból, semmi
esetre sem abból teremtette, amit nem maga terem
tett; mert a földet, rnelyből való az agyag, a sem
miből teremtette. És ha magát az eget és a földet,
azaz a világot és mindent, ami abban van, valami
anyagból teremtette, amint írva van: "Ki a világot
láthatatlan anyagból teremtetted" (Bölcs. u, 18),
vagy "alaktalan" anyagból, mint némely szöveg
tartalmazza, semmiesetre sem szabad hinnünk,

hogy maga az az anyag, amiből a világ teremte
tett, ha még oly alaktalanul, még oly láthatatla
nul, bármiféle módon létezett is volna, önmagátol

lett volna, mintha Istennel egyenlően örökkévaló,
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vagy egykorú lenne. Hanem minden létmódját.
amit bírt, hogy bármiképp létezhessen, s a külön
böző dolgok formáit befogadhassa, senki mástól
nem kapta, csak a mindenható Istentől; az ő jósá
gából van nem csupán bárminek a formája, de még
bármi is, ami formálható.

De fide et symbolo II. 2.

Mikor azt mondjuk, hogy Isten a semmiből al
kotta, amit alkotott, ez csak annyit jelent, hogy
nem a maga lényéből alkotta azt ... tehát a sem
miből van az, ami nincs valamiből ; mert ha Isten
alkotott is némely valót rnásból, amiből azokat al
kotta, nem más dolgokból alkotta.

C. Ju!. Pe!. op. imp. V. JI.

A TEREMTÉS ISTENI TEVÉKENYSÉG

De hogyan teremtetted az eget és a földet, s mi
volt oly nagy munkád szerszáma? Mert nem úgy
teremtetted, mint egy művész, aki testet alkot meg
lévő testből lelki elgondolása szerint s képes azt
az alakot megadni, mely lelki szeme előttlebeg ..
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Téged dicsér minden, mindennek alkotóját. De
hogyan teremted őket? Hogyan teremtetted Iste
nem az eget és a földet?

Egészen bizonyos, hogy nem az égen, sem a föl
dön teremtetted az eget és a földet; se nem a le
vegőben, vagy a vizekben, hisz ezek is az éghez és
a földhöz tartoznak; nem is a világegyetemben te
remtetted a világmindenséget, mivel nem volt tér,
ahol létrejöhetett volna, mielőtt .bármi is lett. Ke
zedben sem tartottál valamit, amiből teremtetted
volna az eget és a földet, mert honnan vetted volna
azt, amit nem teremtettél, hogy abból teremts va
lamit? Mert létezik valami léteden kívül? Tehát
szóltál és lettek s igéd erejében teremtetted őket

(32. Zsolt. 9).

Conf. XI. 5.

úgy mondják, Platon volt az első, ki az ideák
nak nevet adott, nem mintha ez a név, mielőtt ő
használatba hozta, nem lett volna, vagy m"intha
azok a dolgok, amiket ideáknak nevezett, nem
léteztek vagy senki sem ismerte volna őket. Inkább
talán mások másféle néven nevezték őket. Hiszen
szabad bármely ismeretlen dolognak, aminek nincs
kialakult neve, tetszőleges nevet adni. Mert nem
valószínű, h0/P' Platon előtt egyáltalában nem let-
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tek volna bölcs emberek, vagy nem ismerték volna
azokat, amiket - mint mondják - Platon ideáknak
nevezett, bármik legyenek is azok. Oly nagy erő
rejlik ugyanis azokban, hogy senki sem lehet bölcs,
ha azokat meg nem értette ...

Nos, az ideák a dolgok bizonyos szilárd és vál
tezatlan eredeti formái vagy lételvei, melyek ma
guk nem formálódtak s ezért örökkévalók és rnin
dig azonos módon megmaradnak, az isteni értelem
foglalja azokat magában. Míg azok maguk sem
nem keletkeznek, sem nem múlnak el, mégis úgy
mondják, szerintük alakul mindennek a létformája,
ami keletkezhet, vagy elrnúlhat, és minden, ami
tényleg keletkezik és elmúlik. Allítják, hogy csak
az értelmes lélek szemlélheti azokat, kiváló részé
vel, azaz magával az· értelemmel vagy ésszel,
mintegy belső vagy értelmes tekintetével vagy sze
mével. S nem minden vagy bármelyik értelmes
lélek ilyen, hanem, állítják, az alkalmas arra il

szemléletre, amelyik szerit és tiszta, azaz amelyik
nek a szeme, amellyel azok láthatók, egészséges,
tiszta, nyugodt, hasonló azokhoz, amiket látni.szán·
dékozik.

De ha ezeket még nem is szemlélheti, melyik
istenfélő és az igaz vallásba beavatott ember me
részeli tagadni, sőt inkább vallania kell, mindazt,
ami van, azaz mindazt, ami a saját nemébe a
saját természete alapján tartozik, hogy legyen, Is-
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ten teremtése hozta létre. Ö ad mindennek életet,
ami él; s a dolgok egyetemes fennállását s magát
azt a rendet, amely szerint a változó valók időbeli
pályájukat meghatározott szabály szerint végzik,
a fönséges Isten törvényei tartalmazzák és irányít
ják.

Ha ezt eldöntöttük és megengedjük, ki merné
állítani. hogy Isten gondolkodás nélkül teremtette
a rnindehséget? Ha ezt nem lehet igazoltan rnon
dani vagy hinni, az marad hátra, hog)' minden gon
dolat alapján lett teremtve. Nem ugyanazon gon
dolat szerint az ember, mint a ló, mert ezt lehetet
len tartani. Tehát az egyes lények saját eszméik
szerint lettek teremtve. Ezek az eszmék pedig hová
helyezhetők, ha nem magának a Tererntőnek az
értelmébe? Mert nem valami magán kívüleső do
lr.gra tekintett, hogy aszerint hozza létre, amit
létrehozott, hisz ez szentségtörő gondolat.

Ha minden megteremtendő vagy megteremtett
dolognak eszméit az isteni értelem foglalja ma
gában s az isteni értelemben csak az létezhet, ami
örökkévaló és változhatatlan, s ha Platon a dol
goknak ezeket az eredeti eszméit ideáknak hívja,
nemcsak Ideák azok, hanem valóban léteznek is,
mivel örökkévalók s ilyenek is maradnak; bennük
való részesedés által lesz valami az, amivé lett,

De div. quaest. S,. q. 46.

U BreviArium
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Te pedig Uram, ki mindig élsz s kiben semmi
scm hal meg, mert az idők kezdete és minden előtt

. vagy, azelőtt, amit annak mondhatnánk létezel,
Isten vagy és mindennek Ura, amit teremtettél.
Nálad van minden tovatűnő dolog oka, benned
nyugszik minden változó dolog változatlan ere
dete, benned él minden értelemnélküli és múlandó
dolog örökkévaló eszméje.

Conf. 1. 6, 9.

Mi hiányzott volna hát boldogságodhoz, mely
magad vagy, ha a teremtett világ nem jött volna
létre, vagy alaktalan maradt volna? Nem azért
teremtetted, mintha szükséged lenne rá, hanem jó
ságod teljességéből rendezted és alakítottad ki,
nem pedig azért, hogy talán örömöd általa telje
sebbé váljék. Mert tökéletességednek nem tetszett
tökéletlensége, tőled kapja tökéletességét, hogy
tetszésedre legyen.

Benned pedig nincs tökéletlenség, mintha a vi
lág tökéletessége által kellene teljessé lenned. Mert
a te jó "Lelked lebegett a vizek felett" (Gen. I, 2),
nem a vizek hordozták, mintha megpihent volna
rajtuk. A te jó Lelked (Iz. II, 2) ugyanis önmagá
ban ad megnyugvást azoknak, akikről áll, hogy
JIle~pihen bennük.
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De elmúlhatatlan és változhatatlan akaratod,
mely önmagában elégedett, lebegett az élet felett,
melyet teremtettél. Nem ugyanazt jelenti annak az
élet és a boldog élet, mert él, ha sötétségben foly
dogál is. Hanem hátramarad számára, hogy meg

.térjen Teremtőjéhez, hogy mennél bőségesebb élet
hez jusson az élet forrásánál és az ő világosságá
nál lásson világosságot (3~. Zsolt. ro), tökéletesed
jen, megdicsőüljön és boldogsághoz jusson..

ConE. XIII. 4.

íme, előttem a Háromság titokzatossága, te vagy
az, én Istenem. Mert te, az Atya, bölcsességünk
Kezdetében, aki tőled született Bölcsességed, veled
egyenlő és örökkévaló, azaz Fiadban teremtetted
az eget és a földet. Sokat beszéltünk már az egek
egéről, a puszta és alaktalan földről, meg a sötét
örvényről, a szellemi kialakítatlanság zűrzavaros
magárahagyatottsága értelmében, ha ez nem for
dult volna ahhoz, akitől ered minden élet, akinek
megvilágosításából szépséges életté lett, s lett az
egek ege, mely később a felső és alsó vizek közé
helyeztetett.

S megőriztem már az Anyát az Isten nevében,
aki teremtette mindezt, és a Fiút, a Kezdet nevé
ben, akiben mindezt teremtette. S minthogy hittel
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hittem a Háromságot az én Istenemben, tovább
kutattarn a szent igékben és íme: "Lelked lebe
gett a vizek felett". Ime, az én háromszemélyű
Istenem, az Atya, Fiú és a Szentlélek, minden te
remtmény Teremtője.

ConE. XIII. 5.

A katolikus tanítás parancsa, higgyük, a Három
ságnak mondott egy Isten alkotott és teremtett
mindent, ami van, amennyiben van; úgy hogy min-o
den értelmes vagy testi teremtmény, vagy ahogy
rövidebben lehet mondani a Szentírás szavai sze
rint, mind a láthatatlan, mind a látható teremt
mény nem Isten természetéből, hanem Isten által
a semmiből teremtetett. Nem is lehet abban olyan
lét, ami a Háromsághoz tartozna, csupán az, hogy
a Háromság teremtette, az pedig teremtménye.
Azért nem szabad a teremtett mindenséget se Is
tenne! egyJényegűnek, se vele együtt örökkévaló,
nak mondani, vagy hinni.

De Genesi ad lirt. op. imp. I. 2.

Valóban nem nagyon csodálatraméltó, hogy
azok, akik valami sajátos, ellentétes elvből kelet-
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kezett és tovaterjedt rossz természet létét vallják,
nem akarják a teremtés okának azt elismerni, hogy
a jó Isten jót teremtett. Azt hiszik inkább, hogy
a világ hatalmas művének létrehozására az ellene
lázadt Rossz visszaszorításának végső kényszerű
sége bírta rá. Hogy a Rosszat korlátozza s legyőzze,

összevegyítette azzal a maga jó természetét. mely
így szégyenletesen beszennyeződött, kegyetlen fog
ságba és elnyomatásba jutott. Nagy fáradsággal
tisztíthatja és szabadíthatja' meg magát, de nem
teljesen, hanem az a része, melyet nem volt képes
a szennyeződéstől rnegtisztitani, védelméül szol
gál és a legyőzött s foglyul ejtett ellenség meg
kötésére.

Ilyen esztelenül vagy inkább őrülten nem gon
dolkodnának a manicheusok, ha hinnék, hogy Is
tell természete tényleg változhatatlan és teljesség
gel romolhatatlan, semmi sem árthat annak. A lé
lek pedig, mely akaratával a rossz felé fordulhat,
és a bűn megronthatja, s így elveszítheti a változ
hatatlan igazság fényét, nem Istennek a része, nem
is Istennel azonos a természete, hanem a tőle tel
jesen különböző Teremtő teremtette, amint az
egészséges katolikus tanítás vallja.

De Civ, Dei XI. 22,
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Ha azt kérdik, miért tetszett Istennek eget és
földet alkotni, azt kell nekik felelni: ismerjék meg
előbb az emberi akarat erejét, ha Isten akaratát is
merni kívánják. Mert az Isten akaratának okai
után kérdezősködnek, mikor maga az Isten aka
rata az oka mindennek, ami van. Ha pedig Isten
akaratának oka van, volna valami, ami Isten aka
ratát megelőzi; ezt hinni istentelen dolog. Aki te
hát kérdi, miért alkotta Isten az eget és a földet,
azt kell neki felelni: mert akarta. Mert Isten aka
rata az égnek és a földnek oka, s ezért nagyobb
az Isten akarata, mint az ég és föld.

Aki pedig kérdezi, miért akarta Isten az eget
és a földet, valami nagyobbat keres az Isten akara
tánál, pedig annál nagyobbat nem találhat, Fékezze
tehát magát az emberi vakmerőség és ne keresse
azt, ami nincs, hogy megtalálja azt, ami van.:

De Genesi contra Manichaeos I. 2, 4.

A TEREMTÉS PILLANATA

Vajon ami létrejött, mint maga az égboltozat,
a vizek összegyülése, a föld puszta színe, a cser
jék és fák sarjadása, a világítótestek és csillagok
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kiképzése, a vízi és földi lények, mind egyszerre
teremttettek-e? Vagy inkább időközökben, meg
határozott napok szerint? Vagy talán azt kell gon
dolnunk, hogy eredetileg is ama természetes rnoz
gásukra lettek beállítva, amit rnost tapasztalunk,
dc az Isten bölcsességének csodálatos és kjmond
haratlan erejénél fogva, mely erejével elér egyik
végtől a másikig s a mindenséget üdvösen igaz
gatja (Bölcs. 8, I)? Mert az .nem fokokon keresz
tül ér el, vagy lépésekben jut el. Azért amilyen
korinyű és óriási hatású a mozgása, olyan könnyen
teremtett Isten mindent. Mert hiszen általa terem
tett úgy, hogy ama szabályos időközökben történő
mozgások, mindegyik lény nemének megfelelő rnű

ködéshez, melyet most látunk, ama beléjük vetett
elvekből ered, melyeket mintegy rnagszerűen, hin
tett el Isten a teremtés pillanatában, mikor "szó
lott és lettek; parancsolta és teremtettek" (32.
Zsolt. 9).

Ennélfogva nem később rendeltetett el, hogy a
későbbi dolgok később legyenek, nem is azzal a
halasztással lettek alkotva a korok, melyen keresz
tül futnak. Mert az idők ama számukat járják,
melyeket teremtésükkor nem időben kaptak.

Egyébként, ha elgondoljuk a dolgok természe
tes mozgását s az általunk ismert napok szokásos
közeit, minthogy ezek eredetileg az Isten Igéje ál
tal teremtettek, nem e~, de több napra volt szük-
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ség, hogya növények, melyek gyökérből hajtanak
sfelöltöztetik a földet, eredetileg a föld alatt csí
rázzanak. Azután mindegyik rreme szerint bizonyos
számú nap leteltével tör fel a levegőre, mégha az
szüntelen történne is, amint az Írás természetük
nek egy napon, azaz a harmadikon történt terem
tését efmondja. Továbbá hány napra volt szükség,
ha kezdettől léteztek, hogy a madarak repülje
nek, a természettől megkivánt tollazathoz, szár
nyakhoz jussanak? Vagy talán csak tojások lettek
teremtve, minthogy az van rnondva, hogy az ötö
dik napon a vizek vetettek ki mindenfajta szár
nyas, repülő lényt? Vagy ha ezt azért lehetett mél
tán mondani, mivel a tojások ama nedvében már
megvolt minden, ami bizonyos számú nap múlva
egyesül s valamiképpen kifejlődik, mert a testi
dolgokba bele voltak szőve testetlenül a számok
szerint rendező elvek. Miért nem lehetett volna
ugyanezt helyesen mondani a tojásokat megelő
zően, mikor ugyanazok az elvek a nedves elem
ben lettek, melyekből a szárnyasok nemüknek meg- .
felelő időközökön át keletkczhcttek és fejlődhet
tek?

Arról a Teremtőről, akiről az Írás előadja, hogy
hat nap alatt bevégezte minden rnűvét, másutt
egyáltalában nem elütően írja, hogy mindent egy
szerre teremtett (Sir. 18, I). Ezáltal ama hat vagy
hér napot, vagy. inkább a hatszor vagy hétszer is-
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mételt egyet egyszerre teremtette, ki mindent együtt
teremtett. Miért volt hát szükség a hat napot any
nyira megosztottan és elrendezetten elbeszélni?
Azokért ti., akik a mondás értelmét "mindent egy
szerre teremtett" nem tudják másként felfogni,
csak úgy, ha lassabban halad a beszéd, mert kü
lönben nem képesek odajutni, ahová az vezeti
őket ...

Ha van szellemi és értelmes teremtmény, azaz
az égfeletti Angyalok és Erősségek, nekik mutatta
be Isten ama első napon, melyet eredetileg terem
tett, minden művét a jelenlét ama rendjében,
amellyel a tudás rendjében mint az Isten Igéjében
teremtendőket eleve ismert, és a megtörtént terem
tésben ismer, nem az időközöknek haladékain át,
hanem a teremtmények kapcsolatai szerinti korább
és később értelmében, a Teremtő hatékonyságá
ban pedig mindent együtt.

De Gen. ad litt. IV. H. ~5.

Látjuk, hogy az általunk ismert napnak estéje
csakis a nap nyugtától, reggele a nap keltétől van.
A teremtés három első napja pedig a nap nélkül
telt el, annak teremtése a negyedik napon vankö
zölve. Bár mindjárt kezdetben arról van szó, hogy
a világosságot Isten szava teremtette s a világos-
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ságot a sötétségtől Isten választotta el, a világos
ságot napnak, a sötétséget éjjelnek nevezte (Gen.
I, 4). De hogy milyen volt az a világosság és rni
lyen mozgásváltozás okozta az estét és a reggelt,
megközelíthetetlen érzékeink számára, nem érthető

meg rnivoltában, mégis kételkedés nélkül hinnünk
kell.

Lehet rajta valami testi világosságot érteni, vagy
a világ felsőbb részeiben, távol a mi látásunktól,
vagy azt, ahonnan később a nap kigyulladt. Vagy
pedig a "fény" néva szent várost jelzi, a szent
angyalokban és a boldog szellemekben, melyről az
Apostol mondja: "Az a magasságbeli Jeruzsálem,
ami anyánk a mennyben" (Gal. 4, 26). Más helyen
is mondja: "Mindnyájan a világosság fiai és a nap
pal fiai vagytok; nem vagyunk az éjszakáé, sem
a sötétségé" (I. Tessz. 5, 5).

Ha ugyan eszerint annak a napnak estéjét és reg
gelét valamiképpen megfelelően tudnánk magya
rázni. Amennyiben a teremtmény tudása a Te
remtő tudásához has~nlítva valami esteli homály
nak tűnik, majd felragyog és reggeli lesz, mikor
maga is a Teremtő dicséretére és szeretetére for
dul; nem hanyatlik éjjelbe, ha a teremtmény sze
retetével nem hagyja el a Teremtőt.

Egyáltalában, mikor az írás rendben elősorolja
azokat a napokat, sehol sem iktatja közbe az "éj
jel" szót. Egyik helyen sem mondja, "éjjel lett",
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hanem: "este lett, meg reggel --' egy nap" (Gen.
I, 5). így a második nap, és a többi. A teremtmény
ismerete önmagában ugyanis hogy úgy mondjam,
szmtelenebb, mint mikor az Isten bölcsességében
mintegy abban a rnűalkotásban ismeri meg, amely
létrehozta. Azért ama ismeretet inkább estének,
mint éjjelnek lehet mondani. Azonban, mint mond
tam, ha a Teremtő dicséretére és szerétetére vo
natkozik, visszatér a reggel be.'

De Civ. Dei XI. 7.

Azok a szent angyalok ugyanis nem hangzó sza
vak révén ismerik meg Istent, hanem a változha
tatlan igazság közvetlen jelenlétében ... Magát a
teremtményt is itt, azaz Isten bölcsességében mint
egy abban a művészetben, amellyel alkotva lett,
jobban ismerik meg, mint önmagukban, bár ön
magukban is ismerik. Mert alkotva lettek és má
sok, mint az, aki alkotta őket. Itt tehát mintegy
nappali ismerettel, önmagukban pedig mint egy es
teli ismerettel ismerik meg a dolgokat, mint már
fentebb mondottuk.

De Civ. Dei XI. 29.
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Sokféleképpen bogozgattam, amennyire tudtam
megfontolásra és tekintetbevételre a Teremtés
Könyvét, s előadtam a nézeteket a homályos sza
vakról, melyek elménk edzésére adattak. Nem ál
lítottam vakmerően egyetlen lehetőséget egy más,
esetleg jobb értelmezés elítélésével, hogy a maga
tehetségéhez képest válassza ki-ki azt, amit meg
értett. Abban' pedig, amit nem érthet meg, adja
meg a tiszteletet az Isten írásának, s érezzen illő
félelmet önmagára nézve.

De Gen .. ad !itt. 1. 20, 40.

Azt is szokták kérdezni, milyen formájúnak és
alakúnak kell hinnünk az eget a Szentírás alapján.
Sokan sokat vitatkoznak azokról a dolgokról, ami
ket szent szerzőink nagy okossággal rnellőztek,
minthogy azok nem szolgálnak az üdvösség megis
merésére.

De Gen. ad lirt. II. 9. 20.

Lásd be már, micsoda ostobaság volna az igen
igaz magyarázatok hatalmas tömegéből, rnelyek
azokból aszavakból meríthetők, vakmerően állí
tani, közülük melyik felel meg leginkább Mózes
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felfogásának. S veszedelmes vitákkal megsérteni
éppen azt a szeretetet, amelynek a nevében mondta
mindezt az, akinek a szavait igyekezünk magya
rázni.

Conf. XII. 2j.

Nem olvassuk az Evangéliumban, hogy az Úr
azt mondotta volna: Elküldöm nektek a Vigasz
talót, hogy tanítson benneteket a nap és a hold
járásáról. Keresztényekké akart ugyanis tenni ben
nünket, nem matematikusokká.

De aeris eum Felice Maniehaeo. I. 10.

A VILAG roOBELISÉGE

Ha valaki röpke képzeletével az idöket meg
előző képeken csapong és azon csodálkozik, hogy
tc, mindenható Isten, minden teremtője és fenn
tartója, ég és föld alkotója, mielött oly nagy rnű

veder megalkottad volna, megszámlálhatatlan kor
szakokon át tétlen voltál, ébredjen fel és fontolja
meg, milyen téves csodálkozása. Mert hogyan rnúl-
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hattak el azok a megszámlálhatatlan korszakok,
ha nem magad teremtetted volna azokat, ki rnin
den korszaknak teremtője és alkotója vagy? Vagy
miféle idők lehettek azok, rnelyek nem tőled szár
maztak? Vagy miképpen múlhattak el, ha sohasem
léteztek?

Minthogy tehát minden idők alkotója vagy, ha
volt valami idő, mielőtt az eget és a földet alkot
tad, hogyan lehet azt állítani, hogy tartózkodtál
az alkotástól? Hiszen éppen azt az időt te alkot
tad, az idők sem rnúlhattak el, mielőtt az időket

alkottad volna. Ha pedig az ég és föld előtt semmi
idő sem létezett, miért kérdezik, mit cselekedtél
akkor? Hiszen nincsen "akkor" ott, ahol nincsen
idő.

Conf, XI. lj. Il.

Ha helyesen különböztetünk az örökkévalóság
és az idő között, úgy találjuk, idő nincs valami
mozgó változatosság híján, az örökkévalóságban
azonban nincsen változás. Ki nem látja tehát, idők
nem lennének, ha nem lenne teremtmény, melyben
valami mozgással valami változik. Mert az idő a
tartam rövidebb vagy hosszabb távolsága során
következik, melyet igénybevesz az a mozgás és vál
tozás, midőn valami a helyet másnak átadja vagy
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követ valami mást, melyek egyszerre nem lehet
nek. Minthogy tehát Isten, akinek az örökkévaló
ságában teljességgel semmi változás sincs, terem
tője és rendezője az időknek, nem láthatom be,
hogyan lehetne azt állítani, Isten az idők távolságai
után teremtette a világot; ha csak azt nem állít
juk, hogy már a világ előtt volt valami teremt
mény, melynek mozgásával futottak az idők.

Am a Szentírás, a legtisztább igazság azt
rnondja, Isten kezdetben teremtette az eget és a
földet (Gen. r, r), hogy megértesse, azelőtt semmit
scm teremtett, mert arra mondaná inkább, ha va
lamit minden más előtt teremtett volna. Kétség
telen tehát, hogy a világ nem az időben, hanem
az idővel teremtetett. Ami ugyanis az időben tör
ténik, valami idő után és előtt történik; valami
elmúlt után, valami bekövetkező előtt; de nem
lehetséges a múlt, mivel semmi teremtmény nem
volt, melynek változó mozgásával tovább haladt
volna. Ellenben az idővel együtt lett teremtve a
világ, megteremtésével megteremtődött a változó
mozgás, amire utalni látszik ama első hat vagy hét
nap rendje is, melyeknél reggelről és estéről tör
ténik említés; mignem minden, amit ezekben a
napokban Isten teremtett, ahatodikon befejező

dött s a hetediken nagy titokzatossággal Isten nyu
galmáról történik közlés. Hogy miféle napok azok,
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számunkra igen nehéz, vagy lehetetlen is elgon
dolni, még inkább előadni.

De cr-. Dci XI. 6.

A FEJLÖDÖ VILAG

A Szentírás minden tanúskodása alapján, rncly
nek igazságát csak a hitetlen vagy gonosz em
ber vonja kétségbe, arra a nézetre jutottunk, hogy
azt állítsuk, Isten az idők kezdetén mindent egy
szerre teremtett. Némely lényt teljes valóságában
alkotott meg, némelyeket okai kban előre alkotva;
arninthogy nemcsak a meglévőket, hanem a jö
vendőbelieket is megteremtette mindenhatóságá
val és megteremtvén őket megnyugodott, hogy
azon túl irányításával és kormányzásával teremtse
meg az időknek és az időbeli dolgoknak a rend
jét is, Befejezte őket, hogy határt szabjon a dolgok
nemeinek. s útnak indította őket a korszakokon
át történő továbbterjedésre, hogy megnyugodjék
azon, amit befejezett s tovább működjön rnind
máig abban, amit megindított. Ha azonban rnin
dennek lehetséges jobb értelmezése, nem ellenke
zem, sőt hozzájárulok.

Dc ·Gen. ad Titt. VII. 28, 42.
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Amint a magban láthatatlanul minden benne
van, ami az idők folyamán fává növekedik belőle,
úgy kell azt is gondolnunk, hogy a világ, rnint
hogy Isten mindent egyszerre teremtett, együtt bir
tokolta mindazt, amit benne és vele alkotott, ami
kor a teremtés napja történt. Nemcsak az eget a
nappal, a holddal és a csillagokkal, rnelyek alakja
a körmozgásban marad, s a földet és az örvényt,
rnelyek nem egyenletes mozgásban vannak s az
alulról hozzájuk tartozó résszel a világ másik ré
szét képezik; hanem azt is, amit a víz és a száraz
föld lehetőség és oki hatás szerint létrehozott, rni
előtt az idők során létrejöttek abban az állapot
ban, amelyben számunkra ismeretesek, azokban a
rnűvekben, amelyekben Isten máig működik.

De Gen. ad litt. V. 23, 45.

A természet minden szokásos folyamatának
megvannak a természeti törvényei, melyek szerint
az élő szellemnek is, mely teremtmény, megvan
nak valamiképp a meghatározó törekvései, melye
ket a rosszakarat sem léphet túl. S a testi világ
elemeinek megvan a meghatározott erejük és rni
nőségük, ami szerint képesek valamire, vagy nem
képesek, lehet belőlük valami, vagy nem lehet.
Belőlük. mint a dolgok őseiveiből születik meg
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minden, veszi eredetét és lefolyását a maga idejé
ben, éri CI célját és elmúlását mindennemű lény.
Innen van, hogya búzamagból nem fejlődik bab,
vagy a bab ból búza, vagy a marhából ember, vagy
az emberből marha.

A természeti dolgok ezen működésén és folya
matán túl a Teremtőnek hatalmában áll mindeb
ből mást is alkotni, mint amit eszmei magvai k
szerint azok magukban hordoznak, dc maga sem
tehet velük azt, amit nem helyezett beléjük. Mert
nem önkényes hatalommal, hanem a bölcsesség
erejénél fogva mindenható, s azt alkotta mindcn
dologból a maga idejében, amit megelőzően alko
tott abban, hogy arra képes legyen.

Más tehát az egyik és a másik növény sarjadási
módja; az egyik kor szül, a másik nem; az ember
képes beszélni, a marha nem képes. Ezeknek és az
ilyen dolgoknak az elvei nemcsak az Istenben van
nak, hanem ő beleadta és bele teremtette azokat
ateremten dolgokba.

Hogy azután a földből kivágott, száraz, meg
dolgozott fa, gyökér, föld és víz híjján hirtelen
kivirágozzék és gyümölcsöt hozzon (Num. 17, 8),
hogya fiatalságában meddő nő öregkorában szűl

jön (Gen. 17, II és 21, 2); hogya szamár megszó
laljon (Num. 22, 28) s más hasonlóhoz megadta
ugyan az általa teremtett természetnek, hogy ilye
nek is történhessenek velük (rnivcl maga sem te-
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hetné meg, hogy olyan jöjjön belőlük létre, amit
nem tűzött maga elé, hiszen önmagánál önmaga
sem hatalmasabb). De ezt nem olymódon adta,
hogy ilyennel bírjanak természetes működésükben,

hanem azzal, hogy úgy teremtette őket, hogy ter
mészetük a hatalmasabb akaratnak annál többre
1~ alá legyen rendelve.

De Gen. ad litt. IX. 1"', jI.

Másvalami az okok belső és legfőbb sarkpom
járól megalkotni és kormányozni a teremtett vilá
got, amit csak a teremtő Isten tehet meg. Más me
gint az általa juttatott erőkkel és képességekkel
valami működést kívülről hozzávezetni valami
hez, hogy ekkor vagy akkor, így vagy úgy menjen
végbe az, ami teremtődik. Az ugyanis eredetileg
és csíraszerűen az elemeknek bizonyos szövedéké
ben már meg volt teremtve, de csak az alkalmas
idő elérkeztével lép elő. Mert amiként az anyák
viselősek magzataikkal, úgy a világ viselős a szü
letendő dolgok okaival. Ezeket benne senki más,
csak az a legfőbb lét teremti, akiben valami sem
nem keletkezik, sem nem múlik el, sem nem kez
dődik, sem nem szűnik meg.

Dc Trin. III. 9. 16.

13*
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AZ EMBER TEREMTÉSE ÉS EREDETI ALLAPOTA

Lássuk már, hogyan alkotta Isten az embert, elő
ször a testét a földből, azután majd látni fogjuk
azt is, mit tudunk mondani a lelkéről. Az az el
gondolás ugyanis, hogy Isten testi kezekkel alkotta
volna az embert az agyagból, nagvon gyerekes,
úgy hogy ha ezt mondja az írás, inkább az író át
vitt értelmű szóhasználatának kell azt hinnünk,
mintsem Istent a tagok oly méreteivel meghatá
rozott lénynek gondolnunk, amilyent testünkön lá
tunk. Mert mondva van: "Nemzeteket szórt szét
kezed" (43. Zsolt. 3.); és: ,,Kivezetted néped ha
ta�mas kézzel és felemelt karral" (135. Zsolt. II, 12).
Dc ki lenne annyira esztelen. hogy ennek a test
résznek a nevét ne az Isten hatalmának és erejé
nek értelmében venné?

Némelyeknek arra a véleményére sem kell hall
gatni, azért legkiválóbb műve Istennek az ember,
mivel a többieket mondotta és lettek, ezt pedig
maga alkotta, hanem inkább azért, mert ezt ké
pére alkotta.

De Gen. ad litt. VI. 12, 20-ZI.
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Valójában az ember alkotása úgy történt, aho
gyan ama első okok tartalmazták az első ember
létrejöttét, akit senki sem előzvén meg, nem szü
lőktől kellett születnie, hanem agyagból kellett
megalkotni az oki elv szerint, amelyben eredeti
leg alkotva lett. Mert ha másképpen lett alkotva,
Isten nem alkotta volna ama hat nap műveivel.
Amidőn az áll, hogy ezekben alkotta, valóban ma
gát azt az okot alkotta meg-Isten, amelyből a maga
idejében jövendő volt az ember, s amely szerint
volt általa alkotandó, aki amikor a megkezdette
ker befejezte az oksági elvek bevégzésével, ugyan
akkor megkezdhette a végrehajtást az idők rendje
szerint,

Ha tehát a dolgok ama első okaiba, amelyeket
eredetileg beillesztett a világba a Teremtő, nem
csak azt helyezte bele, hogy az agyagból fogja
megalkotni az embert, hanem azt is, hogyan fogja
őt megalkotni, az anyaméhben, avagy ifjú formá
ban, kétségtelenül úgy alkotta meg, ahogyan iti
maga elé tűzte, mivel nem alkot elrendezésével
ellentéteset. Ha pedig csak a lehetőség erejét he
lyezte akkor el, hogy jöjjön létre az ember, aho
gyan létrejöhet, hogy így is - úgy is lehetséges le
gyen, azaz az is itt legyen, mivel így is - úgy is le
hetséges; magát pedig azt az egyetlen módot,
amellyel megalkotandó volt akaratában őrizte,
nem szőtte azt bele a világ szerkezctébc, nyilván-
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való, ez esetben sem alkotta az embert ellentétben
azzal, ami az okoknak ama első feltételében benne
volt. Mert abban ez a lehetőség is benne volt, bár
nem az ilyetén létesítés szűkségszcrűscgévcl, mert
ez nem a teremtmény létfeltételében volt benne.
hanem a Teremtő tetszésétől függött, akinek az
akarata szükségszcrűség a dolgok létéhez.

Dc Gen. ad litt. VI. lj, 26.

Ama testet a bűn elkövetése előtt halandónak is,
halhatatlannak is lehetett mondani más és más ok
szerint. Halandónak, mcrt rncghalharott, halhatat
lannak, mert képes volt meg nem halni. Más
ugyanis a halál lehetetlenscgc, amilyennek terem
tett Isten némely halhatatlan természetet, másme
gint a meg nem halás lehetősége, ami szerint lett
az első ember halhatatlannak teremtve. Ez neki
adatott az élet fájáról, ncm a természet rendelé
séböl, EI lett választva ettől a fától, mikor vét,
kezett, hogy meghal hasson, ki ha nem vétkezett
volna, képes lett volna meg nem halni. Haland-i
volt tehát az élő test állapotából, halhaturlan .11.

Alkotó iótéreményéből.

Dc Gen. ad lirr. Vr. 2j, 16,
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Alkotta tehát Isten az embert a maga képére.
Olyan lelket teremtett ugyanis bele, mely az ész
és az értelem képességével kiválóbb mindcn földi,
vizben élő, vagy szárnyas élőlénytől, melycknek
nincs hozzá hasonló értelmük. S először a föld po
rából a férfit alakította ki s rálehelve beleadta a
már mondott lelket, mclyct vagy már korábban
teremtett, vagy inkább lchclye alkotta s azt a le
heletet, rnelyet lehel ve alkotott, (rnert mi más le
helni, mint Icheletet alkotni) akarta, hogy az ern
ber lclkc legyen.

Házastársat is alkotott számára az oldalából ki
v-ett csontból a nemzés segítségére úgy, amint ilyent
Isten tesz. Mert ezeket a dolgokat nem emberi szo
kásunkhoz képest kell elgondolni, ahogyan látni
szcktuk a kézműveseket, akik valami testi anyag
ból kezük munkájával állítják elő azt, arnire a
mesterség szorgalrnával képesek, Isten keze Isten
hatalma, rnely a látható dolgokat is láthatatlanul
rnűveli.

Dc Ci\". Dei XII. 21.

Ezt az értelmes lelkébe vésett képet vesztette el
Adám ,1 bűn által, megszerezzük azt a megigazulás
kegyelme által; nem a szellemi és halharatlan tes
tet, amelyben ő még nem volt s amelyben lesz
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minden szent, aki feltámad halottaiból, mert ez
jutalma lesz annak az érdemnek, amelyet Adám
elveszített.

Dc Gen. ad Iitt, VI. 27, ~8.

Az ember tehát élt ,a Paradicsomban úgy, amint
akart, amíg azt akarta, amit Isten parancsolt. Élt
Isten élvezetében, akinek a jóságából jó volt. Élt
bárminek a hiánya nélkül s így hatalmában volt,
hogy mindig éljen. Meg volt az eledele, hogy ne
éhezzen, itala, hogy ne szornjazzon, az élet fája,
hogy az öregség fel ne őrölje. Semmi romlás nem
érhette testét, vagy testéből bármiféle alkalmatlan
ság valamelyik érzékét. Nem kellett félnie sem
belső betegségtől, sem külső támadástól. Teljes
egészség testében, tökéletes nyugalom lelkében.

Amint a Paradicsomban nem volt se hőség, se
hideg, úgy lakójának jóakaratán sem ejtett sérü
lést a vágy vagy a félelem. Teljességgel távol volt
tőle minden szomorúság, minden hiábavaló öröm
is. Igazi öröm áradt szüntelenül Istenből, aki iránt
lángolt a tiszta szívből, a jó lelkiismeretből és a
tettetés nélküli hitből származó szeretet (L Tim. I,

j). S a házastársak kőzt tiszta szerétettől táplál
kozó hűséges együttlét, egyetértő gondosság a lé
lekről és testről, s a parancs fáradságnélküli tel-
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[esítése. Nem terhelte bágyadtság a nyugalmat, s
nem nehezedett álom az akarat ellenére.

Dc o.. Dci XIV. 26.

A kezdet kezdetén Adam és Éva az egész em
beri nem szülői voltak, nemcsak a zsidóké. S amit
Adám jelképezett Krisztusról, valóban minden
népre vonatkozik, rnindnyájuknak Krisztusban az
üdvösségük.

In Joan- Evang. tr. 'l, 10.

A TEREMTETT VILAG Lf:.T- f:.s RANGSORA

Minthogy Isten a legfőbb lényeg, azaz legfőbb

képpen létezik és azért változhatatlan, ő adta a
létet a lényeknek. rnelyekct a semmiből teremtett.
De nem a legfőbb létet, amilyen önmaga: az
egyiknek több létet adott, a másiknak keveseb
bet s így a lényegek természetét fokokban ren
dezte.

Dc Civ. Dei XII_ 2.
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A legfőbb és igaz Isten az ő Igéjével és a Szent
lélekkel, e három egy, mindenható egy Isten, min
den lélek és minden test Teremtője és Alkotója.
A benne való részesedés révén boldogok, akik az
igazságban, nem a hiúságban boldogok. Ö az em
bert testből és lélekből álló értelmes lénynek te
rem tette. Vétkében nem hagyta büntetlenül, de
nem is hagyta el irgalom nélkül. A jóknak és a
rosszaknak a létet a kövekkel együtt, a tenyészeti
életet a fákkal együtt, az érzéki életet az állatok
kal együtt, az értelmes életet csak az angyalokkal
együtt adta.

Tőle ered minden mérték, rnindcn forma, min
den rend; tőle a mérték, a szám, a súly. Tőle van
minden, ami természetszerűen létezik, bármilyen
nemű és bármilyen értékű legyen. Tőle van a for
mák magja, a magvak formája, a magvak és a
formák mozgása. Ö adta a testnek is az eredetér.
szépségét, egészségét, a tovaterjedés termékenysé
gét, a tagok elrendezését, az egybeillés jólétét. Az

értelmetlen léleknek is adott emlékező, érzékelő,

vágyó képességet. Az értelmes léleknek azonfelül
észt, értelmet, akaratot. Nemcsak az eget és a föl
det, nemcsak az angyalt és az embert, de még a
legkisebb, megvetett ,111at belső részeit, ,I madár
legkisebb tollazatát. il nővény parányi virágát, ~
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fa levelét sem hagyta részeinek összhangja s mint
egy létének valami békessége nélkül.

De Ci\'. Dei V. ll.

Hazugság nélkül mondhatnék bőséges dicsére
tel a legkisebb féregről, ha szemlelem annak szín
pompáját, karcsú testalkatát. az első résznek a kö
zéppel, annak a hátsó résszel való összeillését, az
egységre törekvés megőrzését, természetének jelen
téktelenségéhez képest. Egyetlen tag sincs az egyik
részen, amelyikkel arányos méretben egy másik rt

másikon meg ne felelne. S mit nem lehetne rnon
dani a lélekről, rncly a parányi testet élteti, hogyan
rnozgatja azt szabályos ütemben, hogyan törekszik
a hasznosra, hogyan győzi Ic vagy menekül a ká
rostól. mindent a sértetlenség egyetlen érzéke sze
rint irányitva. SokbI világosabban, mint a test,
igazolja azt a teremtő egységet, amely rninden
lényt alkotott.

Dc vera relig. 41. ~~.

A teremtett dolgokat lépcsőzetnek alkotta ma
gához, nem magától azokhoz való lebukásnak.
Mert ha ezeket inkább szcretcd, mint öt, nem fogod
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őt bírni. S mi hasznodra van, ha alkotásaiban bő
velkedsz, de elhagyott az Alkotó? Bizonyos, sze
resd ezeket is, de inkább szeresd őt s ezeket sze
resd őérette.

En. in Psalrn. 144. 8.

Isten rendezett el mindent és teremtett mindent.
Némelyeknek adott érzést, értelmet és halhatatlan
ságot, mint az angyaloknak; némelyeknek adott
érzést és értelmet a halandósággal, mint az em
bereknek; némelyeknek adott testi érzéket értelem
és halhatatlanság nélkül, mint a barmoknak. Né
melyeknek pedig sem érzéket, sem értelmet, sem
halhatatlanságot, mint a füveknek, fáknak, kövek
nek, mégsem hiányozhatnak azok sem a maguk ne
mében. Bizonyos fokozatokba rendezte a terem
tést, a földtől az égig, a láthatóktól a láthatatla
nokig, a halandóktól a halhatatlanokig.

A teremtés eme összeállítása, ez a jól rendezett
szépség a legalacsonyabbtól a legmagasabbig rneuő

emclkedésében, a legmagasabbtól a legalacsonyab
big haladó leereszkedésében, sehol félbeszakítva,
de ellentétekkel mértékben tartva, egészében Is
tent dicséri. Miért dicséri az egész Istent? Mivel,
midőn ezt szemléled és szépségét látod, ebben Is
tent dicséred.
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Van valami szava a néma földnek, a föld szép
ségének. Ráfigyelsz és látod szépségét, látod ter
mékenységét, látod erőit, hogyan hozza létre a
magot, hogyan termi meg rendesen, amit nem ve
tettek el. Látod és szemlélődéseddel mintegy meg
kérdezed, maga a kutatás kérdésfeltevés. Midőn
pedig kutatod és átvizsgáltad s nagy erőt, nagy
szépséget s kiváló hatóerőt találtál, minthogy ezt
az erőt nem bírhatja magánál és magától, folyta
tólag elmédbe jön, hogy ez nem 'létezhet magától,
csak attól a Teremtőtől. S amit benne találtál, val
lomásának szava, hogy dicsérd a Teremtőt.

En. in Psalrn. 144. 13'

Az értelmes teremtmény, akár az angyali szel
lem, akár az emberi lélek úgy van teremtve, hogy
nem találhatja önmagában azt a jót, amely bol
doggá teheti; ha változékonyságával a változha
tatlan jóhoz fordul, boldoggá lesz, ha tőle elfor
dul, nyomorulttá lesz. Az elfordulás bűne, a hoz
záfordulás erénye. A természet tehát nem rossz,
mert az értelmes szellem még attól a jótól meg
fosztotta n is életképes, amelyben való részesedés
boldogítja, azaz bűnnel terhelten még mindig jobb,
mint ami a legfőbb a testi világban, azaz a fény,
mclyct érzékel a testi szem, maga is test. Minden
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testnél kiválóbb azonban bármely testetlen tcr
mészet, nem súlyánál fogva, mert csak a testnek
van súlya, hanem azzal az erővel, mellyel felül
emelkedik mindazon a képzeten. rnclyet a testi ér
zékből mcrítve forgat alélck.

De amint a testi világban az alacsonyabb, II

Wid, a víz, a levegő jobb lesz egy jobban való ré
szesedés által, azaz ha a fény átvilágít ja és rnele
gével felhevíti : úgy Icsznek jobbakká az érrelmcs
teremtmények is magában a Teremtőben való ré
szesedés által, ha hozzásimulnak teljcsen tiszta és
szent szcretettel; nélküle pedig elsőtétülnek s va
larniképpcn mcgkeményednek.

Epist 140. 16

Józanabb értelemmel megfontoltam, hogy a ma
gasabbrcndű dolgok jobbak ugyan, mint az alacsó
nyabbrendűek, Je mind együtt jobbak, rnint a ma
gasabbrendűek egymagukban.

Conf. VII. lj. I~.
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AZ ISTENI VILAGKORMANYZAS
ss GONDVISELf:S
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Isten akarata, rnely követeivé teszi a szeleket és
szolgáivá a perzselő tüzet (103. Zsolt. 4.), a legtel
jesebb békében és barátságban egyesült, a szere
ter szellemi tüzével egyakarattá forrott szellemek
felett mintegy magasztos, szent és titokzatos trónon
székel, mint a maga házában és templomában. In
nen árad minden szét a teremtmény pontosan ren
dezett rnűködésein keresztül, először a szelle
rniekén, azután a testiekén keresztül, mindegyiket
szolgálatába állítja elhatározása változhatatlan tet
szése szerint. A testetlen dolgokat éppúgy, mint a
testieket, az értelmes szellemeket éppúgy, mint al:

ertelemnélkülieket. a jókat kegyelmével éppúgy.
mint a rosszakat saját akaratuk által.

De amint a durvább és alacsonyabbrendű teste
ket a finomabbak és nagyobb erejűek kormányoz
zák bizonyos rendben, úgy irányít minden testet
.1Z életszellem. az értelmetlen életszellemet az ér
telmes életszellem. az ezt cserbenhagyó és vétkező
értelmes élcrszellernet a jámbor és igaz értelmes
életszellern. ezt pedig maga az Isten. így az egész
teremtett vilúgor Teremtője kormányozza, akibő!'

aki által s akiben teremtetett és rendeztetett ei
nunden (Kol. 1, ,6). Ezzel Isten akarum '1 testi Iéi
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minden fajtájának és mozgásának első és legfőbb
oka. Mert láthatóan és érzékelhetően csakis az
történik, ami a legfőbb Parancsolónak belső, lát
hatatlan és szellemi udvarából kapja parancsát
vagy megengedését, a jutalom és büntetés, a kegy
és viszonzás kimondhatatlan igazságossága szerint.
Ez uralkodik az egész teremtett világ óriási tá
gasságú, mérhetetlen birodalmán.

Az Úr mondása: "Az én Atyám mindezideig
munkálkodik" (Jn. 5, 17.) rnűvének azt a folytatá
sát mutatja, amellyel az egész teremtett világot
fenntartja és irányítja ... Ebből megérthető, ha
Isten rnűködését megvonná a dolgoktól, sem nem
élhetnénk, sem nem mozoghatnánk, sem nem létez
nénk. Világos tehát, hogy Isten egyetlen napon
sem hagyta abba a teremtmények kormányzási
nak rnűvét. Elvesztenék azok természetes mozgá
sukat, mellyel működnek és fejlődnek, amint azt
természetük általában megkívánja s megmaradá
suk mindegyiküknek a saját nemében. Teljességgel
megszűnnének létezni, ha megvonatnék tőlük Isten
bölcsességének rnűködése, rnellyel a mindenséget
üdvösen igazgatja.

De Gen. ad litt, IV. 12, 2J.
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De ha Isten az összes okok rendjét ismeri, cb
ből nem következik, hogy semmi sem esik aka
ratunk szabadsága alá. Mert hiszen akaratunk is
az okok rendjébe tartozik, mcly ismeretes Isten
számára s magában foglalja azt előretudása, rnerr
az emberi akaratok is okai az emberi cselckede·
teknek. így annak, aki a dolgok minden okát előre
tudta, valóban ismernie kellett azok között az
okok között akaratunkat is, melyről előre tudta,
hogy cselekedeteink indítéka lesz.

Mert ebben a kérdésben Cicero megcáíolására"
elégséges, hogy ugyanő megengedi, semmi sem jö
het létre, ha létesítő ok nem előzi azt meg (De
Fato, cap. JO. sqq.). Micsoda segítségére van
ugyanis, ha azt állítja, semmi sem történik ugyan
ok nélkül, de mindennek a végzet az oka, mert
van véletlen természeti és akarati ok is? Elég, ha
elismeri, minden, ami létesül, csakis megelőző ok
ból létesülhet. Mi ugyanis nem mondjuk, hogy a
véletlennek nevezett okok, melyekből származik a
véletlen név is, nem okok, hanem rejtett okoknak
mondjuk, s azokat vagy az igaz Isten, vagy vala
mely szellem akaratának tulajdonitjuk. Magukat
a természeti okokat semmiesetre sem választjuk

.. Cicero De divinatione c. könyvében tagadja a jövő

ismeretét Isten részéről,
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szét annak az akaratától, aki az egész természet
nek Alkotója és Teremtője.

Az akarati okok pedig vagy Istentől, vagy az
angyaloktól, vagy az emberektől, vagy valami más
élőlénytől származnak, ha ugyan akaratnak nevez
hetjük az észnélküli lények ama rnozgásait, ame
lvekkel természetük szerint rnűködnek, mikor va
lamit kívánnak, vagy kerülnek. Az angyalok aka
ratán pedig értem, mind a jókét, kiket Isten angya
lainak hívunk, mind a rosszakét, kiket az ördög
angyalainak vagy gonosz lelkeknek is nevezünk;
éppúgy mind a jó, mind a rossz emberek aka
ratát.

Ebből az a következtetés, hogy rnindannak, ami
létrejön, csakis akarati oka van, ti. azé a terrné
szcré, mcly az élet szelleme. Mondják ugyan a le
vegőt vagy a szelet is Icheletnek, de mivel az test,
nem életszellem. Az életszellern tehát, mely rnin
dent éltet s minden testnek és minden teremtett
szellemnek Teremtője, maga az Isten, ki természe
tesen nem teremtett szellem.

Az ő akaratában van u legfőbb hatalom, melv
segíti a teremtett szellemek jó akaratát, a rosszat
elítéli, valamennyit irányítja; némelyeknek hatal
mat juttat, másoknak nem. Mert amiképp rnindcn
természet teremtője, minden hatalom adója is, dL
nem nunden akaruse. A rossz akarat ugyanis nem
rőlc van, mcrt az ellenkezik a természetrel. rnclv
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tőle van. A testek tehát inkább alá vannak vetve
az akaratnak, némelyek a mi, azaz minden halandó
lény, mégpedig inkább az ember, mint az állat
akaratának; némelyek az angyalokénak. de mind
egyik leginkább Isten akaratának van alávetve,
kinek minden akarat is aLl van rendelve, mert
azoknak annyi a hatalmuk, amennyit ő enged ne
kik.

Ennélfogva a dolgok oka, mcly létesít, de nem
létesül, Isten. Más okok ellenben létesítenek és ié
resülnek. amilyen minden teremtett szellem, leg
inkább az értelem. A testi okok pedig, rnelyck in
kább létesülnek. mint létesítenek, nem sorozhatók
a létesítő okok közé, mivel csak azt hozhatják
létre, amit velük a szellemi lények akarata létesít.

Miképpen eredményczné az okok rendje, mely
biztosan áll az előretudó Isten előtt, hogy semmi
se lenne akaratunkban, mikor maguknak az okok
nak a rendjében nagy helyet foglal el a mi aka
ratunk? Vitázzon csak Cicero azokkal, akik az
okoknak ezt a rendjét végzetszerűnek mondják,
vagy inkább végzetnek nevezik azt (De Faro c,
ll, 12). Ez teljesen ellenkezik velünk, küliinösen a
név miatt, mclyct nem valóságos dolog értelmé
ben szoktak venni. Ha pedig tagadja, hogy nunden
oknak ,l rendje a legbiztosabb és Isten előretudásu

számára legismertebb, ezt a sztoikusoknál is hatá
rozottabban elvetjük. Mcrr "'lg:.- rag.idja Isten lé-
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tét, amit egy más személynek megszólaltatásával
megtenni próbál az istenek természetéről szóló
könyvében; vagy pedig ha elismeri Isten létét, de
tagadja nála a jövő előretudását, akkor scm mond
mást, mint amit "mondott ama balga szívében:
nincs Isten" (13. Zsolt. I). Mert aki nem tudja előre
mindazt, ami jövő, természetesen nem Isten.

Azért a mi akaratunk is annyira képes, arneny
nyire Isten azt képesíteni akarta és előre' tudta.
Azért amire képes, arra legbiztosabban képes, s
amit tenni fog, teljességgel maga fogja tenni, rni
vel teljesítőképességét és tevékenységét előre tudta
az, akinek előretudása nem csalatkozhat. Azért ha
kedvem lenne valamely dologra a végzet nevét
alkalmazni, inkább azt mondanám: a gyengébb
végzete az erősebb akarata, ki azt hatalmában
tartja, mintsem azt, hogy az okok ama rendje,
amelyet a sztoikusok nem az általában használt,
hanem a maguk nyelvhasználata szerint végzetnek
neveznek, megszüntetné akaratunk szabadságát.

Dc Civ. Dci V. 9. 3-4·
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Kerestem, honnan a rossz, és rosszul kerestem,
s magában kutatásornban nem láttam a rosszat.
Szellemi tekintetem elé állítottam az egész tcrern
tést, amit csak szemlélhetünk abban, a földet, a
tengert, a levegőt, a csillagokat, a fákat, a halandó
állatokat. S azt is mind, amit nem látunk, mint a
felső égboltozatot, minden angyalt és az egész
szc1lemvilágot, de ezeket is mintha testük lenne,
különféle hc1yekre rendezte el képzeletem.

így egyetlen hatalmas tömeget alkottam terem
tésedból. mely a testek fajai szerint tagozódott,
akár valóban testek voltak azok, akár magam
képzeltem testeknek a szellemi lényeket. S azt
naggyá tettem, nem tényleges nagysága szerint,
amit nem ismerhettem, hanem arnekkorának kép
zeletemnek tetszett s azt mindenfelől végesnek
gondoltam el, rnelyet te, Uram, minden oldalról
körülveszel s azt áthatod, ki mindenfelől végte
len vagy. Mintha mindenütt és mindenfelé csak
a végtelen tenger lenne s benne valami óriási, dc
mégis határolt szivacs, rnely minden részében meg
telt a mérhetetlen tengerrel.

Ily módon azt képzeltem, hogya te véges terern
tésedet végtelenséged tölti be s azt mondtam: ime
Isten és ime, amit Isten teremtett. Isten jó s min-
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dennél kétségtelenebbül S messzire kiválóbb. Mégis
ő a jó jót teremtett: ime hogyan veszi körül s tölti
azt he. Hol hát a rossz? Honnan és hogyan csú
szott be ide? Mi a gyökere és mi a magja? Vag I

egyáltalában nem is létezik? Miért félünk hát és
ól-akadunk attól, ami nincs? Vagy ha alaptalanul
félünk, bizonyosan maga a félelem rossz, mcly
hiába izgatja és kinazza szívünket s annál nagyobb
rossz ez, minél kevésbé van olyasmi, arnitől fél
nünk kellene és mégis félünk. Ezért vagy van
rossz, amitől félünk, vagy az a rossz, hogy félünk.

Honnan van tehát a rossz, minthogy a jó Isten
mindezt jónak alkotta? A nagyobb és legfőbb jó
ugyan magánál kisebb jót alkotott, dc mégis, mind
a Teremtő, mind a teremtett lények mind jók.
Honnan hát a rossz?

Talán az anyag, amelyből mindezt alkotta, va
larnikcnr rossz volt s bár kiformálta és elrendezte,
dc meghagyott benne valamit, amit nem alakított
át jóvá? Dc hát miért nem? Talán képtelen volt
az egészet átalakítani és rnegváltoztatni, hogy
semmi rossz ne maradjon benne, mikor minden
ható? Végül pedig, miért akart ebből az anyagból
valamit alkotni s rniért nem tette inkább ugyan
azzal a rnindcnhatóságaval, hogy az teljesen scm
mivé váljék? Vagy pedig létezhetett az akarara
ellenére) Vagy ha az örökkévaló volt, miért hagyt.i
azt meg a rnúlt idők végtelenjén át s későhb miérr
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lett tetszésére, hogy abból valamit alkosson? Vagy
pedig, ha hirtelen akart valamit cselekedni, rniért
nern inkább azt cselekedte mindenhatóságában,
hogy az az anyag ne legyen, csak ő legyen a tel
jesen igazi, legfőbb és végtelen jó?

Vagy ha nem volt rendjén, hogy az aki jó, ne
alkosson, ne létesítsen is valami jót, nem kellett
volna-e elpusztítván és megsemmisítvén azt az
anyagot, rnely rossz volt, jó, anyagot alapul vennie,
hogy abból teremtsen mindent? Mert nem lehetett
rnindenható, ha nem alkothatott valami jót más
ból, mint annak az anyagnak a segítségéből, amit
nem maga alkotott. Ilyesféleket hánytorgattam
nyomorult keblemben, melyre a halálfélelem s a
meg nem talált igazság mardosó gondja neheze
dett. , .

S nyilvánvaló lett előttem, hogy van olyan jó,
mely megromolhatik. Nem a legfőbb jó az, mcly
nem romolhatnék meg, dc ha semmiképp scm
volna jó, akkor sem romolhatnék meg. Mert ha ,l

legfőbb jó volna, romolhatatlan volna. Ha meg
semmiképp scm volna jó, nem volna benne, ami
megromolhatnék. Mert a romlás árt, dc csak az
által árthat, hogya jót csökkenti. Vagy nem árt
tehát semmiképp a romlás, ami lehetetlen, vagy
ami teljesen bizonyos, rnindaz, ami megromlik. ve
szít jóságából. Ha pedig rnindcn jóságúr elveszíti,
égváltalában nem létezhetik Merr ha lcnnrna-



216 l sten és a világ

radna, anélkül, hogy tovább romolhatna, jobbá
lenne, mivel elpusztíthatatlanul fennmarad. De le
het-c képtelenebb dolgot mondani, mint azt, va
lami jobb lett azzal, hogy minden jót elveszített?

Ha tehát minden jót elveszít, teljességgel sem
mivé válik, tehát addig jó, ameddig van. Követ
kezésképp, amíg csak van, jó, a rossz pedig, rncly
nek eredetét kerestem, nem szubsztancia, mert ha
szubsztancia volna, jó volna. Mert ha valami ro
molhatatlan szubsztancia volna, valami igen nagy
jó, vagy valami romlásnak alávetett szubsztancia,
mely csak amennyiben jó, romolhatna meg.

így hát beláttam és világos lett számomra, hogy
minden jót te alkottál s egyáltalában nincs olyan
szubsztancia, amit nem te alkottál. S mivel nem
egyenlőnek alkottál mindent, mégis minden van.
mert külön-külön minden jó s minden együtt igen
jó, mivel a mi Istenünk "mindent igen jónak" te
remtett (Gen. I, 31; és Sir. 39, 21).

Conf. VII. j, 12.

Istennek semmi rossz nem árthat, csak a válto
zékony és romlásra képes természetnek. Ez viszont
éppen fogyatkozásával jóságáról is bizonyságot ad.
Mert ha nem volna jó, a romlás nem árthatna neki.
De árt neki éppen azáltal, hogy megfosztja épsé-
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gétől, szépségétől, jólététől. erejétől s ami jót csak
a természettől a romlás elvonni vagy csökkenteni
szokott. Ha ilyesféle egyáltalában nem lenne, sem
mi jót nem vehetne el, nem árthatna s ezzel rom
lás sem lenne. Mert nem lehet olyan romlás, mely
nem okoz kárt.

Ebből következik, hogy bár a romlás nem árt
hat a változhatatlan jónak, mégis csak a jónak árt
hat, mcrt csak ott található, ahol árthat. Ezt úgy
is mondhatjuk, romlás nem lehetséges a legfőbb
Jón, mégis csak valami jón lehetséges. Tehát csak
jó mindenütt létezhet, csak rossz sehol sem. Mert
az a természet is, mely a rosszakarat hibájából
megromlott, amennyiben megromlott, rossz, arneny
nyiben természet, jó. S ha egy megromlott termé
szet a büntetés állapotában van, eltekintve termé- •
szeti mivoltától, az is jó, hogy nem marad bűn

tetlenül.

Dc Civ. Dei XII. j.

Nem akarta a Teremtő a mcnnyeivcl egyenlővé

tenni a földi létet vagy a rnindenségből azért ki
hagyni, mert a rnennyci értékesebb. Azért, ha a
földi létben, ahol annak helye van, az egyik el
múlik, a másik keletkezik, a gyengébb az erősebb
alá kerül, s a legyőzött a győző tulajdonságai sze
rint változik át, a rnulandó dolgok rendje ez.
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Ennek a rendnek a szépsége azért nem kap meg
bennünket, mert halandó sorsunkhoz képest rész
szerűen beleszőttcn, nem vagyunk képesek az egc
szet fe!fogni, amelybe a bennünket sértő részletek
igen alkalmasan és szépen beleillenek. Azért szá
munkra abban, aminek a látására kevésbé va
gyunk alkalmasak, igen megfelelő a Teremtő gond
viselésében való hitnek a parancsa, hogy az emberi
nkmerőség hiúságában ne merjük bármiben is
ócsarolni ily nagy mester művét.

Dc Ci". Dci XII. 4.

Isten egyetlen embert, de még angyalt sem te
remtett volna, ha annak bekövetkező romlását
előrelátva. éppen úgy nem tudta volna, hogy a
jóknak miben válnak hasznukra, s ezáltal az idők

rendjét mintegyellentétekbőlfelépülő gyönyörűsé
ges költeményt diszíti fel. Hiszen az ún. antitézisek
nagyon ékesítik a szónoklat díszét, latinul ellenté
teknek mondják, kifejezőbben szembeállításoknak
nevezzük őket. Nálunk nem szokás ezt a kifejezést
használni, bár a beszédnek ugyanazokat a diszíté
seit a latin szónoklás is használja éppúgy, rnint
minden népnek a nyelve.

Ilyen antitézisekkel fejtegeti kedvesen Pál apos
tol a II. Korinthusi Levélben azt a helyet: "jobb-



A rossz: erede/e és micolca 219

ró! és balról az igazság fegyverzetében, dicsőség

ben r.s becstelenségben, gyalázatban és jó hírnév
ben; mint csábítók és mégis igazmondók; mint is
meretlenek és mégis ismeretesek; mint halálra
váltak és ime, mégis élünk; mint megvertek. dc
meg nem ölrck ; mint szomorkodók, és mégis rnin
dig örvendezők; mint szűkölködők és mégis so
kakat gazdagítók; mint akiknek semmijük sincsen
és mindenük rnegvan" (II. Kor. 6, 7-10).

Amint tehát az ellentétek ama szembeállítása ;1

beszéd szépségét adja, úgy van megalkotva a vi
lág szépsége, nem a szavak, hanem a dolgok el
lenrétének szembeállításával. A legkifejezettebben
Ic van ez téve az Ecclcsiasticus könyvében ilykép
pen : "A rosszal jó áll szemben s a halállal al
élct ; így áll a bűnös is az igaz férfivel szemben
Ekként nézd a Magasságbeli minden művét, pa
rosával vannak, az egyik a másik ellenében" (Sir
H, lj).

Dc Ci,', Dei Xl. I~,

Isten, .. jobbnak ítélte hatalmához, hogy ,1

rosszból jót hozzon létre. mintsem hogy ne engedje
II rossz létét.

Dc Ci,", Dei XXII. I, .,





KRISZTUS ÉS AZ EGYHÁZ

A BűNBEESÉS

Isten a természetnek, semmiesetre sem a vétek
nek az alkotója, az embert jónak teremtette. De
önhibájából megromolva és igazságosan elítélve,
romlott és elítélt utódokat nemzett. Mert rnind
nyájan voltunk abban az egyben, amikor mind
nyájan az az egy voltunk, aki bűnbeesett az asz
szony által, aki belőle lett alkotva a bűn előtt.
Még ugyan számunkra egyenként nem volt meg
teremtve és kiosztva a forma, amelyben egyenként
élnünk kell; de már megvolt a természeti mag,
amelyből származnunk kellett. S minthogy az a
bűn által megromlott és a halál bilincse kötötte
le, s igazságosan elítéltetett, nem születhetik más
állapotban ember az embertől.

Ennélfogva a szabad akarat rossz használatából
eredt ennek a nyomorúságnak a sorozata, rnely az
emberi nemet eredetében eltorzítva, mintegy gyö
kerében romlottan, vég nélkül a bajok egymásután-
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ján keresztül a második halál" pusztulásába viszi,
mclyből csak azok mcntesülrick, akik Isten kegyel
méből megszabadulnak.

Dc CiY. Dei XIJI. 1.1.

Rejtekben kezdődön pedig rosszaságuk, hog.'
azután nyílt engedetlenségbe bukjanak. Mcrt nem
jutottak volna a rossz tetthez, ha azt nem előzte

volna meg a rossz akarat. Am mi más lehetett
volna a rossz akarat kezdete, mint a kevélység!
"Minden bűn kezdete ugyanis a kevélység" (Sir.
10, lj). De mi egyéb a kevélység, mint elferdült
nagyságnak a vágya? Mert elferdült nagyság az,
ha a lélek elhagyva azt a léta lapot, amelyhez ra
gaszkodnia kell, valami módon önmaga válik és
lesz létalappá.

Ez történik, ha túlságosan tetszeleg önmagának;
önmagának pedig akkor tetszeleg így, ha elfordul
attól a változhatatlan Jótól, akinek önmagánál job
ban kellene neki tetszenie. Szabadon történik ez
'IZ elfordulás; mert ha az akarat szilárd maradna
ama változharatlan Felsőbb Jónak a szerctetébcn,
aki megvilágositotta, hogy lásson s aki Felgyul
lasztotta, hogy szeressen. nem fordulna tőle cl,
hogy önmagában lelje tetszését s ezáltal el homályo .

* :\ karhozat.
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sedjon és c1hidegüljön. Az asszony scm hitte volna
el, hogy igazat mond a kígyó, vagy a férfi sem
helyezte volna előbbre felesége akaratát Isten pa
rancsának, s nem gondolta volna, hogy csak bo
csánatos módon lépi át a parancsot, ha élettársával
a bűn társaságát is felhagyta volna.

Tehát csak miután rosszak lettek, követték el 3.

rossz tettet, a parancs rncgszegését, a tiltott étel
evéséve!. Ilyen rossz gyümölcsöt, csak rossz fa hoz
hatott létre (Mt. 7, 18). Hogy pedig a fa rossz volt,
a természet ellen történt; mert nem másképpen, ha
nem az akarat vétkéből történt, ami a természet
ellen van. De csak a semmiből teremtett terme
szetet ronthatja meg a bűn ... Ennélfogva Istent
elhagyva, önmagában lenni, vagyis önmaga kedvét
keresni, nem a semminek a léte még, de a semmi
hel való közeledés.

Dc cr-. Dei XIV. 'J, I.

Megveretrek tehát Isten parancsát,ki a .rnaga
képére teremtette az embert. il többi élőlény fölé
állította, a Paradicsomba helyezte, minden dolog
nak és il jólétnek bőségét nyújtotta neki. Nem rótt
rá sok, nagy és nehéz parancsot, egyetlen rövidke
és igen könnyű paranccsal támogatta üdvös enge'
dclrncsségrc teremtményét. A szabad szolgálat ja-
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vára vált volna, arra figyelmeztetve, hogy Isten
az Úr.

Rákovetkezett az igazságos ítélet s hozzá olyan
ítélet, hogy az ember, akinek a parancs megtar
tásával testileg is szellemivé kellett volna válnia,
lelkileg is testivé vált. Ot, aki kevélységével ma
gának tetszelgett, magárahagyta Isten igazságos
sága, de nem úgy, hogy teljhatalommal mindenre
képes lenne, hanem magával is meghasonlottam az
óhajtott szabadság helyett annak kemény és nyo
morúságos szolgaságába került, akivel a bűnben

egyetértett.
Akarattal halott lett lelkileg, akarata ellenére

halandó testében. Hűtlenné válva az örök élethez,
az örök halálra is ítéltetett, ha a kegyelem meg
nem menti. Ha valaki ezt a büntetést nagyon sú
lyosnak, vagy igazságtalannak gondolja, kétségtele
nül nem képes mérlegelni a bűn elkövetésének go
noszságát ott, ahol oly könnyű volt a bűn elkerü
lése.

De Civ. Dei XIV. ll. l.

Sikertelenül igyekezel annak a bűnénél fiainak
mégoly nagy és borzalmas bűneit az övével egyen
lővé tenni, vagy még nagyobbaknak is feltüntetni.
Az ő természetének fenséges állapotához képest
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következett be a romlás súlyossága. Az a természet
olyan volt, hogy nem halhatott meg, ha nem akart
volna vétkezni; olyan volt, amelyben nem ellenke
zett a test és a lélek egymással; olyan volt, amely
nek nem kellett semmi vétek ellen küzdenie, nem
azért, mert annak engedett, hanem mert ilyen egy
általában nem volt benne. Akkor kell az utódok
bűneit az övével azonosnak venni, ha azoknak <J

természete ilyen lenne; sőt még azokat nagyob
bnknak is kell mondani, ha 'annál jobb természe
tet találhatnál. Mert minél magasabbrendű az ér
telmes természet, annál rosszabb a bukása, és mi
nél hihetetlenebb a bűne, annál súlyosabb bünte
tést érdemel.

C. Jul. Pel. op. imp. VI. 12.

Ennél az ősi bűnnél mi sem ismertebb, ha hir
detni kell; mi sem titokzatosabb, ha érteni akar
juk.

Dc mor. Ecel. (;1111. I. 22. 40.

A testet sértő sebek a tagok vonagldsát. vag\
nehézkes mozgását okozzák, dc nem sérfik azt az
erőt, amely igazzú teszi az embert. A seb azon-

15 Br'evláriu m
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ban, amelyet bűnnek nevezünk, éppen azt az élc
tet sebzi meg, amely által igaz módon élünk ...
így az első embernek ama nagy bűne által termé
szetünk rosszabbá vált és nemcsak bűnössé lett, ha
nem bűnösöket is nemzett. S mégis, az a gyön
geség, amely által elveszett a jó életnek ereje,
semmiesetre sem természet, hanem hiba; rnint
ahogya test beteges állapota sem valami szub
sztancia vagy természet, hanem hiba. S ha nem is
mindig, mégis a szülők rossz egészségi állapota
valami módon többnyire belefolyik a nemzésbe és
megnyilvánul gyermekeik testében.

Azt a bűnt pedig, amely a Paradicsomban ma
gát az embert rosszabbá változtatta, minthogy
sokkal nagyobb rossz az, mint azt megítélhetnénk,
mindenki, aki a világra születik, magára vonja
és csakis az újjászületésben nyeri el annak bocsá
natát. úgyhogy a már újjászületett szűlőktől, akik
nek megbocsáttatott és beíödvc lett, születő gyer
mekeikre hárul a bűnadósság. s őket, akiket az
első, testi születés lekötött, n második, a lelki szü
lctés oldozza fel.

Ennek a csodálatos dolognak csodálatraméltó
példáját hozta létre a Teremtő a szelid és a vad
ulajíában, amikor nemcsak a vadoncból. de a sze
lid fának a magjából is csak vad hajtás keletkezik.
Azért bár az emberekben, akiket a természet szul
és a kegyelem újjászül, bennük van ama, az erre-



A bűnbeesés 227

Icm törvénye ellen tusakodó testi vágy, minthogy
a bűnök bocsánatával megbocsáttatott nekik, nem
szarnit az már bűnükül be, nem is árt, csak ha til
tott dolgokra egyeznek bele annak ősztönzésébe.

Ivadékuk pedig, rnivel nem lelki, hanem testi vágy
veti el magjukat, rnintegy nemünk nemes olajfá
ján sarjadó vadhajtás, úgy vonja magára a bűn
adósságát, hogy abból a vészből csakis az újjászű

letessel szabadulhat Illeg.

D~ nupriis ct concupiscentia II. \4. P-IS.

"Nincs-e a fazekasnak hatalma az agyag fölött,
hogy ugyanazon anyagból némely edényt díszes
célra csináljon, mást dísztclenre?" (Róm. 9. 421.).
Amióta tehát természetünk a Paradicsomban vét
kezett. ugyanannak a gondviselésnek a végzéséből

nem a menny, hanem a föld számára, azaz nem a
lélek, hanem a test szerint halálos nemzedékké
alakíttattunk s mindannyian egy sártömeg lettünk.
azaz a bűnnek a tömege. Minthogy tehát a bűn
nel az érdemet elvesztettük, és Isten irgalmának
távoltartásával a bűnösök csakis az örök kárhoza
tot érdemlik, hogyan juthat a tömegből való em
ber eszébe, hogy Isten feleljen kérdésére: ..Miért
alkottál engem ilyennek?"

Ha ezt tudni akarod, ne légy sár, hanem az ő
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irgalmasságából légy Isten fiává, aki hatalmat
adott azoknak, akik az ő nevében hisznek, hogy
Isten fiaivá legyenek. Nem pedig, amit te kívánsz,
hogya hitet megelőzően ismerjék meg az arra
vágyó k az isteni dolgokat. Mert az ismeret jutal
mát az érdem kapja, ám hit által szcrzünk érde
met. Magát a kegyelmet pedig, amelyet a hit által
kapunk, nem a mi megelőző érdemeink alapján
kapjuk.

Amikor fontolgattam, hogy már Uramnak, Iste
nemnek szolgáljak, amiként azt már régen elha
tározram. én voltam, aki akartam, én voltam, aki
nem akartam; én, én voltam az. Scm akarásom.
scm nem-akarásom nem volt teljes. Ezért küzd <it
tem önmagammal és szérszóródtarn önmagamról,
s bár maga d szctszóródottság szándékom ellen
keletkezett, mégsem rnutatta egy idegen IéIek ter
mészetét, hanem a magaménak a büntetését. S
azért már nem is én cselekedtem azt, hanem ö

"bennem lakó bűn" (Róm. 7, 17), egy nagyobb sza
badságban elkövetett bűn büntetéseként; hiszen
Adám fia voltam én.

Cof. VIII. 10. 22.
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A keresztény keresztségben tökéletes megúju
lásban és tökéletes gyógyulásban részesülünk azok
tól a bajoktól, amelyek által vétekben voltunk;
nem azoktól, amc1yekkel még küzdenünk kell,
hogy ne váljunk vétkesekké.

C. Jul. Pel. VI. 18, lj.

Ki mondharja közülűnk, hogy az első embernek
bűnével kiveszett a szabadakarat az emberi nem
ből? Elveszett ugyan a bűn által az a szabadság,
amely a Paradicsomban a tökéletes igaz állapot
bírására volt a halhatatlansággal. Ezért van szük
sége az emberi természetnek az isteni kegyelemre,
az Úr mondása szerint: "Ha a Fiú megszabadít
titeket, valóban szabadok lesztek" (Jn. 8, 36), Va
lóban szabadok a jó és igaz életre. Mert a szabad
akarat annyira nem veszett el a bűnösben, hogy
általa vétkezik.

Contra duas epistolás Pelagianorum I. I, j.
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KRISZTUS A MAsODIK ADAM

Mária testében volt az a testi anyag, amelyből

testet vett Krisztus, de abban Krisztust nem a
testi kívánság magja vetette el. Testéből született

testtel, de csak a bún testének hasonlóságában,
nem miként más emberek, a bűn testében. Azért 32

eredeti búnt másokban az úiiászűletéssel feloldotta,
nem vonta azt magára születésével.

Ennélfogva amaz az első Adám, emez a máso
dik; amaz, mivel testi kívánság nélkül teremte
tett. emez így született; de amaz csak ember. e7
pedig Isten és ember; s azért annak megvolt a
kéoessése, hogy ne vétkezzék, nem úgy mint ez, ki
nem vétkezhetett ...

Adám nedia mezszárnlálharatlan sok utódában
Isten kezvelrnébdl a rni Urunk Iézus Krisztus által
rnezszabadul az örök bűntetéstől. O m"gq is. bár
csak néhány ezer évvel halála titán. amikor az ér
tiink meghalt Krisztus nem kénvsvcrűsérrből, ha
nem hatalmáhól aláe-állt a halottak helvére s fel
oldotta az alvilág fájdalmait (Ap. Csel. 2. 24).

így kell ugyanis értenünk, hogy a Bölcsesség ki
vezette őt vétkéből (B;';1cs. ro. 2). Isten egyet
len Fiának szent teste által, melvnek első nem
zőie volt. mint az emberi nemnek atvja és így
Krisztusnak is atyja, ki az emberek üdvözítéséért
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lett ember. Nemhiába hiszi az Egyház, hogy bilin
cseitől fel lett oldva, nem a maga érdeméért, ha
nem Isten kegyelméből, a mi Urunk Jézus Krisztus
által ...

Tehát Adám minden fiát őbenne behintette a
bűn ragálya és legyőzte a halál állapota. S azért
a kisdedek, bár jót vagy rosszat nem követnek el
akarattal, mégis, minthogy abba öltöztettek, aki
akarattal vétkezett, magukra 'vonják tőle a bűn
adósságát és a halál büntetését; rnine azok a kis
dedek, akik Krisztusba öltöztetnek, bár semmi jót
nem tettek akarattal, tőle veszik a megigazulás
ban való részesedést és az örökélet jutalmát. így
Krisztus a jövendő ellenképének mutatkozik, ezért
mondja az Apostol: "Amint hordtuk a földi ember
képét, úgy hordjuk a mennyeinek képét is" (I.
Kor. lj, 49.).

C. JuL Pel. op. imp. VI. 22.

Minden ember halála Adám által, mindegyik
élete Krisztus által. Mert "amint Adámban mind
nyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyá
jan életre fognak kelni" (I. Kor. 15. 22). Azaz, az
emberi nem ősi eredetétől kezdve mindenki a ha
lálra csak Adám által s Adám által mindenki csak
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a halálra; és mindenki az életre csak Krisztus ál
tal, és Krisztus által mindenki csak az életre jut.

C. JuJ. Pc!' VI. 24, 80.

Amint egy ember által, a halál, úgy egy ember
által történt a holtak feltámadása (I. Kor. lj, 21,

22). Mivel az emberek inkább kerülték azt, amit
elkerülni nem tudtak, a test halálát inkáhb, minr
a lélek halálát, azaz inkább a büntetést, mint a
bűnt, melyért a büntetés jár (rnert vagy nem, vagy
keveset törődnek azzal, hogy ne vétkezzenek, ám
roppant fáradoznak azon, hogy meg ne haljanak,
bár nem érhetik el); azért az élet Kőzvetítője, hogy
megmutassa, nem kell félnünk attól a haláltól,
amely az emberi állapot által már el nem kerül
hető, hanem inkább az istentelenségtől. melytől a
hit őrizhet meg, elénk jött, hogy vezessen a cél
hoz, amely felé haladnunk kell. De nem azon az
úton, amelyen mi haladunk. Mi ugyanis a halálra
a bűn miatt jutunk; ő az igazságosság rniatt. S
azért míg a mi halálunk a bún büntetése, az ő ha
lála a bűnért való áldozat lett.

Dc Trin. IV. 12, lj.
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AZ EMBERI NEMBÖL, sZOZ ANYATÚL

Vannak emberek, akik azt mondják: annyira
hiányával volt Isten más módnak, hogy az embere
ket a mostani halandóság nyomorúságából meg
szabadítsa, hogy egyszülött Fiát, ki vele egyenlően

örökkévaló, akarta, hogy emberré legyen; hogy
felöltve az emberi lelket és testet, halandóvá
válva, a halált elszenvedje?

Ezeket kevés azzal az állítással megcáfolni,
hogy jó és az isteni méltósághoz illő volt az a mód,
amellyel Isten leereszkedett hozzánk, hogy ben
nünket az Isten és az emberek közt Közvetítő em
ber, Krisztus Jézus által megszabadítson. Hanem
arra is rá kell mutatnunk, Istennek, kinek a ha
talmának minden egyenlően alá van vetve, nem
hiányzott más lehetséges mód scm. De a mi nyo
morúságunk gyógyítására nem volt más megfele
lőhb rnód, és nem is volt másra szükség.

Mert mi volt annyira szükséges reményünk tel
emeléséhez és a halandóság állapota miatt elcsüg
gedt lelkünknek a halhatatlanság reménytelensé
gélőJ való mcgszabadításához, mint az, hogy meg
mutassa Isten. milyen nagvrabecsül s milyen nagyon
szcrct hennünket? De ennek a ténynek mi kézzel
foghatóbh és ki válóbb bizonyítéka, mint az, hogy
Isten Fia. aki változhatatlanul jó, megmaradva ön-
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magában az, ami volt, tőlünk és érettünk elfo
gadva azt, ami nem volt, természetének vesztesége
nélkül méltónak tartotta magához, hogy a mi ter
mészetünkkel lépjen közösségbe; bármiféle rossz
nak megérdemlése nélkül, előbb a mi rosszaságun
kat viselje el? S így bennünket, akik már hisszük,
mennyire szeret az Isten s akik már reméljük azt,
ami felől kétségbeestünk, minden jóra való érde
münk nélkül, sőt megelőző érdemtelenségünk elle
nére, ajándékaival nem tartozó bőkezűséggel hal
mozzon el?

De Trin. XIII. 10, 13.

Jobbnak ítélte Isten, ha magából a legyőzött

nemből fogadja el azt az embert, aki által legyőzi

az emberi nem ellenségét. De azt szűztől akarta,
akinek a fogantatását a lélek előzte meg, nem a
test; a hit, nem a kéjvágy (Lk. r, 26-;8). Nem lé
pett itt közbe a testi kívánság, amely elveti és meg
fogamza a többit, akik magukra vonják az eredeti
bűnt: az teljességgel távol volt innen. A hit, nem
a testi érintkezés termékenyítette meg a szent szü
zességet, hogy az, aki az első ember ivadékaként
született, tisztán csak a nemből, nem a bűnből is
vegye eredetét ...

Egyáltalában semmi testi kívánságnak nem lehe-



~ emberi nemből, s:<ú:< anyától 235

tett része annak szűzi születése fogantatásában,
akiben nem található semmi a halálra rnéltó s akit
mégis meg kell majd ölnie a halál szerzőjének,
hogy ó legyőzessen az élet szerzőjének halálával:
az első Adám legyőzője és az emberi nem birtok
lója. Legyőzte azt a második Adám és elveszítette
a keresztény nemet, mely az emberi nemből az
emberi bűntől megszabadult azáltal, aki nem volt
a bűnben, bár ebből a nemből volt, hogy a csá
bítót az a nem győzze le, amelyet a bűnnel az le
győzött.

bs ez azért történt így, hogy az ember ne bízza
el magát, hanem "aki dicsekszik, az Úrban dicse
kedjék" (II. Kor. 10, 17). Aki ugyanis legyőzetett,
csak ember volt s azért győzetett le, mert gógjé
ben Isten akart lenni. Aki pedig győzött, ember és
Isten volt s azért győzött ilyen módon, szűztől szü
lerve, mivel Isten magát megalázva nem vezette
azt az embert, mint más szenteket, hanem benne
önmagát hordozta.

De Trin. XIII. 18, 25.

A Szent Szűz Mária kivételével, akiről, ha bűn
ről van szó, az Úr iránti tiszteletből egyáltalában
semmi vitára nem vagyok hajlandó, mert honnan
tudnánk, hogy neki több kegyelem adatott min-



236 Krisztus és az Hgy!Jd~

dennemű bűn legyőzésére, ha nem onnan, hogy
méltó volt azt foganni és szülni, akiről bizonyos,
hogy semmi bűne nem volt? Tehát ennek a Szűz

nek a kivételével, ha mindazokat a szent férfiakat
és nőket, akik itt éltek, egybegyűjthetnénk és meg
kcrdezhctnénk, vajon bűn nélkül vannak-c, mit
gondolunk, mit válaszolnának ... Nemde, egyhan
gúlag kiáltanának: "Ha azt mondanánk, hogy
nincs bűnünk, önmagunkat csal nánk meg és nincs
bennünk igazság"?

Dc naturu ct gratia 36. 42..

Szűz a fogantatásban, szűz a szülésben, szűz a
terhességben, szűz a termékenységben, szűz örökké.
Ember, mit csodálkozol ezen? így kellett Istennek
születnie, mikor rnéltósága emberré lett. Ilyenné
tette azt, akitől lett. Mert rnielőtt lett, már volt;
s mert mindenható, emberré lehetett, megmaradva
az, ami volt. Anyát alkotott magának, mikor al.
Atyánál volt, s mikor anyától lett, megmaradt ,1/

Atyában. Mikor ember kezdett lenni, hogy szűn

hetet t volna meg Isten lenni az, ki szülőjének

megadta, hogy szülésében ne szűnjön meg szúz
maradni?

Sermo 186, l.
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Ha születésével megsérült volna sértetlensége,
nem született volna szűztől, s ami lehetetlen, az
egész Egyház hitvallásával Szűz Máriától való szü
letéséről tévedésben lenne. Az az Egyház, amely
Anyjához hasonlóan naponként szüli tagjait s amel
lett szűz marad.

A jászolban fekszik, de a világot tartja fenn;
emlőkből táplálkozik, de az angyalokat táplálja;
pólyákba takarják, de halhatatlansággal ruház fel
bennünket; tejjel tartják, de imádás hódol neki;
nem talál helyet a szálláson, de templomot épít
magának a hívők szívébcn ; hogy ugyanis erős le
gyen a gyöngeség. gyönge lett az erősség.

Sermo 190, 4·

Mi sem ellentétesebb a szerctcrtcl, rnint az irigy
ség; az irigységnek pedig a gőg az anyja. U gyan
az az Úr Jézus Krisztus, az Istenember az irántunk
való isteni szeretetnek éppoly bizonysága, mint a
hozzánk illő emberi a lázatnak példája, hogya mi
nagy felfuvalkodottságunkat ellenkező, hatásosabb
gyógyszerrel gyógyítsn meg. Mert nagy nyomorú-
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ság a gőgös ember, de nagyobb irgalmasság az
alázatos Isten.

Dc catechizandis rudibus 4. 8.

vALÓSÁGOS ISTEN ÉS VALÓSAGOS EMBER

Ha a mi Urunk Jézus Krisztus nem tartott.i
volna méltónak magához, hogy emberré legyen,
elveszett volna az ernber. Azzá lett, akit teremtett,
hogy ne vesszen el az, akit teremtett, Valóságos
ember, valóságos Isten: Isten és ember a teljes
Krisztus. Ez a katolikus hit. Aki tagadja, hogy
Krisztus Isten, photiniánus*, aki tagadja, hogy'
Krisztus ember, manicheus. Aki vallja, hogy Krisz
tus az Atyával egyenlő Isten és valóságos ember,
valóban szenvcdett, valóságos vért ontott, mert
nem szabadítana meg bennünket az igazság, ha
hamis bért adna értünk: aki mind n kettőt hiszi,
karolikus.

Sermo 92., 3.

* A 4. sznzadban élt Photinus eretneksége.
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Jézus Krisztus, Istennek a Fia tehát Isten is és
ember is. Isten rninden idők előtt, emberré lett a
mi időnkben, Isten, rncrt az Isten Igéje "Isten"
pedig ",;olt az Ige" (Jn. r, r). Ember pedig, rnert .ll

Igével az értelmes emberi lélek és test szcrnélyi
egységben cgycsűIt. Ezért, amennyiben Isten, egy
az Atyával (J n. 10. 30); amennyiben ember, az
Atya nagyobb nála (uo. 14, 28). Mert midőn nem
a kegyelem, hanem a természet alapján Istennek
a Fia volt, hogya kegyelemmel is teljes legyen,
ember fiává is lett; s így mindakettő lett, mind a
kettő az egy Krisztus.

Mivel "midőn az Isten alakjában volt, nem tar
totta olyan dolognak, amihez feltétlenül ragasz
kodjék", ami természete szerint volt, azaz "az Is
tennel való egyenlőséget, hanem kiüresítette önma
gát, Felvette a szolga alakját" (Filipp. 2, 6. és 7.)
anélkül, hogy elveszítette volna, vagy kisebbé lett
volna Istennek az alakjában. Dc ezáltal kisebb is
lett és egyenlő is maradt. mindkettőben Ci,"y, mint
rnondtuk : dc másképp az Ige szcrint, másképp az
emberi lét szcrint. Mint Ige egyenlő az Atyával,
mint ember kisebb nála. Istennek egy Fia s ugyanő

embernek a Iia : egy embernek fia, s ugyanő Is'
tennek a Fia; nem Istennek két fia, mint Isten és
mint ember, hanem Istennek egy Fia; Isten kezdet
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nélkül, ember egy bizonyos kezdettől, a mi Urunk
Jézus Krisztus.

En chi r. 10. ,I.

A személynek mindkét természetben való egy
sége alapján kell értenünk mind azt a kijelentést,
hogy az Emberfia alászállott az égből, bár ez ab
ból a természetből van, amelyet a földön a Szűz

től vett fel; mind azt a kijelentést, hogy az Isten
Fiát megfeszítették és eltemették, bár ez nem ma
gában az Istcnscgbcn, amelyben mint Egyszülött
az Atyával egyenlően örökkévaló, hanem az em
beri testnek a gyengeségében szenvedte ...

A mi Urunk Jézus Krisztus személyének ezt ai:
egységét, mely mindkét természetből, azaz az iste
niből és cinberiből úgy áll fenn, hogy bármelyikére
vonatkozó szó a másiknak is juttatható, megmu
tatja a boldog Apostol, mikor Krisztus irgalmas
alázatosságának példájára intve mondja: "Ugyan
azt az érzést ápoljátok magatokban, amely Krísz
tm Jézusban is megvolt. aki midőn az Isten alak
jában volt, nem tartotta az Istennel való egyen
lőséget oly dolognak, amihez feltétlenül ragasz
kodjék, hanem kiüresítette önmagát, felvette '1

szolga alakját, emberekhez hasonló lett és a kül
sejét tekintve úgy jelent meg, mint ember; meg-
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alázta magát, engedelmes lett a halálig, éspedig a
halálig a keresztfán" (Filipp. z, j-8).

Contra sermonern Arianorurn co 8.

Emeld fel szíved, emberi nem, szivd magadba
az élet és a biztonsággal teljes szabadság levegő

jét. Mit hallasz, mit ígérnek. neked? "Hatalmat
adok nekik". Milyen hatalmat? Talán amilyen
felfuvalkodottá teszi az embereket, az ítélkezés az
emberfők felett, az ítélethirdetés ártatlanok és bű

nösök felett? Azt mondja : "Hatalmat adott nekik,
hogy Isten fiaivá legyenek" (Jn. I. IZ). Mert még
nem voltak fiúk, de fiúkká lettek; mert az, aki
{tIta I Isten fiaivá lettek, már Isten Fia volt és ő

ember fiává lett.
Most hát már azok is, akik emberek fiai voltak.

Isten fiaivá is lettek. Alászállott ahhoz, ami nem
volt, mert más volt. Felemelt ahhoz, ami nem
voltál, mert más voltál. Ébressz reményt! Nagy
igéretet kaptál, de nagy az, aki megígérte. Soknak
és hihetetlennek látszik és szinte lehetetlennek
tartjuk, hogy az emberek fiai Isten fiaivá legyenek.
De több történt értük, mert az Isten Fia ernber
fiává lett.

Ember, ébressz hát reménységet, űzd cl szivcd
böl a hitetlenséget. Hihetetlenebb dolog történt ér-
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ted, mint amilyen az, aminek ígéretét kaptad. Cso
dálkozol azon, hogy az embernek örök élete van"
Csodálkozol, hogy az ember eljut az örök életre?
Csodálkozz inkább azon, hogy Isten eljött a halálra
érted. Mit csodálkozol az ígéretcn, mikor annak
i lv nagy zálogát kaptad)

Lásd tehát, hogyan erösít meg, hogyan szilár
dítja meg Isten ígéretét, mondván: "mindazoknak,
akik őt befogadták, hatalmat adott, hogy Isten
fiaivá legyenek". Milyen származás alapján? Nem
a szokásos, nem a régi, nem a múlandó, vagy testi
származás alapján. Azt mondja: "Akik nem a vér
ből, scm a test ösztönéből, sem nem a férfi indu
latából, hanem Istentói születtek". Csodálkozol,
nem hiszed? "Az Ige testté lett és közöttünk la
kozott" (Jn. J. 13, 14).

Sermo 342, l·

Alászállott ö. hogy mi felszálljunk ; megmaradva
természetében. a mi természetünk részesévé lett,
hogy mi megmaradva természetünkben, az ó ter
mészetének legyünk részeseivé. Mégsem egészen
így. Mert öt nem tette silányabbá a mi természe
tünkben való részesedés; de minket jobbakká tett
az ö természetében való részesedés.

Epist. 140, 10.
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"Én vagyok az út, az igazság és az élet" (Jn. 14.
6). Az igazság és az élet után vágyakozik minden
ember, de nem rnindegyik találja meg az utat. En
nek a világnak némelyik filozófusa is felismerte.
hogy Isten valami örök élet, változatlan, értelem
mel felfogható és értelemmel. bíró, bölcs és böl
csességet adó lény. Meglátták ugyan, dc csak tá
volról a szilárd, megingathatatlan, részrehajthatat
lan igazságot, amelyben van minden teremtett do
dolgnak minden lételve. Látták ezt, de tévclybe
állitva, s azért nem találták meg az utat; amelyen
annak oly nagy, kimondhatatlan és boldogító bírá
sához el lehet jutni ...

Krisztus pedig, rnivel ö maga az igazság és az
élet, az Atyánál az Isten Igéje, akiröl mondatott:
"Az élet volt az emberek világossága" (Jn. I, 4)·

Mivel tehát ő maga az igazság és élet az Atyánál,
s nem volt útunk, amerre az igazsághoz menjünk,
az Isten Fia. aki mindenkor az igazság és élet az
Atyában, felvéve az emberi természetet, lett az üt.

Járj az emberen át és eljutsz Istenhez. Rajta ke
resztül haladsz, felé haladsz. Hogy hozzá juss, ne
keress rajta kívül más utat. Mert ha ö maga nem
akart volna az út lenni, mindig téved nénk. O lett

le-
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tehát az út, rajta jőjj. Nem mondom neked, keresd
,12 utat, maga az út jön hozzád: kelj fel, és járj!

Járj erkölcseiddel, nem lábaiddal. Mert sokan
jól járnak lábbal, de rossz erkölcsökkel járnak.
Sőt néha még a jó úton járók is leszaladnak az út
ról, Találsz ugyanis embereket, akik jó életet él
nek, de nem keresztények. Jól futnak, de nem az
úton futnak. Mennél tovább jutnak, annál többet
tévednek, mert elhagyják az utat. Ha pedig az
ilyen emberek rátérnek az útra, és az úton marad
nak, ó, mily nagy biztonság ez, mert jó úton is
járnak, nem is tévednek!

Sermo 14', 4·

Akinek oly nagy volt a hatalma, éhezett, szom
jazott. fáradozott, álomra' szenderült, elfogták,
ütötték, megfeszítették, megölték. Ez az út: járj
az alázatosságban, hogy eljuss az örökkévalóságba.
Krisztus, az Isten hazánk, ahová megyünk : Krisz
tus, az ember, az út, amelyen megyünk. Őhozzá
mcgy ünk, őrajta át mcgyünk : mit félnénk, hogy el
tévedünk? Nem hagyta el az Atyát, mikor hozzánk
jőtt ... Hozzáadta azt, ami nem volt, nem vesztette:
el azt, .ami volt. Éppen alázarossága által már tul
van a szcnvcdésen, már túl van temetésen, már
feltámadt. már felment a mcnnybe, ott V;1I1 és ül
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az Atya jobbján: és itt van szűkölködve az ő sze
genyeiben " " .

Féljétek a fenn levő Krisztust, ismerjétek fel a.:
alant lévőt! Legyen tied az odafenn adakozó Krisz
tus, ismerd fel az idelenn szűkölködöt, Idelenn sze
gen)', odafenn gazdag. Hogy idelenn szegény :2

Krisztus, értésünkre maga mondja: "Éheztem,
szomjúhoztarn, mezítelen voltam, idegen voltam,
fogságban voltam". S némelyeknek rnondta : "Ne
kem szolgáltatok" némelyeknek: "Nem szolgálta
tok nekem" (Mt. 225, 35-45.) Íme, megmutattuk él

szegény Krisztust, a gazdagot meg ki nem ismerne-

Sermo 12~, 4.

Az Isten Fia felemelte az embert és benne el
tűrte az emberit. Oly nagy orvosság ez az emberek
részére, amilyen el sem gondolható. Mcrt micsoda
gőg gyógyítható, ha az Isten Fiának alázatossága
nem gyógyítja meg? Micsoda fösvénység gyúgyit
ható, ha az Isten Fiárink szegénysége nem gyó
gyítja meg? Micsod.i dun aság gyógyítható, lu .1Z

Isten Fiának szerétere nem K\"ógyítja meg? Végül
rnicsoda félénkség gyógyítható, ha az Ú r Krisztus
testének feltámadása nem gyógyítja meg?

Bátorodjék fel az emberi nem reménysége és is"
merjen d természetére: lassa meg, rnilycn helvet
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foglal el Isten műveiben. Ne vessétek meg maga
tokat férfiak: az Isten Fia felemelte a férfit. Ne
vessétek meg magatokat nők: az Isten Fia nőtől

született. Ne szeressétek ám a testet, mert az Isten
Fiában nem férfi vagy nő vagyunk. Ne szetessé
tek a múló dolgokat, mert ha azokat lehetne helye
sen szeretni, szeretné az ember, akit felemelt az
Isten Fia. Ne féljetek a gyalázattól és a kereszt
től és a haláltól, rnert ha ártanának az embernek,
nem tűrte volna el az ember, akit felemelt az Isten
Fia.

Mindez a buzdítás, amelyet már mindenfelé hir
detnek, mindenfelé tisztelettel fogadnak, amely
minden engedelmes lelket meggyógyít, nem volna
az emberi dolgokban, ha nem történt volna meg
mindaz, ami az igen korlátolt embereknek vissza
tetsző. Kit vehet méltó utánzásul a vétkes kérke
dés, hogy az erény felfogására rávezethető legyen,
hi! szégyenli követni azt, akiről születése előtt az
lett mondva, hogy a Magasságbeli Fiának fog hí
vatni (Lk. I, 32.), s akit senki sem tagadhatja, mar
minden nép a Magasságbeli Fiának hív? Ha sokat
tartunk magunkról, tegyük méltóvá magunkat an

nak követésére, akit a Magasságbeli Fiának hív

nak. Ha keveset tartunk magunkról, merjük kö

vetni a halászokat és vámosokat, akik őt követ
ték, 0, mindenkin segítő orvosság, minden felfu-
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valkodottságot lelohaszt, mindcn sorvadást fel
üdít, minden feleslegest lenyes, minden szükségest
megőriz, minden elveszettet visszaszerez, minden
rontast helyrehoz.

Ki tartsa még magát nagyra az Isten Fiával
szemben? Ki esik kétségbe önmagáért, ha oly alá
zatos akart érte lenni az Isten Fia? Ki láthatja a
boldog élet értékét abban, amit megvetni tanított
al Isten Fia? Micsoda viszontagság elől hátrál az
meg, aki az ember természetét oly nagy üldözteté
sek között megőrizve hisz az Isten Fiában? Ki gon
dolhatná, hogy számára zárva van a mennyek or
szága, aki tud a vámosokról és a bűnös nőkről.

akik követték az Isten Fiát (Mt. 21. 31)? Micsoda
elferdüléstől nem szabadul az, aki szernléli, szereti
és követi annak az embernek cselekedetcit és sza
vait, akinek példájául adta magát az Isten Fia?

De agone chrisriano c. II.

Minthogy arra volt szükségünk, hogy a gőg üres
lelkűségéből alázatosságra szállíthassunk le, hogy
onnan felemelkedve szilárd magaslatra jussunk,
rni scm sugalmázhatta volna azt számunkra ma
gasztosabb és vonzóbb módon úgy, hogy vad ter-
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mészetünket ne az erőszak, hanem a meggyőzetés

szelidiese meg, rnint az, hogy az Ige, aki által az
Atya az angyalokkal közli magát, aki Ereje és
Bölcsessége, akit a látható dolgok kívánságától cl
vakult emberi szív nem láthatott, méltónak tar
totta magához, hogy emberben működjék és mu·
tassa meg szernélyct, hogy az ember inkább féljen
az emberi gőg fennhéjázásától, mint az Isten pél
dája szerint való megalázódástól.

Azért nem a földi birodalommal ékeskedő

Krisztust, nem a földi eszközökben gazdag Krisz
tust, nem a földi szerencsében tündöklő Krisztust,
hanem a kcreszrcfeszített Krisztust hirdetik az
egész világon. Nevetett ezen kezdetben a kevélyek
népe, még mindig nevet a maradéka; de míg kez
detben kevesen hittek benne, ma a népek hisznek,
rnert akkor a kevesek hite és a népek gúnyja el
lenére, amikor Krisztust, a keresztrefeszítettet hir
dették, a bénák jártak. a némák mcgszólaltak, a
süketek hallottak, a vakok láttak, a halottak fel
támadtak. így felismerte végre a földi kcvélyscc.
hogy magán a filldön sincs hatalmasabb valami az
isteni alázatnal (L Kor. I, 23-2j), hogy az igen üd
"ils emberi alázatosságot is az ellene támadó ke
vclyscggcl szemben az isteni példa követésének ol
talma védelmezze.

Epist. 2J!, G.
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Az, akinek mindent atadott az Atya s akit senki
scm ismer, csakis az Atya, s aki egyedül ismeri az
Atyát, s az, akinek kinyilatkoztatni akarta, nem
mondja: Tanuljatok tőlem világot építeni, vagy
halottakat feltámasztani, hanem: "mert szelíd va
gyok, és alázatosszívű".

De sancta virginitate 35. 35.

Milyen filozófusok vitái hoz, írásaihoz, mely ál
larnok törvényeihez hasonlítható ama két parancso
lat, amelyektől függ Krisztus szavai szerint :1Z

egész törvény és a próféták: "Szeresd Uradat, 1.;
tenedet teljes szívcdből, teljes lelkedből, teljes el
médből", és "szeresd felebarátodat, mint önmaga
dat" (Mt. 22, n-39.)? Benne van ebben a fizika,
mert minden természetnek az oka a Teremtő Isten.
Benne az etika, mert a jó és tisztes élet nem alakul
ki rnásból, mint azoknak a méltó szerctetéből,

akiket szeremünk kell, azaz Isten és a felebarát
szeretctéböl. Benne van a logika, mert az értelmes
léleknek igazsága és világossága csakis' Isten.
Benne az állam dicsérendő jóléte, mert nem lehet
jobban alapítani vagy fenntartani az államot, rnint
a hit és szilárd egyetértés alapján és kötelékével.
Ez pedig a fönséges és legigazabb Isten, akiben az
ernberek lcgószinrébbcn szcrcrik egymást, mcrt
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őérette szeretik egymást, aki előtt nem rejthetik cl
lelkük érzületér.

Epise. Ip, 17.

Ha a költő rnondhatta : "Mindenkit a kedvtelése
vonzza" (Vergilius, Eclog. 2.) nem a kényszerűség,
hanem a kedvtelés, nem a kötelesség, hanem a
gyönyörűség, mennyivcl nyomatékosabban kell
mondanunk, Krisztus vonzza azt az embert, akinek
gyönyörűsége az igazság, gyönyörűsége a boldog
ság, gyönyörűsége az igazságosság, gyönyörűsége

az örök élet, ami mind Krisztus. Vagy talán csu
pán a testi érzékeknek vannak kedvtelései s a lé
lek kietlen marad kedvteléseiben?

Ha a léleknek nincsenek a maga kedvtelései,
miért akkor a mondás: "Az emberek fiai szárnyad
oltalmában reménykednek, házad dús javaitól
megrészegülnek, gyönyörűséged patakj ával itatod
őket, nálad van az élet forrása és világosságod ál
tal látunk világosságot" (35. Zsolt. 8-IO.)? Mutass
egy szerető embert, megérti, amit mondok. Mutass
egy vágyakozót, rnutass egy éhezőt, mutass valakit
aki ebben a pusztaságban vándorol és szomjazik
s az örök haza forrása után áhítozik; mutass
ilyent, tudja, hogy mit mondok. Ha pedig hideg
lelkű emberhez szólok, nem érti beszédemet. Ilye-
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nek voltak azok, akik egymásközt zúgolódtak.
"Akit az Atya vonz" - mondotta - "jön hozzám".

In Joan. Evang. tr. l6. 4.

KRISZTUS ÁLDOZATA

Maga az Isten és az emberek közt Közvetítő
ember Jézus Krisztus által CI. Tim. 2, 5.) sem len
nénk megváltva. ha ő nem lenne egyszersmind
Isten. Mikor teremtetett Adám, azaz az igaz em
ber, nem volt szükség közvetitőre. De midőn a bú
nők az emberi nemet Istentől messzire elválasz
tották, a Közvetítő által, ilki egyedül született, élt,
öletett meg bűn nélkül, kellett Istennel kiengesz
teltetnünk, egészen a test feltámadásáig, az örök
életig.

így kellett az emberi gőgöt Isten alázatosságával
megszégyeníteni és meggyógyítani, s rábizonyítani
az emberre, milven rncsszirc szakadt el az Isten
től, midőn a megtestesült Istennek kell visszave
zetnie s az Istenember által az engedelmesség pél
dáját adnia a dacos embernek. S a szolgai forma
felvételével, rnely azelőtt minden érdem nélkül
volt, kellett, hogy az Egyszülött megnyissa a ke-
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gyelern forrását, hogya megváltottaknak megígért
testi feltámadás is magán a Megváltón nyerjen be
mutatást. S hogy ugyanazon természet által győ

zessék le az ördög. amelyiknek clcsábításán örven
dezett.

Mégse dicsekedjék az ember, hogy ismét fel ne
támadjon a gőg. S a Közvetítő oly nagy titkáral
azok számára, akiknek a javára történt, talán méz
más is belátható, vagy mondható, vagy csak lát
ható, de nem mondharó ki.

Enehir. 2S. lOS.

A bűnösök és kevélyek egyedüli tisztulása az
Igaznak a vére és Istennek az alázatossága; hogy
Isten szemlelésérc. ami természet szerint nem va
gyunk, azáltal tisztulj unk meg, aki az lett, ami ter
mészet szerint vagyunk s ami a bűn következtében
nem vagyunk. Mert természet szerint nem vagyunk
Isten. természet szerint emberek vagyunk: a
bűn következtében azonban nem vagyunk iga
zak. Isten lett tehát igaz ember, közben
járt Istennél a bűnös emberért. Mert bűnös és
igaz közt nincs megegyezés, de van megegyezés
ember és ember között. Tehát emberségének ha
sonlóságát velünk összekötve, megszüntette go-
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noszságunk kűlönbözőségér, halandóságunk része
sévé lévén, istenségének részesévé tett bennünket.

D~ Trin. IV. 2, 4.

Egy keresztény scm kételkedik abban, hogy lel
kileg is, testileg is halottak vagyunk: lelkileg a
bűn rniatt, testileg a bűn büntetése miarr s Így tes
tileg is a bűn miatt. Mindkét rcszünknek, azaz
mind lelkünknek, mind testünknek orvosságra és
Feltámasztúsra volt szűkscgc, hogy jobbáfordulás
ban újhódjon meg, ami rosszabbá változott. A lé
lek halála a bűn, a test halála a feloszlás, amivel
bekövetkezik a lélek eltávozása is a testből. Mcrt
amiképp a lélek Istennek az elhagyásával, a test a
lélek eltávozásával hal meg; a lélek azáltal bal
gává, a test lélektelenné lesz.

A lélek feltámad a bűnbánat által s még a ha
landó testben megkezdődik az élet megújulása a
hit által, amellyel hisz abban, aki megigazulttá
teszi a bűnöst (Róm. 4, j). S gyarapodik a jó er
kölcsökben és erősödik napról-napra. amint egyre
jobban megújul a belső ember (II. Kor. 4. IG). 1\

test pedig, mintegy a kűlső ember, minél továbbra
nyúlik a jelenlegi élet, annál inkább megromlik d

kor, a betegség, a különféle bántalmak által. míg
nem a véghez jut, amelyet mindnyájan halálnak
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hívunk. Feltámadása elhalasztódik a világ végére,
amikor majd megigazulásunk is kimondhatatlan
tökéletességhez jut.

De Trin. IV. ;. j.

Mielőtt ez a titok, ez az áldozat, ez a pap, ez
az Isten küldetett és eljött, asszonytól szülerve.
mindaz a szent és titokzatos jelenség, amiben
atyáinknak része volt. angyali csodák, vagy a ma
guk által végzett rnűvck révén, ennek volt a pél
dázata, hogy minden teremtmény cselekedetével
valamiképp hirdesse azt az eljövendő Egyet, aki
ben van üdvössége mindenkinek, aki a haláltól
rnegszabaditandő.

Minthogy az egy igaz és fenséges Istentől az is
tentelenség gonoszsága által elszakadva, és ellen
tétbe kerülve hanyatlottunk Ic, s elvesztünk a sok
féleségben, szetszakadva a sokféle által és csüggvc
a sokfélén, szükséges volt, hogyamegkönyörülő

Isten intésére és parancsára éppen a sokféleség
egyesülten kiáltson az eljövendő Egy után; hogv
eljőjjön az Egy, akit együttesen hívtak és a sok
féleség bizonyságot tegyen az Egy megérkezéséről;
hogya sokféleség terhétől szabadultan járuljunk
az Egyhez, s lélekben a sok bűnnek meghalva. s
a bún miatt a test halálára szantan szeressük azt
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az Egyet, aki bűn nélkül halt meg testileg értünk:
hogy higgyünk a feltámadottban és a hit által vele
lélekben feltámadva megigazuljunk eggyé válva al
egy igazban. S magának testünknek a feltámadása
miatt se essünk kétségbe, látva, hogy bennünket, a
sok tagot megelőzött az egy Fő; akiben most a hit
által rncgtisztulva s majdan a látás által kiteljese
déshez jutva, a Közvetítő által Istennel kiengesz
telten tapadjunk az Egyhez, élvezzük az Egyet,
maradjunk vele egyek.

Dc Trin. IV. 7. JI.

Igazi áldozat minden mű, melyet azért végzünk,
hogy Istenhez szent közösségben tapadjunk; tehát
ama végső jóra vonatkozik, amely által valóban
boldogok lehetünk. így maga az embertárson se
gítő irgalmasság sem áldozat, ha nem Istenért
tesszük. Mert az áldozat, habár ember cselekszi,
vagy ajánlja fel, mégis az istenségre vonatkozó
dolog, azért nevezték azt a régi latinok ezzel a szó
val." Ezért maga az ember áldozat, ha Isten nevé
ben szentelik meg és Istennek ajánlják, amennyi
ben meghal a világnak, hogy Istennek éljen. Merr
ez is az irgalmasság egy neme, amit valaki maga
iránt gyakorol. Ezért van irva: "Könyörülj lelke
den és tessél Istennek" (Sir. 30, 24).

• Sacrifreium.
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Áldozar az is, mikor testünket a mértékletesség
gel fegyelmezzük ; ha azt, amint tartozunk, ls"
tenért tesszük, hogy ne adjuk tagjainkat a gonosz'
ság bűnének fegyveréül, hanem Istennek az igaz
ság fegyveréül (Róm. 6, 13). Erre buzdítva mondja
az Apostol: "Kérlek tehát benneteket, testvérek,
az Isten irgalmasságára, hogy adjátok testeteket
élő, szent és az Istennek tetsző áldozatul, ez le
gyen a ti ésszerű istcnrisztcletetek." (Róm. 12, l).

Ha tehát áldozat az, ha a testet, rnely nála ala
csonyabb, a lélek mint szolgát vagy mint eszközt
használja, amennyiben annak jó és helyes haszná
latát Istenre vonatkoztatja, mennyivel inkább ál
dozattá válik maga a lélek, ha Istennek adja ma
gát, hogy az ő szeretctének tüzétől felgyullasztva
a világi vágy viseletét elhagyja s neki mint változ
hatatlan formának alávetve magát, alakuljon át,
azzal lévén tetszésére, amit az ő szépségéből ka
pott? Ezt fűzi hozzá folytatólag ugyanaz az Apos
tol, mondván: "És ne szabjátok magatokat e vi
lághoz, hanem alakuljatok át értelmeteknek meg
újulásával, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata,
mi a jó, a kedves és a tökéletes" (Róm. 12, 2).

Mivel tehát az igazi áldozatok az irgalmasság
művei vagy önmagunkkal, vagy felebarátainkkal
szemben, mclycket Istenre vonatkoztatunk, az ir
galmasság rnűvcit pedig tisztán azért gyakoroljuk.
hogya nvomnrúságból szabaduljunk s ig~' boldo-
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gok legyünk, ezt pedig csak azzal a jóval érjük el,
amelyről áll a mondás: "Nekem pedig jó az Isten
hez ragaszkodnom" (72. Zsolt. 2S). Nyilvánvalóvá
lesz, hogy magát az egész megváltott Várost,
azaz a szentek egyesülését és közösségét, mint
egyetemes áldozatot ajánlja fel Istennek a Főpap,

aki önmagát is feláldozta kínszenvedésében értünk
a szolga alakjában, hogy ily magasztos Főnek tes
tévé lehessünk. Mert ezt rnutatta be, ebben lett be
mutatva, mert ennek értelmében közvetítő, ebben
pap, ebben áldozat is.

Azért tehát, miután az Apostol buzdított 'ben
nünket, hogy testünket élő, szent, Istennek tetsző

áldozatul adjuk ésszerű istentiszteletünkként és ne
szabjuk magunkat ehhez a világhoz, hanem alakul
junk át értelmünk megújításával ; annak bizonyí
tására, hogy mi az Isten akarata, mi a jó, tetsző

és tökéletes, hogy a teljes áldozat mi magunk va
gyunk, mondja: "Mondom ugyanis mindeniteknek
a nekem adott kegyelemnél fogva, hogy senki se
gondoljon magáról kelleténél többet, hanem jó
zanul gondolkodjék: mindegyik a hit rnértéke sze
rint, amelyet az Isten kiosztott neki. Amint ugyanis
egy testben sok testrészünk van, nincs azonban
minden testrésznek ugyanaz a rendeltetése, akként
sokan vagyunk egy test Krisztusban; egyenként
azonban egymásnak tagjai, de különbözö adomá-

17 Breviárium
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nyaink vannak a nekünk adott kegyelemnek meg
felelően" (Róm. 12, 3-6.).

Ez a keresztények áldozata: "Sokan egy test
Krisztusban". Ezt ünnepli az Egyház a hívek ál
tal is ismert oltáriszentségben, abban szernlélhető,
hogy az, amit bemutat, önmaga.

De Civ. Dei X. 6.

Ki olyan igaz és szent pap, mint Isten egyszülött
Fia, kinek nem volt szüksége, hogy áldozattal tisz
tuljon meg bűneitől, akár az eredeti bűntől, akár
az emberi életben ahhoz járuló bűnöktől (Zsid. 7.)?
É. emberek mit tarthatnak méltóbb áldozatnak
magukért az emberi testnél? És mi lenne alkalma
sabb ehhez a feláldozáshoz a halandó testnél? És
lehetne-e a halandók vétkeinek tisztulására valami
tisztább, mint az a test, mely testi kívánság szennye
nélkül fogantatott és szűz méhből született? És
mi ajánlható fel és fogadható el oly kedvesen,
mint a mi áldozatunk teste, mely a mi papunk
testévé vált?

Ha tehát minden áldozatban négy dolog jön fi
gyelembe: az, akinek bemutatják, aki bemutatja,
amit bemutatnak, akikért bemutatják; úgy ugyanaz
az egy és igaz Közvetítő. aki bennünket Istennél a
béke áldozata által kiengesztelt, egy maradt azzal,



Krisztus áldozata 259

akinek bemutatta, magával egyesítette azokat.
akikért azt bemutatta, ő maga egyben aki bemu
tatta és amit bemutatott.

De Trin. IV. 14. 19.

Nem Isten hatalmával, hanem igazságosságával
kellett a gonosz lelket legyőzni. Mert van-e hatal
masabb a Mindenhatónál? Vagy melyik teremt
mény hatalma hasonlítható a Teremtő hatalmá
hoz? Minthogy az ördög romlottságának vétkével
vált a hatalom szeretőjévé s az igazságosság áru
16jává és tárnadójává: mert az emberek is ebben
annál inkább utánozzák, minél inkább félretéve
vagy gyűlölve is az igazságosságot, a hatalomra
törekszenek és örülnek, akár annak megszerzésén,
akár gerjedeznek utána; úgy tetszett Istennek, hogy
al ember kiszabadításához az ördög hatalmából,
az ördögöt ne a hatalom, hanem az igazságosság
győzze Ic. S így az emberek is Krisztust követve,
igyekezzenek az ördögöt nem hatalommal, hanem
igazságossággal legyőzni. Nem azért, mintha a ha
talomtól, mint valami rossztól, menekülni kellene,
de meg kell őrizni a rendet, ebben pedig előbbre
való az igazságosság ...

Mi tehát az az igazságosság, amely legyőzte az
ördögöt? Nem más, mint csakis Jézus Krisztus

1~
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igazságossága. És hogyan győzte le? Úgy, hogy
bár nem talált benne semmi halálra méltót, mégis
megölte őt. Bizonyára igazságos, hogy az adósok,
akiket fogva tartott, szabadon bocsáttassanak, akik
abban hittek, akit minden adósság nélkül megölt.
Ezt jelenti a rnondás, hogy Krisztus vére által iga
zultunk meg (Róm. 5, 9.) ...

Vajon ugyanannak a teljes méltányosságnak a
joga győzte volna-e le az ördögöt, ha Krisztus ha
talommal, nem igazságossággal akart volna vele
szemben eljárni? De későbbre hagyta azt, amire
képes volt; hogy előbb azt tegye meg, amire szük
ség volt. Azért volt erre szükség, rnert ember is,
Isten is volt. Ha nem lett volna ember, nem lehe
tett volna megölni; ha nem lett volna Isten, nem
lehetett volna elhinni, hogy nem akarta, amire ké
pes volt, hanem hogy nem volt képes arra, amit
akart. Azt sem hinnénk, hogy az igazságosságot
elébehelyezte a hatalomnak, hanem hogy a hata
lom hiányzott neki. Így azonban érettünk emberit
szenvedett, rnert ember volt; de ha nem akarta
volna, megtehette volna, hogy ezt ne szenvedje,
mert Isten volt. Ezért megalázódásában kegyesebb
lett az igazságosság, mert ha nem akarta volna,
nem kellett volna a megalázódást elszenvednie
oly nagy isteni hatalomban. S így ő, az annyira
hatalmas halandó, nekünk tehetetlen halandóknak
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az igazságosságot éppúgy ajánlotta, amint a ha
talmat megígérte.

Ezek közül az egyiket halálával, a másikat fel
támadásával vitte végbe. Mert mi igazságosabb,
mint az igazságosságért a kereszt halálára jutni?
S mi hatalmasabb, mint feltámadni halottaiból s
azzal a testtel, amelyben megölték, felmenni a
mennybe? Előbb tehát az igazságossággal. azután
a hatalommal győzte le az ördögöt. Igazságosság
gal ugyanis, mert semmi bűne nem volt s az tei
jesen igazságtalanul ölte meg. Hatalommal pedig,
mert ő a halott, életre kelt, hogy többé meg ne
haljon (Róm. 6, 9).

De hatalommal győzte volna le az ördögöt ak
kor is, ha az nem lett volna képes őt megölni; bár
nagyobb hatalmat jelent magát a halált is legyőzni

feltámadva, mint azt élve elkerülni. De valami
más, ami miatt megigazulunk Krisztus vérében,
ha a bűnök bocsánata kiragad bennünket az ördög
hatalmából. Ez arra vonatkozik, hogy Krisztus az
ördögöt igazságossággal, nem hatalommal győzi

le. Mert hiszen gyöngeségéből. rnclyet a halandó
testben felvett, nem halhatatlan hatalmából feszít
tetett meg Krisztus. Mégis erről a gyöngeségről

mondja az Apostol: "Az Isten gyöngesége erősebb
az embereknél" (I. Kor. I, 2j).

De Trin. XIII. 13-14.
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Mennyire szerettél minket, jóságos Atyánk! Nem
kegyelmeztél egyetlen Fiadnak, hanem odaadtad
őt értünk, gonoszokért (Róm. 8, 32) I Mennyire sze
rettél minket, akikért ő a veled való egyenlőséget
nem tartotta olyan dolognak, amihez feltétlenül
ragaszkodjék, hanem engedelmes volt egészen a
kereszt haláláig (Filipp. 2, 6). O volt az egyetlen
szabad a holtak között (87. Zsolt. 6-8.), mert ha
talma volt letenni életét és hatalma volt újra fel
venni (Jn. 10, 18). Színed előtt értünk győzött és
feláldoztatott, s azért győzött, mert feláldoztatott.
Színed előtt főpapunk és áldozatunk, s azért fő
pap, mert áldozat. Töled születve, nekünk szol
gálva szolgákból fiaid dá tett minket! Méltán erős

beléje vetett reményem, hogy minden nyavalyámar
meggyógyítod általa, ki jobbodon ül és közbenjár
értünk (Róm. 8. 34). Különben kétségbe kellene
esnem. Mert sok és súlyos nyavalyám van nekem;
sok és súlyos, de a te orvosságod még nagyobb.
Azt gondolhattuk volna, hogy Igéd távol van az
emberekkel való kapcsolattól s kétségbeeshettünk
volna önmagunkért, ha nem lett volna testté és
nem lakoznék bennünk.

Conf. X. 41. 69.
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"Bizony, bizony mondorn nektek: Eljön az óra
és már itt is van, mikor a holtak meghallják Isten
Fiának szavát, és akik hallgatnak rá, élni fognak.
Mert amint az Atyának élete van önmagában,
úgy adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagá
ban" (Jn. 5. 25-26). Még nem a második feltáma
dásról beszél itt, azaz a testéről, mely a világ vé
gén következik majd be, hanem az elsőről, az most
van. A megkülönböztetés végett mondja ugyanis:
"Eljön az óra és már itt is van", de ez nem a tes
tek, hanem a lelkek feltámadásának órája. Mert a
lelkek is meghalnak az istentelenségben és a bű

nökben, ezekről a halottakról mondja ugyancsak
az Úr: "Hagyd a holtakra, hadd temessék halot
taikat" (Mt. 8, 22.); azaz a lelkileg halottak te
messék a testileg halottakat.

Ezekre a hitetlenségben és gonoszságban lelkileg
halottakra nézve mondja tehát: "Eljön az óra és
már itt van, mikor a holtak meghallják Isten Fiá
nak szavát, és akik hallgatnak rá, élni fognak".
"Akik haIIgatnak rá", rnondta, vagyis akik enge
delmeskednek, akik hisznek és végig állhatatosak
maradnak. Nem tett itt semmi különbséget jók és
rosszak között. Mert mindegyiknek jó haIIani az lj

szavát és élni, átmenve az istentelenség halálából
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az istenfélelem életébe. Erről a halálról mondja
Pál apostol: "Tehát mind meghaltak és ő minden
kiért meghalt, hogy akik élnek, már nem azoknak
éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és fel
támadt" (II. Kor. 5. 14-15).

Minden kivétel nélkül tehát mind meghaltak a
bűnben, akár az eredeti bűnben, akár az akarat
tal is hozzáadott bűnökben; vagy az igazság tu
datlanságával. vagy annak tudásával, dc meg nem
tételével. És valamennyi halottért meghalt az egy
I?lő, az egy, akinek egyálcalaban semmi bűne nem
volt. Hogy akik a bűnök bocsánatából élnek, már
ne maguknak éljenek. hanem annak, aki min
denkiért meghalt bűneink rniatt és feltámadt meg
igazulásunkért. Hogy higyjünk benne, aki a bű
nöst igazzá teszi. Hogy az istentelenségből meg
igazultan. mintegy a halálból feltámadva, az első
feltámadásba. most van az. soroztathassunk,

Dc Civ. Dei XX. 6, I.

Ez a közvetítés engeszteli meg Istent az egész
emberi nem Adám által tőle elidegenedett tőrne
géért, "Amint a bűn egy ember által jött be e vi
lágba s a bűn által a halál, s így a halál átment
minden emberre. rncrt mind vétkezett" (Róm. 5.
12). Ki ragadtatik ki innen, a haragnak ebből a
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tömegéből; ki lesz megkülönböztetve az irgalmas
ságra? "Mert ki tesz téged másnál különbbé? Hi
szcn mid van, amit nem kaptál?" (I. Kor. 4, 7.)

Tehát nem különböztetnek meg bennünket az ér
demek, hanem a kegyelem. Mert ha érdemekről
lenne szó, az tartozás lenne; ha valami tartozás,
nem ingyenes; ha nem ingyenes, nem kegyelem. Ezt
maga az Apostol is megmondja: "Ha kegyelemből,

akkor már nem cselekedetek fejében, különben a
kegyelem már nem volna kegyelem" (Róm. II, 6).

Egy által üdvözülünk nagyobbak, kisebbek, öre
gek, ifjak, gyermekek, csecsemők; egy által üdvö
zülünk. "Mert egy az Isten és egy a Közvetítő

Isten és az emberek között, az ember Jézus Krisz
tus. Egy ember által van a halál, úgy egy ember
által is van a halottak feltámadása; és amint
Adámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban
is rnindnyájan életre fognak kelni" (I. Kor. Ii,

21-22).

Sermo 291. 8.

,,Mert tenálad a bocsánat". És mi az a bocsá
nat, ha nem az áldozat? S melyik áldozat, ha nem
az, mely érettünk mutattatott be? Az ártatlanul
kiontott vér eltörölte a gonoszok minden bűnér.

Il}' nagy árnak az adása váltott meg minden Fog-
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lyot a fogvatartó ellenség kezéből. Tehát "nálad
a bocsánat".

Mert ha nem lenne nálad a bocsánat, ha csak
bíró akarnál lenni és irgalmas nem akarsz lenni.
számon tartod minden gonoszságunkat és számon
kéred, ki bízhat benned, ki áll meg előtted és
mondhatja: ártatlan vagyok? Ki állja meg ítélete
det? Az egyetlen remény tehát: "Mert nálad a
bocsánat".

En. in Psalm. 129, 3.

Sem az isteni törvény ismerete, sem a természet,
sem csupán a bűn bocsánata ama kegyelem, amely
a mi Urunk Jézus Krisztus által adatik; hanem
az hozza létre, hogy a törvényt teljesítsük, hogy a
természet megszabaduljon, hogy a bűn ne ural
kodjék.

De gratia ct libero arbitrio 14, 27-

Kétségtelen, hogy az emberiség kezdetétől fogva
mindazok, akik benne hittek, őt valamiképp meg
ismerték s jámbor és igaz módon parancsai sze
rint éltek, bármikor és bárhol éltek, őáltala üd
vözültek. Mert amint mi hiszünk benne, hogy az
At)"ánál maradt s már testben eljött hozzánk,
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ugyanígy hitték a régiek, hogy az Atyánál marad
s testben e! fog jönni ... Akkoriban más néven és
jelekkel. mint most, kezdetben rejtettebben, később
kifejezettebben, kezdetben kevesebben, később töb
ben ugyanezt az egy igaz vallást hirdették és gya
korolták.

Amint azt az időknek megfelelően az isteni
Bölcsesség jónak látta, az emberi nem kezdetétől,
hol rejtettebb, hol nyilvánvalöbb módon nem szűnt

meg a prófétai hirdetés. Nem' is hiányoztak olya
nok, akik benne hittek Adámtól Mózesig magában
Izrael népében, mely valami titokzatos módon
próféta nemzet volt. De más népeknél is, rnielőtt a
testben eljött volna. Mert ha a zsidók szent köny
vei már Abrahám idejétől kezdve említést tesznek
némelyekről. akik nem az ő testi leszármazottaik,
sem nem Izrae! népéből valók, sem nem a zsidó
néphez csatlakozó jövevények társaságából s mégis
részesévé lettek ennek az üdvözítő titoknak, miért
ne hihetnénk, hogy a többi pogány népeknél is, itt
vagy amott, mások is voltak ilyenek, habár őket
nem említik azok a tekintélyek? Így e vallás üd
vösségének, mely egyedül igaz s rnclynck egyedül
van az igazi üdvösség megígérve. sohasem volt
hiányával egy ember sem, aki arra rnéltó volt, s
aki hiányával volt, nem volt arra méltó.

Epist, roz, I j.
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Vajon nem neki, az igazságnak állnak-e ellen a
romlott elméjű, megbízhatatlan hitű emberek (Il.
Tim. 3, 8.), kik gonoszságot beszélnek, azt felelik
mondván: Istentől van ernber-létünk, de önrna
gunktól igazvoltunk? Mit beszéltek, saját maga
tokat csapjátok be, hiszen nem a szabad akaratot
valljátok, hanem a kev-élység magaslatáról hiú
képzelődéstekkel az alámerülés örvényébe veti tek
azt. ]clszavatok természetesen, hogy az ember ön
magától cselekszi az igazságot; ez a ti kevélység
tek tetőfoka.

De ellentmond az Igazság és szól: "A szőlő

vessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha
nem marad a szőlőtőn" (Jn. lj, 4). Menjetek csak
a meredeknek s nem tudván mibe kapaszkodni,
dobálózzatok szeles fecsegéssel. Ez a ti követelés
tek hiábavalósága. De hogy mi következik rátok,
lássátok, s ha még van bennetek valami érzék,
iszonyodjatok vissza. Mert aki azt hiszi, hogy ma
gától hoz gyümölcsöt, nincs a szőlőtőn. Aki nincs
a szőlőtőn, nincs Krisztusban; aki nincs Krisztus
ban, nem keresztény. íme, alámerüléstek mély
sége.

In Joan. Evang. tr. 81, 2.
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A KEGYELEM GYOGYITO ÉS INDITO EREJE

Minthogy annak az elfordulásnak a rnozgása,
amelyet bűnnek ismerünk, hiányos mozgás, minden
hiány pedig a semmiből cred, lásd, hová tartozik
az s ne kételked j abban, hogy nem Istenhez tarto
zik ...

Minthogy az ember, aki magától bukott el, nem
képes magától felkelni, Istennek felülről felénk
nyújtott jobbját, azaz a mi Urunkat Jézus Krisz
tust ragadj uk meg erős hittel, várjuk biztos re
ménnyel, vágyakozzunk utána forró szeretettel.

De !ib. art. II. 20, l4.

Habár a bűnt egyedül a szabadakarat hozta
létre, nem volt elegendő a szabadakarat az igaz
lelkűség megőrzésére, ezt csak a változhatatlan jó
ban részesítő isteni segítség nyújthatta. Mert amint
az embernek hatalmában áll meghalni, ha akarja,
hiszen hogy mást ne említsünk, bárki a táplálko
zástól tartózkodással megölheti magát; viszont az
élet fenntartásához nem elegendő az akarat, ha
hiányzik a táplálék és egyéb védelem segítsége:
éppenúgy az ember a Paradicsomban az igazult
ság elhagyásával képes volt akarattal megölni ma
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gát, de hogy megtarthassa az igazultság életét, ah
hoz nem volt elég az akarat, szükséges volt, hogy
segítségére jőjjön az, aki teremtette.

De azóta a bukás óta még nagyobb az Isten ir
galmassága, minthogy rnost már meg kell szabadí
tani a szolgaságból magát az akaratot is, amely
felett úrrá lett a bűn a halál mellett. Semmikép
pen sem szabadul meg attól magától az akarat, ha
nem egyedül Isten kegyelme által, mely a Krisz
tusban való hitben van megalapozva, hogy magát
az akaratot az Úr készítse elő, amint írva van
(Példb. 8, 35.); hogy azután Isten többi ajándékát
befogadhassa, melyek által az ember az örök üd
vösség ajándékához jut.

Enchir. z8, lOG.

A bűnbejutáshoz elegendő volt a szabadakarat,
amellyel az ember magát megrontotta, de az igaz
állapotba való visszatéréshez orvosra van szüksége,
mert nem egészséges; életrekeltőre van szüksége,
mert halott. Erről a kegyelemről egyáltalában sem
mit sem rnond," mintha az ember csak a maga

• Pelagius.
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akaratával gyógyíthatná meg magát, mert csak a
maga akaratával rontotta meg magát... A bűn
a lélek halála, melyet elhagyott az ő élete, az ő

Istene; szükségképpen holt cselekedeteket tesz,
amíg csak Krisztus kegyelme ismét életre nem
kelti.

De natu ra et gratia 2j. 2l.

Bár az ételtől való tartózkodás nem szubsztan
eia, mégis a táplálkozás teljes elhagyásával a test
szubsztanciája annyira meggyengül, annyira meg
romlik erőbeli egyensúlya, annyira kimerül erőben,
annyira meggyöngíti és megtöri a bágyadtság, hogy
ha még egyáltalában életben marad, alig lehet ah
hoz az ételhez visszaszoktatni, amelytől való tar
tózkodás beteggé tette. Éppígy a bűn nem szubsz
tancia: de szubsztancia az Isten, éspedig a legfőbb
szubsztancia és az értelmes teremtmény egyedül
igazi eledele. Ot hagyja el az ember engedetlen
ségével, meggyengülésében nem képes őt felfogni,
akinek nemcsak életének, de örömének is kellene
lennie. Azért hallod miképpen mondja: "Elper
zselődtern, mint a fű, kiaszott a szívem, mert még
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azt is elfelejtettem, hogy kenyeremet megcgyern"
(101. Zsolt, ~).

De natu ra et gratia 20, 22.

Kinek mondjam el, hogyan mondjam el, ho
gyan húz le a vágynak a súlya a feneketlen ör
vénybe és hogyan emel fel a szeretet a te Lelked
által, ki a vizek felett lebegett? Kinek mondjam
cl, hogyan mondjam el alásüllyedésünket és fel
emelkedésünket? Hiszen nem helyekről van szó,
amelyekbe alámerülünk és amelyekbő l felmerü
lünk, Mi hasonló ehhez s mi különbözőbb ennél?

Szenvedélyeink, rendetlen szeretetünk, lelkünk
tisztátalansága sodor lefelé a múlandón csüggö sze
retetünkkel, de Lelkednek tisztasága emel fel il

biztonság szeretetével, hogy szívünk emelkedjék
fel hozzád, ahol a te Lelked lebeg a vizek felett,
és eljussunk a mindent felülmúló nyugalomra, rni
dön lelkünk áthalad t a vizeken, amelyek nem is
valóságos vizek (123. Zsolt. ~).

Conf. XIII. 7.

A kétféle fa, a jó és a rossz, kétféle embert je
lent, a jót és a rosszat. Mi más a jó ember, ha nem
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a jóakaratú, azaz a jó gyökerű fa, és mi más a
rossz ember, ha nem a rosszakaratú, azaz a rossz
gyökerű fa? A gyökerek és fák gyümölcsci a cse
lekedetek, a beszédek, a gondolatok; a jók a jó
akaratból erednek, a rosszak a rosszból.

Akkor teszi az ember jóvá a fát, mikor elfo
gadja Isten kegyelmét. Mert nem magától teszi
magát rosszból jóvá, hanern attól, azáltal és abban,
aki mindenkor jó. De nemcsak ahhoz, hogy jó fa
legyen, hanem ahhoz is, hogy jó gyümölcsöt hoz
zon, ugyanúgy szükségc van a kegyelem segítsé
gére, nélküle semmi jót nem tehet. Mert az rnű

ködik közre a jó fák gyümölcsénél, aki kívülről
öntözi és műveli szolgája által és maga adja a
belső növekedést is (I. Kor. ~, 7).

Rosszá pedig az ember teszi a fát, mikor magát
rosszá teszi, mikor elszakad a változhatatlan Jótól;
a tőle való elszakadás ugyanis a rosszakarat ere
dete. Ez az elszakadás nem kezdete még egy má
sik rossz természetnek, hanem megrontja azt, ami
jónak lett teremtve. A vétek gyógyításával pedig
semmi rossz nem marad vissza, mert benne volt
ugyan a természet vétke, de a vétek nem volt ter
mészete.

De gratia Christi c. 18-19.

~8 BrevIArium
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Amint a levegő a fény jelenlétére nem világos,
hanem azzá lesz, mert ha az lett volna, nem azzá
lenne,· a fény távollétében is világos maradna; az
ember is, Isten jelenlétével mcgvilágosodik, távol
létével nyomban elsötétül; tőle pedig nem térbeli
elválasztás útján távolodik el, hanem az akarat
elfordulásával. Annak kell tehát az embert jóvá
tenni és abban megtartani. aki változhatatlanul
jó. Kell, hogy állandóan ő alkosson, állandóan ó
tökéletesítsen bennünket, hozzá ragaszkodva és a
feléje fordulásban kitartva. Erről szól a mondás:
"Nekem pedig jó Istenhez ragaszkodnom" ; és neki
mondjuk: "Reád bízom megőrzésre erőmet" (jS.
Zsolt. 10). Mert az ő alkotásai vagyunk, nemcsak
avégett, hogy emberek legyünk, hanem avégett is,
hogy jók legyünk.

Dc CCD. ad litt. VIII. ll, l6-p.

Egyedül Istennek a kegyelmével, a mi Urunk
Jézus Krisztus által szabadulnak meg az emberek
a rossztól, s anélkül egyáltalaban semmi jót nem
tesznek, akár gondolatban, akár akarásban és sze
retetben, akár cselekedetben. Nemcsak azért, hogy
annak az irányításával tudják, mit cselekedjenek.
hanem hogy annak a biztosításával szeretettel te
gyék meg azt, amit tudnak. Mert hiszen a jó aka-
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ratnak és a tettnek ezt a _sugalmazását kérte az
Apostol azok részére, akiknek mondta: "Kérj ük
pedig az Istent, hogy semmi gonoszat se cseleked
jetek, nem azért, hogy mi méltóknak tűnjünk fel,
hanem hogy ti hadd cselekedjétek a jót" (II. Kor.
l;, 7).

- De correptione ct gratia 2, ~.

Azt hiszik a pelágiánusok, valami nagy dolgot
tudnak, mikor azt állítják: "Isten nem parancsolná
azt, amiről tudná, hogy arra nem képes az ember".
Ki ne tudná ezt? Am azért parancsol némely dol
got, amire nem vagyunk képesek, hogy megismer
jük, mit kell tőle kérnünk. Mert az a hit, ami ké
réssel éri el azt, amit a törvény parancsol ...

Bizonyos, hogy mi tartjuk meg a parancsokat, ha
akarjuk. Am mivel az akaratot Isten készíti elő,
tőle kell kérnünk, hogy annyit akarjunk, amennyi
elégséges, hogy akarattal megtegyük. Bizonyos,
hogy mi akarunk, amikor akarunk. De az ő művc,
hogya jót akarjuk ... Bizonyos, hogy mi cselek
szünk, amikor cselekszünk. De az ő rnűve, hogy
cselekedjünk, megadván az akaratnak az elegendő
hatékonyságot.

De gratia Ct libero arbitrio 16, p.
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Mi cselekszünk, vagyis mi magunk tesszük ma
gunkat megigazultakká. Mert itt mi is működünk;
de vele, a rnűködővel működünk közre, mert ir
galmassága megelőzött minket. Megelőzött pedig,
hogy meggyógyuljunk, mint ahogy követ is, hogy
mint gyógyultak is serénykedjünk. Megelőzött,

hogy jámborul éljünk, követ, hogy mindig vele él
jünk. Mert nélküle semmit sem tehetünk (Jn. lj.

j). írás van ugyanis mindkettőről, arról is, hogy:
"Én Istenem, elémbe jön az ő irgalmassága" (j8.
Zsolt. II). Úgyszintén: "Irgalmasságod követ en
gem életem minden napján" (22. Zsolt. 6).

De natura ct gratia ll, lj.

Magának a jóban való állhatatosságnak tekinte
tében sem akarta Isten, hogy az Ő szentjei a ma
guk erejében dicsekedjenek, hanem őbenne, ki ne
kik nemcsak a segítséget adja, amilyent adott az
első embernek, ami nélkül nem tarthatnának ki,
ha akarnak; hanem az akarást is műveli bennük,
minthogy csak úgy tartanak ki, ha arra képesek és
azt akarják. A kitartásnak mind a lehetőséget,

mind az akarását az isteni kegyelem bőkezűsége

ajándékozza nekik. A Szentlélek ugyanis annyira
felgyullasztja akaratukat, hogy azért képesek, mert
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így akarják, s azért akarják így, mert Isten rnűkö

dik bennük, hogy akarjanak.
Ha ugyanis ennek az életnek a nagy gyöngeségé

ben (rnely gynögeségében mégis az elbizakodottság
visszaszorítására kellett az erényt tökéletesíteni)
rájuk hagyatkoznék akaratuk úgy, hogyha akarná
nak, megmaradnának Isten segítségében, mely nél
kül nem tarthatnak ki, s Isten nem rnűködne ben
nük, hogy akarjanak, oly sok és nagy kísértés kö
zepett maga az akarat törne meg, s azért nem tud
nának kitartani, mert a gyöngeségtől ellankadva
nem is akarnának, vagy az akarat gyöngeségében
nem úgy akarnának, hogy képesek legyenek.

Segítve lett tehát az emberi akarat gyöngesé
gén, hogy az isteni kegyelem elhajlás nélkül s el
választhatatlanul vezesse, s így habár gyönge,
mégse lankadjon el, se le ne győzze valami ellen
kező erő.

De correprione Cl gratia 12. 38.

Beismeri," hogy "az elkövetett bűnök mégis is
teni erővel törlendok el s azért kérnünk kell az
Urat", hogy t. i. bocsánatot kapjunk; "mert ami
megtörtént, meg nem történtté nem teheti" saját

• Pelagius.
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képesség és emberi akarat". Azért ebben a szük
ségben az marad hátra, hogy bocsánatért imádkoz
zék.

Am hogy segítséget kapjon ahhoz, hogy ne vét
kezzék, ezt sohasem mondta, nem olvastam nála,
csodálatosképpen teljesen hallgat errő!. Pedig az
úr imája int, hogy mindkettőt kérjük: hogy vét
keink megbocsáttassanak, és azt is: hogy ne vites
sunk kísértésbe; amazt, hogy a multat kiengesztel
jük, emezt, hogyajövőbelieket elkerüljük. Habár
ez nem történik az akarat hiányával, mégis, hogy
megtörténjék, egyedül az akarat nem elég. Ezért
nem feleslegesen s nem esztelenül intézzük az úr
hoz imánkat. Mert mi volna oktalanabb, mint an
nak a megtételéért imádkozni, ami hatalmadban
áll?

Dc natura ct gratia 18. 20.

AZ ISTENI KEGYELEM ÉS AZ EMBERI AKARAT

Hogy pedig ne gondoljuk azt, rnintha az embe
rek semmit sem cselekednének itt szabad akarat
tal, ezért mondja ól zsoltár: "Ne keményítsétek
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meg szíveteket". Úgyszintén Ezekiel által: "Ves
sétek el magatoktól minden törvényszegésteket,
melyet elkövettetek, és szerezzetek magatoknak új
szívet és új lelket és teljesítsétek minden paran
csomat. Miért is halnátok meg, Izrael háza, mondj i

az Úr. Mert nem akarom én a halandó halálát,
úgymond az Úristen; térj etek meg, hogy éljetek"
(Ezek. 18, 31-32).

Emlékezhetünk, ő mondja "térjetek meg, hogy
éljetek", akinek mondjuk: "Allíts minket helyre,
Isten" (79. Zsolt. 4. és 8j, j). Emlékezhetünk, az
mondja: "Vessétek el magatoktól minden törvény
szegésteket," aki az, aki "igazzá teszi a bűnöst"

(Róm, 4, j). Emlékezhetünk, ugyanő mondja: "Sze
rezzetek magatoknak új szívet és új lelket", aki
mondja: "Új szívet adok nektek és új lelket adok
nektek".

Aki tehát azt rnondja : "Szerezzetek magatok
nak", hogyan mondhatja: "Adok nektek"? Miérr
parancsolja, ha ő maga adja majd meg? Miért
adja, ha az ember cselekszi, ha nem azért, mivel
adja, amit parancsol, mikor segít, hogy megtegye
az, akinek parancsolja?

Mindig meg van bennünk a szabadakarat, de
nem mindig jó az. Mert vagy szabad az igazságtól,
amikor a bűnnek szolgál, s ilyenkor rossz, vagy
szabad a bűntől, amikor az igazságnak szolgál s
ilyenkor jó. Az Isten kegyelme pedig rnindig jó
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s általa történik, hogy jóakaratú legyen az ember,
aki azelőtt rosszakaratú volt. A kegyelem által
történik az is, hogy maga a jóakarat, mely már
kifejlődőben van, növekedjék és olyanná legven.
hogy képes legyen teljesíteni az isteni parancsokat,
amelyeket akar, mikor erősen és tökéletesen akar.
Erre áll ugyanis az, ami írva van: "Ha akarsz,
tartsd meg a parancsokat" (Sir. XV. Septuag. sz.).

Az embernek, aki akar, és nem képes még, fel
kell ismernie, hogy még nem akar teljesen és imád
koznia kell, hogy legyen annyi akarata, arnennyi
elégséges a parancsok teljesítésére. Így kap ugyanis
segítséget, hogy megtegye, ami parancsolva van.
Mert akkor alkalmas akarni, amikor képesek va
gyunk rá; és akkor alkalmas képesnek lenni, ami
kor akarunk. Mert mit ér, ha azt akarjuk, amire
nem vagyunk képesek, vagy nem akarjuk, amire
képesek vagyunk?

De gratia ct libera arbitria lj. ll.

Az egész az Istentől; mégsem úgy, mintha rru
aludnánk, mintha mi nem igyekeznénk, rnintha mi
nem akarnánk. Akaratod nélkül nem lesz benned
Istennek igazságossága. Az akarat ugyan nem a
másé, csak a ticd; az igazságosság sem a másé,
csakis az Istené. Létezhet az Isten igazságossága a
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te akaratod nélkül, de tebenned nem létezhet aka
ratod nélkül. Megmutatta, mit kell tenned; meg
parancsolta a törvény, ne tedd ezt, ne tedd azt,
tedd ezt, tedd azt. Megmutatta, megparancsolta,
kinyilvánította számodra. Ha van szíved, megér
ted, mit tegyél. Kérj, hogy megtegyed. ha ismered
Krisztus feltámadásának erejét. Mert "odaadatott
bűneinkért és feltámadott megigazulásunkért"
(Róm, 4. 25).

Mit jelent, megigazulásunkért? Hogy megiga
zulásunkra legyen, hogy megigazultakká tegyen
bennünket. Az Isten műve leszel, nemcsak azért.
mert ember vagy, hanem azért is, mert igaz vagy.
Jobb ugyanis igaznak lenned, mint embernek len
ned. Ha emberré Isten alkotott téged, igazzá te
alkotod magadat, valami jobbat alkotnál, mint
amit Isten alkotott. Am nélküled alkotott Isten.
Hiszen nem járultál hozzá valami beleegyezéssel,
hogy alkosson téged az Isten. Hogyan is járultál
volna hozzá, mikor nem léteztél? Aki tehát alko
tott téged hozzájárulásod nélkül, nem tesz meg
igazulttá hozzájárulásod nélkül. Tehát tudtodon
kívül alkotott, akaratoddal tesz megigazulttá.
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"Aki megkoronáz, könyörülettel és irgalommal
téged". Talán már szinte követelő kezdesz lenni,
mikor hallod: "megkoronáz téged". Tehát nagy
vagyok én, tehát küzdöttern én! Kinek az erőivel?

A magadéval, de ő nyújtotta oda azokat neked.
Mert hogy küzdöttél, nyilvánvaló, s azért koronáz
tatol majd meg, mert győzesz. De lásd, ki győzött

elsősorban, lásd ki tett téged isgyőztessé másod
sorban ...
Miből harcoltál, miből őrizted meg a hitet?

"Nem ugyan én, hanem Isten kegyelme' énvelem"
(I. Kor. 15, 10). Tehát hogy megkoronáztatol, az
ő irgalmasságából koronáztatol. Sohase légy ke
vély, dicsérd mindenkor az Urat, ne feledd CI
semmilyen jótéteményét. Jótéteménye, hogy bűnös
és istentelen létedre meghívott, hogy megigazulttá
tegyen. Jótéteménye, hogy felemelt és kormányzott,
hogy ne bukjál el. Jótéteménye, hogy erőt nyújtott
neked, hogy végig kitarts. Jótéteménye, hogy tes
ted is, mely rád nehezedett, feltámadjon s egyet
len hajad szála el ne vesszen. Jótéteménye, hogy
a feltámadás után megkoronáztatol. Jótéteménye,
hogy magát az Istent szüntelen, örökké dicsérd,
Ne felejtsd CI semmilyen jótéteményét, ha azt
akarod, hogy lelked dicsérje az Urat "aki meg
koronáz könyörülettel és irgalommal téged".

En. in Psalm. 102, 7.
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Maga az ész is, amennyiben ezekről a dolgok
ról olyanok részéről, amilyenek mi vagyunk, va
larnit kezdeményezhet, bármelyikünket kutatásá
ban erősen szorongatja, ne úgy védelmezzük a .ke
gyelrnet, hogya szabadakarat megszűnésének lát
szatát keltsük; viszont ne úgy állítsuk a szabad
akaratot, hogy hálátlanoknak ítéltessünk kevély
kegyeletlenségünkért Isten kegyelmével szemben.

Dc PCCC,lLOrum mcritis ct remissione II. 18, 28.

Amikor a te szolgád, Simplicianus elbeszélte a
mi Victorinusszal történt, fellobbantam követé
sére; hiszen ez is volt elbeszélésének célja. Ami
kor pedig még azt is hozzátette, hogy ő alávetette
magát a Julianus császár idejében hozott törvény
nek, mely megtiltotta, hogya keresztények irodal
mat és szónoklást tanítsanak, s inkább elhagyta
a szefecsérlő iskolát, mintsem a te igédet, mely
a gyermekek nyelvét ékesszólóvá tette (Bölcs. la,
21), úgy tűnt fel előttem, hogy bátorságánál na
gyobb a szerencséje, mert alkalmat talált arra,
hogy teljesen szolgálatodra adja magát.

Erre áhítoztarn én is, aki láncra voltam verve,
nem idegen bilinccsel, hanem a magam akarata
béklyójával. Akarásomat az ellenség tartotta ke
zében, láncot kovácsolt belőle s megkötözött vele.
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Mert a rosszraforduló akaratból kívánság lett, s
ha a kívánságnak szolgál az ember, szokás lesz
belőle s ha a szokásnak nem áll ellen, szükségsze
rűséggé válik. Ezek egymásbafonódó láncszemek
hez hasonlitanak, azért beszéltem láncról, kemény
szolgaságban tartottak. A bennem gerjedező új
akarat pedig, hogy neked önmagadért szolgáljak
és élvezzelek. Istenem, te egyedülvaló gyönyörű

ség, még nem volt képes legyőzni a régit, rnely az
idők során megrögződött. Két akarat harcolt itt
bennem, a régi és az új, az egyik testi, a másik
szellemi s ellentétük szétzilálta lelkemet.

Magamon tapasztalva megértettem így, amit 01
vastarn, hogyan vágyakozik a test a lélek ellen,
a lélek pedig a test ellen (Gal. 5, 17). Én ugyan
benne voltam mindkettőben, de inkább volt az
énem abban, amit helyeseltem, mint abban, amit
kárhoztattam. Mert az utóbbiban voltaképp már
nem én voltam, mert nagyrészt akaratom ellenére
szenvedtem azt, mintsem akarattal tettem. De
mégis a szokás magam ellen magamtól, erősebbé
vált, hiszen akaratommal jutottam oda, ahová in
kább ne jutottam volna. S ki tiltakozhatik joggal
az ellen, ha a bűnöst követi a megérdemelt bün
tetés?

Nem volt számomra már az a mentség sem,
amivel addig áltattam magam, hogy még azért
nem vetem meg a világot és nem szolgálok ne-
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ked, mert az igazság ismerete bizonytalan szá
momra; mert már azóta az is bizonyossá vált. Dc
még a földhöz kötve, vonakodram érted küzdeni
s úgy féltem, hogy megszabadulok minden aka
dálytól, mint ahogy félni kell a beléjük botlástól.

A világ terhe, miként az álom, édesdeden nehe
zedett rám s rólad való elmélkedéseim gondola
tai hasonlítottak annak az embernek az igyeke
zetéhez, aki felkelni készül, de győzedelmeskedik
rajta a rnély álom és visszasüllycd abba. S ami
képp senki sem akar folyvást aludni, s minden ép
ítéletű ember jobb szeret ébren lenni, mégis gyak
ran halogatja, hogy az álom karjából szabaduljon,
ha nehéz zsibbadás ül tagjaira, s az álmot, habár
már nincs egészen kedvére, még szívesen élvezi,
mikor már elérkezett a felkelés ideje: éppen úgy
én is biztos voltam ugyan abban, hogy jobb ma
gamat átadnom szeretetednek, mint a- magam kí
vánságának engednem ; ám amaz tetszett és meg
győzött, az utóbbit szerettem és lekötött.

Nem tudtam mit feleljek szavadra: "Kelj fel
alvó, támadj fel halottaidból és Krisztus meg fog
világítani" (Efez. j, 14). S míg körülöttem rninden
szavaid igazságára mutatott, az igazságtól meg
győzve sem tudtam egyebet felelni lusta és álma
tag szavaknál: "mindjárt", "igen, mindjárt",
"hagyj még egy kicsit", De a "mindjárt, mindjárt"
nem jutott a mindjárthoz és a "még egy kicsit"



28ft Krisztus és az Egyház

hosszúra nyúlott. Hiába volt gyönyörűségem tör
vényedben felső emberi voltom szerint, mert a má
sik törvény tagjaimban küzdött értelmem törvénye
ellen s a bűn törvényének foglyává tett, mely tag
jaimban volt (Róm. 7. 22-25).

A bűn törvénye ugyanis a szokás .hatalma, rnelv
akarata ellen is magával ragadja és fogva tartja
a lelket, megérdemelt módon, mert akarattal bu
kott belé. Engem, szerencsétlen embert, ki szaba
dít meg e halálnak testétől, ha csak nem a te ke
gyelmed, Jézus Krisztus, a mi Urunk által?

Conf, VIII. l.

Egész reménységem egyedül a te nagy irgalmas
ságodban van. Add meg, amit parancsolsz, és
parancsold, 'amit akarsz. Önmegtartóztatást paran
csolsz nekünk. "Mikor megtudtam - mondotta va
laki -, hogy senki sem lehet önmegtartóztató, ha
csak Isten nem adja meg neki, már az is bölcsesség
volt tudni. kinek ajándéka az" (Bölcs. 8, 21). Mert
az önmegtartóztatással összeszedjük magunkat s
egységbe jutunk, kik attól sokfelé szétfolytunk.
Kevésbé szeret téged ugyanis az, aki melletted
másvalamit is szeret, ha nem éretted szereti. O.
Szeretet, ki mindig égsz és soha ki nem alszol.
Istenem, Szerelmem, gyullassz fel engem I Önmeg-
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tartóztatást parancsolsz: add meg, amit paran
csolsz, és parancsold, amit akarsz.

Canf. X. 29.

AZ ISTENI ELORERENDELÉS TITKA

Isten kegyelmét mind a meginduláshoz, mind a
végig való állhatatossághoz nem a mi érdemeink
szerint adja, hanem titokzatos, végtelen igazságos,
legbölcsebb, legjóságosabb akarata szerint: mert
akiket eleve elrendelt, azokat meg is hívta (Róm.
8, 30) azzal a hívással, amelyről mondatott: "Isten
nem bánja meg adományait és hívását" (uo. II,

2.9). Hogy az emberek közül ki tartozik ehhez a
híváshoz, nincs ember, aki ezt biztos állítással
megmondhatná. Mert ebben az életben, mely kí
sértésben telik el a földön (Jób. 7, I), aki azt hi
szi magáról, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék
(I Kor. 10, 19). Éppen azért Isten igen gondviselő
akarata, hogy akik nem maradnak állhatatosak, az
állhatatosakkal keverődjenek, hogy tanuljuk meg,
ne legyünk nagyravágyók, hanem együttérzők az
egyszerű emberekkel (Róm. IZ, 16) és félelemmel
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és rettegéssel munkálj uk üdvösségünket; mert Is
ten maga műveli bennünk a szándékot, meg a vég
rehajtást is, jóakarata szerint (Filipp. 2, H-IZ).

Mi akarunk tehát, de Isten műveli bennünk az
akarást is; mi- működünk tehát, de Isten rnűködik

bennünk és működtet jóakarata szerint. üdvös ezt
nekünk hinni és megvallani; ez a jámborság, ez az
igazság, hogy alázatos és szerény legyen dicsére
tünk és odaadjuk az egészet Istennek.

Gondolkodunk, mikor hiszünk, gondolkodunk,
mikor beszélünk. gondolkodunk, mikor bármit
cselekszünk. Ami azonban a jámborságra és Isten
igaz tiszteletére vezető utat illeti, nem vagyunk
elegendők valamit gondolni magunktól önma
gunkból, hanem képességünk Istentől van (II. Kor.
3. 5). "Mert nincs hatalmunkban szívünk és gon
dolatunk", azért ugyanaz, aki ezt rnondta, ugyan
csak Ambrus folytatja (De fuga saeculi, cap. 1.):
"De ki olyan boldog, hogy szíve állandóan fel
emelkedik? Isteni segítség nélkül kivel történhetik
ez meg? Biztosan semmiképpen." "Elvégre" 
mondja - "épp erről állítja az írás: Boldog az em
ber, akit tc megsegítesz szívének felemelésében
(83. Zsolt. 6).

Mindenesetre ezt a mondást nemcsak a Szent
írásban olvasta, hanem amint erről a férfiúról két
kedés nélkül hinnünk kell, a maga szívében is
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érezte azt Ambrus.* Amit tehát a hívek szent cse
lekményében mondunk, hogy "Emeljük fel szívün
ket az Úrhoz", az Úr ajándéka. Hogy ezért az
ajándékért magának a mi Urunknak Istenünknek
kell hálát adni, e szavak után a pap figyelmez
teti a híveket s ők válaszolják: "Méltó és igazsá
gos". (A mise kánonjának bevezetésében.)

Hiszen ha nincs hatalmunkban a szívünk, hanem
isteni segítség ragadja meg, hogy felemelkedjék
s keresse azt, ami odafenn van, ahol Krisztus ül
az Isten jobbján, nem ami a földön van (Ko
lossz. 3, I-2): ezért a nagy dologért kinek kell há
lát adnunk, ha nem a mi Urunknak, Istenünknek,
aki ezt rnűveli, megszabadítva bennünket ilyen
jótéteményével e világnak mélységéből, kiválasz
tott és előrerendelt a világ alkotása előtt?

De don o perseverantiae 13. 33.

Merészeli-e valaki állítani, Isten nem tudta
előre, kiknek fogja megadni, hogy higgyenek, vagy
kiket fog átadni Fiának, hogy senkit se veszítsen
el közülük (Jn. 18, 9)? Ha ezt mindenesetre előre
tudta, bizonyosan előre tudta jótéteményeit, me-

• Milán6i püspök és egyházatya, oki Agosronr meg

keresztelte.

19 Breviárium
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lyekkel az üdvösségre méltat bennünket. Ez, nem
egyéb, a szentek előrerendelése: ti. Isten ama jó
téteményeinek előretudása és előrekészítése, ame
lyek segítségével teljes bizonyossággal üdvözül
nek, akik üdvözülnek. A többiek pedig igazságos
isteni ítélettel hol hagyatnak vissza, ha nem a
pusztulás tömegében?

De dono perseveranriae 14, 3\·

Kezdettől fogva Isten előre tudta, az Egyház
könyörgése szerint, hogy magát hivatottainak adja,
amint magában az előrerendelésben már megadta.
Félreértés nélkül kinyilvánítja ezt ugyanis az Apos
tol Timoteusnak mondván: "Szenvedj velem az
Evangéliumért az Isten erejének segitségével, ki
megmentett s szent hívással meghívott minket,
nem a mi cselekedeteink alapján, hanem az ő sa
ját elhatározása s azon kegyelme folytán, amely
örök idők előtt adatott nekünk Jézus Krisztusban
s most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnknek,
Jézus Krisztusnak megjelenése által" (II. Tim. I,

8-10).
Hogy valamikor nem lett volna az Egyház hi

tében ennek az előrerendelésnek igazsága, rnelyet
most az új eretnekek ellen nagyobb szorgalommal
védelrnezünk, azt mondom, az állítsa ezt, aki ál-
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litani merészeli, hogy az Egyház valamikor nem
imádkozott, vagy nem helyesen imádkozott akár
azért, hogya hitetlenek higgyenek, akár azért, hogy
a hivők kitartsanak. Ha ezeket a javakat mindig
kérte, mindenesetre azokat mindig Isten ajándé
kainak hitte, sohasem volt szabad azok előretudá
sát tagadni. így hát eme előrerendelés hite, me
lyet most új eretnekekkel szemben újult gonddal
védelmez, Krisztus Egyházában mindenkor meg
volt.

De dono perseverantiae 2;, 6\.

A választottak és előrerendeltek számából olya
nokat is, akik igen rossz életet éltek, bűnbánatra
vezet Isten jósága, akinek türelme nem vonta ki
őket ebből az életből gonoszságaik művelése köz
ben; hogy megmutassa mind nekik, mint örökös
társaiknak, rnily mély rosszaságból képes az Isten
kegyelme kiszabadítani _..

Tehát habár mindnyájan a pusztulásnak és íté
letnek ugyanabból a tömegéből szívük keménysége
és töredetlen szívük szerint, amennyiben rajtuk
áll, haragot halmoznak maguknak a harag nap
jára, amikor megkapja mindenki részét művei sze
rint: mégis Isten némelyeket innen irgalmas jósá
gával a búnbánathoz vezet, másokat igazságos
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ítélete szerint nem vezet ahhoz. Mert hatalma van
odavezetni és vonzani magának az Úrnak rnon
dása szerint: "Senki sem jön hozzám, ha az Atya,
aki küldött engem, nem vonzza" (Jn. 6, 44).

C. Ju!. Pel. V. 4. 14.

Leveleinek kezdetén kiáltja a Nemzetek Taní
tója: "Pál, Krisztus Jézus szolgája, a meghívott
Apostol, akit Isten Evangéliumának hirdetésére
választott ki, melyet a szent iratokban prófétái ál
tal megígért Fiáról, aki test szerint Dávid nem
zetségéből született, de akit előre rendelt Isten
hatalmas Fiának a szentség Lelke szerint a halot
taiból való feltámadása által" (Róm. l, I-4.) ...
Amint tehát előre rendeltetett amaz Egy, hogy fe..
jünk legyen, úgy sokan előrerendeltettünk. hogy az
Ő tagjai legyünk. Némuljanak itt el az emberi ér
demek, elvesztek azok Adám által, hogy uralkod
jék ami uralkodik, Isten kegyelme a mi Urunk
Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia, az egy Úr
által.

Aki a mi főnkben páratlan születésének meg
előző érdemeit megtalálja, ugyanaz kutassa ben
nünk, tagjaiban, a megsokszorozódott újjászületés
érdemeit. Mert Krisztusnak sem jutalomképpen,
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hanem ingyen adatott, hogy minden bűnnek kö
töttségétől mentesen a Szentlélektől és Szűztől szü
lessék. így nekünk is, a vízből és Szentlélekből
való újjászületés nem valami érdem [utalmakép
pen, hanem ingyen adatott. S a hit vezetett az új
jászületés fürdőiéhez. ezért ne higgyük, mi voltunk
a korábbiak, kik valamit adtunk, hogy visszaadas
sék nekünk az üdvözítő újjászületés. Az adta
ugyanis nekünk a Krisztusban való hitet, aki ne
künk adta Krisztust, akiben hiszünk. O adja az
emberekben a hit kezdetét és a tökéletességet Jé
zusban, aki Jézust a hit szerzőj ének és bevégzője

nek tette meg. Mert mint tudjátok, így nevezi őt

a Zsidókhoz szóló levél (12, 2).

De praedestinatione sanctotum I j. JI.

A MEGSZENTELO KEGYELEM

Nemcsak az elkövetett rossz megbocsátása álul
teszi Isten a bűnöst megigazulttá, hanem a szerc
tet ajándékozása által is, hogy clkerülje a rosszat
és tegye meg a jót a Szeurlélek által, akinek ál
landó ajándékozásáért könyörög az Apostol azok



Krisztus és a<. Egybá:l,294
-----------------

részére, akinek mondja: "Arra kérjük az Istent.
hogy semmi rosszat ne tegyetek" (II. Kor. 13, 7).

C. Ju!' Pe!. op. imp. II. 16,.

Olyan sokfélét emlegetsz, amivel segít bennün
ket Isten, nevezetesen: "paranccsal, áldással, meg
szenteléssel, fenyítéssel, felhívással, megvilágosi
tással", de nem említed, hogya szeretet adorná
nyozásával, mikor János apostol mondja: "A sze
retet Istentől van" (I. Jn. 4. 7). Ugyancsak arról
mondja: "Lássátok, rninő szeretetet tanúsított irán
tunk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk és
azok is vagyunk" (ua. 3, I).

Ebben a szeretetben, mely az emberi szívnek
lélekben, nem betűben adatik, ama hatalom is ér
tődik, amelyről ugyanő maga mondja Evangéliu
mában: "Hatalmat adott nekik, hogy Isten fiává
legyenek" (Jn. I, 12). Ti azt állítjátok, hogy ez em
bertől van, az ember szabad akarata által, mert
ennek a világnak a lelke a tiétek, nem az. amelyik
Istentől van; ezért nem ismeritek, amit Isten ne
künk ajándékozott (I. Kor. 2, 12).

C. Ju!' Pc!. op. imp. III. 106.
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Hogy minden tekintetben tökéletesek legyünk,
a bűn legcsekélyebb gyöngesége nélkül, ezt Isten
nemcsak akarja, hanem hogy beteljesedjék, rnűvcii

is bennünk és segít hozzá. Ezt műveli velünk Is
ten kegyelme, a mi Urunk Jézus Krisztus által,
nemcsak a parancsok, a szentségek, a példák által,
hanem a Szentlélek által is, aki rejtetten kiárasztja
a szeretetet szívünkbe (Róm. 5, 5); közbenjár ér
tünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal (ua.
8, 26), míg csak teljes nem ·lesz lelki egészségünk
és Isten megmutatja magát látásra, amilyen ő örök
igazságban.

De perfectione justitiae hominis 20, 41.

Midőn Nikodémus a mondottakat nem értette
meg, kérdezte az Urat, hogyan lehetséges mindez?
Lássuk, mit felelt erre az Úr. Mert bizonyára, ha
feleletre méltatja a kérdést: "Hogyan lehetséges
mindez?" azt rnondja meg, hogyan lehetséges testi
nemzésből származó ember lelki újjászületése? ..
Igy szól: "Senki sem ment fel a mennybc, csak az.
aki alászállott a mennyből: az Emberfia, aki a
mennyben van" (Jn. 3, 13). A lelki születés úgy
történik, rnondja, hogya földi emberekből meny
nyei emberek lesznek; azt pedig csak úgy érhetik
el. ha tagjaimmá lesznek, hogy ugyanaz menjen
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fel, aki alászállott, mert csak az megy fel, aki alá-
szállott. . . .

Tehát a nehezebben hihetöböl történik a köny
nyebben hihető levezetése. Ha ugyanis a sokkal
távolabb levő és összehasonlithatatlanul felsőbb
rendű isteni szubsztancia érettünk úgy vehette fel
az emberi szubsztanciát, hogy egy személy legyen,
s így az, aki a földön a test gyöngeségével ember
nek a fia volt, ugyanő legyen a mennyben a test
nek istenséggel való részesülésében : rncnnyivel
könnyebben hihető, hogy más szent és hivő em
berek az ember Krisztussal egy Krisztussá lesz
nek, hogy mikor az ö kegyelmével egyesülten
mindnyájan felmennek, ugyanaz az az egy Krisz
tus megy fel az égbe, aki az égből alászállott?

Igy mondja ezt az Apostol is: "Amint a test egy,
bár sok tagja van, a testnek pedig minden tagja,
bár sok, mégis egy test, így van Krisztus is" (I.
Kor. IZ, 12). Nem azt rnondta így Krisztusnak is,
azaz Krisztus testének, vagy Krisztus tagjainak,
hanem: "így van Krisztus is", egynek nevezve a
főt és a testet.

De peccatorum meritis et remissione r. ~l. 60.

Azt mondjuk, az emberi akarat úgy részesül IS

teni segítségbea az igazság rnegtételére, hogy az
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akarat szabadságán kívül, mellyel teremtetett az
ember, és a tanításon kívül mely megparancsolja,
hogyan kell élnie, megkapja a Szentlelket, hogy
általa létrejöjjön lelkében annak a legfőbb és vál
tozhatatlan jónak gyönyörűsége és szeretete, aki
az Isten, már most, mikor még a hitben járunk
és nem a szemlélésben (II. Kor. j, 7); hogy az in
gyenes ajándéknak mintegy ezzel a számára adott
zálogával lobbanjon fel Teremtőjéhez való ragasz
kodása és lángra gerjedjen amaz igaz világosság
ban való részesedéshez jutásra, hogy abból legyen
jú léte, akitől van léte. Mcrt a szabadakarat sem
való másra, csak a bűnre, ha rejtve marad az igaz
ság útja. S mikor már ismeretessé kezd lenni, hogy
mit kell tennie és mire kell támaszkodnia, ha az
nem tetszik is és nem gerjeszt szereterre, nem indít
cselekvésre, nem vesszük azt fel, nem fogunk jól
élni. Hogy pedig szeressük, árad szét az Isten sze
retete szívünkben, nem a szabadakarat által, mely
belőlünk támad, hanem a Szentlélek által, ki ada
tott nekünk (Róm. j, j).

Dc spiritu ct litteta 3. l.

"Mi pedig fedetlen arccal szemlélvén az Úr di
csőségét, ugyanazon képmássá fogunk átváltozni
dicsőségről dicsőségre éppen az Úr Lelke által"
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(II. Kor. 3, IS)... Midőn Teremtője a teremtett
dolgok c legkiválóbb természetét a bűnből meg
igazulttá teszi, eltorzult formából szépalakú for
mába viszi át. Mcrt hiszen magában a bűnben is,
mennél elítélendőbb a vétség, annal biztosabb a
természet dicsérete, és azért adja hozzá: "dicső

ségről dicsőségbe" : a teremtés dicsőségéből a meg
igazulás dicsőségébe.

Persze másképpen is lehet érteni a mondást:
"dicsőségről dicsőségre": a hit dicsőségéről a szem
lélet dicsőségére; az Isten fiainak dicsőségéről arra
a dicsőségre, amelyben hasonlók leszünk hozzá,
mcrt látni fogjuk őt, amint van (I. Jn. 3, 2). Am
ha hozzátette: "éppen az Úr Lelke által", meg
mutatja, hogy Isten kegyelme juttatja nekünk az
annyira kívánatos átalakulás jóságát.

De Trin. XV. 8, 14.

Isten Istenné akar téged tenni, nem természet
szerint, amilyen az, akit nemzett," hanem ajándé
kával és gyermekévé fogadással. Mert amint ó
embersége által halandóságod részesévé lett, úgy
tesz téged felmagasztaltatással halhatatlanságának
részesévé. Adj tehát hálát és öleld át ajándékát,

• A második isteni személy, a Fiúisten,
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hogy méltó légy élvezni azt, amire hivatva vagy.
Ne kövesd Adárnot és nem maradsz csak em

ber. Ha nem csupán ember, bizonyára nem is ha
zug, mert "hazug minden ember" (I1j. Zsolt. II).
S mikor kezdesz a hazugságról leszokni, ne tulaj
donítsd azt magadnak és ne kérkedj, mintha sa
ját érdemed lenne, nehogy a kevélység szele ki
oltsa azt, ami olyan, mint a máshonnan meggyúj
tott mécses és ismét benne maradj a hazugságban.

Ne hazudjatok tehát testvéreim. Mert már nem
vagytok a régi ember, Isten kegyelméhez járulta
tok, új emberek lettetek. A hazugság Adám tulaj
dona, az igazság Krisztusé. "Szakítva tehát a ha
zugsággal, mondjunk igazat" (Efez. 4, zj.), hogy
a lélek megelőző megújulásával az a halandó test
is, amelyet még Adámtól kaptatok, feltámadásá
nak idején szintén méltó legyen majd a rnegújho
dásra és elváltozásra s így az egész ember átiste
nülten tapadjon az örök és változatlan igazsághoz.

Sermo 166. 4.

Minden jóélctű hivő gazdag ember, de nem en
nek a világnak a gazdagsága értelmében. Altalá
ban ők maguk sem tudnak gazdagságukról. majd
megtud ják egykor. ti a gyökér, de tél idején a
zöldelő fa is a kiszáradthoz hasonlít. Télnek ide-
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jén ugyanis mind a kiszáradt, mind az élőfa meg
van fosztva a levélzet díszétől, mind a kettő hiá
nyával van a gyümölcs pompáj ának. De jön a
nyár és megkülönbözteti a fákat; az élő gyökér
leveleket hajt, gyümölccsel telik meg, a száraz nyá
ron is csupasz marad, úgy, mint télen. Igy aman
nak a pajtát készítik elő, emerre fejszét fognak,
hogy kivágják és tűzre vessék.

Így a mi nyarunk Krisztus eljövetele; telünk
Krisztus rcjtőzése; nyarunk Krisztus kinyilatkoz
tatása. Szóval a jó fákhoz, a hivőkhöz intézi az
Apostol ezt a vigasztalást: "Meghaltatok, de éle
tetek el van rejtve Krisztussal az Istenben". Bizo
nyos, halottak vagytok, de csak látszólag azok,
élők a gyökérben. Várd azért a nyár elj övendő
idejét, ahogyan következik a mondás: "Amikor
pedig Krisztus a ti éleretek megjelenik, akkor
majd ti is megjelentek vele együtt a dicsőségben"

(Kolossz. 3, 3-4).

Sermo 36, 4·
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Amennyire megfigyelni tudtuk, testvérek, a
szent iratok háromféle módon értik és nevezik a
mi Urunkat Jézus Krisztust, akár rnidőn a Tör
vény és a próféták által hirdetik, akár az Apos
toli Levelek'által, akár a történt dolgok hűséges
leírásában, rnelyeket az Evangéliumból ismerünk.
Az első mód Isten volta szcrint, az Atyával
egyenlő és örökké való istensége értelmében a
test felvétele előtt. A második mód, amidőn ol
vassuk és értjük, hogy felvéve már a testet, ugyan
az az Isten, aki ember és ugyanaz az ember, aki
Isten, kiválóságának bizonyos tulajdonsága sze
rint, amelyben nem egyenlő a többi emberekkel,
hanem Közvetítő és az Egyház feje. A harmadik
mód valamiképpen a teljes Krisztus, az Egyház
teljességében, azaz mint fej és rnint test, egy töké
letes férfiú teljessége szerint, e férfiúban mi egyen
ként tagok vagyunk.

Mert a fej és a test egy Krisztus, nem azért,
mert test nélkül ő nem teljes, hanem mert velünk
is teljes lenni kegyes volt ő, aki nélkülünk is rnin
dig teljes, nemcsak amennyiben mint Ige az Atyá
val egyenlő egyszülött Fiú, hanem amennyiben
magát az embervoltot is felvette, amellyel Isten
és ember együtt.
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Am hogyan vagyunk mi az ő teste, tesvéreim,
és hogyan egy Krisztus velünk? Hol találjuk azt,
hogy az egy Krisztus fej és test, azaz a testet a
fejével? A menyasszony vőlegényével mintegy ma
gányosan beszéllzaiásnál, bizonyosan ugyanaz az
egy beszél és lássátok, mit mond: "Mint a vőle
gényt, koszorúval ékesített és mint , a menyasz
szonyt, ékszeréve! díszített fe!" (Iz. 61, 10). Ugyan
annak mondja a vőlegényt a fej szerint, a meny
asszonyt a test szerint. Kettőnek látszanak, de a
kettő egy. Máskülönben hogyan vagyunk Krisztus
tagjai? Az Apostol a legkifejezettebben mondja:
"Krisztus teste vagytok és egyenként tagjai" (I.
Kor. IZ, 27).

Krisztus tagjai és teste vagyunk mindannyian
együtt; nemcsak azok, akik ezen a helyen vagyunk,
hanem az egész földön; nemcsak akik ebben az
időben élnek, hanem mit mondjak? Az igaz Abel
től az idők végéig, amíg csak nemzenek és szűlet

nek emberek, minden igaz, aki ezen az életen át
megy, ami rnostani, azaz nem ezen a helyen, ha
nem ebben az életben létezik, ami a születendők

után jövőbeli, ez az egész Krisztus teste, az egyesek
pedig Krisztus tagjai.

Ha tehát mindannyian a test, egyenként a tagok,
valóban van egy fej, amelynek ez a teste. "O",
mondja: "a testnek, az Egyháznak a feje, ő a kez-
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det, elsőszülött a halottak közül, hogy az övé le
gyen az elsőség mindenben" (Kor. I, 18). S rni
vel róla mondja azt is, hogy mindenkor "minden
fejedelemségnek és hatalmasságnak a feje" (ua.
2, 10), az az Egyház, amely most zarándok, hozzá
csatlakozik ama rnennyei Egyházhoz, ahol az an
gyalok polgártársaink. Oktalanul igényelnénk is.
hogy a test feltámadása után azza I egyenlők le
gyünk, ha az Igazság meg nem ígérte volna: "Ha
sonlók lesznek az Isten angyalaihoz" (Lk. 20. 36).
S lesz egy Egyház, a Nagy Király Országa.

Sermo Hl, ll.

Az Evangélium ama helyén, testvérek, ahol az
Úr magát szőlőtőnek nevezi (Jn. 15, I) és tanít
ványait szőlővesszőknek, abban az értelemben
mondja ezt, hogy ő az Egyház feje, mi pedig tag
jai vagyunk neki, aki közvetítő Isten és az embe
rek között, az ember Krisztus Jézus. (I. Tim. 2, 5).
Egy természetű ugyanis a szőlőtő és a szőlővesz

szők; azért Isten lévén, akinek a természete nem
a mienk, emberré lett, hogy benne mint szőlőtő

ben létezzen az emberi természet, amiben mi em
berek szőlővesszők lehessünk.

In Joan. Evang. tr. 80, l,
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Kívánjunk egymásnak boldogságot és adjunk
hálát, hogy nemcsak keresztények, de Krisztus let
tünk. Értitek testvéreim Istennek a kegyelmét fe
lettünk, mint fej felett? Csodálkozzatok, örvend
jetek, Krisztus lettünk. Mert ha ő a fej, mi va
gyunk a tagjai; az egész ember ő és mi.

Ezt jelenti Pál apostol mondása: "Ne legyünk
már ingatag gyermekek, és ne vessen minket ide
oda a tanítás bármely szélfúvása". Megelőzően

pedig azt mondta: "Mígnem mindnyájan eljutunk
a hitnek és az Isten Fia megismerésének egysé
gére, férfiúi tökéletességre, olyan életkorra, rnely
nek mértéke Krisztus teljessége." (Efez. 4, 14, 13.)
Krisztus teljessége tehát a fej és a tagok. Mi a fej,
mi a tagok? Krisztus és az Egyház. Mert gőgösen

tulajdonítanánk ezt magunknak, ha nem lett volna
kegyes ezt nekünk önmaga megígérni, aki ugyan
aion Apostol által mondja: "Ti pedig Krisztus
teste vagytok, és egyenként tagjai" (I. Kor. 12,

27).

In Joan. Evang. tr. 21, 8.

Maga az Ú r kiáltott felülről az ő testéért : "Saul,
Saul, miért üldözöl engem?" Pedig nem nyúli
senki hozzá, ám testéért, mely a földön szenve
dett, kiáltott a fej az égből.

En. in Psalm. 130, 6.
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Nem adhatott Isten nagyobb ajándékot az em
bereknek, mint hogy Igéjét, ki által mindent alko
tott, fejükül tette és őket, mint tagokat hozzá
illesztette, hogy legyen Isten Fia és ember fia, egy
Isten az Atyával, egy ember az emberekkel. úgy,
hogy akkor is, mikor az Istennel beszélünk könyö
rögve, ne válasszuk innen el a Fiút; és mikor
imádkozik a Fiú teste, ne válassza el magától fe
jét; legyen egyetlen üdvözítője testének ő maga,
a mi Urunk Jézus Krisztus, Isten Fia, aki imád
kozzék is értünk, imádkozzék bennünk is és imád
kozzunk mi is hozzá. Imádkozik értünk, mint pa
punk; imádkozik bennünk, mint fejünk; imádko
zunk hozzá, mint Istenünkhöz.

Ismerjük hát el benne úgy a mi hangunkat, mint
mibennünk az ő hangját. Ne kételkedjünk, hogy
rnidőn főképp a jövendölés az úr Jézus Krisztus
ról valami az Istenhez méltatlan alázatosságról
szól, azt neki tulajdonítja, ki nem habozott ma
gát hozzánk kötni. Neki szolgál ugyanis az egész
teremtés, mert általa lett minden teremtmény. ts
azért, midőn az ő fenségét és istenségét szemlél
jük ... az Irás bizonyos részében azt is halljuk,
hogy sóhajt, imádkozik, vallomást tesz. S kétel
kedünk, hogy neki tulajdonítsuk-e ezeket a sza
vakat; mert istenségét még élénken szernlélő gon
dolkodásunk restel leszállni alázatosságához,
mintha méltánytalanságot tenne vele, ha elismerné
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ember voltában mondott szavait, akihez intézte
szavát, mikor mint Istent imádta. Megakad több
nyire az ember s próbálja nézetét változtatni; de
nem ötlik szemébe más az írásban, csak az, ami
hozzá tér vissza és nem engedi a tőle nis elté
rést.

Térjen hát magához, legyen éber hitében s lássa,
hogy az, akit kevéssel azelőtt Isten alakjában
szemlélt, a szolga alakját vette fel ... mondván:
"Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el en
gem?" (21. Zsolt. 2). Imádjuk tehát őt Isten alak
jában, aki imádkozik a szolga alakjában; ott, mint
Teremtő, itt mint teremtmény, változás nélkül fel
véve a megváltoztatandó teremtményt s bennünket
magával egy emberré téve, a fej és a test. Imád
kozzunk hát hozzá, általa, őbenne.

En. in Psalm. 8j. I.

Szeressük Urunkat, Istenünket és szeressük az ö
Egyházát; őt mint Atyánkat. ezt mint Anyánkat;
ő. mint Urunkat. ezt, rnint az ő szolgálóját, mcrr
szolgálójának fiai vagyunk. Nagy szeretet fonja
ám egybe ezt a frigyet: senki scm sértheti meg az
egyiket anélkül, hogy méltntlanná ne tenné magát
a másikhoz.

Senki se mondja: a bálványokhoz járulok, az
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ördöngős fanatikusoktól és sorsvétőktől kérek ta
nácsot, de az Isten Egyházát mégsem hagyom cl,
katolikus vagyok. Megtartva Anyádat, megsértet
ted Atyádat. A másik megint mondja: távol le
gyen tölem; nem kérek tanácsot a sorsvetőktől,

nem kérem az ördöngösöket, nem kérdezem a
szentségtörő jóslatokat, nem megyek a gonosz lel
kek imádására, nem szolgálok a köveknek, mégis
Donatus* pártján vagyok. Mi hasznodra van, hogy
nem bántottad meg Atyádat, ha számonkéri tőled

Anyád megbántását? Mi hasznodra van, ha meg
vallod az Urat, tiszteled az Istent, dicséred, Fiát
elismered, vallod öt, ki az Atya jobbján 'ül, de
gyalázod Egyházát?

En. z in Psalm. 88, 14.

Kegyelmének keze, irgalmasságának jobbja al
kotta a szívcket, képezte szíveinkct. Külön-külön
alkotta öket, mindegyikünknek megadta a maga
szívér, ami mégsem bontja meg az egységet. Amint
egyenként lett megalkotva valamennyi tag, mind
egyiknek megvan a maga tevékenysége s mégis
a testnek az egységében élnek. Amit a kéz végez,
nem végzi azt a szem; amire képes a fül, nem

... A nevéről elnevezett szakadás vezére.
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képes arra a szem, vagy a kéz, mégis valamennyi
egységben müködik; a kéz, a szem, a fül külön
böző tevékenységet végez, mégsem akadályozzák
egymást.

Igy Krisztus testében is az egyes ember mint
egyedi tag sajátos ajándékainak örvend, mert aki
népét örökségéül választotta, egyenként alkotta
meg szívüket. "Vajon míndnyájan apostolok-e?
Vajon mindnyájan próféták-e? Vajon mindnyájan
tanítók-c? Vajon mindnyájuknak megvan-e a gyó
gyítás adománya? Vajon mindnyájan beszélnek-e
nyelveket? Vajon mindnyájan értelmeznek-et
Egyiknek ugyanis a bölcsesség beszéde adatik a
Lélek által, a másiknak meg a tudomány beszéde
ugyanattól a Lélektől, ennek a hit ugyanabban a
Lé'ckben, annak a gyógyítások adománya" (I. Kor.
ll, 8-9, 29-30).

En. 2. in Psalm. 32, 21.

"Eljegyeztelek titeket egy férfivel, hogy tiszta
szüzként vezesselek Krisztushoz". Mit félsz tehát?
Miért vagy féltékeny? "Félek" úgymond, "hogy
amint a kígyó álnoksága rászedte Évát, úgy a ti
értelmeteket is megronthatja a Krisztus iránt való
tisztaságban" (II. Kor. II, 3). Az egész Egyházat
szűznck nevezte. Látjátok, hogy az Egyháznak kü-
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lönbözők a tagjai, különböző adományok gazdagít
jak őket s örvendenek azoknak.

Némelyek házas férfiak, mások házas nők, né
melyek özvegyek, s nem keresnek többé feleséget;
mások özvegy asszonyok, s nem keresnek többé
férjet; némelyek megőrzik érintetlenségüket ifjúsá
guktól, mások szüzességet fogadtak Istennek. Kü
lönböző állapotban élnek, de mindannyi egy szűz.

Hol az a szüzesség? Nem a testben. Kevés nőnek
tulajdona ez, s ha szüzességről lehet beszélni a
férfiaknál, kevés férfi van a test szent érintetlen
ségében is az Egyházban, s annál tiszteletremél
tóbb tagok; más tagok pedig nem a testben, dc
valamennyien a lélekben őrzik meg a szüzességet.
Mi a lélek szüzessége? A teljes hit, a szilárd re
mény, az őszinte szereret. Ezt a szüzességet féltette
az, aki féltékeny volt a vőlegényre, hogya kígyó
megrontja.

In Joan. Evang. tr. 13. 12.

Az a fájdalom, amelyet a rossz vagy hamis ke
resztények erkölcsei miatt való üldöztetés kelt a
[ámborak szívében, hasznára van a bánkódóknak,
mert abból a szeretetből ered, amely nem akarja
azok vesztét, scm azt, hogy mások üdvösségének
akadályára legyenek. Végeredményben nagy vi-
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gasztalásul szolgál javulásuk, oly nagy örömmel
tölti el az a jámborok lelkét, amilyen fájdalom
gyötörte öket romlásuk miatt. Ezért ebben az idő

ben, ezekben a rossz napokban, nemcsak Krisztus
és apostolainak testi megjelenése óta, de kezdve
Abelen, az első igazon, akit megölt gonosz test
vére s azután az idők végéig, a világ üldözése és
Isten vigasztalása közt zarándokolva megy előre

az Egyház.

De Civ, Dei XVIII. 10, 2.

Hogyan lehetséges, hogyha a fej szenved, a kéz
azt mondja, hogy ő nem szenved? Vagy ha szen
ved a kéz, mondhatja-e a fej, hogy nem szenved?
Vagy ha a láb szenvcd, mondhatja-e a fej, hogy
nem szenved? Ha valamelyik tagunk szenved va
lamit, minden tag siet, hogy segítségére legyen a
szenvedő tagnak. Ha tehát mikor ő szenvedett,
mi őbenne szenvedtünk, s ő már felment a menny
be s az Atya jobbján ül, bármit szcnvcd Egyháza,
ennek az időnek megpróbáltatásaiban, kísértései
ben, szükségeiben, szorongásaiban (rnert így kell
kimunkálódnia, hogy mint az aranya tűzben tisz
tuljon), ő szenved.

En. in Psalm. 62, 2.
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Aki a kenyér, az a hegy is: kenyér, mert táplálja
az Egyházat, hegy pedig, mert teste az Egyház.
Maga az Egyház a hegy s mi maga az Egyház)
Krisztus teste. Kösd hozzá a fejet- s egy ember
lesz. A fej és a test egy ember. Ki a fej? Az, aki
született Szűz Máriától, aki halandó testet vett fel
bűn nélkül, akit a zsidók ütöttek, megostoroztak,
megvetettek, megfeszítettek; aki átadatott bűneink

miatt és feltámadt megigazulásunkra,
O az Egyház feje, ama kenyér arról a földről,

s mi az ő teste? Jegyese, vagyis az Egyház. Mert
"ketten lesznek egy test. Nagy titok ez, mondom
én Krisztusra és az Egyházra értem". (Efez. 5, 31,
és 32). Így mondta ezt az Úr is az Evangélium
ban a férfi ről és a nőről: "Már nem ketten vannak,
hanem egy test" (Mt. 19, 6). Hát azt akarta, hogy
egy ember legyen a Krisztus, Isten és az Egyház.
Ott a fej, itt a tagok. Nem akart feltámadni a ta
gokkal, hanem a tagok előtt, hogy legyen a ta
goknak mit remélniök. De azért akart meghalni
a fej, hogy előbb támadjon fel a fej; előbb akart
a fej a mennybe menni, hogya fejben legyen a
többi tag reménye s várják önmagukra annak be
teljesülését, ami meg lett ígérve a fejben.

Sermo, 4l. l·
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KRISZTUS LELKE AZ EGYHAZ LELKE

Temploma van annak, akiről az Apostol mond
ja: "Nem tudjátok-e, hogy testetek a Szentlélek
temploma, ki bennetek van, kit az Istentől kap
tatok?" Róla mondja a másik helyen: "Nem tud
játok, hogy testetek Krisztus tagja?" (I. Kor. 6,
19, lj). Hogyne volna hát Isten az, akinek temp
loma van? Avagy kisebb Krisztusnál, akinek a
tagjai az ö temploma? Hiszen nem egy másik
templom az övé, egy másik az Istené, mikor ugyan
az az Apostol mondja: "Nem tudjátok, hogy Isten
temploma vagytok?" aminek a bizonyítására hoz
záteszi: "És Isten Lelke lakik bennetek" (ua. 3, 16).

Isten lakik tehát az ő templomában, nemcsak
a Szentlélek, hanem az Atya és a Fiú is, aki tes
téről is, ami által az emberekből álló Egyház
feje lett, "hogy övé legyen az elsőség minden
ben" mondja: "Bontsátok le ezt a templomot s én
harmadnapra felépítem azt" (Jn. 2, 19). Tehát Is
tennek, azaz a teljes fenséges Háromságnak a
temploma a Szent Egyház, azaz egészében a
mennyben és a földön.

Enehir. lj, 16.
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Minthogy a bűnök az Egyházon kívül nem bo
csáttatnak meg, abban a Lélekben kellett meg
bocsáttatniok, aki az Egyházat egybegyűjti. Követ
kezésképp, ha valaki az Egyházon kívül bánja
bűneit, de szíve nem bánkódik amiatt a nagy bűn

miatt, hogy kívül áll az Isten Egyházán, mit hasz
nál bűnbánata? Már csak ezzel ellentmond a
Szentléleknek, hogy kívül van az Egyházon, mely
ezt az adományt kapta, hogy benne a Szentlélek
ben történjék a bűnök bocsánata.

A bocsánatot ugyan a Háromság adja, sajáto
san mégis azt a Szentlélekhez tartozónak értjük.
Mert ő a fogadott fiak Lelke "akiben kiáltjuk,
Abba, Atya" (Róm. 8, lj); hogy neki mond has
suk: ..Bocsásd meg vétkeinket" (Mt. 6, Il). Amint
János apostol mondja: "Azt, hogy Krisztus ben
nünk marad, azt a Lélektől tudjuk, melyet ne
künk adott" (I. Jn. 3, 24). "Maga a Lélek tesz ta
núságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk"
(Róm. 8, 16). Mert hozzá tartozik ama közösség,
amellyel Isten egyszülött Fiával egy test leszünk.
Azért az Írás: "Ha tehát ér valamit a Kriszrus
ban adott buzdítás, e szerétetből fakadó intelem
a Lélekben való közösség" (Filipp. 2, I).

Emiatt a közösség miatt szóltak minden nép
nyelvén azok, akikre eredetileg eljött. Mert amint
a nyelv által alakul ki az emberi nem társadalma,
így kellett minden nép nyelvén jelezni Isten gyer-
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mekeinek és Krisztus tagjainak jövendő közössé
gét minden népnél; hogy amint akkor nyilvánvaló
lett, az kapta meg a Szentlelket, aki minden nép
nyelvén beszélt, úgy most az ismerje meg, hogy
megkapta a Szentlelket, aki az Egyház békéjének
kötelékéhez tartozik, mely szétárad minden nép
nél. Ezért mondja az Apostol: "Igyekezzetek meg
tartani az egyetértést a béke kötelékével" (Efez.
4, 3)·

Sermo 7[, 2B.

Bírjuk a Szentlelket, ha szeretjük az Egyházat;
szeretjük pedig akkor, ha kötelékében és szereteté
ben megmaradunk. Mert maga az Apostol, mi
után elmondotta a különböző embereknek adott
különböző adományokat, mint az egyes tagok szol
gálatait, mondja: "Még kiválóbb utat mutatok
nektek", s kezd beszélni a szeretetrő!'

Elébe helyezte azt az emberek és angyalok nyel
vének, elébe a hit csodáinak, a tudománynak és
a jövendölésnek, elébehelyezte azt még az irgal
masság olyan nagy művének is, ha valaki amit
birtokol, szetosztja a szegényeknek; s végül elébe
helyezte azt a test szcnvedésénck is. Mindezeknek
az oly nagy dolgoknak elébe helyezte a szerétetet
(I Kor. 12-13.).
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Ez legyen a tied, s mindened lesz, mert nélküie
semminek sem veszed hasznát, amid lehet. Mivel
pedig a Szentlélektől jön a szeretet ... halljad az
Apostol mondását: "Isten szeretete kiárad szí
vünkbe a Szentlélek által, aki nekünk adatott"
(Róm. 5, 5)·

In Joan. Evang. tr. )2. 8.

"Szavaim" úgymond "melyeket hozzátok intéz
tem, lélek és élet". (Jn. 6, 63). Mondottuk már,
testvérek, hogy teste vételénél és vére ürítésénél
szívünkre kötötte, maradjunk őbenne s ő bennünk.
Benne maradunk pedig, ha tagjai vagyunk; ő maga
pedig bennünk marad, ha az ő temploma va
gyunk. Hogy tagjai lehessünk, az egység köt ösz
sze bennünket. Hogy az egység összekössön, mi
rnűveli ezt, ha nem a szeretet? És Isten szeretete
honnan van? Kérdezd az Apostolt, ő mondja:
"Isten szeretete kiáradt szívünkbe a Szentlélek
által, aki nekünk adatott" (Róm. 5, 5).

Tehát a "Lélek az, ami éltet" (Jn. 6, 63), mert
a lélek élteti a tagokat. De csak azokat a tagokat
élteti a lélek, amelyeket a testben talál, amelyet
maga a lélek tesz elevenné. Mert a lélek, mely
benned van, ó ember, mely által mint ember léte
zel, élteti-e vajon azt a tagot, amelyet testedtől
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különválva talál? .. Lelked csak azokat a tago
kat élteti, amelyek testedben vannak; ha egyet el
veszel, már nem élteti lelked, rnert nem fűződik
tested egységébe.

Ezek a szavak arra szolgálnak, I:ogy szeressük
az egységet és féljünk a szétválástól, Mert sem
mitől scm kell a kereszténynek annyira félnie,
mint a Krisztus testétől való elválástól. Ha ugyan
is elválik Krisztus testétől, nem az Ő tagja; ha nem
az ő tagja, nem élteti az ő Lelke. "Akiben nincs
Krisztus Lelke", mondja az Apostol, "az nem tar
tozik hozzá" (Róm. 8, 9). Tehát: "A lélek az, ami
éltet, a test nem használ semmit, szavaim, rnelye
ket hozzátok intéztem, lélek és élet".

In Joan. Evang. tr. 17. 6.

AZ EGYHAz KATOLICITASA

Tartanunk kell a keresztény vallást és a közös
séget azzal az Egyházzal, amelyik katolikus és
amelyiket katolikusnak neveznek, nemcsak a hoz
zátartozók, hanem minden ellenség is. Mert ma
guk az eretnekek és a szakadások követői is, mi
kor nem a saját híveikkel, hanem kívülállókkal
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beszélnek, akarva-nemakarva "katolikus"-nak
semmi mást nem hívnak, csak a Katolikus Egyhá
zat. Mert nem lehet őket megérteni, csak ha ezzel'
a névvel különböztetik azt meg, amelyen az egész
földön nevezik.

De vera reIig. 7. 12.

Ismered és megemlíted, a' Szentlélek úgy jött,
hogy azok, akiket betöltött, minden nyelven be
széltek; de mit jelentett az a jel és az a csoda?
Miért csak úgy adatik a Szentlélek, hogy akinek
adatik, beszélhet minden nyelven, ha akkor az a
csoda nem azt hirdette, hogy minden nép hinni
fog s így minden nyelven szólni fog majd az Evan
gélium?

Ezt már sokkal korábban, a zsoltár is megjö
vendölte: "Nem hanggal, nem beszéddel, nem
hallható igékkel". Ezt azokról mondta, akik a
Szentlélek vétel ével minden nyelven beszélni fog
nak majd. De mivel ugyanaz az Evangéliumnak
és Krisztus testének minden népnél és minden
nyelven elkövetkezendő hirdetését jelentette, kö
vetkezőleg mondja: "Az egész földre elhat szóza
tuk s a földkerekség határaira szavuk" (18. Zsolt.
4-5).

Ebből következik, hogy az igaz Egyház senki
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előtt sem rejtőzik. Ezért rnondja az Evangélium
ban maga az Úr: "A hegyre épült város el nem
rejthető" (Mt. 5, 14) ... íme, előtted a Szentlélek
eljövetele, aki tüzes nyelveken küldetett, hogy mu
tassa a szerétet hevét, ami bizonyára nincs meg
abban, aki az Egyházzal, mely minden nyelvű,

nem őrzi meg a lelki egységet a békesség kötelé
kében.

Contra lineras Petiliani II. jl. 74.

Senki sem jut el az üdvösségre és az örök életre,
akinek nem feje Krisztus. De Krisztus csak annak
lehet a feje, aki az ő testében van, ami az Egyház,

De unitate Ecclesiae 19. 49.

Hogyan is van az, testvérek? Aki most meg
keresztelkedik Krisztusban és hisz Krisztusban, dc
nem beszél minden nyelven, arról nem kell hin
nünk, hogy megkapta a Szentlelket? Távol legyen,
hogy ilyen csalárdságot tartsunk szivünkben. Bi
zonyosak vagyunk abban, hogy rnindegyik ember
megkapja, ám abban a mértékben telik meg a hit
edénye, amilyennel a forráshoz járult. De mond
hatja-e valaki, ha most is megkapják, miért nem
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beszél senki sem minden nép nyelvén? Mert már
maga az Egyház beszél minden nép nyelvén.

In Joan. Evang. tr. p, 7.

Csalódásuk rniatt az emberek vagy nem vállal
ják a jobb életet, vagy vaktában fognak ahhoz.
Mert akkor is, amikor dicsérni akarnak, úgy di
csérnek, hogy nem mondják meg a belekeveredett
rosszat, s akik ócsárolni akarnak, oly irigy és el
ferdült lelkülettel ócsárolnak, hogy bezárják sze
müket a jó előtt és csak a rosszat nagyít ják fel,
ami ott van, vagy úgy vélik, hogy ott van. Ezért
van, hogy minden hivatás, amelyet rosszul dicsér
nek, azaz nem óvatosan dicsérnek, midőn dicsé
retével hívogatja az embereket, azok, mikor oda
jönnek, némely olyan emberre találnak, akiket ott
nem hittek, a rosszakon megütközve visszahőköl
nek a jóktól. Testvéreim, ezt a tanítást életetekre
vonatkoztassátok s úgy hallgassátok, hogy éljetek.

Alralánosságban mondva dicsérik Isten Egyhá
zát: Nagy emberek a keresztények, egyedül a ke
resztények, nagy a Katolikus Egyház; mindnyájan
szeretik egymást, törődnek egymással amennyire
ki-ki képes, imákkal, böjtökkel, himnuszokkal ün
nepel a földkerekség, a béke együttérzésében di
csérik Istent. Hallja ezt talán valaki, akinek nincs



3~(j kri~tus is az Egyh4:{

tudomása, hogy elhallgatták a közéjük vegyült
rosszakat, jön a dicséret hívására, ott találja a be
vegyült rosszakat, akikről nem szóltak neki, rni
előtt jött; megütközik a hamis keresztényeken,
visszalép az igazi keresztények elől.

Viszont a gyűlölkődők, gyalázkodók szidalrnak
ban törnek ki: Ilyenek a keresztények? Kicsodák
a keresztények? Zsugoriak, uzsorások. Nem ők töl
tik-e meg a színházakat és cirkuszokat a játékok
és látványosságok alkalmával, akik ünnepnapokon
a templomokat töltik meg? Iszákosak, falánkak,
irigyek, bántják egymást. Vannak ilyenek, de nem
csak ilyenek vannak.

Ama ócsárló elvakult lélekkel hallgat a jókról,
s ama dicsérő óvatlan lélekkel hallgat a rosszak
ró!. De ha úgy dicsérjük ebben az időben Isten
Egyházát, ahogyan dicséri az Isten írása, mint íme
most mondottam: "Amilyen a liliom a tövisek kö
zött, olyan a barátnöm a leányok között", - hallja
ezt egy ember, megfontolja, tetszik neki a lilium,
belép, tapad a liliomhoz, tűri a tövist. Meg fogja
érdemelni, hogy a Vőlegény dicséretében és csók
jában legyen része, ő mondja: "Amilyen a liliom
a tövisek között, olyan a barátnőm a leányok kö
zött" (Ének. én. 2, 2).

En. in Psalm. 99. 12.
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Mi mást mondunk mi ama eretnekeknek, mint
hogy: "Ismerjétek a békét, szeressétek a békét"?
Igazaknak mondjátok magatokat, de ha igazak
lennétek, a pelyva közt sóhajtoznátok. mint sze
mek. Mert mivel szemek vannak a Katolikus Egy
házban és igaz szemek, azért tűrik el a pelyvát,
amíg a szérűt meg nem forgat ják ...

A katolikus beszéd: nem szabad feladni az egy
séget, nem szabad szétvágni Isten Egyházát. Majd
megítéli Isten a rosszakat és a jókat azután. Ha
most nem lehet a rosszakat a jóktól elválasztani,
ej kell öket viselni egy időre: a rosszak velünk
lehetnek a szérűn, nem lehetnek a csűrben. S talán
azok, akik ma rosszaknak mutatkoznak, holnap
jók lesznek; s akik ma jóságukkal kevélykednek,
holnap rosszaknak találtatnak. Aki tehát alázato
san elviseli ideiglenesen a rosszakat, az jut majd
el az örök nyugalomra. Ez a szó katolikus.

En. in Psalm. 119. 9.

21 Brev14rlum
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AZ EGYHAZ
TANíTO ÉS KORMANYZO HIVATASA

Hogy valaki az emberi atya földi örökségét
megkaphassa, a testi anya rnéhéből kell születnie;
hogy elnyerje a mennyei Atya örökségét, az Egy
ház öléből kell születnie. A halandó atya felesége
által nemzi örökébe lépő fiát; Isten az Egyházból
nemzi fiait, akik nem követni fogják, hanem vele
fognak maradni ... "Ami testből születik, az test,
de ami lélekből születik, az lélek" (Jn. 3, 6). Lelki
leg születünk tehát, s a Lélekben szóval és szent
séggel születünk.

In Joan. Evang. tr. 12, l.

Elsősorban kérlek azt megtartani. ami ebben a
vitában a fő dolog, hogy a mi Urunk Jézus Krisz
tus, amint maga mondja az Evangéliumban, édes
igát és könnyű terhet rakott ránk (Mt. II, 30).
Ezért az Újszövetség népét oly szentségekkel gyűj
törte egybe, amelyek száma igen kevés, hozzájáru
lásuk könnyű, jelentőségük igen kiváló. Ilyen a
Szenthárornság nevével megszentelt keresztség, az
ő testével és vérével való egyesülés, s ami egyéb
a kánoni könyvekben átadva lett, kivéve azt, ami
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al: Úszövetség népét szívük állapotának és a pró
féták idejének megfelelően a szolgaság igájával
terhelte, amiről Mózes öt könyvében is olvasunk.

Az. pedig, amit nem a Szentírás, hanem a hagyo
mány alapján őrzünk, amit az egész földön tar
tanak, ismeretes vagy maguknak az apostoloknak
parancsából és rendeletéből, vagy az egyetemes
zsinatokéból, amelyeknek tekintélye a legerőtel
jesebb az Egyházban. Ilyen az Úr szenvedésének,
feltámadásának, mennybernenetelének, a Szentlé
lek eljövetelének évenkénti ünneplése, s más eh
hez hasonló, amelyet a mindenfelé terjedő egye
temes Egyház megtart. Más szokások pedig helyek
és vidékek szerint változnak ... Ami ezekben nyil
vánvalóan nem ellenkezik se a hittel, se a jó er
kölccsel, közömbösnek tekintendő, megtartandó
tekintettel azoknak a közösségére, akik között va
la ki él.

Epist, l4. I-l.

Ne említsem a szinnszta bölcsességet, melynek
ismeretére kevés lelki ember jut el ebben az élet
ben, hogy azt ember létükre valami kis részébell
bár, mégis kétség nélkül megismerjék. A többség
ben lévő tömeget ugyanis nem az értelem éles
sége, hanem a hit egyszerűsége segíti a teljes biz-

21·
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tossághoz. Hogy tehát mellőzzern ezt a bölcsessé
get, amelynek létét a katolikus Egyházban ti nem
hiszitek, van sok más egyéb, ami nagyon igazol
tan az ő ölében tart engem.

Tart a népek és nemzetek egyetértése, tart az
a tekintély, rnely kezdetét a csodákban bírja, a
remény táplálja, a szeretet növeli, a régiség erő

síti. Tart magától Péter apostol székétől kezdő
dően, akire juhai legeltetését bízta az Úr feltá
madása után, a papoknak a jelenlegi püspöki ka
rig húzódó folytonossága. Tart végül maga a ka
tolikus név, melyet oly sok eretnekség közepett
nem ok nélkül kapott egyedül ez az Egyház ...
A keresztény név annyi és oly nagy, igen kedves
köteléke rnélrán tartja a hivő embert a katolikus
Egyházban, még ha értelmünk lassúsága vagy az
élet érdemtelensége miatt még nem is mutatja
magát teljes nyíltságában az igazság ...

Talán az Evangéliumot fogod nekem felolvasni
s abból próbálod igazolni a Manicheus szemé
Iyét, Ha tehát olyan valakire találsz, aki még nem
hisz az Evangéliumnak, mit teszel, ha azt mondja
neked: nem hiszek? Bn pedig nem hinnék az
Evangéliumnak, ha nem indítana rá a katolikus
Egyház tekintélye... Ha tehát igazolni akarod
magad, hagyd az Evangéliumot. Ha az Evangé
liumhoz tartod magad, én azokhoz tartom magam,
akiknek a parancsára hittem az Evangéliumnak;



Az Egyhá.. tanító hivatása 325

s az ő parancsukra neked egyáltalában nem hi
szek.

Contra Epistolam Manichaei (Fundamenti 1.) c. 4-l.

Mit jelent: "Atyáid helyébe fiaid születnek"?
(44. Zsolt. 17). Atyákul küldettek az apostolok, az
apostolok helyébe fiaid születtek, püspöknek állít
tattak. Mert a püspökök, akik ma az egész világon
vannak, honnan születtek? Maga az Egyház atyák
nak nevezi őket, maga nemzette őket s maga he
lyezte őket az atyák székébe. Ne gondold hát ma
gad elhagyatottnak, ha nem látod Pétert, nem lá
tod Pált, ha nem látod azokat, akiktől születtek:
sarjadból nőtt ki számodra az atyaság.

En. in Psalm. 44. p.

Az őrkődésre vonatkozik az Apostol mondása:
"Félek, hogy amint a kígyó félrevezette Évát álnok
ságával, úgy a ti értelmetek is megromlik és elfor
dul a Krisztus iránt való egyenes lelkülcttől" (II.
Kor. II, 3). Őrködött ő, őr volt, amennyire képes
volt; őrködött azok felett, akiknek élén állott. S a
püspökök ezt végzik. Mert azért emelték maga
sabbra a püspök helyét, hogy ők maguk ügyelje-
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nek fel s mintegy őrizzék a népet. Mert amit gö
rögül püspöknek neveznek, azt latinul felügyelő

nek értelmezzük: mert felügyel, mert felülről néz...
S arról a magas helyről veszedelmes a számadás,
ha nem állunk itt azzal a szívve!, hogy alázatos
ságban lábaitok alatt legyünk, s imádkozzunk ér
tetek, hogy aki ismeri gondolataitokat, őrködjön

azok felett.

En, in Psalm. 126, 3.

Figyelj arra is, amit az Apostol mond: "Talán
próbára akarjátok tenni a belőlem szóló Krisz
tust?" (II. Kor. 13, 3). S fontold meg, amit nem Pál,
hanein Krisztus mondott általa... "Hirdesd az
igét, akár alkalmas, akár alkalmatlan" (II. Tim.
4, 2). Figyeld meg azt is, hogy midőn Titus szá
mára fejtegeti, milyennek kell lennie a püspök
nek, azt is mondta, állhatatosnak kell lennie az
igéhez hű tanításban ... Kétségbevonhatatlan pa
ranccsal megerősítette, hogy a püspöknek az egész
séges tanítás alapján meg kell cáfolnia és le kell
intenie a fecsegő és ámító embereket. Ebből tu
dom, hogy ez számomra is parancs: végzem erőm

höz képest; ebben a munkában tartok ki állhata
tosan annak segítségéve!, aki a parancsot adta.

Contra Cresconium donaeistam r. 9. 12.
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Amíg az Úrtól távol s a hit, nem a szemlélődés
állapotában zarándokolunk, (II. Kor. j, 6-7), ép
pen a hit által Krisztus hátát, azaz testét kell lát
nunk; vagyis a hit szilárd alapján kell állnunk,
ezt jelenti a szikla, S azt ilyen biztos őrhelyről

szemléljük, azaz a katolikus Egyházban, arról
mondatott: "Erre a sziklára építem Egyházamat"
(Mt. 16, 18).

De Trin. rr, 17, 28.

Az ész ellen egy józan ember sem, az írás ellen
egy keresztény sem, az Egyház ellen egy béke
szerető ember sem vélekedik.

De Trin. IV. 6. 10.

AZ EGYHAZ SZENTSÉGEI

"Jöttek hát a katonák, és az elsőnek ugyan meg
törték a lábszárát és a másiknak is, kit megfeszí
tettek ővele. Mikor pedig Jézushoz értek, látták,
hogy már meghalt, nem törték meg lábszárár, ha
nem egyik katona lándzsával megnyitotta oldalát,
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rnelyből legott vér és víz folyt ki" (Jn. 19, 32-33).
Óvatos szót használt az evangelista, hogy ne
mondja: megütötte, vagy megsebezte oldalát, vagy
valami mást; hanem: "megnyitotta", hogy azon
valamiképp az életnek az ajtaja táruljon fel, rnely
ból az Egyház szentségei áradtak. Nélkülük nem
lépünk be az életbe, amely az igazi élet. Az a vér
a bűnök bocsánatára ömlött ki, az a víz az üdvös
ség serlegét vegyíti, fürdőt is, italt is nyújt.

Ennek volt az előjele, midőn Noé parancsot ka
pott, hogy a bárka oldalára ajtót készítsen (Gen.
6, 16), amelyen bemenjenek a vízözöntől megkí
méit állatok, az Egyház előképei. Ezért lett al
kotva az első asszony az alvó férj oldalából, (ua.
2, 22) S neve az élők élete és anyja lett (ua. ;,
20). Nagy jónak volt ez ugyanis a jelképe, a pa
rancs-sértés nagy rosszasága előtt. Ez a második
Adám fejét lehajtva szenderült el a kereszten,
hogy hitvestárs alkottassék abból, ami a halálra
szenderültnek oldalából kifolyt. O, halál, melyből
életre kelnek a halottak! Mi tisztább annál a vér
nél, rni üdvösségesebb annál a sebnél?

ln Joan. Evang. tr. IlO, Z.

Akár igaz az, akár hamis, semmi néven nevezett
vallásba sem lehet az embereket beolvasztani, ha
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valami látható jel vagy szentség közössége nem
egyesíti őket. Ezeknek a szentségeknek az ereje
kimondhatatlanul sokat ér, s azért megvetésük
szentségtörőkké tesz. Mert kegyetlen annak a
megvetése, ami nélkül nem lehet teljes a vallásos
kegyelet.

Contra Faustum Manichaeum XIX. ll.

Egy jelnek szolgál, aki valamit jelző dolgot mű
vel vagy tisztel anélkül, hogy tudná, hogy az mit
jelent. Aki azonban istenileg rendelt hasznos jelt
rnűvel, vagy tisztel, melynek erejét és jelentőségét

érti, nem azt tiszteli, ami látható, vagy tovatünik,
hanem inkább azt, amire az ilyenek mind vonat
koztatandók. Az ilyen lelki és szabad ember a
szolgaság idejében is, amelyben a testi lelküle
tűeknek nem célszerű ama jeleket felfedni, azok
igájával kell őket megszelidíteni. Ilyen lelki em
berek voltak a pátriárkák és próféták s Izrael né
pében mindazok, akik által a Szentlélek a Szent
írás segítségét és vigasztalását szolgáltatta.

Miután azonban a mi időnkben a mi Urunk fel
támadásával szabadságunk legnyilvánvalóbb bizo
nyítéka felragyogott, nem vagyunk megterhelve
ama jelek nehéz szolgálatával, amelyeket már ér
tünk, A sokféle jcl helyett maga az Úr és az apos-
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toli tanítás csak keveset rendelt el, éspedig olya
nokat, amelyek elvégzése könnyű, értelmük igen
magasztos, megtartásuk igen kegyeletes. Ilyen a
keresztség szentsége és az Úr testének és vérének
al ünnepe.
Midőn valaki ezeket felveszi, a tanítás által be

avatva tudja, hogy azok mire vonatkoznak úgy,
hogy azokat nem testi szolgalelkűséggel, hanem in
kább lelki szabadsággal tiszteli. Amint azonban
szolgai gyöngeség jele, ha valaki a betűt követi
és a jeleket az általuk jelzett dolgoknak veszi, épp
úgy rossz úton járó tévely a jeleket haszon nél
küli dolgoknak értelmezni. Aki pedig nem fogja
fel a jel értelmét, de mégis annyit ért, hogy az
jel, az sem görnyed a szolgaság alatt. Jobb nem
ismert, mégis hasznos jelek nyomása alatt állni,
mint azokat haszontalanoknak értelmezve a szol
gaság igájából kiszabadított nyakat a tévely hur
kába kötni.

De doctr. chr. III. 9. Il.

A szentségre vonatkozólag, melyet felvesz, első

sorban jól elméjébe kell vésni", hogy bár a ter
mészetfeletti valóságok külső jelei láthatók, ben-

* A keresztség felvételére készülő jelöltnek.



Az Egyház szentségei ~31

nük mégis valami láthatatlant tisztelünk, s hogy
az áldás által megszentelt dolgot nem úgy kell te
kinteni, amint az a kőzönscges használatban tör
ténik. Azután azt is meg kell neki mondani, mit
jelentenek a szavak, rnclyckct hall s mit hoz a lel
kében létre az, aminek egy dolog jelképét viseli.

De catechizandis rudibus 26, ja.

"Ti már tiszták vagytok a tőlem kapott tarutas
hatására" (Jn. lj, 3). Miért nem mondja: Ti már
tiszták vagytok a keresztség által, mely lemosott
benneteket, hanem: "a tőlem kapott tanítás hatá
sára", ha nem azért, mert a vízben is az ige tisztít
meg. Vedd el az igét és mi egyéb a víz, mint víz?
Az elemhez hozzájárul az ige és szeritség lesz, ez
maga is, mint a látható ige. Mert ezt is mondta,
mikor a tanítványok lábát mosta : "Aki meg van
mosva, annak csak lábát kell megmosni, akkor egé
szen tiszta lesz" cln. 13, 10).

Honnan van az a nagy ereje a víznek, hogy a
testet érinti és a szívet lemossa, ha nem a szónak
ahatásából : nem azért, mert mondják, hanem
mert hiszik? Mert magában a szóban is más a to
vatűnő hang és más a marandandó erő. "A hit
igéje az, melyet hirdetünk", mondja az Apostol,
"ha száddal vallod, hogy Jézus az Úr és szívcdben
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hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt halottaiból,
üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra. a
szóbeli megvallás az üdvösségre szolgál" (Róm.
10, 8-10) .. . .

"A hit igéje az, melyet hirdetünk", ez szenteli
meg kétségtelenül a keresztséget is, hogy az meg
tisztíthasson. Krisztus ugyanis, ki velünk szőlőtő,
az Atyával szőlőrnűves "szerette az Egyházat és
feláldozta magát érte". Olvasd az Apostolt s lásd,
mit fűz hozzá: "hogy megszentelje", úgymond, "a
víz fürdőjében az élet igéjével" (Efez. 5, 2.5-2.6).

Semmiképp sem tulajdonítaná a tisztulást a fo
lyékony és tovatűnő elemnek, ha nem adatnék
hozzá "igéjével". A hitnek ez az igéje oly sokat
ér Isten Egyházában, hogy általa megtisztul a hívő,

a felajánló, az áldó, a meghintő. a kicsiny gyermek
is, bár még nem képes szívben hinni a megigazu
láshoz és szóval megvallani az üdvösségre. Mindez
a szó által történik, melyről az Úr mondja: "Ti
már tiszták vagytok a tölem kapott tanítás hatá
sára".

In Joan. Evang. tr. 80, 3.

Ha tudni akarod, megkaptad-e a Szentlelket,
kérdezd meg szívedet, nehogy esetleg felvéve a
szentségct, ne vedd fcl a szentség erejét is. Kér-
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dezd meg szívedet, s biztos lehetsz, ha meg van
abban testvéred szeretete. Nincs szeretet Isten
Lelke nélkül. Ezért kiáltja Pál: "Isten szeretete
kiárad szívünkbe a ránk árasztott Szeritlélek ál
tal" (Róm. j, j).

In Epistolam Joannis tr. 6, 10.

Létezhet a szőlővessző látható formája a tökén
kívül is, de a gyökér láthatatlan életéhez csak a
tökén át lehet jutni. Ezért a szentségek látható je
leit, melyeket hordoznak és ünnepelnek azok, akik
leváltak Krisztus testének egységéről. nyújthatják
a jámborság formájául, de a jámborság láthatat
lan és lelki ereje azokban nem lehet, amint az em
ber érzékelj képessége sem követi a testéről le
vágott tagot.

Sermo 7', 32.

AZ úJJASZüLETÉS ÉS A BONBANAT SZENTSÉGE

Midön az Apostol ... azt mondja: "Amint egy
nek a bűne miatt büntetés szállt minden emberre,
úgy életet adó megigazulás is minden emberre egy-
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nek az igazvolta rniatt" (Róm, 5, 18.) - eléggé fel
tárja, nem születik ember Adámtól a büntetés bi
lincse nélkül, s nem szabadul ember a büntetés
től másképp, csak a Krisztusban való újjászületés
által.

Miután az egy ember által okozott büntetésről

s az egy ember által kapott kegyelemről szólott,
amilyen terjedelemben azt levelében szükségesnek
ítélte, utána közli a szent keresztségnek Krisztus
keresztjében rejlő nagy titkát olyan módon, hogy
megértsük, a Krisztusban való keresztség nem
más, mint Krisztus halálának hasonmása. A ke
resztrefeszített Krisztus halála pedig nem más,
mint a bűnbocsánat hasonlósága. Amint tehát
őbenne igazi halál történt, úgy bennünk is a bű
nök igazi bocsánata, s amint ő valóban feltámadt,
úgy bennünk is valóságos legyen a megigazulás ...

Ha tehát így kimutatja, hogy meghaltunk a
bűnnek, mivel Krisztus halálában keresztelkedtünk
meg, bizonyosan a kisdedek is, akik Krisztusban
megkereszteltetnek, meghalnak a bűnnek, mere ők

is az ő halálában keresztelkednek meg. Mert rnin
den kivétel nélkül mondja: "Mindnyájan, akik
megkeresztelkedtünk Jézus Krisztusban, az ő ha
lálában keresztelkedtünk meg" (Róm. 6, 3). Ezt
annak bizonyságára mondja, hogy meghaltunk a
búnnek.

De milyen bűnnek halnak meg a kisdedek ;12
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újjászületésben, ha nem annak, amelyet a születés
sel vontak magukra? Ezért rájuk is vonatkozik,
amit folytatólag mond: "A keresztség által ugyanis
vele együtt a halálba temetkeztünk, hogy amint
Krisztus az Atya dicsősége által feltámadt halot
taiból, úgy mi is új életet éljünk ... Ezért úgy te
kintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűn

nek, de éltek az Istennek Krisztus Jézusban"
(Róm. 6, 3-ll.) ...

Mindaz tehát, ami Krisztus keresztjére, temeté
sére, harmadnapon történt feltámadására, menny
bemenetelérc. az Atya jobbján való ülésére vonat
kozik, úgy történt, hogy ezek a dolgok nemcsak
titokzatos értelmű szavaival, de nyilvánvaló tet
teivel is előképei legyenek a földön történő ke
resztény életnek.

Enchir. 14. P-H.

A régi igazaknak nem volt vétkük, ha nem ré
szesültek a körülmetélésben. Később azonban,
midőn Isten megparancsolta Abrahámnak és utó
dainak a körülmetélést, elmulasztása már súlyos
bűnt képezett. Éppenúgy, miután az Úr Krisztus
Egyházában az Újszövetség szentségeként a testi
körülmetélés helyett a szent keresztséget adta, és
a legkifejezettebben megmondta: "Aki újra nem
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születik vízbél és Szentlélekből, nem mehet be Is
ten országába" (Jn. 3, 5), - már nem kell keres
nünk, ki mikor lett megkeresztelve. Hanem akik
ről csak olvasunk, hogy Krisztus testében, mely
az Egyház, a mennyek országába tartoznak, raj
tr k csakis a megkeresztelteket érthetjük. Hacsak
némelyeket a szenvedés szüksége nem látogatott
meg s nem akarván Krisztust megtagadni. megöl
ték őket, mielőtt megkeresztelkedtek volna. Ezek
nek maga a szenvedés számíttatott be keresztségül.

Epist. 265. 4.

A hit az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében az
én uralkodómnak a jegye. Megparancsolta, hogy
czr a jegyet véssék katonáiba, vagy inkább köve
tőibe, akiket majd táborába gyűjtenek. mondván:
"Menjetek, kereszteljétek meg a népeket az Atyá
nak és Fiúnak és Szentléleknek nevében" (Mt, 28,
19). Mivel tudta Pál, hogy az Úr mondására kell
minden hívőbe belevésni ama jegyet, megriadt
azoktól, kik Pálé akartak lenni s rnondta azoknak:
"Talán Pál nevében kereszteltek meg benneteket?"
(r. Kor. I, 13).

Sermo ad Caesarensis Ecclesiae plcbern 3.
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Amint írva van, haragjában Isten nem tartva
vissza irgalmasságát, a nyomorultak egyéb vígasz
talása mellett, melyet szüntelenül nyújt az emberi
nemnek, az idők telj én, amikor annak megvalósi
tását alkalmasnak ítélte, elküldte egyszülött Fiát
(Gal. 4, 4), ki által mindent teremtett, hogy Isten
maradva emberré legyen s közvetítő Isten és az
emberek között az ember Krisztus Jézus (I. Tim.
2, j). A benne való hit által kell azoknak, akik
az újjászületés fürdője által feloldoztattak minden
bűnnek az adósságától, ti. mind az eredeti bűntől,
melyet a születés von maga után, ellene lett leg
inkább az újjászületés rendelve, mind a többiek
nek, kik rossz életükkel követték el a bűnt, szaba
dulniok az örök kárhozattól és élniök a hitben,
reményben, szeretetben, hogy ez életben zarándo
kolva s küzdelmes és veszedelmes kisértésekben
bár, de Isten testi és lelki vigasztalásai kőzt ha
ladjanak az ő látására, tartva az útat, ami nekik
adatott Krisztusban.

De mivel még őbenne járva sincsenek bűn nél
kül, ennek az életnek gyöngeségében lopódzik az
beléjük, adta az irgalmasság üdvös orvosságát,
mely támogatja imái kat, amelyben arra tanította
öket: "Bocsásd meg a mi vétkeinket, amint mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek" (Mt. 6,
12).

Ezt rnűvcli az Egyház, boldog reménységgel e

~ Breviárium
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terhes életben. Péter apostol apostolságának el
sőbbsége alapján jelképes egyetemességgel ezt az
Egyházat képviselte. Mert ami őt önmagában il
leti, természet szerint ember volt, kegyelem sze
rint keresztény, bőségesebb kegyelem alapján az
egyik éspedig az első apostol. De az egész Egyhaz
jelképévé lett, midőn neki mondatott: "Neked
adom a mennyország kulcsait, s amit megkötsz a
földön, megkötött lesz a mennyben is, és amit fel
oldasz a földön, a mennyben is feloldott lesz".

Ezt az Egyházat ebben a világban zivatar, ára
dás, viharok módjára különböző kísértések ráz
kód tatják meg, de nem omlik össze, mert sziklára
van alapozva, Péter erről kapta nevét. Mert nem
Péterről hívják a sziklát, hanem a szikláról Pé
tert, amint Krisztust sem a keresztényről, hanem
Krisztusról a keresztényt. Azért mondja ugyan
is az úr: "Erre a sziklára építem Egyházamat",
mivel Péter mondotta: "Te vagy Krisztus, az élő
Isten Fia" (Mt, 16. 16-19). Tehát, mondja, erre a
sziklára, rnelyet megvallottál, építem Egyháza
mat ... így hát az Egyház, mely Krisztusban van
megalapozva, a mennyek országának kulcsait kapta
meg Péterben, azaz a bűnök megkötésének és fel
oldásának hatalmát.

In Joan. Evang. tr. 124, l,
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Lázár felemelkedett, kilépett a sírból, de meg
volt kötözve, mint az emberek, akik a bűnvallo

másnál vezekelnek. Már kiléptek a halálból, mert
nem tennének vallomást, ha nem léptek volna
abból ki. Maga a bevallás kilépést jelent a rej
tekből és sötétségből. De mit bízott az úr Egy
házára? Azt mondja: "Amit feloldotok a földön,
fel lesz oldva a mennyben is" (Mt, 18, 18). Követ
kezőleg, ha Lázár kilépett, mivol Isten irgalmas
sága jóságát gyakorolta rajta, vezesd a rejtetten
halott, rothadó embert a bünvallomáshoz; a töb
bit már teljesíti az Egyház szolgálata: "oldjátok
fel őt, hogy járni tudjon" (Jn. II, 44).

Sermo II 2, B.

AZ EUCHARISZTIA

"tn vagyok a mennyből alászállott élő kenyér".
tlő, mert a rnennyből szállottam le. A mennyből
hullott a manna is, de a manna árnykép volt, ő
pedig az igazság. "Aki e kenyérből eszik, örökké
él; a kenyér rnelyet adni fogok, az én testem a vi
lág életéért" (Jn. 6, jI). Mikor fogná fel a test,
hogya kenyeret testnek nevezte? Testnek mondja,
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mit a test nem fog fel s annál kevésbé fogja fel
a test, mert testnek mondja. Ettől ugyanis meg
riadtak, azt mondták, ez sok részükre; úgy hitték,
ez nem lehetséges. "Ez az én testem" mondá ".1
világ életéért".

Ismerik a hívek Krisztus testét, ha nem hanya
golják el, hogy Krisztus teste lehessenek. Krisztus
testévé kell lenniök, ha Krisztus Lelkéből akar
nak élni. Krisztus Lelkéből csak Krisztus teste él.
Értsétek meg testvéreim, amit mondottam. Ember
vagy, lelked is, tested is van. Lelkednek mondom,
amit így hívnak, általa vagy ember, mert lélek
ből és testből vagy. Tehát láthatatlan lelked és lát
ható tested van. Mondd meg, melyik rnelyikből él?
Lelked él-e testedből, vagy tested lelkedből? Min
denki, aki él, válaszol rá, aki pedig nem tud erre
válaszolni, nem tudom, él-e; mit válaszol minden
ki, aki él? Testem mindenesetre lelkemből él!

Akarsz hát te is Krisztus Lelkéből élni? Légy
Krisztus testében. Mert vajon az én testem a re
lelkedből él-c? Az én testem az én lelkemből, a
tied a tiédből. Krisztus teste csak Krisztus Lelké
ből élhet. Ezért Pál apostol, rnidőn magyarázza
nekünk ezt a kenyeret, azt mondja: "Mi sokan egy
kenyér, egy test vagyunk" (I. Kor. 10, 17).

0, jóság szentsége! 0, egység jegye! 0, szerétet
köteléke! Aki élni akar, van hol élnie, van rniből
élnie. Járuljon ide, higyjen; tagozódjék be a testbe.
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hogy az éltesse. Ne riadjon vissza a tagok szővet
ségétől ; ne legyen rothadó tag, mely levágást ér
demel; ne legyen elnyomorodott, melyért szégyen
keznek; legyen beilleszkedő, egészséges, álljon szi
lárdan a testben, éljen Istennek Istenből; fáradoz
zon most a földön, hogy azután majd uralkodjék
a mennyben.

In Joan. Evang. tr. 26, '3.

"Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet,
annak örök élete van" (Jn. 6, 54). Ebben tehát
nincs része annak, aki ezt a kenyeret nem eszi és
ezt a vért nem issza. Mert nélküle múlandó életük
lehet az embereknek, örök életük azonban semmi
esetre. Aki tehát nem eszi az ő testét és nem issza
az ő vérét, nincs abban az élet; s aki eszi az ő

testét és issza az ő vérét, az az életet bírja. Mind
kettőre megfelel, amint tovább mondja: "örök
élete".

Nem úgy van ezzel az étellel, mint amelyet a
múlandó élet fenntartása végett veszünk magunk
hoz. Mert aki ezt nem veszi magához, nem fog
élni; de azért, aki azt magához veszi, scm fog élni.
Mert lehetséges, hogy sokan, akik azt magukhoz
vették, öregség, betegség, vagy valami egyéb ok
kővetkeztéberr meghalnak. Am azzal az étellel és
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itallal, azaz az Úr testével és vérével nem úgy van.
Mert amint az, aki azt nem veszi, nem bírja az
életet, úgy aki ezt veszi, bírja az életet, mégpedig
al' örök életet.

In Joan. Evang. tr. 26, Il.

"Aki eszi az én testemet és issza az én vérémet,
bennem marad és én őbenne" (Jn. 6, 56). Azt az
ételt enni és azt az italt inni tehát annyit jelent,
mint Krisztusban maradni és őt, ki nálunk marad,
magunkban bírni. Ezért aki nem marad Krisztus
ban, s akiben nem marad Krisztus, kétségtelenül

. nem eszi az ö testét, sem nem issza az ö vérét (ha
bár testileg és láthatólag fogai val érinti Krisztus
testének és vérének szcntségét). Inkább ezt az oly
nagy szentséget ítéletére eszi és issza, mert tisztá
talan lélekkel merészel Krisztus szentségeihez já
rulni. Azokat csak az veszi magához méltóan, aki
tiszta, Róluk van mondva: "Boldogok a tisztaszí
vűek, mert ők meglátják Istent" (Mt. 5, 8).

"Amint", úgymond, "engem küldött az élő Atya
és én az Atya által élek, úgy aki engem eszik, én
általam él" (Jn. 6, 57). Nem azt mondja: amint én
eszem az Atyát és az Atya által élek, úgy aki en
gem eszik, ő is általam fog élni. Mert a Fiú az
Atyában való részesedés által nem lesz jobb, ki
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vele együtt született, mint ahogy a testével és vé
rével való egyesülés által, amit ama evés és ivás
jelent, a Fiúban való részesedés által mi jobbá le
szünk. Mi tehát általa élünk, midőn esszük őt, azaz
midőn befogadjuk őt, magát az örök életet, amit
nem birtokolunk magunkból ...

"Ez a mennyből alászállott kenyér,": hogy evén
éljünk, mivel az örök életet magunkból nem bír
hat juk. Azt mondja: "Nem úgy, mint atyáitok a
mannát ették és meghaltak: aki e kenyeret eszi,
örökké élni fog" (Jn. 6, j9). Hogy tehát azok meg
haltak, úgy akarja érteni, hogy nem élnek örökké.
Mert idővel bizonyára azok is meghalnak, akik
Krisztust eszik, de örökké élnek, mert Krisztus az
örök élet.

In Joan. Evang. tr. 26. 18-20.

Mit jelent a mondás: "Aki bennem marad, és
én őbenne" (Jn. 6, 57 és lj, j)? Mi mást, mint amit
a vértanúk hallottak : "Aki állhatatos marad mind
végig, az üdvözül" (Mt. 24, 13). Hogyan maradt
őbenne Szent Lőrinc? ... Maradt a kísértésig, ma
radt a zsarnoki kihallgatásig, maradt a kemény fe
nyegetésig, maradt a megöletésig, de nem elég,
maradt a kegyetlen kínzatásig. Mert nem ölték
meg rögtön, hanem a tűzben kínozták; hagytá~
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sokáig élni, vagy inkább nem sokáig hagyták élni,
hanem kényszerítették, hogy lassan haljon meg.
Tehát abban a hosszú halálban, azok között a kín
zások között, nem érezte a kínokat, mert jól evett
és ivott, mintegy túltáplálkozott azzal az eledellel,
ós megittasodott attól a kehelytöl. Mert ott volt.
aki mondotta: nA Lélek az, aki éltet", a test ugyan
éget, de a szellem éltette a lelket.

In Joan. Evang. tr. 27, 12.

Kérdezem, mi az Úr lábainak zsámolya s az
írás feleli nekem: "A föld lábaim nak zsámolya".
Habozva Krisztushoz fordulok, mert öt keresem
itt s megtalálom hogyan lehet istengyalázás nél
kül imádni a földet, istengyaJázás nélkül imádni
lábai zsámolyát. Mert ö a földböl vett testet, rni
vel a test il földből van és Mária testéből vette
fel a testet.

S mivel a tényleges testben járt itt, a tényleges
testet is adta eledelül az üdvösségre. De senki nem
veszi ezt a testet anélkül, hogy elébb nem imádná.
Megtaláltuk már, hogyan imádjuk az Úr lábainak
zsámolyát, azaz az Úr lábainak ilyen zsámolvat s
nemcsak nem vétkezünk, ha imádjuk, dc vétke
zünk, ha nem imádjuk. De vajon éltet-e a test?
Maga az Úr mondta, mikor ugyanannak a föld-
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nek ugyancsak az átadásáról szólott: "A Lélek az,
ami éltet, a test nem használ semmit" ... Akkor
pedig, mikor ezt az Úr átadta, a maga testéről
mondta: "Aki nem eszi az én testemet, nem lesz
abban az örök élet".

En. in Psalm. 9S. 9.

"Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma",
ezen a kérésen nagyon jól érthető az Eucharisztia
is, a te mindennapi ételed. Mert tudják a hívek,
mit vesznek magukhoz s jó nekik a mindennapi
kenyeret magukhoz venni, amire ebben az időben
szükségünk van. Magukért könyörögnek, hogy jók
legyenek, hogy a jóságban, a hitben, a jó életben
állhatatosak legyenek. Erre vágynak, ezért imád
koznak, mert ha nem tartanak ki a jó életben, el
választódnak attól a kenyértől . " Úgy éljünk,
hogy a te oltárodtól el ne szakadjunk.

Sermo IS. ,.

Vannak, akik azt tartják, ezek a látható áldoza
tok megfeleltek más isteneknek, de az igaz Isten
nek, minthogy láthatatlan, láthatatlan áldozatok
valók s nagyobbak a nagyobbnak, jobbak a jobb-
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nak, amilyenek a tiszta léleknek és a jóakaratnak
a szolgálatai. Az ilyenek tényleg nem veszik tu
domásul, hogy ezek az áldozatok a belsőnek ép
pen úgy jelei, mint a hallható szó jele a dolgok
nak.

Ennélfogva, amint kérésünket és dicséretünker
kifejező szavakat ahhoz intézzük, akinek felajánl
juk szívünk általuk jelzett érzéseit, ugyanígy, rni
dőri áldozatot mutatunk be, nem másnak juttat
juk a felajánlandó látható áldozatot, mint annak,
akinek szívünkben magunknak kell láthatatlan
áldozatának lennünk. Ekkor helyeselnek nekünk s
örvendenek velünk s erejükhöz képest segítenek
ebben az Angyalok s a jóságban és istenszeretetben
hatalmasabb felsőbb Erősségek ...

Ezért az igazi Kőzvetitő, amint szolga alakjót
felvéve közvetítő lett Isten és az emberek között,
az ember Krisztus Jézus, bár Isten alakjában az
Atyával fogadja az áldozatot, kivel egy Isten is,
mégis szolga alakjában inkább akart áldozat lenni,
mint áldozatot fogadni, nehogy alkalmat adjon
bárkinek is arra a hiedelemre, hogy valami teremt
ménynek kell áldozatot bemutatni. Ezáltal pap is,
maga az áldozat bemutatója, maga az áldozat is.

Azt akarta, hogy ennek a ténynek naponkénti
ünneplése legyen az Egyház áldozata, mely midőri
neki, a fejnek teste, magát őáltala tanulja felál
dozni. Ennek az igaz áldozatnak sokféle előképe
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volt a szentek tiszteletreméltó áldozata, hogy a
sokféle ezt az egyet ábrázolja, sokféle szó gyanánt
egy dolgot fejezzen ki, hogy untalan sokszor erre
figyelmeztessen. Ennek a legfőbb és igaz áldozat
nak adta át a helyet minden hamis áldozat.

De Civ. Dei X. 19-20.

Nem tagadható, hogy az elhunyt lelkeknek cny
hülést hoz élő hozzátartozóik kegyelete, mikor
értük a Közvetítő áldozatát bemutatják, vagy ala
mizsnát adnak az Egyházban. Am ez azoknak vá
lik javára, akik életükben megérdemelték. hogy
később majd ez javukra legyen. Van ugyanis olyan
életmód, mely sem annyira jó, hogy ne lenne
ilyenre szüksége a halál után, sem annyira rossz,
hogy ne válna javára a halál után. Van valóban
olyan jó élet, amely ezt nem kívánja; s viszont
van olyan rossz élet is, amelyen az életből való
távozással ezek nem segítenek. Ezért itt szerzünk
minden érdemet, ami ezen élet után enyhülésünkre
vagy megterhelésünkre válik. Senki se adja át ma
gát pedig annak a csalódásnak, hogy amit itt el
mulasztott, halálával majd Isten érdeméül tudja
azt be.

Amit tehát az Egyház a halottak ajánlásával
gyakorol; nem áll ellentétben ama apostoli kije-
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1cntéssel, mely azt mondja: "Mindnyájunknak
meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt,
hogy ki-ki elvegye, amit testi életében érdemelt,
aszerint, amint jót vagy gonoszat tett" (II. Kor.
j, 10). Mert ezt az érdemet is, hogy azok így ja
vára legyenek, ki-ki testi életében szerezte meg a
maga számára.

Enehir. 29. 110.

Anyám. elmúlásának napja közeledtével, nem
gondolt arra, hogy teste díszes temetésben része
süljön, vagy fűszerekkel bebalzsamozzák, választé
kos síremlékre sem vágyott, s azzal sem törődött,
hogy hazai sírba kerüljön. Nem ilyenfélét hagyott
meg nekünk, hanem csak az volt a kívánsága, em
lékezzünk meg róla oltárodnál, amely előtt egy
napot sem mulasztott el szolgálatodban. Tudta,
hogy ott szolgáltatják a szent áldozatot, mely el
törölte az "ellenünk bizonyító kéziratot" (Kol. z.
14).

Conf. IX. 13. ~6.
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Mindakettő szentség és rnindakettőt bizonyos
felszenteléssel kapja az ember: az egyiket, mikor
megkeresztelik, a másikat, mikor pappá szentelik.
Ezért az Egyházban egyiket sem szabad megismé
telni.

Contra Epistolam Parrncniani II. ll. 28.

Mindig Istené a kegyelem és Istené a szentség.
Az ember csak kiszolgáltatója annak; ha jó, Isten
nel egyesülve marad, és Istennel együtt működik;
ha pedig rossz, általa műveli Isten a szentség lát
ható formáját, a láthatatlan kegyelmet pedig
ő maga adja meg.

Epist. 10j, ll.

Figyeljetek testvérek: Mielőtt a mi Urunk Jézus
Krisztus a keresztséghez járult, (rnert keresztsége
után galamb szállt le, melyből János valami külö
nös dolgot ismert meg a hozzá szóló mondásból:
"Akire látod, hogy rászáll a Lélek galamb alak
jában, és rajta marad, ő az, aki a Szentlélekkel
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keresztel" (Jn. I, 33) megtud ta, hogy ő keresztel
Szentlélekben, de olyan módon, hogy a hatalom
tőle nem megy át a másikra ...

Mert ha a keresztség szentségi volta az érdemek
különbözőségétől függne, minthogy különbözők az
érdemek, különbözők lesznek a keresztségek is s
kiki azt gondolhatná, annál jobbat kapott, minél
jobbnak látszik az, akitől kapta. Értsétek meg test
vérek, maguk a szentek, a jók, akik a galambhoz,
ama Jeruzsálem városának részeseihez tartoznak,
maguk a jók az Egyházban, akikről az Apostol
mondja: "Az Úr ismeri övéit" (II. Tim. 2, 19), kü
löhböző kegyelmek birtokosai, nem egyenlő vala
mennyinek az érdeme; némelyik szentebb a többi
nél, némelyek jobbak a többiné!. Miért van hát
az, ha például valakit egy szerit és igaz keresztel
meg, egy másikat egy másik, akinek Istennél cse
kélyebb az érdeme, csekélyebb a rangja, csekélyebb
az önmegtartóztatása, csekélyebb az életmódja,
mégis mindkettő ugyanegy és egyenlőértékűt ka
pott, ha nem azért, rnivel "Ő az, aki keresztel"?

Hogyan van az, hogy ha keresztel a jó és a jobb,
azért nem kap az egyik jót, a másik jobbat, hanem
bár a kiszolgáltatók közül az egyik jó, a másik
jobb volt, egy és egyenlő, amit kaptak, nem job
bat az egyik, csekélyebbet a másik. Így ha az Egy
ház tudta nélkül, vagy türelméből egy rossz ke
resztel, (mert a rosszakat vagy nem ismerik, vagy
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eltűrik, eltűri k a pelyvát, mígnem megtörténik a
szérű végső tisztítása) az, amit kaptak, egy, nem
különböző a különböző kiszolgáltatók szerint, ha
nem egy és egyenlő, mivel "ő az, aki keresztel".

In Joan. Evang. tr. 6. ;-8.

János tanúskodott róla, mert látta. Milyen ta
núságot adott? ,,0 az Isten Fia" (Jn. I, }4). Szük
séges volt tehát, hogy kereszteljen ő, aki Isten
egyszülött Fia, nem fogadott fia. A fogadott fiúk
az Egyszülött szolgái: az Egyszülötté a hatalom,
a fogadottaké a szolgálat. Lehet, hogy olyan szol
ga keresztel, aki nem tartozik a fiak számához,
mert rossz életet folytat és rosszat cselekszik. Mi
vigasztal bennünket? Hogy "ő az, aki keresztel".

In Joan. Evang. tr. 7. 4.

Ahhoz, hogy valaki igazi pap legyen, szükséges,
hogy ne csak a felszenteléssel, hanem a megiga
zultság állapotával is legyen felruházva, úgy amint
irva ~'an: "Papjaid öltözzenek igazságba" (131.
Zsolt. 9).

Contra lineras Petiliani II. 30. 69.
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Az egyházi személy két dologra tett fogadalmat:
37 életszentségre és a papságra; bensőleg a szent
ségre, mert a papságot -népéért rakta Isten a nya
kába, ami inkább teher, mint tisztesség.

Sermo 315. 6.

Az úr segítségével azt akarjuk nektek nyújtani.
amit ő adott. Jól átgondoljuk és elménkben tart
juk a szolgálat hivatását, hogy ne mint tanítók
szólj unk, hanem mint szolgák; nem tanítványok
hoz, hanem tanulótársakhoz; mert szolgákhoz sem
szólunk, hanem szolgatársakhoz. Egy a mi taní
tónk, iskolája a földön, tanítószéke a rnennyben.

Sermo 292. I.

Te, ki azt akarod, hogy hallgassanak, előbb te
hallgass, és mondd, amit mond valaki a zsoltár
ban: "Hadd halljam meg, mit szól hozzám az úr
isten, hiszen ő békét hirdet népének" (84. Zsolt.
9). Milyen vagyok hát én, ki nem hallom meg.
amit hozzám szól s azt akarom,' hogy mások hall
gassák azt, amit általam hirdet? Halljam előbb,
nagyon is halljam, mit szól hozzám az Úristen,
mert békét hirdet népének. Halljam, sanyargassam
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testem és rabságra vessem, hogy amíg másoknak
hirdetem az igét, magam elvetésre rnéltónak ne ta
láltassam (I. Kor. 9. 27).

En. in Psalm 49. 23.

Azt hiszem, szemetek előtt áll viselkedésünk,
úgy hogy talán mi is el merjük mondani, habár
nagyon nem vagyunk hozzá hasonlók, amit az
Apostol mondott: "Legyetek követőim, mint ahogy
én Krisztus követője vagyok" (I. Kor. 4, 16). '!' S
azért nem szeretném, ha bárkinek is alkalmat ad
nék magamról a rossz életre. "Gondunk van
ugyanis a becsületre", amint mondja ugyancsak az
Apostol "nemcsak Isten, hanem az emberek előtt
is" (II. Kor. 8, 21).

Magunk számára elégséges lelkiismeretünk; szá
motokra van becsületünk, nem a mi hatalmunk
ban áll az, annak nálatok kell lenni. Tartsátok
meg amit mondtam és különböztessetek. Két do
log a lelkiismeret és a becsület. A lelkiismeret szá
modra, a becsület felebarátod számára van. Aki
lelkiismeretében bízva elhanyagolja becsületét, ér
zéketlen ember: különösen, ha olyan helyre van
állítva, amelyről azt mondja az Apostol tanítvá-

• A megöregedett püspök beszédei.

23 Breviárium
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oyáoak irva: "Magad járj elől jó példával rnin
denben" (Tit. 2, 7).

Sermo 311. I.

Akik szeremek bennünket, keresik, amit dicsér
hetnek bennünk; akik pedig gyűlölnek, lehúznak
bennünket. Önmagunknak pedig a kettő között
középre állítva, Urunk segitségével úgy kell élet
módunkat meg becsületünket is megőrizni, hogy
dicsérőink ne szégyenkezzenek a gyalázók rniart.

Sermo )16. 1.

Én, kit Isten irgalmaból püspökötöknek láttok,
fiatalon jöttem ebbe .1 városba, mint közületek so
kan tudják. Kerestem, hollétesíthetnék monostort,
ahol testvereimmel együtt élhetnék. A világi élet
minden reményéről lemondram. ami lehettem vol
na, nem akartam lenni, dc nem kerestem azt scm,
arnivé lettem ... Uramnak a gyülekezetében nem
választottam a felsőbb helver. hanem az alacso
nyábbat és a megvetettet. neki tetszett rnondani
nekem: "Jőjj feljebb" ...

Megragadtak, pappá szcntcltck s ezen a fokon
át jutottnrn a püspökségre. Semmit scm hoztam
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magammal ebbe az egyházba, csak abban a ruhá
ban jöttem, ami akkor rajtam volt. S mivel úgy
terveztem. hogy monostorban élek majd testvé
reimmel, szándékomat és akaratomat megtudva
'l buldogemlékü öreg Valerius adományozta ne
kem azt a kertet, amelyben van must a monostor*
l] ozzálurtarn jószándékú testvérek összehozásához.
akik hozzám hasuniók, akiknek semmijük sem volr,

'miut nekem scm. S követtek engem, hogy amint én
csekély szegénységemen túlad tam és elosztottam
azt a szegények kőzőtt, úgy tegyenek azok is, akik
velern akartak lenni, hogyaközösből éljünk. Ami
nagy és igen gazdag birtokunk pedig legyen rnag.i
al Isten .

. Sermo Jlj. 2.

"Ezeken nincs hatalma a második halálnak'
ehhez a mondáshoz hozzáadja és mondja: "hanem
Istennek és Krisztusnak papjai lesznek és vele ural
kodnak ezer esztendeig" (Jel. 20, 6). Ez persze
nemcsak a püspökökről és a presbiterekről szól,
akiket sajátos értelemben jelenleg is papoknak hív
nak az Egyházban, hanem amint mindnyájunkat

* Szent Agoston papjaitól megkívánta a közös életet.

igl élt maga is velük szerzetcsi szellemben.

23*
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keresztényeknek mondanak, tekintettel a titokza
tos krizmára*, úgy mindannyian papok, mert tag
jai az egy Papnak. Róluk mondja Péter apostol;
"Szent nemzet, királyi papság" (I. Pét. 2, 9).

De Civ, Dei XX. 10.

* Latinban: christian i - chrisrna (olajból és balzsam
ból készült kenet a szentségek kiszoigáltacásáboz).



A KERESZTÉNY ÉLET

A LEGfŐBB jo

Aki azt keresi, hogyan júthat a boldog életre,
bizonyára nem mást keres, mint azt, hol "an a leg
főbb jó, azaz nem romlott és könnyelmű nézet sze
rinr, hanem a biztos és rendíthetetlen igazságnak
megfclclöen, hol rejlik az ember legfőbb java?
Nem találhatja azt senki máshol, mint vagy a test
ben, vagy a lélekben. vagy Istenben. vagy ezek
kuzűl kettőben, vagy rnindcgyikbcn.

Ha megértetted, hogya legfőbb jó. sót arinak
valami része sem lehet semmiképp a testben, kettő
marad hátra, a lélek és az Isten, közülük vagy az
egyikben, vagy mindakettőbcn található az, Ha
pedig hozzá veted és megértetted, hogy ugyanaz
áll a lélekról. ami a testről. Istenen kivűl Illi más
jöhetne itt tekintetbe, amiben az ember legfőbb

java állna?
Nem azért, mintha más jó nem lcteznc, hanem.

rncrt azt mondjuk legfőbbnek. amihez rnindent
vonatkozrarunk. Mert annak 'lZ éhezésében boldog
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valaki; amiért akarja a többit, minthogy a legfőbb

JÓL már nem másért, hanem önmagáért szereti.
Azért rnondjuk, ott van a cél, ahol már nem talál
ható továbbjutás, vag)' másra vonatkoztatás. Itt
pihen meg a vágy, itt biztonságos az élvezet, itt
teljes nyugodrságú a legjobbra törő akarat öröme.

Nagy ostobaság lenne tagadni, hogya lélek jobb
'1 testnél. Ugyanígy tagadni azt, hogy jobb az, aki
adja a boldog életet, vagy a boldog élet vala
mely részét, mint az, aki kapja. Tehát a testtől

nem kapja a lélek sem a legfőbb jót, scm a leg
főbb jónak valamel)' részét ...

Úgyszintén az is hamar belátható, maga a k
lek scm a maga javával boldog, amikor boldog,
külőnbcn sohasem lenne boldogtalan, Így abba
hagyjuk annak keresését is, vajon a lélekben van-c
ama legfőbb, hogy úgy mondjam, boldogító jó,
vagy annak valami része. Mert amikor a lélek őu
magának örvend, mint a saját javának, kevély,
Midőn azonban belátja, hogy változékony, akár
csak azt az egyet, hogy tudatlanságból lesz bölcs
csé s felismeri, hogya bölcsesség változhatatlan.
egyszersmind azt is be kell látnia, hogy <IZ az ií
természete felett áll s hogya benne való részesc
dés s az általa történő megvilágositás bőségesebb

és biztosabb örömére van, mint őnmaga.

Így abbahagyva és lelohasztva a kérkedést és
fclfuvalkodottságot, azon igyekszik, hogy Istenhez
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tapadjon s benne, a változhatatlanban erősödjön

és újúljon mcg... Ennélfogva annál kevésbe
érzi magát szilárdnak, minél kevésbe ragaszko
dik Istenhez, aki a legfőbb. Mégpedig azért a Icg
főbb lét, mert semmiféle változás ncm növeli, vag'
csökkenti. A maga javára pedig az a fejlesztő vál
tozás, ha tökéletesen egybeforr Istennel. Olyan
változás pedig, rncly fogyatkozással jár, vétkes jel
legű ...

Az első bűn, azaz az első szándékos fogyatko
zás az, ha valaki a maga hatalmában találja örö
mét. Mert valami kisebbnek örvend, rnintha örülne
Isten hatalmának, ami biztosan nagyobb. Akik ezt
nem látták, szemlelve az emberi lélek képességeit,
meg a tetteknek és mondásoknak nagy szépsc
gét, ámbár szégyelték a testbe helyezni a legfőbb

jót, azt magába a lélekbe helyezték s ezzel mindcn
esetre alacsonyabbra helyezték azt, mint ahová
teljessséggel tiszta ésszel helvczni kell.

Epist. IlB, ll-lj.

Hogy ,IZ ember valamive legyen, ahhoz fordul,
aki tcrerntette. Mcrt ha tőle távolodik. elhidegül;
ha hozzá közeledik. felhevül; tőle rávolodva elsö
tétül. hozzá közclcdve megvilágosodik. Akitől vall
ugyanis a lére, annál van joletc is ... Aki rchar
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úgy akar Istenhez hasonló lenni, hogy őbenne áll
meg s reá bízza megőrzésre erejét, mint írva van
(j8. Zsolt. 10), ne tavolodjék el tőle, vele egybe
forrva ő nyomja rá pecsétjét, mint a gyűrű a
viaszra ... Ha azonban téves útcn akar Istenhez
hasonlóvá lenni ... hogya maga hatalmával d
jen, úgy mint Isten, másnak az alakítása, másnak
az uralma nélküllétezzen, testvérek, mi más követ
kezménye lesz annak, mint az, hogy eltávolodva
az ő melegétől megmerevül, eltávolodva az igaz
ságtól kiüresedik, eltávolodva a legfőbb és vál
tozhatatlan léttől silányabbá válva elerőtlenedik.

En. 2. in Psalrn. ;0, 6.

Mi más a boldog élet, mint valami örökkéva
lónak bírása ismerctünkben? Mert örökkévaló
az, amiben egyedül bízunk biztonsággal, s a sze
rctő lélektől el nem vehető. Ez éppen az ismeret
által való bírás. Mert mindennél kiválóbb .1Z

örökkévalo : birtokába pedig csak azzal juthatunk,
'Imi kiválóbb részünk. azaz értelmünkkel. Hiszen
amit értelmünkkel birtokolunk, ismeret által bir
tukoljuk, dc csakis ,lzt a jót ismerjük meg tökéle
tesen, amelyet tökéletesen szerenink.
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ÉLVEZET ÉS HASZNA LAT
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Vannak dolgok, amelyek élvezetre, vannak olya
nok, amelyek használatra vannak rendelve, van
nak olyanok, amelyeket élveznek és használnak.
Azok, amelyek élvezetre vannak rendelve, bol
doggá tesznek bennünket. Azok a dolgok pedig,
amelyek használatra vannak, segítenek bennün
ket boldogságra törekvésünkben s mintegy ke
zünkre járnak, hogy eljussunk azokhoz, amik bol
dogítanak s azokban megtapadhassunk. Mi pedig,
akik élvezünk és használunk, a kettő közé vagyunk
állítva. Ha .1 használatra szánt dolgokat élvezni
akarjuk, clöha ladásunk elakad, néha révútra is
[ur úgy, hogy az alacsonyabbrendű dolgok szere
tete rniatt akadályozratva azoknak a dolgoknak el
érésétöl, amelyeket élveznünk kellene, visszatar
tatunk, vagy azoktól el is fordulunk.

Élvezni annyit jelent, mint valami dologhoz sze
terettel ragaszkodni önmagáért. Használni pedig
annyit, mint valamit igénybevenni annak elérésére,
amit szeretünk, ha az valóban megérdemli a sze
retetet. Mert .1 meg nem engedett használatot iIl
kább rosszra használásnak. vagv visszaélésnek kell
nevezni.

Ha vándorok 1cnnénk, akik csak hazájukban él
hetnek boldogan s akikct éppen a vándorlás tesz
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boldogtalanokká. boldogtalanságunk végére jutá
sát kívánva, ha hazánkba visszatérni akarunk,
szükségünk lenne földi vagy vizi jármű használa
tára, hogy megtérhessünk hazánkba. melyet élvezni
akarunk. De ha az út szépsége, vagy a járművek

ringatása gyönyörködtetne bennünket, s azoknak
élvezete felé fordulnánk, amiket használnunk kell,
nem akarnánk gyorsan befejezni útunkat s hamis
gyönyörbe bonyolódva elidegenülnénk a hazától,
amelynek a gyönyöre boldoggá tenne.

Így a jelenlegi halandóság életében távol járunk
az Úrtól (II. Kor. j, 6). Ha vissza akarunk térni
a hazába, ahol boldogok lehetünk, bár használ
nunk kell ezt a világot, de nem szabad azt élvez'
nünk. A teremtett dolgokból kell felismernünk azt.
ami Istenben láthatatlan (Róm. I, 20); azaz a testi
és rnúlandó dolgokból örök, szellemi javakat ke!1
felfognunk.

Dc doctr. chr. r. ,-4.

/\ dolgok kőzül csak azok vannak élvezetre ren
dclve, amelyekről úgy emlékeztünk meg, mint
örök és változhatatlan dolgokról, a többit pedig
használnunk kell, hogy arnazok élvezetére eljut
hassunk. Mi magunk is, akik élvezünk és haszná
li.nk más dolgokar. bizonvos dolgok. vagyunk. Me:'~



valami nagy dolog az ember, Isten képére és ha
sonlatosságára teremtve, nem amennyiben halandó
testbe van foglalva, hanem amennyiben az értel
mes lélek méltóságával az állatok fölé emelkedik.

Ennélfogva nagy kérdés, vajon az embernek
élveznie kell-c önmagát. vagy használnia, vazv
rnindkcttő meg van-c engedve? Merr parancsunk
van arra, hogy szeressük egymást. De az a kérdés,
vajon az egyik embernek a másikat önmagáért
kell-e szcrctnie, vagy valami másért? Haönma
gáért szeretjűk az embert, élvezzük; ha másért,
használjuk. Úgy tetszik nekem, hogy másért kell
azt szeretnem. Amit ugyanis önmagáért kell sze
remünk. abban van megalapozva az örök élet; ami
nek ha még nem is a valósága, mégis a reménysége
már evilági életünkben vigasztalásunkra szolgá].
Átkozott pedig, aki emberbe helyezi reményét
(Jer. 17, 5)·

De ha kellő világossággal vizsgálódsz, úgy ta
lálod, önmagát senkinek sem kell élveznie; mcrr
senkinek scm önmagáért kell magát szeretnie, ha
nem annak a kedvéért, akinek élvezésére vagyunk
rendelterve. Akkor ugyanis a legjobb az ember, ha
egész életével a változhatatlan élet felé tart ':s
minden érzésével rajta csügg. Ha pedig önmagitt
önmagáért szcreti, nem vonatkoztarja magát Isten
hez, hanem önmaga felé fordulva nem fordul va
lami változhatatlan felé. S azért már bizonyos fu-
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gyatkozással élvezi magát; mert jobb az ember, ha
teljességgel hozzátapad és odakötődik a változha
tatlan jóhoz, mintha attól akárcsak önmagához
fordulva is, eloldódik.

Ha tehát önmagadat nem magadért kell szerct
ned, hanem azért, aki szeretetednek egyedül he
lyes célja, más ember sem neheztelhet rád, ha őt

is Istenért szereted. Mert ez az Isten által megál
lapított szcretct szabálya: "Szeresd - úgymond
felebarátodat, mint önmagadat; Istent pedig tel
jes szivedből, teljes lelkedből és teljes elmédből"

(Levit. '9, 28; Dcut, 6, j; Mt. 22, 37).
Mindcn gondolatodat, egész életedet, teljes ér

telmedet annak kell adnod, akitől mindazt kap
tad, amit odaadsz. Minthogy pedig azt mondja:
"teljl:S szivcdből, teljes lelkedből, teljes elmédből",

életünk egyetlen részecskéjét sem hagyja ki, miru
h.i az tétlenül maradhatna és alkalmat kaphatna
arra, hogy valami más dologban lelje kedvét. Ha
nern bármi más szeremivaló dolog jut a lélekbe,
oda kell sodródni.i, amerre a szcrctct teljes ára
data tart. Mindaz tehát, aki felebarátját helyesen
szereti, el kell érnie nála, hogy az is teljes szivc
ből, teljes lelkéből, teljes elméjéből szeresse I~

rcnr. ILt ilyen inódon szcreti felebarátját, mint ön
magát, őnrnag.i is annak teljes szeretctét Isten sze
rétetére vonatkoztatja, rncly egyetlen kis patakot
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sem enged magától elvezettetni, ha annak elfolyá
sától maga csökken.

De doctr. chr. r. 22.

Még mindig kétértelműnek tűnik az a rnondás,
hogy azt a dolgot élvezzük, amit önmagáért szere
tünk s hogy csak azt a dolgot szabad élvezni, ami
boldoggá tesz bennünket, a többit pedig csak hasz
nálni. Mert Isten szeret bennünket és a Szentírás
sokat emlegeti irántunk való szeretetét ; hogyan
szeret hát bennünket Isten, úgy, hogy használjon,
vagy úgy, hogy élvezzen bennünket? De ha élvez,
rászorul a mi jóságunkra, amit ép elmével senki
sem állíthat ...

Isten nem úgy használ valamit, mint mi. Mert
mi a használt dolgokat arra fordítjuk, hogy Isten
jóságát élvezzük; Isten pedig a maga jóságára for
dítja használatunkat. Azért vagyunk ugyanis, mert
ó jó; s amennyiben vagyunk, jók vagyunk. Mint
hogy ezenfelül igazságos is, nem maradunk büntet
lenül rosszak; s amennyiben rosszak vagyunk, any
nyival kevésbé vagyunk. O ugyanis a legfőbb és
legelső létező ... Ennélfogva minden más csak tőle

kapja létét és csak annyiban lehet jó, arnennyiben
létet nyer.

Ha tehát arról beszélünk, hogy Isten használ
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minket, ez a használat ncm az Ő, hanem a mi hasz
nunkra szolgál, neki pedig csak jóságára válik. Ha
valakin megkönyörülünk és segítünk, az illető

hasznára való tekintettel tesszük azt; de azért v.i
lamiképp a mi hasznunkra is válik az, rncrt a SZlI

kölködőnck juttatott irgalmasságet nem hagyja
Isten jutalom nélkül. A legfőbb jutalom pedig,
hogy őt magát élvezhetjük s mindnyájan, kik ő~

élvezzük, őbenne egymást is kölcsönösen élvezzük.
Midőn pedig az embert Istenben élvezed. in

kább élvezed az Istent, mint az embert. Mert azt
élvezed, aki boldoggá tesz; és ujjongasz majd, h-i
megérkezel hozzá, akibe érkezésed reményét veted.
Ezért mondja Pál Filemonhoz: "Bizony testvér, én
élvezni akarlak téged az Úrban" (Filem. 20). Ha
nem tette volna hozzá: "az Úrban" és csak azt

mondotta volna: "élvezni akarlak", őbelé helyezte
volna boldogságának reményét. Igen közel áli
ugyanis az "élvezni" szóhoz a "gyönyörrel hasz
nálni" értelem. Mert ha jelen van az, amit szerc
tünk, szükségszcrűenmagá han hordozza a gyönyört
is: ha ezen átsiklasz s azt az örökkévalóhoz vonat
koztatod, használod azt és csak átvitt, nem sajá
tos értelemben rnondható, hogy élvezed. H" ellen
ber. maradandóan hozzárapadsz. abba helyezed
örömöd célját, akkor valóban és sajátos értelern
ben azt kell mondanunk, hogy élvezed. Ezr azon
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ban nem teheted mással, csak ama HáromsággaJ,
vagyis a legfőbb és változhatatlan Jósággal.

Dc docrr, chr. I. P-H.

ISTEN VILAGOSSAGABAN

Ha az igazsághoz vagy a bölcsességhez ragasz
kodunk, minthogy az mindenki számára kőzős,

minden ember bölcs és boldog lesz. Am az egyik
ember boldogságával nem lesz a másik is boldog.
Mert amikor a másikat követi, hogy ő is az lehes
sen, abból kiván boldoggá lenni, amiből látja.
h"gy il másik is lett, ti. a változhatatlan és közös
igazságból. Senki sem lesz okos másnak az okos
ságából, bátor bátorságából, mértékletes rnérték
lctesscgóből, igazságos másnak igazságosságából.
Hanem nzzá lesz, ha lelkét hozzáigazítja az eré
nyek ama változhatatlan szabályához és Fényéhez,
mclyck romolhatatlanul élnek magában a közös
igazs.lgban és bölcsességben.

Dc' lih. .uh. II. Il). \2.
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Hol vannak megírva azok a szabályok, ahonnan
a nemigaz ember is megismeri, mi az igaz; ahol
látja, mivel kellene bírnia, amit nem bír? Hol van
nak hát megírva, ha nem annak a világosságnak
a könyvében. amelyet igazságnak hívnak. Innen
íratik le minden igazságos törvény, és megy át az
igazságot cselekvő ember szívébe, nem hozzáván
dc rlás módján, hanem mintcgy bclcvésődve, amint
a kép a gyűrűből a viaszba is átmegy, de benne
marad a gyűrűben is.

Aki pedig nem műveli azt, amit ugyan lát, hogy
rnűvelnie kellene, elfordul attól a világosságról,
amely mégis érinti őt. Aki meg azt sem látja, ho
gyan kell élnie, menthetőbb ugyan vétkében, mert
nem lépi át az ismert törvényt, de őt is megérinti
némelykor a mindenütt jelenlévő igazság fénye,
amikor figyelmeztetésre vétkét beismeri.

De Trin. XIV. Il. ll.

A bűn valami tett, vagy beszéd, vagy kívánság
az örök törvény ellen. Az örök törvény pedig az

.isteni értelem, vagy Isten akarata, mely megpa
rancsolja, hogy tartsuk meg a természet rendjét s
tiltja annak megbontását.

Contra Faustum Manichaeum XXII. 27-
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Eszes értelme által ad magának tanácsot a lélek
Isten világosságából, ahonnan felfogja az Alkotó
örökkévalóságában szilárdan álló tanácsot. Amit
ott olvas, valami rncgrcnditő, dicsérendő, szeretet
rernéltó, vágyat és kívánságot ébresztő; még nincs
annak birtokában, még nem fogja azt fel; mint va
lami fény fut rajta át, nem olyan erős, hogy ott
maradhatna. Azért összeszedi magát valamelyes
egészségre és rnondja : "Dics.érd lelkem az Urat".

En. in Psalm. '4\. \.

Hogy a belénk vésett örök törvény fogalm át,
amennyire tudom. szavakban röviden kifejtsem :
az a törvény az, amelynél fogva igazságos, hogy
minden a legteljesebb rendben legycn.

De lib, arb, T. 6, lj.

Minthogy a lélek önmagától semmi, rnindenc,
ami létét adja, Istentől van, ha megmarad a maga
rendjében, értelmét és lelkiismeretét magának Is
tennek a jelenléte élteti. Ennélfogva ez legben
sőbb java. Azért ha a gőg felfuvalkodottá teszi,
az SZ<1I11;1r<1 kifelé rncnést, hogy úgy mondjam, ki-

24 BreviárIum
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üresedést jelent,ami az egyre kisebb létre [utás
sal egyenlő.

Dc musica vr. I), 40.

Van az embernek a testi érzékekbe fonódott,
testi örömökön csüggő, testi bántódástól rncnckülő,

gyönyőrre törekvő élete... De rniután abba a
korba lépett, amelyben felébred az ész használata,
a/. isteni akarat segítségével másfajta életet vá
laszthat. az értelmi örömét, a benső és őrők bol
dngságét. Mcrt az ernbernek Icike van; dc éppell
eszének használatán rnúlik, rnilycn irányba for
dítsa akaratát; vajon a külső és alacsonyabbrcndu,
avagy a belső és magasabbrendű természet javai
felé, azaz a test és a rnulandóság élvezése, vagy
;F istenség cs az örökkévalóság élvezése irányába
Mcrt mintegy a középre van állítva, alatta a testi
természet, fölötte magának és testének Tcrerntője

Jól használhatja azért az értelmes lélek a mu
l.mdó és testi szerencsér is, ha nem adja át ma
gát a tcrcrntrnénynck a Teremtő clhanyugolásaval.
hanern inkább szercncséjét Tcrerntője szolgáiutáb.i
.ilhtjn, aki azt is jóságának bőséges gazdagságából
ajándékozta neki. Mcrt mint mindcn jó, amit Isten
teremtett, az értelmes teremtménytől a legalacsu
11\ abb testi lénvig. úgy ezekben is jól cselekszik ,l/.
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értelmes lélek, ha megtartja a rendet, és kűlőnböz

terve, választva. rnérlcgclvc, a kisebb értékűt ala
rendeli a nagyobhnak, a testit a lelkinek, az ah
csonyabbat a magasabbnak, az időlegest az örök
kóvalónak, nehogy a magasabbrendű elhanyago
lásával s az nlacsonvabb kívánságával (amivel
maga is silányabbá válik) önmagát is, testét is
rosszabb állapotba juttassa, hanem inkább rende
zett szeretertcl magát is, testét is ,1 jobbra irányítsa.

A szabad akaratát már használni képes ember
értelmében is van törvény, a természettől szívébc
írva, ez sugalmazza ne tegyen másnak olyasmit,
amit maga sem akar elszenvedni.

Episr IF. II

A SZANDtKBÖL S:\RJAD A CSELEKEDET

Bensőnk tisztaságát kereste az Ú r; ha .IZ meg·
van, a külsőnek is tisztának kell lennie ... Honnan
származik az alamizsna; A szivből. Mert ha ke-

24*
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zed nyújtod, de szívedben nincs szánalom, mit sem
tettél. Ha pedig szívedben szánakozol, még ha
nincs is, amit kézzel adhatnál, elfogadja Isten ala
mizsnádat ...

Mi történik, ha valaki nem mondja ki, csak
gondolja a rosszat? Vajon tiszta-e mert testi szá
jából semmisem jött ki? De hallotta már Isten szi
vének szájából ... Mikor megy ki a gonoszság J

szájból? Amikor az akarat a tettet elhatározta. EL
határoztad, hogy megteszed ; kimondtad, megtet
ted. Ha a lopást nem hajtottad végre, az talán nem
volt kénytelen veszteni, akiét elvenni szándékoztál,
ő nem is vesztett semmit, de te megítéltetsz a 10
pásért. Elhatároztad, hogy megölsz egy embert.
Kimondtad szívedben, elhangzott belső szájadból
a gyilkosság; az ember még él, de te gyilkos ként
leszel büntetve. Mert az a kérdés, mi vagy Isten
előtt. nem az, minek rnutarkozol az emberek előtt.

En. in Psalm. 111. l, 7.

Helyesek azok és az összes vele kapcsolatos aka
rások, ha jó az, amire valamennyi vonatkozik; hel
pedig az rossz, valamennyi rossz. S azért a jó aka
rások kapcsolata il boldogsághoz emelkedésnek az
az útja, melyct mintegy biztos lépésben teszünk
meg. A rossz és helytelen akarásoknak a bonyoló-
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dása pedig bilincs, mely cselekvőjét megköti, hogy
a külső sötétségre vettessék (Mt. 22, I,). Boldogok
tehát azok, akik cselekedettel és életükkel a lép
csők énekét* éneklik; de jaj azoknak, akik szekér
kötélként húzzák magukkal a bűnt (Iz. j, 18).

De Trin. XI. 6, 10.

Aldjuk a szeretctet, átkozzuk a gonoszságot.
Mcrt mennyit adott az emberi nemnek az elárult
Krisztus? Vajon erre gondolt-c Judás, mikor el
árulta? Isten üdvösségünkre gondolt, rnellyel meg
váltattunk ; Judás a bérre gondolt, rnelyért eladta
,IZ Urat. Maga a Fiú a váltságra gondolt, rnelyct
értünk adott; Júdás az eladásra kapott bérre gon
dolt. Tehát a külőnböző szándék különböző cse
lekedeteket végzett. Egy dolog s mikor azt a kü
lönböző szándék szerint mérlegeljük, úgy talál
juk, az egyik szereretrcméltó, a másik kárhozta
randó ; az egyik dicsőítendő. a másik elvetendő.

Ilyen nagy a szerétet ereje. Látjátok, egyedül el
valaszt szér, látj ..irok, egyedül az különbözteti meg
az emberek csekkedeteit ...

Sok esclekedet lehetséges, melynek jó a látszara.
dc nem sarjad a szetetet gyökeréből; mert van a

• Isrenhez emelkede,
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töviseknek is viráguk. Némely cselekedet viszont
keménynek, zord nak látszik, de a szerétettől dik
tált fegyelmezés végett történik. Ezegyszer tehár

rövid parancs adatik neked: "Szeress, és tedd,
amit akarsz", Ha hallgatsz, szeretetböl hallgass; ha
kiáltasz, szcretctból kiálts; ha dorgálsz, szeretel

ből dorgálj; ha kímélettel vagy, szerétetből kímélj
Bensődben a szeretet legyen a gyökér, ebből a gyci
kérből csak jó jöhet létre.

In Epistolarn Joannis tr. -t, 7-8,

Ha némelyek mennél szörnyűbb, annál ritkább
hiúsággal azt szeretik magukon, hogy egyáltalán
semmiféle érzés nem emeli, vagy lelkesíti, semmi
féle érzés nem lágyítja, vagy hajlítja meg őket, in
kább emberségüket veszítik el teljességgel, rnint
scm igazi nyugalomhoz jutnak. Nem azért helye,
ugyanis valami, mert kemény, vagy azért egészsé
ges, mert el tom pu lt.

n. Cia, Dc; 1(1\', Q. ('.

j\ hithez tartozik, hogy higyj, a szercrcthcz, hogy
cselekedj, mert ha hiszel, de nem szcrcrsz, nem
mozdulsz a jó tettre. S ha mozdulsz, úgy mozdulsz,
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mint a szolga, nem mint a fiú; a büntetés félelmé
ből, nem az igazság szeretetébő!' Mondom tehát,
az a hit tisztítja meg a szívet, amely a szeretet
által tevékeny.

Sermo I,. IT.

Egyedül a szeteret az, rncly mindent legyőz, s
ami nélkül minden semmit sem ér, s ami bárhol
van, mindent magához vonz.

Sermo jl4, 6.

Amint a tisztátalan szetetet lángra gerjeszti :1

lelket a földi dolgok kivánására, és a veszenelők
követésével az clvesztésre hívja, az örvénybe dönti
s a rnélységbc meríti, igya szerit szeretet a ma
gasba emel s az örökkévalókra gyullaszt fel, arra
szirja a lelket, ami nem múlik el se meg nem hal,
s az alvilág rnélyéből az égre emeli. Minden szcrc
tetnek megvan a maga ereje, nem nyugodhar a
szerctct a szcrctő lelkében, szükségszerűen vezet.
Dl tudni akarod, milycn féle szcrctct? Nézd, hov.i
vezet.

Tehát nem intünk benneteket arra, hogy semmit
sem szeresserek. hanem arra intünk. ne a világo:
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szeressétek, hanem azt, aki a világot teremtette
szabad lélekkel szeressétek. Mert a földi szeretet
tel megkötött lélek szárnyain mintegy ragasztékat
hordoz, nem képes repülni. De ha megtisztul a
világ piszkos szenvedélyeitől, szinte kifeszített tol
lakkal s minden akadálytól feloldott két szárnnyal
repül, azaz Isten és a felebarát szerétetének két
parancsával. Hová, ha nem Istenhez száll fel röp
tében, mikor felszáll szeretetével?

Mielőtt erre képes volna, sóhajtozik a földön,
ha már benne van a repülés vágya s mondja: "Ki
ad nekem szárnyat, mint a galambnak, hogy el
szálljak és megpihenjek?" (j4. Zsolt. 7). Hová re
pül máshova, aki az említett szót sóhajtotta, rnint
tova a botrányok közepéből. A botrányok közepe
ból hát, a rossz emberekkel való keveredésből, ::1

pelyvából. amivel vegyítve van a mag, repülni
akar oda, ahol nem szcnvcdi valami gonosznak ;1

kapcsolatát és társaságát, hanem élhet az angya
loknak, mint polgártársaknak közösségében az
örök Jeruzsálemben.

[':11. in Psalrn. 121. l.

Minden teremtmény jó, de jól, meg rosszul ;s
lehet szeretni. Jól, a rend megőrzésével, rosszul, a
rend rnegzavarásáv.il ... Mert magár a szeterctet
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is, amellyel jól szeretjük azt, ami szeretnivaló,
rendezetten kell szeretni, hogy erénnyé váljék ben
nünk a jó életre. Ezért nézetem szerint az erény rö
vid és igaz meghatározása: a szerétet helyes rendje.

De Civ, Dei XV. zz.

Amidőn ;\ szerétet kifejlődében van egy lélek
ben, kifejlődőben van az igazlelkűség is; a szeteret
haladásával halad az igazlelkűség is; nagy szeretet,
nagy igazlelkűség; tökéletes szeretet, tökéletes igaz
lelkűség.

De natura et gratia 7Ű, 84.

AZ ISTENSZERETET ERÉNYE

Úgy gondolom. mikor az erkölcsról és az élet
ről van szó, nem kell tovább keresnünk, rni az
ember számára a legfőbb jó, amelyre rnindent vo
natkoztatnunk kell. Mind az ész részéről, nrneny
nyire arra képesek voltunk, mind az eszünker fe
lülmúló isteni tekintély által nyilvánvaló, hogy .1

legfőbb jó nem más, rninr maga az Isten. Mcrr rni
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más lehetne az ember számára a legjobb, mint
az, amiben megtapadnia a legboldogítóbb. Az pe
dig egyedül az Isten, akihez nem tapadhatunk
másként, csakis a tisztelet, a vonzódás, a szeretet
által. Ha pedig a boldog életre az erény vezet bell
nünket, azt szeretném állítani. az erény egyáltalá
ban semmi egyéb, mint legfőbb szerétet Isten iránt.

Dc mOL Ecel. carh. I. '4-lj.

Aki erejéhez képest teljesíteni gondolta és meg
tette amit a törvény kíván, nem az igazság iránti
szererctből, hanem a büntetés iránti félelemből, az
ilyen ugyan a tilrvényből való igazságosság sze
rint kifogástalan ember volt. Nem lop, nem tör
házasságot, nem mond hamis tanuságot, nem kö
vet CI gyilkosságot, nem kívánja meg felebarátja
dolgát: megteheti ezt, talán megteheti ; miből? a
büntetéstól való félelemből.

Mégis azt hiszem, aki a büntetéstől való féle
lemből nem kíván, mégis kíván. A fegyverek és
lovedekek s talán egy körülvevő vagy ellene vo
nuló tömegtől való erős félelmében az oroszlán IS

visszariad a zsákmánytól. S mégis mint oroszlán
jön s mint oroszlán fordul vissza; nem rabolta CI
,l zsákmányt, nem követett el gonoszságot. Ha
ilyenfajta ember vagy, ez még igazságosság, igaz-
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ságosság, mellyel magadra gondolsz, hogy kárt ne
szenvedj.

Micsoda nagy dolog a büntetéstől félni? Ki nem
fél tőle; rnclyik rabló, rnclyik gonosztevő, rnelyik
semmirekellő? Am az a különbség a tc és a rabló
félelme között, hogya rabló az emberek tőrvé

nyétől fél s azért követi el az utonállást. rnert azt
reméli, kijátssza az emberek törvényét. Tc pedig
annak a törvényétől félsz, akit nem csalhatsz meg.
Mert ha megcsalhatnád, mit nem művelnél? Te
hát a te rossz kívánságodat scm a szeretet tünteti
cl. hanem a félelem fogja Ic.

Sermo 169. 8.

A félelem szolga, a szerétet szabad; s hogy úgy
mondjuk, a félelem a szerétet szolgája. Hogy az
ördög ne birtokolja szivedet, előzze meg szíved
ben a szolga, hogy megőrizze a helyet az eljövendő

út nőnek. Cselekedj, cselekedj akár a büntetés fé
Iclrnéből, amíg nem vagy arra képes az igazságos
ság szeretetéből. Jön majd az úrnő s a szolga visz
szalép, rncrt a rökélcres szerctct kizárja a felel
mct.

Sermo. Il6. 14.
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Aki az örök boldogságért és a háborítatlan nyu
galomért, melynek elkövetkezése a jelen élet után
van ígérve a szenteknek, akar keresztény lenni,
hogy ne kerüljön az örök tűzre az ördöggel, ha
nem Krisztussal az örökkétartó országba lépjen
(Mt, lj. 34-46.), igazi keresztény. Az ilyen ember
óvatos minden kísértésben, hogya jó sors meg ne
rontsa, se a balsors meg ne törje; szerény és mér
tékletes a földi javak bősége esetén, erőslelkű é<
türelmes a megpróbáltatásban. Előrehaladva el
jut majd ahhoz a lelkülethez is, hogy inkább sze
resse Istent, mint féljen a pokoltól. Úgy, ha Isten
azt is mondaná neki: Élvezd örökké a testi gyö
nyöröket, vétkezz, amennyit tudsz, nem halsz meg.
a pokolba se kerülsz, csak velem nem leszel, .
megborzadna és semmiesetre se vétkezné. Nem
azért már, hogy ne jusson oda, amitől félt, hanem
hogy ne bántsa meg azt, akit annyira szeret. Egye
dül őbenne van az a nyugalom, melyet szem nem
látott, fül nem hallott, sem az emberi szívbe fel
nem hatolt, amit Isten azoknak készített, akik sze
retik öt (I. Kor. 2. 9.).

Dc c.ircchizandis rudibus ". ,-

Ha testi jutalmat kívánsz Istentől, még a Tör
vény alatt állsz s azért nem fogod teljesíteni magát
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a Törvényt. Mert' mikor látod, hogy ezekben a
testi javakban bővelkednek azok, akik Istent meg
bántják, meginog járásod s magadban mondod:
íme én tisztelem Istent, mindennap megyek temp
lomba, elnyűttem térdemet az imádságban és
szüntelcn betegesked cm ; az emberek meg gyilkol
nak, rabolnak, örvendeznek és bővelkednek, jól
megy a sorsuk. Hát ilyeneket kértél Istentől? Bi
zonyára a kegyelemhez tartoztál. Ha azért adott
neked Isten kegyelmet, mert ingyen adta, szeresd
őt ingyen. Ne jutalomért szeresd Istent, Ő legyen
jutalmad.

la joan. Evang. tr. l, ll.

Szeressük tehát Istent, testvereirn, önzetlenül és
tiszta szívvel. Nem tiszta a szív, ha Istent juta
lomért tiszteljük. Hogyan van hát? Isten tiszteleté
érr nem lesz jutalmunk? Tökéletesen lesz, de maga
az Isten, akit tisztelünk, lesz jutalmunk, mert látni
fogjuk őt úgy, amint van (I. Jn. 3, 2). Halljad, rni
lyen jutalmat fogsz kapni. Mit mondott a mi
Urunk Jézus Krisztus azoknak, akik szeretik őt?
"Aki szeret engem, megtartja tanításomat; s aki
engem szeret, Atyám szeretni fogja és én is szere
tem öt." Mit adsz tehát neki? "S én megmutatom
magam neki" (Jn. '4, 23). Ha nem szeretsz, igen
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kevés: de ha szeretsz, ha vágyakozol s szíved nyug
hatatlan az utána való vágytól; ne kérj kívüle tőle

valamit, ő elég neked ...

Ell. in Psalrn. jI, '7.

Halljad, mit rnond valaki, aki tudta: "Ha Isten
velünk, ki ellenünk?" Azt mondja: "Az Úr az én
örökségem" (lj. Zsolt. j). Nem azt rnondta : O.
Uram, mit adsz őrökségcmül? Bármit adnál silány
lenne az. Te légy örökségem, téged szeretlek, tel
jesen szerotlek téged; teljes szlvből, teljes lélekből,

teljes elméből szerétlek. Mi lenne számomra, ha
bármit adnál nekem magadon kívül? Ezt jelenti
Istent önzetlenül szeretni, Istentől Istent remélni,
igyekezne Istentől betöltetni. Mert ő elég neked;
rajta kivül semmisem elég. Tudta ezt Fülöp is,
mikor azt mondta: "Uram rnutasd meg nekünk
az Atyát és ez elég nekünk." (Jn. 14, 8).

Sermo 334. ,.

Nincs Istennek a szcrctcmcl magasztosabb aján
déka. Ez választja szét az örökkévaló ország fialt
s az örök kárhozat fiait. Más ajándékokat is ka
punk a Szentlélek által, de a szeretet nélkül mit-
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sem használnak. Ha tehát valaki nem részesül a
Szentlélekben olyan mértékben, hogy őt Isten és
a felebarát szeretőjévé tegye, nem lesz a baloldal
rói a jobboidaira átvezetve'* A Lelket nem másért
mondják sajátos értelemben ajándéknak, csakis a
szereterért. Akiben ez nincs, beszélhet az emberek
és angyalok nyelvén; zengő érc és pengő cimbalom;
s ha prófétáló tehetsége lenne és ismerné az összes
titkokat és minden tudományt, ha oly teljes hite
lenne, hogy hegyeket helyez át, semmi sem lenn z,
s ha elosztaná és testét átadna, hogy elégj en, sem
mit sem használ neki (I. Kor. 13, I-3).

Micsoda nagy jó hát az, ami nélkül még oly
nagy javak sem visznek senkit az örökéletre? Magu
a vonzódás, vagy a szeretet (rnert a kettő egy do
log) pedig aki birtokolja, ha nem is beszél nyelve
ken, vagy nincs mit elosztania, vagy valami szük
ség visszatartja; sem testét nem adja át, hogy ég
jen, ha ilyen szenvedésre nincs kísértés, - az nr
szágba vezeti át, úgy hogy magát a hitet is csakis
a szcretct teszi hasznossá. Szeretet nélkül ugyan
létezhet a hit, de nem használhat is. Azért rnondj.i
Pál apostol is: "Kriszt~s Jézusban sem a körülme
télés nem ér semmit, sem a körülmctéletlenség.

• V. Ü. "It. 'j, j\.
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csak a hit, mely szeretet által munkálkodik" (Gal.
j, 6.) .

De Trin. XV. 18, p.

Ha az erény vezet bennünket a boldog életre
semmi mást nem állítanék erénynek csak Isten
legnagyobb szeretetét. Mcrt az, amit négyrészes
erénynek rnondanak, úgy találorn, magának a sze
rétetnek bizonyos különböző indulatától kapja ne
vét. Ezért ama négy erényt, amelynek éppúgy meg
van az ereje mindenkiben, mint a neve mindenki
szájában, nem is habozom úgy meghatározni, hogy
a mértékletesség magát a szerctct tárgyának telje
sen áradó szeretct: az erőslelkűség a szeretet tár
gyáért mindent könnyen tűrő szeretet; az igazsá
gosság csak a szcretet tárgyának szolgáló s azért
helyesen uralkodó szeretet; az okosság a segítő és
akadályozó dolgokat világosan különválasztó sze
retet,

De nem bárminek, hanem Istennek, azaz a leg
föbb jó, a legfőbb bölcsesség, a legfőbb egység sze
retetének mondjuk ezt a szerecetet. Azért így is
meghatározhatjuk: a rnértéklctcsség a magát Isten
teljes és romlatlan szolgálatába állító szeretct ; az
erőslelkűség az Isten szeretetéért mindent könnyen
elviselő szeretet , az igazságosság a csak Istennek
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szolgáló S azért minden az embernek alávetett do
lognak helyesen parancsoló szeretet ; az okosság az
Istenhez segítő s a hozzájutásban akadályozó dol
gokat helyesen megkülönböztető szeretet.

Dc rnor, Ecel. carh, J. I;, lj,

Kedves szó a szcreret, de kedvesebb a tett. Nem
beszélhetünk mindig róla, rnert sokfélét cselek
szünk s a különböző cselekedet szétszór bennün
ket, hogy nyelvünknek ne legyen ideje folyton il

szeréterről beszélni ... Az irgalmasság művelésér,

a szeretet indulatát, az istenfélelem szentségét, .1

tisztaság rornlarlanságát, a józanság mérsékletét
mindenkor meg kell tartanunk. Akár a nyilvános
életben vagyunk, akár otthonunkban; akár az em
berek előtt,akár magányunkban ; akár beszélünk,
akár hallgatunk; akár cselekszünk valamit, akár
nyugszunk. Ezeket mindig meg kell tartanunk,
mert bensőnkben vannak mindezek az erények.
amelyeket megnevezrem.

Dc ki tudná valamennyit megnevezni? Olyanok
azok, mint a vezér seregei, aki benn székel elméd
ben. Mert amint a vczer serege által cselekszik
tetszése szerint, úgy az Ú r Jézus Krisztus meg
kezdve lakozásat a benső emberben, azaz elménk"
ben a hit által (Efez. 3, [7.), minregy szolgáiként

25 Brevlo1r1um



3B6 Ji keresz/dny ~leJ

használja ezeket az erényeket. S ezek által az ere
nyek által, rnelyek szemmel nem láthatók, mégis,
ha emlegetjük, dicsérjük őket; dc nem dicsérnénk,
ha nem szeretnénk őket; nem szerétnénk ha nem
látnánk őket; s ha valóban csak úgy szeretjük, ha
látjuk őket, más szemmel láthatók azok, azaz a
sziv belső tekintetével. E láthatatlan erények lát
hatóan rnozgatják a tagokat; a lábat a járásra. De
mi által? Mi által mozgat a jóakarat, rnely a ve
zér javáért küzd? A kezet a cselekvésre, de mi
lyenre? Amit parancsol a szeretet, amelyet belűl

sugalmaz a Szentlélek.

In Epistolarn Jaonnis tr. 8, r.

Nem lehetséges, hogy aki Istent szereti, önmagát
ne szeresse: sőt inkább egyedül az tudja magát
szeretni, aki Istent szereti. Amennyiben az szeréti
magát eléggé, aki azon serénykedik, hogy a leg
főbb és igazi jót teljességgel élvezze, ami semmi
más, mint Isten, amint a mondottak kimutatták;
ki habozhat magát szeretni, ha istenszerető ember?
Vagy talán maguk az emberek között semmi szere
tcrkapcsolurnak nem kell lennie? Sőt, így kell an
nak lennie, hogy higyjük, nem lehetséges biztosabb
lépcső Isten szereteréhez embernek ember iránti
szeréteténél.
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Ezért mondja ki a második parancsot maga az
Ú r, mikor megkérdezték az élet parancsairól ...
"Szeresd felebarátodat, mint önmagadat" (Mt. 22,

39). Önmagadat pedig üdvösségesen szcretcd, ha
magadnál jobban szereted Istent. Amit tehát esc
lekszel magaddal szemben, azt kell cselekedned
felebarátoddal szemben, azaz, hogy ő is tökéletes
szcrctettel szcrcssc Istent. Mert nem szcrctcd őt,

mint őnmngadat. ha nem igyekszel arra a jón
rávezetni, amely felé magad törekedsz. Hiszen
olyan jó az, mely nem lesz szűk, ha valamennyien
veled együtt feléje törekednek.

Ebből a parancsból születnek az emberi társa
dalom kötelességei, kennyű azokban eltévedni.
Arra kell törekedni elsősorban, hogy jóindulatúak
legyünk, azaz semmiféle rossz szándékot, semmi
féle gonosz cselt ne használjunk embertársunk el
len. Mert mi áll közelebb az emberhez az ember
nd?

Dc mor. Ecel. eath. 1. 26, 48-49.
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AZ IMA SZELLEMÉRÖL

Istennek a görög néven imádásnak mondotr
szolgálattal tartozunk mind bizonyos külső cselek
ményekben, mind önmagunkban. Mert az ő temp
loma vagyunk mindnyájan együtt és egyenként (I.
Kor. 3, 16-17), rninthogv kegyeskedik mind az ősz
szcsség egyetértésében, mind az egyesekben benn
lakni: nem nagyobb az összességben. mint az egye
sekben, rnivel sem tömegben nem terjeszkedik ki,
sem megosztódással nem kisebbedik meg.
Midőn hozzá felemelkedik, oltára szívünk; pap

ként Egyszülöttével engeszteljük, véres áldozatot
ontunk neki, rnikor vérig küzdünk igazságáért; a
legkedvesebb illatáldozatot égetjük, mikor színe
előtt jámbor és szent szeretettőllángolunk. Neki
szenteljük és adjuk vissza ajándékait bennünk és
magunkat; jótéteményei emlékét ajánljuk fel és
szcuteljük neki a nagy ünnepeken és meghatáro
zott napokon, nehogy hálátlan elfeledés lopóelzzék
be: az idő fordulásába. Neki szenteljük az alázat és
dicséret áldozatát a lángoló szerétet tüzével a szív
oltárán. Hogy őt lássuk, amennyire látható s hozzá
kapcsolódjunk, megtisztítjuk magunkat a bűnök

és rossz kívánságok minden szcnnvétől, és az Ö ne
vében megszentclődünk.

Mcrt ő boldogságunk forrása, miuden vágyako-
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zásunk célja. Midőn őt választj uk, vagy inkább
újból választj uk, mert elhanyagolva elvesztettük,
midőn tehát újból választj uk, amiből állítólag .1

"vallás" szó származik (Cicero: De nat. deor. I. 1.,

c. 28.) szerétettel feléje törekszünk, hogy hozzá
érkezve megnyugodjunk; boldogok, hogy ezzel a
céllal a teljességhez jutunk. Mert a mi javunk.
amelynek célkitűzéséről nagy a vita a filozófusok
közt, semmi más, mint őhozzá fűződni, aki testet
len ölelésével, ha úgy rnondhatj uk, egyedül tölti
be és termékenyíti meg igazi erényekkel az értel
mes lelket. Parancsunk van, hogy ezt a jót szeres
sük teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes
erőnkből. Ehhez a jóhoz kell vezetniök azoknak,
akik bennünket szeretnek s magunknak azokat,
akiket szeretünk.

De Civ. Dei X. J. 2.

Az Úr ama szavait kell most megbeszélnünk :
"Bizony, bizony, mondom nektek, amit csak kérni
fogtok az Atyától az én nevemben, megadja nek
tek" (Jn. 16, 23.). Az Úr eme beszédének korábbi
részeinél már mondottuk, azokra tekintettel, akik
némely dolgot kérnek az Atyától Krisztus nevé
ben s nem kapják meg: nem kérünk az Üdvözítő
nevében, ha valamit az üdvösség rendje ellen ké-
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rünk (tr. 73.). Mert nem a betűk és szótagok hang
ját kell venni, hanem amit maga a hang jelent
s ami azon a hangon teljesen és igazában értődik,

amikor mondja: "az én nevemben".
Ezért aki azt gondolja Krisztusról, amit nem

szabad Isten egyszülött Fiáról gondolnia, nem kér
az -ő nevében, még ha betűkkel és szavakkal nem
ls hallgatja el Krisztust; mert annak nevében kér,
akire gondol, amikor kér. Aki azonban azt gon
dolja róla. amit gondolnia kell, azaz ő nevében
kér s megkapja. amit kér, ha nem örök üdvössége
kárára kér. Megkapja pedig, amikor meg kell
kapnia. Mert némely dolgot nem tagad meg tőle,
hanem elhalasztja, hogy megfelelő időben adja
meg.

In Joan. Evang. tr. 102, l.

Aki jó adományokat tud adni fiainak, sürget
bennünket, hogy kérjünk, keressünk, zörgessünk.
Hogy rniért teszi ezt ő, aki tudja, mire van szüksé
günk, mielőtt kérnénk tőle. gondolkodásra indít
hatna, ha nem fognánk fel, hogy Urunk és Iste
nünk nem a mi akaratunkat akarja megtud ni, ami
nem lehet előtte ismeretlen, hanem vágyunkat erő

síteni az imában annak befogadására, amit adni
készül ...
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Legyen távol az imától a sok beszéd, de ne
hiányozzék belőle a sok kérés, ha tartós a buzgó
szándék. Mert sok a beszéd, ha az imában a szük
séges dolgot felesleges szavakkal hánytorgatjuk.
Sokat kérünk pedig akkor, ha a szív kitartó és
jámbor megindultságával kopogtatunk annál, aki
hez imádkozunk. Mert ez a foglalatosságunk több
nyire inkább sóhajokban, mint beszédben történik,
inkább sírással, mint megszólítással. Am köny
nyeinket színe elé helyezi és sóhajunk nincs rejtve
az előtt, aki mindent az Ige által alkotott s nem
keresi az emberi igét.

Epist, 110, 16, 20.

;,Mily jó Izrael Istene", De kikhez? "Azokhoz,
kik igazszívűek." Kik igazszívűek? Kik akaratu
kat Isten akaratához igazítják, nem Isten akaratát
igyekeznek a maguk akaratához hajlítani. Rövid
parancs az ember szíve igazítására. Akarsz igaz
szívet? Tedd, amit Isten akar, ne akard, hogy 1>.
ten azt akarja tenni, amit te akarsz. Nem egyenes
szívűek, azaz nem igazszívűck tehát, akik ülnek és
vitatkoznak, hogyan kellett volna Istennek tenni;
nem dicsérik, amit tett, hanem ócsárolják .. "

Minduzt, amit Isten tett, jól tette. S ha nem lát
hatjuk szándékát, miért tette azt í~}', ezt úgy, -jó
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nekünk alávetni magunkat bölcsességének és hin
nünk, hogy jól tette, ha nem is ismerjük, rniérr
tette. S igaz lesz szívünk, hogy bizakodjunk és
bízzunk az Úrban s nem fog lábunk meginogni.

En. in Psalrn. 124. 2.

Kerestem az U rat, és meghallgatott" (n. Zso It
s.) ... nem azt mondta: kerestem az Úrtól ara
nyat, és meghallgatott; kerestem az Úrtól öregsé
get, és meghallgatott; kerestem az Úrtól ezt vagy
azt és meghallgatott. Más valamit keresni az Úr
tól, más magát az Urat keresni ... Ne keress vala
mit az Úron kivül, hanem keresd magát az Urat,
s meghallgat, s amíg beszélsz, mondja: "Ime itt
vagyok" (Iz. 6j, 24). Mi az "ime itt vagyok"? Ime.
jelen vagyok, mit akarsz, mit kérsz tőlem? Bármit
adok neked, silányabb az, mint én, engem bírjál.
nekem örülj, engem ölelj át; még nem tudsz tel
jesen; hittel érints engem és tapadni fogsz hoz
zám (mondja neked Isten). S a többi terhed leve
szem rólad, hogy egészen megtapadj bennem, hog'
arnikor ezt a halandó lényedet halhatarlanságb.i
öltöztetem (I. Kor. [j, j4.) légy egyenlő angyalaim
mai, mindig lásd arcomat, örvendj s örömödet
senki sem veszi el tőled (Jn. [6. 22).

En. 2. in Psalm. ll, 9.
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Nem ő növekszik dicséretünkkel, hanem mi. Is
ten sem jobb nem lesz, ha dicséred, sem rosszabb,
hel ócsárolod; hanem ha dicséred a jót, jobb le
szel, ha ócsárolod, rosszabb.

En. in Psulm. IH. I.

Jelen életünk elmélkedésének Isten dicséretében
kell lennie, rnivel jövendő életünk örök örvende
zése Isten dicsérete lesz. De senki sem lehet al
kalrnas az örök életre, ki már most nem gyako
rolja magát arra.

En. in Psalm. 148. I.

Dicsérjük most a templomban, mikor ősszegyű

Jünk; mikor ki-ki hazatér, mintha abbahagyná Is
tCIJ dicsérctét. Ne hagyjon fel il jó élettlll s min
dig dicséri Istent. Akkor szűnsz meg Istent di
csérni, amikor elhaj lasz az igazságosságtól s attól.
ami tetszésére van. Mert ha a jó élettől sohasem
hajlasz el, nyelved hallgathat, életed kiált és Isten
fülei szivcdcn.
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Ha bűneit vallja is meg valaki, Isten dicséreté
vel kell megvallania azokat. Csak úgy istenfélő a
bún rnegvallása, ha nem ejt kétségbe s Isten irgal
masságát kéri.

En. in Psalm. IOl. z.

AZ ALAzATOS LELKOLETRÖL

Légy állhatatos Istenbe vetett hitedben s bízd
rá magad minden erőddel. Ne akarj mintegy a
magadé és a magad hatalmában lenni; hanem
valljad magad e legkegyelmesebb és legteljeseb
ben segítő Úr szelgájának. Mert akkor nem szűnik
meg magához felemelni s csak azt fogja megen
gedni, hogy történjék veled, ami javadra válik,
még ha azt nem is tudnád.

Solil. r. Il. 30.

Kerestem az erőszerzés útját, rnely képessé
tenne élvezésed re. De nem találtam, míg csak át
nem karoltam az Isten és emberek között közve
títő ember Krisztus Jézust (I. Tim. 2, 5.), a rnin-
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denfölött örökké áldott Istent (Róm. 9, 5.), aki hív
és mondja: "Én vagyok az út, az igazság és -az
élet" (Jn. 14, 16.) s aki az ételt, amelynek vételére
még gyönge voltam, a testbe vegyítette. Mert az
Ige testté lett, hogy gyermekségünk tejjel táplálója
legyen bölcsességed, mellyel mindent teremtettél.
Mert még nem voltam elég alázatos ahhoz, hogy
az én alázatos Ú r Jézusomat magamnál tartsam;
azt sem tudtam még, mire tanít az ő gyöngesége.
Mert a te Igéd, az örök igazság, magasabbrendű

teremtményeidnél is magasabb, magához emeli
azokat, akik magukat alávetik.

Conf. VII. 18.

Jó a szív emelkedett tartása, de nem önmagunk
irányában, ami kevélység, hanem Isten felé, ami
engedelmesség, csakis az alázatosak képesek arra.
Figyelemreméltó módon tehát van olyan alázatos
ság, ami felemeltté teszi a szívet s van olyan fenn
héjázás, amely lealacsonyítja a szívet. Ez ugyan
ellentmondásnak látszik, hogya fennhéjázás le
felé, az alázatosság felfelé irányul. Am az isten
félő alázatosság egy fensőbbnek vet alá, de nincs
fensőbb valami Istennél s azért felemel az aláza
tosság, mely Istennek rendel alá.

A vétekben lévő fennhéjázás ellenben, éppen az-
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által, hogy megveti az alárendelést, amikor elesik
attól, akinél nincs semmi magasabb, ugyanakkor
alacsonyabbá válik s az történik vele, ami írva
van: "Letaszítod őket, midőn felemelkednek" (71..
Zsolt. 18). Nem azt mondja, rniután felemelkedtek,
mintha előbb történt volna a felemelkedés, azután
a letaszítás, hanem "midőn felkemelkedtek", ak
koi taszíttattak le. Az Öntelt fennhéjázás ugyani,
már letaszítottság.

Dc Cin. Dci XIV. lj. J.

Egy szent sem a maga, hanem annak a hara l
mának örvendez, akitől van képessége bárminek
megfelelő megtételére. Tudja, nagyobb hatalmat
jelent a Mindenhatóval jámbor akarattal egybe
kötve lenni, mint a maga hatalmával és akaratáva!
képesnek lenni olyanra, ami megremegteti azokat,
akik arra nem képesek. Azért maga az Úr jézus
Krisztus ilyeneket rnűvelvén, a rajta csodáikozók
nagyobbra tanításának, s a szokatlan időbeli dol
goktól megragadott és felajzott embereknek al
örökkévaló és benső dolgokra terelésének szándé
kával mondotta : "Jőjjetek hozzám mindnyájan.
kik elfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én
felüdítlek titeket; vegyétek magatokra az én igá
mat." És nem mondta: Tanuljatok tőlem, rnert
négynapos halottakat támasztok fel, hanem: .unert
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szelíd vagyok és alázatosszívű". Hatalmasabb
ugyanis és biztosabb szilárdságú az alázatosság.
rnint a viharzó büszkélkedés. Azért folytatja rnond
ván: "És nyugodalmat találtok lelketeknek" (Mt,
II, 28-'29).

Dc Trin. VIII. - II.

Óvakodnunk, fél nünk, elfordulnunk. nem pedig
utánoznunk kell az erős embereknek azt a fajtá
ját, akik elbizakodottak nem a test. a vagyon, ;1

származás. a tisztelet dolgában, hisz ki ne látná.
mind az időleges, elfolyó, esendő, tovatűnő, ha
nem elbizakodottak igaz voltukban ... Ez az erő

nem az egészségnek, hanem az esztelenségnek sa
játsága.Mert az őrültek is bátrabbak, erősebbek

az egészséges embernél, de rninél nagyobb az ere
jük, annál közelebbi haláluk ...

Az alázatosság tanítója pedig, ki gyöngeségünk
részesévé lévén, megajándékozott istenségének ré
szcsedésévcl, azért szállott alá, hogy az útra ta
nítson és úttá legyen (Jn. 14, 6.), leginkább az alá
zatosságot kegyeskedett nekünk ajánlani, Azért
nem tartotta magához mélrarlannak, hogya szolg.
keresztelje meg (Mt. 3, 13.), hogy tanítson bűneink
megvallására, és gyöngeségünkben az erőhöz ju
táshoz inkább az Apostol szavát bírj uk, aki an
mondja: "Amikor gyönge vagyok. akkor vagyok
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erős" (II. Kor. 11., 10). Tehát milyen módon nem
akart erős lenni. Azok pedig, akik erősek akartak
lenni, vagyis a maguk erényében elbizakodottan
akartak igazak lenni, megbotlottak a botlás kövé
ben (Róm. 9, 32.), baknak nézték a Bárányt s mi
vel mint bakot ölték meg, nem érdemelték meg,
hogya Bárány megváltsa őket.

En. l. ill Psalrn. jR. '.

Kicsinyek vagyunk, oltalmazzon hát bennünket
Isten szárnyának árnyékában. Mi lesz, ha már na
gyobbakká lettünk? Jó nekünk, ha akkor is oltal
maz bennünket, hogy alatta, ól nagyobb alatt mi
mindig fiókák legyünk. Hisz ő mindig nagyobb,
barrnekkorára növekedünk is. Ne mondja senki
sem: Oltalmazz, míg kicsi vagyok; mintha vala
mikor akkora nagysághoz juthatna, amely elégsé
ges önmagának. Isten oltalma nélkül semmi se
vagy. Akarjuk, hogy mindig ő oltalmazzon; akkor
leszünk őbenne mindenkor nagyok, ha rnindenkor
alatta kicsinyek vagyunk.

En. in Psalrn. 62. 16.
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Nagy dolgokra törekszünk, ragadjuk meg a ki
csinyeket és naggyá leszünk. Akarod felfogni Isten
kiválóságát, fogd fel előbb Isten alázatosságát.
Méltasd magad az alázatosságra önmagadért. mert
Isten méltónak tartotta alázatossá lenni ugyancsak
érted, nem ugyanis önmagáért. Fogd fel tehát

K risztus alázatosságát, tanulj alázatos lenni, ne
kérkedj. Valld be gyöngeséged, vesd magad türel
mesen az Orvos elé. Amikor megragadod az ő
alázatosságát, vele emelkedel, nem rnintha ő is
emelkedne, mert ő az Ige; hanem inkább te, hogy
egyre teljesebben befogadd őt.

Sermo II~. 17.

A SZERETET RENDJE

Igaz és szcnt életet az él, aki a dolgok részre
hajthatatlan mérlegelóje; ilyen pedig az az ember,
akinek jól rendezett a szeretete. Az ilyen nem
fogja szeremi azt, amit nem szabad szerctni ; sze
retni fogja, amit szeremi kell; nem fogja jobban
szeremi azt, amit kevésbé szabad szerctni : nem
fogja egyenlő rnértékben szerctni, 'Imi kevesebb,
vagy több szerctct kíván; nem szeren kevésbé
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"agy inkább azt, amit egyenlöképpen kell sze
retni.

Egy bűnöst sem szabad, mint bűnöst szeretni:
de minden embert mint embert szerétnünk kell
Isten kedvéért; Istent pedig önmagáért kell szeret
nünk. És ha Istent minden embernél inkább kell
szeremünk. akkor rnindcnki tartozik Istent inkább
szeremi. mint önmagát. Ugyancsak inkább kell
más embert szeretnünk, mint a saját testünket.
Mert minden mást Istenért kell szeremünk s a má
sik ember velünk együtt élvezheti Istent, amire
testünk nem képes; mert a test csak a lélek által
él, azzal élvezzük Istent.

Minden embert egyaránt szeremünk kell. De
mikor nem lehetsz mindegyik hasznára, akkor leg
inkább azokról kell gondoskodnod, akiket a hely,
a/. idő, vagy bármiféle dolog körülménye rnintegy
sorsszerűen szorosabban hozzad fűz. Amiképpen
ugyanis ha valarniben bővelkcdnél, amit oda kel
lene adnod a nélkülözőnek, s ha két ilyennel talál
koznál, de nem adhatnál mindkettőnek s közülük
egyik sem haladná meg a másikat rászorultság
""gy a hozzádtartozás tekintetében, nem tehetnél
igazsúgosabbat, minthogy sorsvetéssel állapítanád
meg, melyiknek add, amit kettőnek nem adhatsz:
éppúgy. ha nem segíthetsz minden emberen, a sors
intézkedésének kell tartnnod, ki tartozik hozzád
közelebb idő szeri nt.
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Azok közül pedig, akik velünk élvezhetik Istent,
részint azokat szeretjük, akiket mi gyámolítunk ;
részint azokat, akik rninket gyámolítanak; részint
olyanokat, akiknek segítségére szorulunk vagy aki
ken mi segítünk; részint olvanokar, akiknek sc
magunk nem vagyunk hasznára, sem nem várjuk
rőlük, hogya mi hasznunkra legyenek. Mégis
akarnunk kell, hogy velünk együtt valamennyien
szeressék Istent és mindazt, amivel segítjük őket,

vagy amivel bennünket segítenek, erre az egy célra
kell irányítanunk.

Ha ugyanis valaki a rosszhírű színházban meg
szeret egy színészt és rnűvészetét úgy élvezi, mint
valami nagy, sőt mint a legnagyobb jót, mindenkit
szeret, akik azt vele együtt szeretik, nem önmaguk
ruiatt, hanem a színész rniatt, akit egyaránt szeret
nek. S minél hevesebb az illető szerctcte, annál in
kább rajta lesz, hogy minél többen szeressék azt s
minél több embernek vágyik megmutatni. Ha hű
"ösebben viselkedő emben lát, igyekszik fellelke
síteni embere dicséretével; ha meg ellenkezőre ta
lál, hevesen gyűlöli abban kedvence gyűlöletét s
minden módon azon lesz, hogv az ellenszenver
megtörje.

Mit kell akkor nekünk tennünk Isten szcrctcté
nek közősségébcn, akit élvezni a boldog életet je
lenti s akitől van mindazoknak, akik öt szcrcri k,
létük és iránta való szeretctük? Nem kell félnlink,

26 BrevIArium
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hogyha őt valaki megismeri, nem fogja tetszését
megnyerni. O akarja, hogy szcrcssék, nem azért,
hogy ő kapjon valamit, hanem hogy azoknak, akik
szeretik, örök jutalmul adja önmagát, akit szeret
nek. Ebből következik, hogy még ellenségeinket is
kell szeretnünk. Mert nem félünk tőlük, rnintha
megfosztanának attól, amit szeretünk. Inkább szá
nakozunk rajtuk, mivel annál inkább gyűlölnek

bennünket, mennél inkább el vannak választva at
tól, akit mi szeretünk. Ha hozzá megtérnek. majd
szükségszcrűcn szeretik őt, mint boldogító jóságot,
és minket, mint ilyen nagy jóban résztvevő tár

saikat.

De doctr. christ. 1. 17-19.

T űzhöz hasonlóan kell a szeretetnek először a
legközelebbieket birtokába vennie s azután a távo
labbiakra terjeszkednie. Közelebb van hozzád test
véred, mint nem tudom kicsoda ember. Ismét in
kább hozzád tartozik az, akit nem ismersz, dc
nincs ellened, mint az ellenség, ki ellenedre van.
Terjeszd ki a szeréteted hozzátartozóidrn, ne is ne
vezd azt kiterjesztésnek. Mcrt a közeledben lévő

ket szereted, ha a hozzád tartozókat szcrcted.
Terjeszd ki az idegenekre is. kik nem tettek neked
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rosszat. Haladj túl rajtuk is, s juss odáig, hogy sze
rcsd ellenségeidet.

In Epistolam joannis tr. 8, 4.

Kevésbé nagy dolog, ha jóindulatú, vagy seguo
készségű vagy aziránt, aki nem tett neked rosszat.
Nagyszerűbb annál és igen nemeslelkű jóság bi
zonysága a szeretet ellenségeddel szemben, ki rosz
szat akar neked s tehetségéhez képest meg is teszi;
te pedig mindig jót akarsz s ha képes vagy, meg
teszed, hallgatván Isten szavára: "Szeressétek el
lenségeiteket, jót tegyetek azokkal, kik titeket gyű

lölnek és imádkozzatok üldözőitekért" (Mt. j, 44).

De minthogy ez Isten tökéletes gyermekeinek
adománya, bár minden hívő köteles eddig eljutni
és emberséges lelkében Istenhez imádkozva, ön
magában fáradozással és küzdelemmel ezt az in
dulatot kifejleszteni; ha az a nagy jó nem a nagy
sokaság birtoka, mégis hinnünk kell, hogy meg
hollgatásra talál, aki az imában mondja: "Bocsásd
meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az
ellenünk vétkezőknek".

Kétségtelenül ennek az ígéretnek a szavát telje
síti az az ember, aki bár nem jutott odáig, hogy
szeresse ellenségét, mégis, ha kérleli ellene vétett
embertársa, hogy bocsásson meg neki, szívből meg-

26*
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bocsát. Hisz a maga könyörgésére is bocsánatot
akar kapni, amikor az imában mondja: "Miképpe!!
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek"

azaz: úgy bocsásd meg könyörgésünkre vétkein
ket, amint mi is megbocsátunk bennünket meg
kérlelő adósai nknak.

Egyébként azt, aki bűnétől kérésre indíttatva,
megkérleli azt, aki ellen vétett, nem kell már el
lenségnek tekinteni, kit nehéz lenne szeretni, ami
lyen nehéz volt az, amikor ellenségesen járt el ve
lünk szemben. Aki pedig nem bocsát meg szivből

annak, aki megkérleli és bűnét megbánja, semmi
esetre se gondolja, hogy az Úr megbocsátja bú
ncit ; mert az igazság nem hazudhat. Am az Evan
gélium mclyik olvasója vagy hallgatója előtt lehet
ismeretlen az, aki mondotta: "Én vagyok az igaz
ság' (Jn. 14, 6.)? Midőn ő tanított az imádságra, .)
benne rejlő értelmet nyomatékosan lelkünkre kö
tötte rnondván : "Mert ha megbocsátjátok az em
bereknek vétkeiket, nektek is meg fogja bocsátani
mcnnyei Atyátok a ti bűneiteket. Ha pedig meg
nem becsátotok az embereknek, Atyátok nem
fogja megbocsátani nektek a ti bűneiteket" (Mt.
G, 14-lj). Ha valaki ilyen rnennydörgésszcrű hangra
scm ocsúdik fel, nem alszik, hanem halott; s mégis
hatalmas ő a halottak feltámasztására is.

Enhir. Iq. ")-"4.
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Szeresd az embert, aki neked mondja: Testvér,
vétettem, bocsáss meg nekem! Ha ekkor nem bo
csátasz meg, nem azt mondom, hogy kitörlöd az
imát szivcdből, hanern kitöröl tetsz Isten könvvé
ből.

Sermo 16, 16.

AZ lGAZMONDASR()[

Ha az életre akarsz jutni és jó napokat látni,
inivelhogy jutalom az, gondold meg ehhez a Ill
talomhoz a szükséges rnunkár : "Örizd meg nyel
ved a rossztól" (33. Zsolt. [3-[;).

Sermo 19-', 4·

Mutass nekem embert, aki akarná, hogy téve
désbe ejtsék. Mily sok ember található, aki mási
megtéveszteni akar, de senki sem akarja, hogy öt
megtévesszék. Szembesiesd ezt magaddal. Nem
akarod, hogy félrevezessenek, ne vezess mást fél rc :
nrnir magad nem akarsz elszenvedni, másnak se
tedd. Ha el akarsz jutni az életre, amelyben nem
tévesztenek meg, élj olyan életet, rnclv nem téveszt
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meg mást ... Az igaznak adatik jutalmul az igaz
ság s annak, aki a múlandóságban jó életet élt,
adatik jutalmul az örökkévalóság.

Mindnyájan akarjuk hát testvérek az életet és
az igazságot. De merre menjünk, melyik úton jár
junk? Mert hogy merre menjünk, ha még nem is
tartjuk birtokunkban, mégis már gondolkodásunk
ban és eszünkben hisszük és látj uk: az életre és az
igazságra törekszünk. Maga Krisztus az.

Sermo ~o7. 9-10.

Nem mindenki hazudik, aki téves dolgot állit,
ha azt hiszi vagy véli, igaz az, amit mond ... Az
hazudik, akinek más van a lelkében és mást fejez
ki szavaival, vagy bármiféle jellel. Ezért is mond
ják, hogy a hazugnak kettős szíve van, azaz kettős

gondolata: az egyik arról a dologról, amit igaznak
tud vagy vél, de nem fejezi ki; a másik arról a
dologról, amit kifejez téves voltának tudatával
vagy hitével. Ezért lehetséges, hogy aki nem hazu
dik, téves dolgot mond, ha azt hiszi, úgy van az,
amint mondja, bár nem úgy van; s lehetséges,
hogy a hazug igazat mond, ha azt, amit hamis
nak hisz, igaznak jelenti ki, bár az valóban úgy
van, amint kijelenti. Mert lelke szándékából kell
megítélni a hazugor vagy a nern-hazugot, nem ma-
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guknak a dolgoknak igazságából vagy tévedése
ből.

Ezért az, aki a tévedést igaznak állítja, amit
pedig igaznak vél, tévedőnek vagy meggondolat
lannak mondható, de hazugnak nem mondható
igazoltan. rnivel nincs állításában kettős szívc,
nem is akar megtéveszteni. hanem téved. A ha
zugnak pedig vétke, hogy a megtévesztés kíván
sága van Icike állításában, akár megtévesze. ha
hitelt adnak megtévesztő kijelentésének, akár nem
téveszt meg, ha nem talál hitelre; vagy ha igaz
nak állítja a megtévesztés akaratával azt, amit
nem gondol igaznak.

De mendacio l. I.

Aki Isten megvetésével szeretted magadat, .1

pénz szerétetével magadat is cserbenhagytad.
Előbb cserbenhagytad, aztán elveszítetted. Mert a
pénz szeretcte okozta, hogy elveszítsd magadat.
Pénzért hazudsz. "A hazug száj megöli a lelket"
(Bölcs. I, II). Íme, a pénz keresésével elvesztetted
lelkedet, Hozd elő az igazságnak, nem a kíván
ságnak a mértékét; hozd elő, de az igazságnak,
nem a kívánságnak a mérlcgét; hozd elö, kérlek s
tedd az egyik részbe a pénzt, a másikba a lelket.
Te már mérsz, de a kívánságtól csalásra haszná-
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lod ujjadat, azt akarod, hogy süllyedj en a pénzr
tartó rész ... A pénzt elébe akarod helyezni lel
kedrick. azért hazudni akarsz, ezt elveszíteni.

Hagyd, hogy Isten mérj en ; Ő nem csalható mcu,
nem is csal, ő mérj cn. íme, ő mér, lásd a rncrlcge
lőr s halljad megállapítását: "Mit ér az ember
nek, ha az egész világot megnyeri is?" Isteni szó
ez, a nem csaló rnérlcgelő szava, a megállapítóé,
;1 figyclmezrerőé. Tc az egyik részre tetted a pénzr,
a másikra a lelked, lásd, mirc tetted a pénzt. Mit
telel az, aki mér? Te a pénzt tetted: "Mit ér az
embernek, ha az egész világot megnyeri is, de
lel ke kárt szenved?" (Mt. IG, 26).

Sermo ilO, \.

AZ EROSLELKŰSE:G

Senki sc hordja fennen magát és ne dicseked
jék szenvcdéscvcl, hanem előbb rnutassa ki be
szedének igaz voltát. Te a kínra mutatsz, én pe
dig az okot kérdezem. Mondod: szcnvcdtcrn ; én
pedig azt kérdem, miért szenvedtél? Mert ha csak
a szenvcdést nézzük, a rablók is megkoszorúztar
nak. Vajon rnerészcli-c ;lZ rnondani : ennyit és eny-
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nyit szenvedtem? Miért? Megmondják neki: go
nosztetteid miatt; azért kaptad a rossz büntetést,
mert rossz okkal szolgáltál rá.

Ha szenvedéssel kell dicsekedni, az ördög j,

dicsekedhet vele. Nézzétek, mennyit szenved,
templomait mindenfelé elpusztítják, bálványait
mindenfelé összetörik, papjait, rajongóit mindcn
felé megölik. Mondhatja-e: én is mártir vagyok,
hiszen annyit szenvedek? Azért az Isten embere
előbb válassza meg a maga számára az okot és
biztonsággal járuljon a büntetéshez. Mert ha jó
ügyben vállalja a büntetést, a büntetés után meg
kapja a koszorút is.

Sermo ~2C/. 4·

"hélj meg engem Isten" (42. Zsolt. I). A vér
tanúk szava ez. Ki merné mondani: "hélj meg
engem, Isten", ha nem lenne a legjobb ügy bir
tokában? ígéretekkel és fenyegetésekkel kísérti k
meg ;1 Jeiket, csábítással csalogatják, fájdalmak
kal kínozzák: mindazon győzedelmeskedtekKrisz
tusért a legyőzhetetlen vértanú k. Legyőzetett az
ígérgető világ, legyőzetett a dühöngő világ. Nem
fogott meg a gyönyör, nem riasztott el a kínza
tás. A kemencében megtisztult arany nem fél a
kárhozat tűzétől. Azért mintcgy a szorongarás tű-
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zében tisztultan biztonsággal mondja a boldogsá
gos vértanú: "Ítélj meg, Isten". Bármi jót találsz
bennem, ítéld meg. Azt ajándékoztad nekem, ami
neked tetszik, találd meg bennem, és ítélj meg.

Sermo j2"7. I.

Kettős csatasort állított fel a világ Krisztus ka
tonái ellen. Hizc1cg ugyanis, hogy félrevezessen,
megfélemlít, hogy megtörjön. Ne tartson fogva
bennünket a magunk gyönyöre, ne félemlítsen meg
másnak a kegyetlensége s legyőzetett a világ.

Sermo 276, 2.

Sokat megkoszorúztak. akik az amfiteátrumban
a? állatokkal küzdöttek; sokan megkoszorúztatnak
fekvőhelyükön az ördög legyőzésével.Úgy látszik,
mozogni sem képesek, ám belül, a szívben oly
nagy erővel rendelkeznek, mely nagy harcot vív
meg. De ahol rejtett a harc, ott rejtett a győze
lem.

Miért mondtuk ezt, testvérek? Azért, hogy ami
kor a vértanúk születésnapját üljük, utánozzátok
a vértanúkat. Ne gondoljátok, azért nincs számo
tokra koszorú szerzésére alkalom, mert immár
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megszűntek az ilyenfajta üldözések. Most sem
hiányzanak az ördög naponkénti üldözései, akár
sugalmazás, akár a test valamilyen alkalmatlan
sága formájában. Te csak légy tudatában, van Ve
zéred, ki már megelőzött a mennyben ; megadta
számodra a követendő utat, tartsd magad őhozzá.

Ha győzöl, ne tulajdonítsd gőgből magadnak,
mintha a magad ereiével küzdöttél volna, hanem
előbb vedd azt magadhoz tőle, aki erőt ad, hogy
győzzél. mert Ő meggyőzte <l világot (Jn. 16, 33).
S mindenkor megkoszorúztatol s mint vértanú
rnégy majd el innen, ha az ördög minden kísérté
sét legyőzted.

Sermo 4, 36-P.

Nagy, bizonyára nagy a vértanúk dicsősége. Dc
nem tudom, vajon kisebb volt-e a szent Jób dicső
sége ... tartóztatta szívét a rossz gondolattól, nyel
vét az átkozódástól, megőrizte lelke épségét a test
rothadásában. Látta, mit kerül el a jövőben, azért
elviselte, amit szenvedett.

Hasonlóképpen minden keresztény, amikor va
lami testi bántalmar szenved, gondoljon az örök
tűzre s lássa be, mily könnyű, amit szenved. Ne
zúgolódjék Isten ellen, ne mondja, Isten, mit vé
tettem ellened, miért szenvedem ".zt? Inkább
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mondja, amit mondott ugyanez a Jób, bár szent
ember volt: "Számontartottad minden bűnömet s
mintha tarsolyban lennének, megjelölted öket'
(Jób, '4, 16-17). Nem rnertc magát bűn nékulinek
rnondani, aki szenvcdctt, nem hogy bűnhődjék, ha
nem hogy próbúra tétessék. Ezt mondja rnindenki,
ha szenved.

Sermo ck urbis cxcidio 4

A helyes és dicséretes emberi türelem, rnely
méltó az erény nevére, a rossz közömbös lélekkel
történő elviselésében rnutatkozik, nehogy nyugta
lan lélekkel elhagyjuk azt a jót, ami által nagyobb
jóhoz jutunk. Ezért, rnidőn a türelmetlenek nem
akarják a rosszat elviselni, nem a rossztól való sza
badulást érik el, hanem azt, hogy még súlyosabb
rosszat szenvedjenek. A türelmesek pedig, akik in
kább akarják a rosszat el nem követésével viselni,
mint el nem viselésével elkövetni, könnyebbé te
szik azt is, amit türelemmel szenvcdnek s a rosz
szabbat is elkerülik, amibe türelmetlenséggel 1111:

rülnénck. Az örök és nagy javakat pedig nem V~,·

szítik el, midön nem hátrál nak meg a rnúlandó és
rüvid ideig tartó rossz elől, mert amint az Apos
tol rnondja : "A jelen szcnvcdések nem rnérhetők
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az eljövendő dicsőséghez, rnely nyilvánvaló lesz
rajtunk" (Róm. 8. 18).

Dc paricnriu 2, 1.

A SZEMLELOOÖ ÉS A TEVÉKENY ÉLET

"Mária a jobbik részt választotta, nem vétetik
az el tőle" (Lk. 10, 42). Mert azt választotta, ame
lyik mindig megmarad, .,nem vétetik el tőle" ...
Az Úr nem korholta a rnunkát, de megkülönböz
tette a szelgálatot. "Sok mindennel törődöl, pedig
csak egy a szükséges". Mária már ezt választorta
a maga részére. Elmúlik a sokféle munka és meg
marad az egység szerétere. Amit tehát ő, válasz
tott, "nem vétetik el tőle". Amit pedig te válasz
tottál - bizonyára ez következik, bizonyára ez á
rendő -, amit te választottál, elvétetik. De elvéte
tik javadra, hogy megkapjad a jobbat. Elvétetik
tőled a tevékenység, hogy megadassék ,) nvug»
lom. Te hajózol. ő már a révben van ...

A két nőben kétféle élet van jelképezve, a jc
lenlegi és a jövőbeli, a munkálkodó és a meg
nyugvó. a küszködő és a boldog, az időbeli és az
örökkévaló élet. Kétféle élet van, elmélkedjetek
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róluk kimentöbben. Amit a jelenlegi élet tartal
maz, nem mondom, hogy az rossz, gonosz, elvete
mült, kicsapongó, hanem fáradságos és küzdclcrn
teljes, félelmekkel fenyítő, kísértésektől izgatott.
Ezt az önmagában ártatlan életet, rnclyet Mári.i
illően viselt, ezt az életet vizsgáljátok meg, arncny
nyiben képesek vagytok s felőle bővebben gondol
kozzatok beszédünknél ...

Megmaradt tehát abban a házban, rncly az LJ rut
vendégül látta, abban a két nöben a kétféle élet,
inindkettő ártatlan, mindkcttő dicséretreméltó ..
De az egyik munkálkodó, a másik nyugvó; nem
gonoszságot tevő, amitől óvakodnia kell a serény
kedőnek. nem rest, amit kerülnie kell a nyugvó
nak. Abban a házban tehát ott volt a kétféle élet
s maga az élet forrása. Mártában a jelenlegi dol
gok képe, Máriában a jövendőbelieké. Amit Márta
végzett, ott vagyunk, amit Mária cselekedett, azt
reméljük. Végezzük ezt jól, hogya másikat telje
sen elnyerjük.

Sermo 104. ~-4.

Ki ne csodálná és dicsérné azokat, akik meg
vetve és elhagyva ennek a világnak csábításait,
tiszta és szcnt közösségi életre egyesülten együtt
töltik életüket imában, olvasásban, megbeszélés-
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ben; nincs bennük gőg, mely felfuvalkodottá,
nincs bennük makacsság, melynyugtalanná, nincs
bennük féltékenység, mely iriggyé tenné őket; ha
nem szerények, szemérmesek, békességesek, kik Is
tenben teljesen egyetértő és bensőséges életüket ke
gyeletes szolgálatként neki ajánlják fel, akitől rnind
ehhez a képességet megérdemelték. Senkinek sincs
magántulajdona, senki sem esik másnak terhére.
Kezük munkájával szerzik meg, ami a test Fenn
tartásához szükséges, s ami a léleknek sem wt
akadályt Istennel szemben ...

Ezt az erkölcsöt, ezt a rendet, ezt az intézményt,
ha akarnám sem tudnám méltóképpen dicsérni s
félek, nehogy olyan ítélet látszatába kerüljek,
mintha az, amit előadtarn, csak úgy válhatna tetsz
hetővé, ha az elbeszélő egyszerűségéhez még a di
csérő kothurnusát* tartanám hozzáveendőnek.

De mor. Ecel, carh. r. ll, 67-bR.

Azokban, akik tudnak szivesen és alázattal hall
gatni, s édes és üdvös törekvésben nyugodalmas
életet élnek, találja gyönyörüségét a Szent Egyház
és mondja : "S7.endergek, de szivem virraszt". Mi
mást jelent cz . ,. rninr hogy úgy nyugszom, hogy

• A színészek magastalpú cipője.
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halljak? Nyugodalmam nem a tétlenség táplálá
sára szolgál, hanem a bölcsesség felfogására.
"Szendergek, de szívem virraszt": tétlen vagyok,
s látom, te vagy az úr (45. Zsolt. I); mert "szabad
idejének köszöni bölcsességét az írástudó; s aki
nek kevés a dolga, az tehet arra szert" (Sir. ~8,
25). "Szendergek, de szívern virraszt": pihenek a
tevékeny cselckvéstő\ s lelkem átadja magát az is
teni kedvtelésnek.

De míg azokban, akik kedvesen és alázatosan
nyugszanak, csendesen gyönyörködik az Egyház,
íme zörget az, aki mondja: "Amit sötétben rnon
dok nektek, mondjátok el fényes nappal és amit
fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkről"
(Mt. 10, 27).... Zörget tehát, hogya szent csend
ben lévők nyugalmát elűzze s kiáltja: "Nyiss ki
nekem", véremből való "nővérem", közeledéscm
által "barátném", szellememről "galambom", be
szédernről, mclyet a nyugalomban teljesebben
megértettél "tökéletességem"; nyiss ki nekem, hir
dess engem. Mert azokhoz, kik bezárkóztak elő
lem, hogyan lépek be, ha nincs, aki benyitna? Mert
"hogy higgyenek abban, akit nem hallottak?"
(Róm, 10, 14).

Mindaz, aminek az emberek közőrt jelentősége
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van, mert azt juttatták nekik, emberi intézmé
nyek; egy részük felesleges és fényűző találmány,"
mások célszerűek és szükségesek... Az emberi
érintkezés célszerű és szükséges intézménye, ami
viseletben és testi öltözetben a nemek és állás ok
különbözőségének megkülönböztetésére szolgál:
azután a megjelölések számtalan faja, melyek nél
kül az emberi társadalom vagy egyáltalában nem.
vagy kevésbé célszerűen állhatna fenn, amilyenek
az egyes államnak és népnek a súlyokra, rnérté
kl kre, a pénzverésre és értékelésre vonatkozó sa
játosságai és más ilyenféle. Ha nem emberi in
tézmények lennének ezek, nem lennének különbö
zők a különböző népeknél, s az egyes népeknél
fejedelmeik nem változtathatnák azokat tetszésük
szerint.

Az emberi intézmények attól az egész körétől.

amely az életszükségleteket szolgálja, semmiesetre
sem kell menekülnie a keresztény embernek, sőt
amennyire szükséges, figyelembe kell azokat ven
nie és emlékezetben t~rtania... Amik az embe
rek egymással való érintkezésére vonatkoznak, azo
kat el kell fogadnia, amennyiben nem a fény
űzésre valók és feleslegesek. Főképpen az írásje
leket kell elsajátítani, nélkülük nem olvashatunk,

• Ilyennek tart bizonyos színházi . muratványokat és
művészi ábrázolásokat.

27 Brevl.á.l1um
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s a különböző nyelveket, amennyire szükséges ...
Ehhez' a nemhez tartoznak a jegyek is,* ezeket S~
játítják el azok, akiket sajátos értelemben jegyzők
nek neveznek. Hasznos ismeretek ezek, bűn nél
kül sajátíthatók el, nem bonyolítanak babonába,
nem ernyesztenek cl érzékiségükkel, ha oly rnér
tékben vesznek bennünket igénybe, ami nincs ab
dályára a nagyobb dolgoknak, amelyek elérésére
kell szolgálniok.

De doctr. chr. II. 2j-z6,

Bár a háromféle életmód, a nyugalmi, a tevé
keny s a kettőből összetett közül, a hit veszedelme
nélkül bárki bármelyiket folytathatja s eljuthat az
örök iutalornhoz, meg kell mégis különböztetni
mit kell az igazság szcrctetébcn tölteni, mit kell :l

szeretet kötelességére fordítani. Senki sem adhatja
át magát oly mértékben a nyugalomnak, hogy ép
pen nyugalmában ne törődjék felebarátja javával;
sc nem lehet annyira tevékeny, hogy az isteni dol
gok szemléletét ne keresse.

A nyugalomban ne a tétlen semmittevés- gyö~

nyörkődtcsscn; hanem az igazság kutatása vagv

• Fóleg a beszédek' jegyzésérc használt' rövidítése"

jelek.
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feltalálása, abban kell előrehaladni s amit valaki
feltalált, ne tartsa azt irigységből vissza mástól.
A tevékenységben pedig nem a földi életben sze
rezhető tiszteletet vagy hatalmat kell szeretni,
minthogy hiúság minden a nap alatt, hanem ma
gár a rnunkát, amely éppen a tiszteletbeli vagy
hatalmi állás révén teljesül, ha az helyesen és hasz
nosan teljesül, azaz, ha az alárendeltek Isten szán
déka szerinti javára válik ...

Ennélfogva az igazság megismerésének igyeke
zetétől, ami a dicséretes nyugalom tartozéka, sen
kit sem kell visszatartani; a felsőbb hely után
azonban, ami nélkül nem lehet a népet kormá
nyozni, még ha illendően viselhető és ellátható is,
mégsem illő törtetni. Eszerint az igazság szerc
tete keresi a szent nyugalmat, a szeretet kénysze
rüsége vállalja a méltányos tevékenységet. Ha an
nak terhét senki sem rója ránk, az igazság megér
tésére és szemlelésére kell fordítani a nyugalmat;
ha pedig ránk róják, vállalni kell a szeretet kény
szerüségéből. De még ilyenkor sem kell az igazság
örömével teljesen szakítani, nehogy annak élveze
tétől megfosztva agyonnyomjon a kényszerűség.

Minthogy az Isten városának legfőbb java az
örök és tökéletes béke, nem az, amelyen keresztü I
habdnak a halandók születésük és haláluk közőrt.

hanem amely halhatatlanságukban megmarad bár
miféle ellentét szcnvcdésc nélkül; ki tagadhatja,

~7·
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hogy az az élet a legboldogabb, vagy hogy ahhoz
hasonlítva a jelenlegi élet a lelki, testi és külső
javak még oly teljessége mellett is, igen nyomorú
ságosnak ítélendő?

Mégis, aki ezt az életet úgy birtokolja, hogy
használatát annak a céljára vonatkoztatja, amelyet
legforróbban szeret, nagy hűséggel remél, nem le
hetetlenül mondható már most is boldognak, in
kább annak reményében, mint meglétében. A meg
lévő pedig annak reménye nélkül hamis boldog
ság és nagy nyomorúság, mert nem szolgál a lé
lek igazi javára. Mert nem igazi bölcsesség az,
amely azt a szándékot, amellyel okosan megkülön
böztet, erőslelkűen elvisel, rnérséklően fegyelmezi
magát, igazságosan eloszt, nem arra a célra irá
nyítja, ahol Isten lesz minden mindenben, (I. Kor.
lj, 28) biztos örökkévalóságban és tökéletes bé
kében.

De Civ. Dei XIX. 19-20.

A helyes út tevékenysége szemét állandóan az
Úrra irányítja, mert "ő húzza ki lábamat a tőr
ből" (24. Zsolt. lj). Az ilyen tevékenységet nem
töri meg sem a munka, se nem hidegíti el a nyu
galom; se nem nyugtalan, se nem ernyedt, se nem
vakmerő, se nem félénk, se nem meggondolatlan,
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se nem heverő. így tevékenykedjetek s a béke Is
tene lesz veletek (II. Kor. 13. II).

Epist. 48, ;.

A MÚLANDO JAVAK HASZNALATA

Semmilyen teremtmény sem teheti megigazulttá
az embert, hanem hogy minden teremtményt he
lyesen tudjon használni, a Teremtőnek kell meg
igazulttá tennie. Ezért maga az Úr, bár mint igaz
ságos bíró a kapzsiságot mindenütt elítéli, mint
igaz tanító, mégis rámutat a földi javak haszná
latára ... Azt mondja ugyanis: "Szerezzetek ma
gatoknak barátokat a hamis mammonból" (Lk.
16, 9). Ez azt jelenti, a hamis mammon nem lehet
a ti mammontok. Mert akkor használhatjátok he
lyesen a földi dolgok bőségét és szerezhettek azok
ból barátokat, kik titeket befogadnak az örök haj
lékba, ha az számotokra nem lesz mam mon, azaz
nem hiszitek, hogy abból lesztek gazdagok. Mert
a ti gazdagságtok, ami igazi gazdagság, ami rnin
den szükségtől megszabadít titeket, nem szerez
hető meg földi bőséggel. De hogy azt megérdemel-
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ten élvezhessétek. előbb ezt kell jól hasznainotok.
ami nem igazi gazdagság, nem is a tiétek, rnert
igaztalanul mondják azt gazdagságnak.

Sermo so, 8.

Utánad kell rnenni az aranynak, nem neked ,11.

arany után. Mert jó az arany. Hiszen Isten semmi
rosszat nem teremtett. Ne légy rossz, s jó lesz az
arany. Íme, aranyat teszek a jó és a rossz ember
közé. Elveszi a rossz: a szűkölködőket elnyomják,
a bírákat megvesztegerik. a törvényeket felforgat
ják, ":lZ emberi dolgokat Felzavarják. Miért ez?

Mert rossz ember vitte cl az aranyat. Elviszi a jó:
u szegényeket élelmezik. a mezítclcnckct felruház
zák, az elnyomottakat felszabadít ják, a foglyokat
kiváltják. Mennyi jó a jó ember aranyából, rncny
ny; rossz a rossz aranyából ...

Nem kell eltávolítani a dolgokat az emberi élet
ből, legyenek, dc legyen meg a jó dolgok hasz
nálata is. Némely javak csak a jókban vannak.
mások közösek a jókban és a rosszakban. Csak .1

jókban található javak: a járnborság, a hit, az
igazsagosság, .1 tisztaság, az okosság, il mérték"le

resség, a szerétet és egyéb hasonlók. Jók és rosz
szak kőzős javai a pénz, il tisztelet, a földi hata-
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lom, a hivatalok, maga a testi egészség. Ezek is
jók, de jó embereket kívánnak.

Sermo lll, 9, r r,

Keresd, ami elégséges, s látni fogod, rnilyerr ke'
vés az ... Mi elég a játékrendezőnek a versenyzők

annyiszori felszereléséhez? Lássátok, hogy nem
csak kevés elég nektek, de maga az Isten scm kí
ván tőletek sokat. Keress, amennyit ad neked s
abból vedd magadnak a szükségest; a többi, ami
feleslegként hever, mások számára szükséges. !\
gazdagok feleslege a szegények szükséglete. Ide
gen dolog birtoklása a felesleg birtoklása.

En. in Psalrn. '4", 12.

Ha értelmesen megfontoljuk, ami Irva van : "A
hivő emberé az egész világ gazdagsága, a hitet
lené egy obulus scm" (Septuag. Proverb. 17. 7).
vajon nem arra a meggyőződésre jutunk-c, hogv
mindazok, akik megengedett módon szerzett ja"
vakkal rendelkeznek ugyan, dc azt nem tudják
használni, idegen [avat birtokolnak? Mert bizo
nyos, nem idegen jószág az. amit jogosan birtokol
nak; jogosan pedig azt birtokolják, amit igazsá-
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gosan; igazságosan pedig azt, amit jól birtokolnak.
Mindaz tehát idegen jószág, amit rosszul birtokol
nak; rosszul birtokolják pedig azt, amit rosszul
használnak.

Látod tehát, mily sok embernek kellene idegen
jószágot visszatéritcnie, habár kevés volna talál
ható, akiknek azt vissza lehetne téríteni; de bárhol
legyenek azok, annál inkább megvetik azt, men
nél nagyobb joggal birtokolhatnák. Mert az igaz
ságosságot senki sem birtokolja rosszul, aki nem
szereti, nem is birtokolja. A pénzt pedig a rosszak
rossz módon birtokolják, a jók pedig annál job
ban, mennél kevésbé szeretik. Ilyen feltételek rnel
lett tűrik el a rossz birtokosok igazságtalanságát
s bizonyos jogokat állítanak fel közöttük, amiket
polgári jogoknak neveznek. Ezek nem érik el, hogy
jól használják a javakat, hanem hogy a rossz hasz
nálat kevesebb kárral járjon.

Epist, 'lj. 26.

A rnúlandó dolgok helyes és kötelességszerű,

természetüknek megfelelő, békességes és nyugodt
kezelése az örökkévalók érdemét szüli, ha nem
köt le tartásuk, ha nem fon körül rnegsokasodá
suk, ha nem hengerít le leigázásuk. Mert magának
az Igazságnak a szája rnondta : "Ha a máséban
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hűek nem voltatok, ki fogja odaadni nektek azt,
ami a tiétek?" (Lk. 16, 12). Tágítva tehát a rnú
landó dolgok gondját, keressük a szilárd és biztos
javakat. Mert a méz bősége mellett sincs hiába
szárnya a méhecskének, megöli, ha rátapad.

Epist. lj. 2.

'A TEST GONDOZAsA

Senki sem gyűlöli magát. EL: a tény még sem
miféle szekta részéről nem képezte vita tárgyát.
Dc testét sem gyűlöli senki; mert igaz, amit az
Apostol mond: "Soha senki a maga testét nem
gyűlöli" (Efez. 5, 29). S ha némelyek mondogatják,

. szívesebben lennének teljesen test nélkül, alapo
san becsapják magukat. Mert nem testüket, ha
nem annak romlottságát és terhét gyűlölik. Tehát
nem test nélkül akarnak lenni, hanem romlatlan
é; villámgyors testet kívánnak, amilyen, ha létezne,
úgy gondolják, már nem is test, hanem valami lé
lekszerű valóság lenne.

Ha azután ilyen emberek önmegtartóztatással és
munkával szinte üldözni látszanak testüket, akik
ezt helyes módon teszik, nem azért cselekszik, hogy
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oc legyen testük, hanem hogy igába törjék és kész
ségessé tegyék a szükséges tettekre. A testet rosszra
használó kívánságokat, vagyis a rossz szokásokat
és alantas élvezetre irányuló lelki hajlamokat tes
tükkel vívott fáradságos hadakozással kívánják
irtogatni. Ezzel nem pusztítják el magukat, ha
nem egészségüknek viselik gondját.

Akik pedig ezt fonák módon cselekszik, testuk
ellen harcolnak, mintha az természetes ellenségük
lenne. Ebben a dologban tévesen értelmezik az
Írást: "A test a lélek ellen kíván,' a lélek pedig
a test ellen; mivel ezek egymással ellenkeznek"
(Gal. j, 17). Ez a mondás ugyanis a fékezhetetlen
testi szokásra vonatkozik, amely ellentétben áll a
lélek vágyával, de nem azért, hogy elpusztítsa a
testet, hanem hogy kívánságát, azaz a rosszra való
hajlamot megszelídítve a lélek igájába hajtsa.
amint azt a természetes rend megkívánja.

Minthogy majd a feltámadás után az lesz .1

rend, hogya test legfőbb nyugalommal teljesség
gel alávetve magát a léleknek virul, már ebben
az életben is gondolni kell arra, hogy' a testi haj
landóság jobbá váljék bennünk s rendetlen törek
vésekkel ne álljon ellen lelkünknek, Amíg ez meg
nem történik, a test a lélek ellen kívánkozik, és
a lélek a test ellen: nem gyűlöletből áll ellen .1

lélek, hanem felsőbbsége érdekében: mert amit in
kább szcrct, án a jobb uralma alá akarja vetn;
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A test sem gyűlöletből ellenkezik, hanem a szo
kás bilincsénél fogva, rnely a szülői átszármazás
tól megrögzötten természeti tőrvénnye nőtte ki
magát. A test fékezésével tehát azon igyekezik a
lélek, hogy felbontsa a rossz szokás szerződésszerű

helytclenségét és létrehozza a jó szokás békéjét.
Akik téves nézettől félrevezecvc megvetik testű

ket, még azok sem lennének haj landók egyik sze
müket se, akár fájdalom nélkül is elveszteni, még
ha a másikban mind <l két szem látóképessége
megmaradna is, ha csak valami, ami annál előbb
revaló. nem sürgetné őket. Ilyen és hasonló bizo
nyítékkal elégségesen meg tudjuk rnutami azok
nak, akik makacsság nélkül keresik az igazat, rnily
biztonságos az Apostol tanítása, mikor azt mondja .
"Senki a maga testét nem gyűlöli". S hozzáteszi:
"hanem táplálja és ápolja azt, akárcsak Krisztus
,IZ Egyházat" (Efez. \, 29).

Meg kell tehát határoznunk az em her számáru
a szeretet módját, vagyis azt, miképpen szercssc
magát, hogy javára váljék. Mert csak az őrült von
hatja kétségbe, hogy mindenki szereti magát és
magának használni akar. Azt is elő kell írni, mi
képpen szeresse az ember testét, hogya helyes
rendnek és az okosságnak megfelelően viselje an
nak gondját. Mert hogy testét is szeresse, s annak
egészségér és épségét akarja, éppúgy nyilvánvaló.
Valaki ugyan szeréthet valamit jobban, mint teste
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egészseget és épseget. Mert akadnak sokan, akik
egyik-másik testrészük fájdalmát, sőt szándékos el
vesztését vállalják csak azért, hogy elnyerjenek
valamit, amit annál jobban szeretnek. De azért
nem kell elvitatni a test egészsége és épsége sze
retetét valakitől azért, mert valamit jobban szeret.
Mert a fösvény is, bár szereti a pénzt, mégis vesz
magának kenyeret; ezt cselekedve, kiadja a pénzt,
amit nagyon szeret és gyarapítani kíván; de többre
becsüli annál teste egészségét, rnelyet a kenyér
tart fenn. Felesleges ilyen roppant nyilvánvaló do
logról tovább vitatkozni, amit mégis gyakran ránk
kényszerít a romlott emberek tévelye.

Dc doctr. chr. I. 24-2j.

Feje tetejére állított és világias azoknak a böl
csessége, akik nem hiszik a test feltámadását. Mert
úgy láttatják magukat, mint a test nagy mcgvetőit,

mivel azt tartják, testüket börtönként bírják, a lé
kk abba vettetett le azelőtt máshol elkövetett bű

néért. Am a mi Istenünk alkotta a testet is, a lel
ker is, mindkettő teremtője s mindkettő újraterern
tője; mindkettő képzójc, mindkettő hclyrcállítóia

Sermo 277. j.
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Nem szabad kevésre venni és eldobni a halot·
tak testét, különösen az igazakét és a hívekét, ame
lyeket szerveiként és edényciként használt a Szent
lélek minden jó cselekedetre. Mert ha az atya vi
selte ruha vagy gyűrű vagy egyéb ilyenféle annál
kedvesebb az utódoknak. minél nagyobb a szülők

iránti szerctetük, még kevésbé vethető meg maga
a test, amelyet sokkal közvctlcncbbül és hozzánk
tartozóbban viselünk, mint bármiféle ruhát. Mert
ez nemcsak külsőleg használt dísz vagy segítség,
hanem hozzátartozik magához az emberi termé
szethez ...

Maga az Úr is, harmadnapon bekövetkező fel
támadása ellenére hirdeti a jámbor asszony jócse
lekedetét s hirdetésre rnéltónak tartja, hogy drága
kenetet öntött tagjaira s azt temetésére készületül
cselekedte (Mt. 26, 10-'3). S dicsérően emlegetik
az Evangéliumban azokat, kik a keresztről levett
teste bcfödésének és temetésének szeretettel és
tisztelettel gondját viselték (Jn. 'g, 38-42). De ezek
a példák nem arra figyelmeztetnek, mintha bár
miféle érzéke volna a tetem nek, hanem a feltáma
dás hitének megerősítésére jelzik, hogy Isten gond
viselése, melynek tetszésére van a kegyelet ilyen
szolgálata, kiterjed a halottak testére is.

De Civ. Dei I. 13.
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A TESTI MUNKA DICSÉRETE

Van-e nagyobb s csodálatosabb látvány, vagy
hol tud az emberi ész valamiképpen jobban szót
váltani a természettel, mint mikor magvetésnél.
pr.lántaűltctésnél, fa átültetésnél. oltásnál mint
egy kikérdezi a gyökér vagy a csíra erejét, mire
képes, mire nem képes; miből lehet valami, mi
ből nem; mire képes abban a törvényszerűségek

láthatatlan belső hatalma, mire a kívülről ráfor
dított gondozás? S ebben a megfigyelésben azt IS

beláthatja, nem az szárnít, aki ültet, sem ,IZ, aki
öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adj.i
(L Kor. 3, 7). Mert ami a munka révén kivülről
jön, annak felhasználásával jön,_ amit éppcnúg,
Isten teremtett s láthatatlanul irányít és korrn.i
nyoz,

A gondolkodó szemlélet innen már magúra n
világra emelkedik fel, olyan az, mint a létező dol
gok nagy fája, abban is feltalálható a gondvise
lés kettős rnűködése, egyrészt a természet, más
részt az akarat által. A természeti Isten rejtett kor
mányzása révén, rncly a fák és füvek növekedésct
adja; az akarati pedig az angyalok és emberek
rnunkája révén ...

Isten tehát minden felett, ő teremtett mindciu
é.; kormányoz mindcnt, jósága teremt rnindcn tcr-



A 'testi mlllzka dicsérete 431

mészcrct, igazságossága rendez minden akaratot.
Miért lenne hát idegen az igazságtól, ha hisszük,
Isten úgy helyezte bele a Paradicsomba az emberr,
hogy földművelést folytasson, nem szolgai rnun
kával, hanem tisztes lelki gyönyörűséggel?

Dc Gen. ad litt. VIII. 8, 16; 1), 17.

Éppen a tisztesség nem gáncsolja azt, amit gán
csol azok kevélysége, akik tiszteletreméltóknak
szeretnek neveztetni, de nem szeretnek azok
lenni.* Az Apostol nem tartotta volna magához
méltatlannak, akár valami paraszti munka válla
lását, akár kézműves munkával való foglalkozást.
Mert ha azt mondja: "se zsidót, se pogányt, se .IZ

Isten Egyházát meg ne botránkoztassátok" (I. Kor.
10, 32), nem tudom, ki előtt kellene ebből az ok
ból szégyenkezni. Ha a zsidókat említenék: a pát
riárkák nyájat legeltettek ; ha a görögöket, akiket
pogányoknak is nevezünk: igen tiszteletreméltó
filozófusaik voltak a vargák közül ;** ha az Isten
Egyházát: amaz igaz ember, aki a mindig megma-

* Azokhoz az afrikai szerzetesekhez szőló intelem.

"kik a testi rnunkár hivatásukhoz méltatlannak tartották.

UA h,)g\"omány szerinr némely sokrarikus, cinikus ből

lsclii,
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radt szűzi frigy bizonyságául lett kiválasztva, ki
vel Mária volt eljegyezve, ki Krisztust szülte, ács
volt (Mt. 13, 55). Jó tehát minden ilyenféle rnunka,
amit az emberek feddhetetlenül és becsületesen vé
geztek ...

Ha valaki azt mondja: mi haszna van hát az
Isten szolgájának abból, ha a világban végzett ko
rábbi tevékenysége elhagyásával a lelki életre és
szolgálatra térve, mégis kézműves módjára foly
tatnia kell a munkát? ...

Talán Isten segítségével magunk is Felismerher
jük, hogy Isten szolgáinak, kik korábbi munká
jukat elhagyták, de így is dolgoznak, mit haszná I
az. Mert annyira elvesztettük volna Krisztus ér
zékét, hogy ne értenénk meg, ha valaki a gazdag
ságból tért meg erre az életre s testi gyengeség
nem akadályozza, mennyire gyógyul a korábbi gőg
dagálya, midőn a felesleg lenyesésével, ami az
előtt vészthozóan hevítette a lelket, a jelen élet
számára megmaradó természetszerűen szükséges
szerény fenntartáshoz a kézműves egyszerűséget

sem utasítja egyáltalában vissza? Ha pedig valaki
szegény sorból tér meg erre az életre, ne gondolja,
azt végzi, amit addig végzett, ha még oly csekélyke
magánhaszon szeretetéből: már nem a magáét ke
resi, hanem azt, ami Jézus Krisztusé (Filipp. 2, 21),
a közös élet szeretetére ment át, azoknak a társa
ságában szándékozva élni, akiknek egy a lelkük,
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egy a szívük Istenben, egyikük sem mond valamit
a magáénak, hanem mindenük közös (Ap. Csel.
4, 32)....

Éppen azért azok is, akik akár nagy, akár va
lami számottevő vagyon elhagyásával vagy elosz
tásával, jámbor és üdvös alázatossággal Krisztus
szegényei közé akartak soroztatni, ha testileg meg
bírják s egyházi elfoglaltságtól szabadok (habár az
ő fenntartásuk, kik lelkületük nagy bizonyságát
adták s ugyancsak a közösség szükségletéhez ab
ból, amijük volt, több-kevesebb mértékben hOZN:á
járulván, a közös ' birtokra és a testvéri szeretetre
hárul), mégis, ha ők is kézimunkát végeznek, hogy
az alacsonyabb sorból jövő s ezért gyakorlottabb
restek rnentegetőzését elhárítsák, sokkal irgalma
sabban járnak el, mint mikor mindenüket szétosz
tották a nélkülözők között.

De opere monachorum lj, 14; 2j. F-jj.

28 BrevlénuJll
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KETFÉLE SZERETET

Kedves Fiam, Marccllinus,* ebben az altalad
kezdeményezett műben, egyszersmind igéretern tar
tozásához képest, arra vallalkoztam, hogy lsten di
csőséges városát amint az idő jelen folyásában,
hitetlenek köziitt vándorol a hitből élve (Habak.
2, 4), valamint örök lakóhelyének abban az állan
dúságában. amelyet most vár türelemmel (Róm.
8, as), mígnem az igazságosság ítéletre fordul, (93.
Zsolt, -rj), ami után eléri majd azt dicsőségben cl

végső győzelemmel és tökéletes békességben, meg
védjern azok ellen, kik Alapítója elé helyezik ,1

maguk isteneit. Nagy és nehéz ez a munka, de Is
t<.:11 a mi segítőnk (61. Zsolt. 9). Mert tudom, mi
csoda erőfeszítés kell ahhoz, hogya kevélyt meg
győzzük, rnilyen nagy az alázatosság ereje, rnely
nem az emberi dölyfösség bitorlásával. hanem az
isteni kegyelemből ajándékozott nagyságával felül
múl minden földi csúcsot, mely időbeni rnozgé
konyságában ingadozó.

Mert ennek a városnak királya és alapítója,

• A késo bh kivégzett Marcellinus magas állami tiszt

,éget viselt. Ösztönzésének jelentös része volt abban,

hogy Augustinus megírta a ..De Civitate Dei"-t a keresv

ténység védelmére. rnclycr ., pogányok " birodalom ro",
[áváért vádohak.
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melynek előadásába fogunk, az Írásbari népeinek
az isteni törvény kijelentését tárta fel, rnely aZI
rnondja : "Isten a kevélyeknek ellenáll, az aláza
tosaknak pedig kegyelmet ad" (Jak. 4, 6 és Pét.

5, 5i). Am arra, ami Istené, az emberi gőgtől fel
fuvalkodott szellem is áhítozik s szercti, ha dicsé
retére mondják: "Kíméli a leigázottakat, s leveri
a kevélyeket" (Vergilius: Aeneid. I, 6, v. 854).
Ezért nem mellőzhető hallgatással a földi város,

rnely minthogy uralkodni kíván, ha a népek szol
gálnak is neki, mégis az uralkodás vágya tartj»
hatalmában - amennyiben ezt ennek a munkának
a terve megkívánja s megadatik hozzá a képesség.

De CiL Dei, praefnrin.

Két varost létesített '1 kétféle szcrctcr. Neveze
tesen a földi várost az Isten megvetéséig rncnő ön
szeretet, s a mennyei várost az önmaga megveté

séig jutott istenszeretet. Következőleg amaz ön
magában, emez az Úrban dicsekedik. Amaz ugyan

is az embereknél keresi a dicsőséget, emennek Is
ten, a lelkiismeret tanúja. legnagyobb dicsősége.

Amaz a maga dicsőségében hordozza fenn fejét.
emez Istenének mondja: "Én dicsőségem és fejem
felemelője" (~. Zsolt. -l)
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Abban, fejedelmei ben vagy az általa leigázott
népekben az uralkodás vágya uralkodik; ebben
szerétettel szolgálnak egymásnak mind a feljebb
valók gondoskodásukkal, mind az alattvalók en
gedelmességükkel. Az hatalmasai ban szereti' a
maga erejét, ez Istenének mondja: "Szeretlek
Uram, én erőm (17. Zsolt. 2). Ezért annak bölcsei
az ember gondolkodása szerint élve, vagy a test
nek, vagy lelküknek, vagy mindkettőnek javait
hajhásszák, vagy akik Istent megismerhették "nem
dicsőitették őt, mint Istent és nem adtak hálát
neki, hanem üresek lettek gondolataikban és sö
tétség borult oktalan szívükre ; bölcseknek mondo
gatták magukat", azaz a rajtuk uralkodó gőggel
bölcsességükben fennen hordozva magukat, "eszte
lenek lettek; és felcserélték a halhatatlan Isten di
csőségét halandó embernek, sőt madaraknak, négy
lábúaknak és csúszó-mászóknak képmásával".
Mert ilyenféle bálványképek imádására vezették
a népeket, vagy követték ebben azokat. "S inkább
a teremtménynek hódoltak és szolgáltak, mint a
Teremtőnek, aki áldott rnindörökké" (Róm I, 21

-25).
Ebben a városban pedig semmi másban nem

áll az ember bölcsessége, mint csak az istenféle
lemben, mely helyes módon tiszteli az igaz Istent,
a szentek társaságában, nemcsak az emberekkel,
de az angyalokkal együtt azt várva jutalmul:
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"hogy az Isten legyen minden rnindenben" (I. Kor.
'5, 28).

De Ci". Dei XIV. 28.

E kétféle szeretet közül az egyik szent, a másik
tisztátalan; az egyik közösségi érzésű, a másik ma
gát keresi; az egyik a közhaszonról gondoskodik
a magasságbeli közösségért, a másik a közügyet is,
saját hatalmába keríti gőgös uralkodásért; az egyik
magát alárendelő, a másik Istennel vetélkedő; az
egyik nyugodt, a másik nyugtalan; az egyik béke
szerző, a másik lázongó; az egyik az igazságot a
tévedők dicsérete elé helyező, a másik minden rnó
don dicséretre sóvárgó; az egyik baráti érzületű,

a másik irigylelkű; az egyik felebarátjának azt
akarja, amit magának, a másik felebarátját magá
nak aláveti; az egyik felebarátja hasznára irá
nyítja fclcbar.itját, a másik a magáóra. Elöljártak
ezek az angyalokban, az egyik a jókban, a másik
a rosszakban és megkülönböztették az emberi nem
ben alapított két várost, Isten csodálatos és ki
mondhatatlan gondviselése alatt, mely minden te
remtett lényt igazgat és rendez, az igazakat épp
úgy, mint a rosszakat. Kettőjük ideiglenes egybe
vegyülésével halad a világ sora, mígnem az utolsó
ítélet különválaszt ja őket, az egyik a jó angyalok-
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kal egyesülve királyával elnyeri az örök életet, a
másik a rossz angyalokkal egyesülve királyával
együtt az örök tűzre küldetik.

Dc Gen. "d litt. XI. lj, 20.

Figyeljétek az emberek két fajtáját: az egyik ól

Fáradozóké, a másik azoké, akik közőrt fáradnak;
.iz egyik a Földről, a másik az égről gondolkozóké.
Az egyik azoké, akik a rnélybc vetik szívüket, a
másik azoké, kik szívüket az angyalokkal egyesi
tik ; az egyik azoké, kik a földiekben bíznak, ami
ben a világ bővelkedik, a másik azoké, kik előre

élvezik a mennyeieket, amiket megígért Isten, ki
nem hazudik.

Am egymással vegyül az emberek e két fajtája.
Találunk itt Jeruzsálemnek, a mennyek országá
nak polgárát, aki valamit a földön igazgat, teszem.
bíbort visel, hivatali tisztje van, aedilis, procon
sul," császár, a földi állam ügyét intézi, de szíve
magasba emelkedett, ha keresztény, ha hivő em
ber, ha istenfélő, ha nem veszi sokra azt, amiben
vall s rernénvkcdik abban, arniben még nincs ré-

• Acdili-. : városi főrisztviselő , proconsul : \011 kontul.

helyrarró
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sze. Ebből a fajtából volt Eszter, az II szent asz
szony, ki midőn a király felesége volt, veszede
lembe jutott polgártársaiért könyörgött s mikor
Istenhez imádkozott, aki előtt nem lehet hazudni,
imájában azt mondta, megverendő számára a ki
rályi disz (Eszt. 14, IG)....

Ne essünk hát kétségbe a rncnnyck országa pol
gárai miatt, ha látjuk, hogy Babilon némi dolgát
intézik, valami földi ügyet a földi államban; vi
szont szerencsét se kívánjunk rögtön rnindazok
nak, akiket mennyei dolgokat látunk végezni, mert
némelykor a romlás fiai is ülnek Mózes székében,
róluk szól a mondás: "Amit mondanak nektek,
tegyétek mcg; de tetteik szerint ne cselekedjetek,
mert mondják és nem teszik". Amazok a földi dol
gokban szívüket az éghez emelik, emezek rneny
nyei szavakkal szívükkel a földhöz húznak.

Eljön majd a szórás ideje, amikor a kettő gon
dosan szétválasztódik, nehogy a tiszta szem az
elégetesre kerülő pelyva rakásába kerüljön, nehogy
egy szalmaszál is kerüljön a csürbe takarítandó
tömeghez. Amíg tehát tart a mostani összevegyü
lés, halljuk erről az oldalról a mi hangunkat. azaz
a rncnnyország polgáraiét (rnert inkább arra kell
törekednünk. hogy itt elviseljük a rosszakat, rnint
sem hogy minket viseljenek cl a jók) s egyesüljünk
ezzel a szóval fülünkkel, nyelvünkkel. rnu nká n1.;-
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kal. Ha megtesszük, úgy beszélünk itt, amint hall
juk.

En. in Psalm. ll, 6.

A .BÉKE ALDAsA

Ha azt akarják,* hogya bölcs társaséletet él
jen, mi ezt sokkal inkább helybenhagyjuk. Mert
hogyan jöhetne létre az Isten városa ... vagy ho
gyan fejlődhetne ki s érhetné el rendeltetése célját,
ha nem lenne a szentek társas élete? De ki tudná
felsorolni, ki tudná eléggé rnérlegclni, hogy e ha
landó élet viszontagságai közt rnennyi és milyen
súlyos baj árasztja el az emberi társadalmat? Di
csérói hallgassák meg, amit komikus költőik min
den ember megértésével és megegyezésével egybe
hangzóan mondanak: Feleséget vettem, micsoda
nyomorúságot láttam ezzel! Gyermekek születtck,
újabb gond! (Terentius : Adelphonum act. 5, ~.
13.) Ugyancsak Terentius a szerétet vétségciként
emlegeti a jogtalanságokat, gyanúsításokat, ellen
ségeskedéseket, a háborút, a békét ismét (Eunuch.
act. I, I, 14).

+ A filozófusok.
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Nem töltötték-e ki ezek mindenütt az emberi
vonatkozásokat? Nem történnek-e meg ezek több
nyire a barátok tiszteletreméltó viszonyában is?
Nincsenek-e mindenütt ezekkel tele az emberi vo
natkozások, ahol biztos bajokként érezzük a jog
talanságokat, gyanúsításokat, ellenségeskedést, há
borút. A béke ellenben bizonytalan jó, mert nem
ismerjük azok szívét, akikkel békében szeretnénk
lenni s ha ma ismerhetnénk, nem tudhat juk biz
tosan, milyenek lesznek holnap.

De Civ. Dei XIX. 5.

A test békéje a részek rendezett összeillése. Az
értelmetlen lélek békéje az ösztönök rendezett nyu
galma. Az' értelmes lélek békéje a gondolkodás és
cselekvés rendezett összhangja. Test és lélek bé
kéje az élőlény rendezett élete és jóléte. A halandó
ember és Isten kőzt a béke a rendezett hitben tőr

ténó engedelmesség az örök törvénynek. Az em
berek közötti béke a rendezett egyetértés. A házi
béke az együttlakók rendezett egyetértése a pa
rancsolás és engedelmesség vonatkozásában. A
község békéje a polgárok rendezett egyetértése a
parancsolás és engedelmesség dolgában. A rneny
nyei város békéje a tökéletesen rendezett és egyet-



értő közösség Isten élvezésében és egymásnak Is
tenben.

Minden dolog békéje a rend nyugalma. A rend
az egyenlő és kűlönböző dolgok olyan elrendezése,
mely rnindcgyiknek kiosztja a maga helyét ... Is
ten, minden lény legbölcsebb teremtője és legigaz
ságosabb rendezője a föld legnagyobb díszéül ren
delte a halandó emberi nemet; az embereknek bi
zonyos, ajclen életnek megfelelő javakat adott,
azaz az ideiglenes békét a múlandó élet rnértéké
hez képest éspedig nemének békéjében, sértetlen
ségében és társas életében s mindazt, ami ennek
a békének védelméhez s visszaszerzéséhez szük
seges. Ilyen rnindaz, ami alkalmasan és megfele
lően térül el az érzékek körül, a fény, a hang, ,l

belélegezhető levegő,az ivóvíz s ami a test táplá
lására, befödésére, gondozására, díszére szolgál.
Mindennek igen méltányos feltétele, hogy minden
halandónak, aki a halandók békéjét szolgáló eme
javakat helyesen használja, még nagyobb és kivá
lóbb javakban lesz része, ti. magában a halhatat
lanság békéjében s az annak megfelelő dicsőség

ben és tiszteletben az örök életben, hogy Istent él
vczze és a Ielebarator Istenben. Aki azonban rosz
szul használja ezeket; azt sem. kapja meg, ezt b
elveszíti.

De ck .Dei XIX, lj.
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Azoknak az embereknek házanépe, akik nem a
hitből élnek, a földi békét e múlandó élet dolgai
ból és kellemességeiből igyekszik megszerezni. A
hitből élő emberek házanépe ellenben várakozá
sát a jövendőben megígért örök javakba helyezi és
a földi és ideiglenes dolgokat zarándok módjár.l
használja, nem úgy, hogy azok megejtsék és clfor
dítsák Istenhez való törekvésében, hanem hogy tá
mogatására szolgáljanak a romlandó test köny
nyebb elviselésére, mely a lelket nehezíti (Bölcs.
9, lj), annak lehető növelése nélkül. 19y e halandó
élet szükségleteit mind a két fajta ember és mind
a két ház egyformán használja, dc a használat
célja mindegyiknél sajátszerű s nagyon különböző

Hasonlóképpen a földi város, mely nem él :1

hitből, a földi békét kívánja s abban rögzíti meg
a polgárok parancsolásában és engedelmességé
ber. álló egyetértést, hogya halandó élethez tar
tozó dolgokban legyen meg köztük az emberi aka
rar bizonyos megegyezése. A rncnnyei városnak
pedig, vagy inkább ama részének, mely a halandó
életben zarándokol s a hitből él, erre a békére is
szűksége van, rníg ez a halandó élet, rnclynck ez a
béke szükséges, el nem múlik. Ezért amíg a földi
városban rnintegy zarándokságának fogoly élcrét
éli, dc már bírja a megváltás ígéretét s rnintcgv
zálogképpen a lelki ajándékot. habozás nélkül en
gedelmcskcdik a földi város törvényeinek, melyck
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arra adatnak, ami a halandó élet fenntartására
szolgál, hogy amint közös rnindkettő számára
a halandó lét, legyen meg az ahhoz tartozó dol
gokban a két város közott az egyetértés ...

E mennyei város földi vándorlásában minden
népből szólítja polgárait s minden nyelvből gyűjti
zarándok-közösségét. Nem törődik a szokások, tör
vények és intézmények külőnbözőségévcl, melyek
megszerzik vagy fenntartják a földi békét. Sem
mit scm töröl el abból, se le nem rombol, sőt in
kább védi és elősegíti azt, ami bár a különböző

népeknél különböző, mégis a földi békének egy
és ugyanazt a célját szolgálja, ha nem akadályozza
a vallást, mely az egy és legfőbb igaz Isten tisz
teletét tanítja.

így hát a mennyei város is jelenlegi zarándok
lásában a földi békével él s a halandó emberi
élethez tartozó dolgokban védi és kívánja az em
beri akaratok rnegegyezését, amennyiben ez a jám
borság és vallás kára nélkül lehetséges. S a földi
békét a mennyei békéhez vonatkoztatja, az való
ban a béke, mcly mint ilyen, csak az értelmes te
remtmény számára elérhető és mondható annak..•
Zarándoklása alatt ezt a békét a hitben bírja; eb
ből a hitből él igaz életet, rnidőn ennek a béké
nek elnyerésére vonatkoztatja mindazt a [ócsele
kedetet. amit Isten és a felebarát iránt véghez-
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visz, mert hiszen a közösség élete mindenesetre
társasélet.

De Civ. Dei XIX. '7.

Amíg egymással összevegyülten él a két város,
nekünk is hasznunkra van Babilon békéje; innen
a hit által Isten népe csak úgy szabadul, ha egye
lőre mellette zarándokol: Ezért buzdította az
Apostol az Egyházat, hogy imádkozzék a kirá
lyokért és feljebbvalókért, hozzátéve és mondván:
"hogy istenfélelemmel és tisztességgel teljes, bé
kés és nyugodt életet élhessünk" (I. Tim. 2, 2).
S Jeremiás próféta, midőn Isten ókori népének
megjövendölte a bekövetkező fogságot, s isteni su
gallatra parancsolta, hogy menjenek engedelmesen
Babilonba, Istenüknek ott is béketűréssel szol
gáIva, ő is intette őket, hogy imádkozzanak azért
a városért: "mert az ő békéje a ti békétek is" (Jer.
29, 7.).

De Civ, Dei XIX. 26.
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A SZOLGASAG A BŰN KÖVETKEZMÉNYE

A hitből élő igaz ember házában, aki még a
mcunyei várostól távol zarándokol, azok is, akik
parancsolnak, azoknak szelgálnak. akiknek paran
csolni látszanak. Mcrt nem az uralkodás vágvával
parancsolnak. hanem a segítés kötelességéból. sc
nem az elsőbbség gőgj ével, hanem a gondoskodás
irgalmasságával. így írja ezt elő a természeti rend,
mert így alkotta Isten az embert. Azt rnondja
ugyanis: "Uralkodjék a tenger halain, az ég ma
darain, és minden csúszó-mászón, rnely mozog a
földön" (Gen, I, 26).

Azt akarta, hogy a képére alkotott értelmes ern
ber csak az értelmetlen lények fölött uralkodjék,
nem ember ember fölött, hanem az ember az állat
fölött. Ezért az első igazak inkább állatok
rásztoraivá lettek rendelve, semmint emberek ki
rályaivá, hogy így is kifejezésre juttassa Isten, rnir
kíván a teremtmények rendje s mi az, ami a bűn
bü riteresének követelménye.

A szolgaságot ugyanis joggal értelmezzük a bű
nösre rótt állapotnak. Ezért az írásban sehol scm
olvasunk szolgáról. mígnem az igaz Noé ezzel ,)
szóval bűntette fiának bűnét (ua. 9, 2j). Ezt a szót
tehát a vétek vonta magára, nem a természet. Hi
bető, hogya "szolga" szú a latin nyelvben onnan
cred, hogy azokat, akiket il hadijog szerint meg-
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ülhettek volna, ha a győzők életben tartották, szol·
gáikká lettek és a szolgálásról kapták nevüket;
ez magábanvéve sincs a bűn tartozása nélkül. Mert
még ha jogos háborút viselnek is, az ellenoldalról
a bűnért harcolnak, s minden győzelem, mégh.i
a rosszaknak jut is, isteni ítélettel megalázza a le
győzőrteket vagy bűneik javítására, vagy azok bün
tetésére. Tanú rá Dániel, az Isten embere, ki mi
dőn fogságba került, maga és népének bűneit vallja
meg Istennek és istenfélő Fájdalommal bizonygatj,i,
ez az oka annak a fogságnak (Dán. 9, 5-19).

. A szolgaság eredő oka tehát a bűn; annak kö
vetkezménye, hogy egy ember egy másik ernber
rendelkezésének bilincse alá kerül. Csak Isten íté
letével történhetik ez, akinél nincs igazságtalan
ság, _s aki tudja a különböző büntetéseket kiosz
tani aszerint, ahogy' a bűnösök azt megérdemlik.
Amint pedig a legfőbb Or mondja: "Aki bűnt cse
lekszik, szolgája a bűnnek" (Jn. 8, 34), így sok Jám
bor ember szolgál rosszindulatú úrnak, akik még
sem szabadok: "Annak rabjavugyanis mindenki,
aki őt legyőzte" (II. Pét. 2, 19). S bizonyos, hogy
szerencsésebb embernek, mint a kéjvágynak szoi
gálni; mert, hogy másról hallgassak, éppen az ura
lomvágy pusztítja kegyetlen uralmával a halandók
szívét. Különben a béke ama rendjében, amely
ben némely emberek másoknak alá vannak ren
delve, amiképp al. alázatosság hasznára van Ll 5Z0!-
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gálóknak, éppúgy a kevélység ártalmára van az
uralkodóknak.

De ama természetnél fogva, amelyben Isten ere
detileg teremtette az embert, egyetlen ember sem
szolgája az embernek, vagy a bűnr.ek. Mégis a
büntetés jellegű szolgaságot is ama törvény szaba
Iyozza, amely a természeti rend megtartását paran
csolja, megszegését tiltja; mert ha nem történt
volna e törvény áthágása, mi sem lenne a szolgaság
büntetésével sújtandó. Azért inti az Apostol a szol
gákat is, hogy vessék magukat alá uraiknak és
szolgáljanak nekik szívből, jóakarattal (Efez. 6, 5);
ti., ha nincs módjukban, hogy uraiktól a felszaba
dulást elnyerjék, szolgai állapotukat bizonyos mó
don maguk tegyék szabaddá azzal, hogy nem alat
tomos félelemmel, hanem hűséges szeretettel szol
gálnak; mígnem elmúlik a gonoszság, semmivé
válik minden felsőbbség és emberi hatalom s Is
tel! lesz minden mindenben.

De Civ. Dei XIX. [4-[j.
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A magunk részéről semmiképp sem kételkedünk
abban, hogy az Isten áldása szerinti növekedés,
sokasodás, a föld betöltése a házasság ajándéka,'
melyet Isten az ember bűne előtt kezdettől ren
delt, teremtvén a férfit és a nőt, ez a nemiség ép
pen a testen nyilvánvaló. Éppen ehhez a rnűvéhez

fűzte ugyanis Isten az áldását. Mert miután az
írás mondta: "Férfiúnak és asszonynak teremtette
őket" folytatólag hozzátette: "ts megáldá őket
az Isten és rnondá ; Szaporodjatok, sokasodjatok s
töltsétek be a földet s hajtsátok uralmatok alá"
(Gen. I, 27-28.) s így tovább.

Bár mindezt lehet találóan lelki értelemre lS

vonatkoztatni, mégis a "férfiú és nő" nem érthető
valami egy emberben is meglévő hasonlóságra,
mintha ti. más volna benne, ami uralkodik s más
amit ural; hanem rnint teljesen nyilvánvaló, a kü
lönböző testi nemiségben férfi és nő úgy teremte
tett, hogy utódot nemzve növekedjenek, sokasod
janak, töltsék be a földet; teljes lehetetlenség ez
zel szembeszállni.

Mert nem a lélekről, mcly parancsol, s a test-

• Különösen a manicheusok ellenkező nézetével szem

ben.

29 Breviárium
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ről, rnely engedelmeskedik; vagy az eszes lélek
ről, rnely kormányoz és az észnélküli vágyról, me
lyet kormányoz; vagy a szcrnlélődő erényről, mely
kiemelkedik, vagy a tevékcnyről, mely alá van
vetve; vagy az értelmi belátásról és a testi érzék
ről, hanem kifejezetten a házassági kötelekről, rncly
a két nemet egymáshoz fűzi, adott feleletet az Ur,
mikor megkérdezték, szabad-e a feleséget bármi
lyen okból elbocsátani, minthogy a zsidók szíve
keménysége miatt Mózes megengedte a válólevél
adását. S Ő mondá: "Ne~ olvastátok. hogy aki az
embert kezdetben teremtette, férfiúnak és nőnek
teremtette őket és azt mondta: A férfi azért el
hagyja atyját és anyját és feleségéhez ragaszkodik
é" a kettő egy testté lesz? Ennélfogva már nem
ketten vannak, hanem egy test. Amit tehát Isten
egybekötött, ember szét ne válassza" (Mt. 19, 4-6).

Bizonyos tehát, férfi és nő kezdettől úgy volt
alkotva, amint ma látjuk és ismerjük a két külön
böző nemű embert; egynek neveztetnek pedig vagy
cgyesülésük, vagy a nő eredete rniatt, aki a férti
oldalából teremtetett. Mert az Apostol is az első
példa alapján, rncly Isten rendeléséből előállt, int
rnindencgycst, hogy a férjek szeressék feleségeiket
(Efez. j, 2j. és Kolossz. 3. 19). .

. De Civ, Dei XI\'. 12.
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Ami jó a házasságban s ami által jó a házasság,
sohasem lehet bűn. Ez pedig hármas ~ a hűség, az
utód, a szentség. A hűségen azt értjük, hogy a há
zassági köteléken kívül más nővel vagy férfivel ne
történjék nemi érintkezés. Az utódou, hogy szcre
tettel vállalják, jóságosan táplálják, vallásosan ne
veljék. A szentségen pedig, hogy a frigy ne vá
lasztassék szét, s az elbocsátott férfi vagy nő még
utód okából se kössön mással házasságot. Ez tar
tandó a házasság szabályaként : általa megnemesüi
a természet termékenysége, valamint uralom alá
kerül a mértéktelenség hclytelenségc.

.De Gen. ad litt. IX. -, IZ.

Azt állit juk, a szűlctés és halál ama állapota
mellett, amelyet ismerünk s amelyben teremtet
tünk, valami jó van férfi és nő házasságában. Fri
gyüket il Szeritirás úgy hagyja meg, hogy sem a

férjétől elbocsátott nőnek nem szabad mással há
zasságot kötni, amíg férje él, sem a feleségétől el
bocsátott férfinek másikat elvenni nem szabad,
csak ha meghalt a visszamenő. Méltán kérdezhet
jük, miben van hát a házasság jósága, amit az U r
is megerősített az Evangéliumban, nemcsak mivcl
megtiltotta '1 feleség elbocsátasát a házasságtörcs

29'"
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kivételével (Mt, 19, 6), hanem mivel elfogadta J

meghívást a mennyegzőre (Jn, 2, 2)?
Nézetem szerint ez nemcsak a gyermekek nem

zésében van, hanem magában a különböző nemek
természetes társulásában is. Különben már nem
beszélhetnénk házasságról az öregeknél, különösen,
ha gyermekeiket vagy elveszítették, vagy egyál
talában nem is volt nekik. Tényleg azonban a ko
ros házasságban, bár már elcsendesedett a kor heve
férfi és nő között, de virul a szeretet rendje férj
és feleség között; mivel mennél jobbak, annál ko
rábban kezdték meg kölcsönös megegyezéssel a
testi megtartóztatást, nehogy képtelenek legyenek
később arra, amit akarnának, hanem hogy dicsé
retükre váljék annak korábbi nemakarása, amire
képesek. Ha tehát megőrzik az egymás iránt mind
két nem részéről köteles tisztelet és alkalmazkodás
hűségér, ha már el is lankadtak s szinte hullasze
rűek mindkettőjük tagjai, mégis az igaz házastár
sak lelkületének tisztasága, minél több próbát ki
állott, annál őszintébben, minél békességesebb, an
nál biztonságosabban tart ki.

Az a jósága is megvan a házasságnak, hogy a
testi vagy fiatalos mértéktelenség, ha vétkes is, az
utódnemzés tisztességére korlátozódik, hogy a kéj
vágy rosszaságából valami jót hozzon létre a há
zassági egyesülés. Azután megcsillapodik s bizo
nyos módon szemérmesebben izzik a testi vágy,
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ha a szülői érzés mérsékli. Mert a heves vágy ne
hezékeképpen lép közbe, ha férfi és nő egymáshoz
simulásuknál atya és anya voltukra gondolnak.

De bona coniugali 3. 3·

Ha akarod valamiképpen a szemérmesség lelki
szépségét látni, ha van hozzá egyáltalában sze
med, példát adok rá: szereteted hitvestársad ban.
Ne gyűlöld hát azt a máséban, amit szeretsz a ma
gadéban.

Sermo 343. 7·

Ha eredeti bukásunk akkor volt, amikor a nő szí
vében megfogant a kígyó mérge, nem kell csodálni,
hogy üdvösségünk akkor történt, rnidőn a nő rné
hében fogant a Mindenható teste. Mindakét nem
elbukott, mindakettőnek szüksége volt a helyre
állításra. Nő által küldettünk romlásba, nő által
adatott vissza üdvösségünk.

Sermo 289. 2.
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Megfontolandó a mi Urunknak jóságos vég
zése. Mert a mi Urunk Jézus Krisztus rnűvelte
azt, hogy elsőnek a női nem adjon hírt feltáma
dásáról. Minthogy a női nem által bukott el az
ember, a női nem által lett helyreállítva az ember:
rnert szűz szülte Krisztust, nő hirdette feltárna
dását, Nő által a halál, nő által az élet.

Sermo 1P. 1.

A SZOZESSf:G f:RDEME

Minthogy maga az egész Egyház szűz, egy fér
fiúnak, Krisztusnak lévén eljegyezve, amint az
Apostol mondja (II. Kor. II, 2), rnilyen nagy tisz
teletre méltók azok a tagjai, akik magában a test-·
ben is megőrzik azt, amit az egész megőriz a hit
ben, férjének és urának anyját követve? Hiszen az
Egyház is anya is, szűz is. Mert kinek a sértetlen
ségét tiszteljük, ha nem szűz? Vagy kinek az iva
dékához szólunk, ha nem anya?

Mária testileg szülte e testnek fejét: az Egyház
lelkileg szüli a fejnek tagjait. Egyikükben scm aka
dályozza a szüzesség a termékenységet, egyikük
termékenysége scm veszíti cl a szüzcsséget. Mint-
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hogy tehát az egész Egyház szent testben is, lélek
ben is, mégsem az egész szűz testben, hanem lé
lekben, mennyivel szentebb ezekben a tagjaiban,
akikben szűz testben is, lélekben is? ...

Semmi testi termékenység sem hasonlítható ösz
sze a testnek ily szent szüzességével. De azt sem
azért tisztelj ük, mert szüzesség, hanem mert Isten
nek szentelt ; bár a test tartja azt meg, mégis az
istenfélelem és az odaadás a lelket tartja meg. Ez
által lesz lelki a test szüzessége is, ha a jámborság
megtartóztatása fogadja és tartja azt meg. Mert
amint csak az basználja testét szemérmetlenül, aki
nek előbb lelkében megfogant a feslettség, úgy
csak az őrzi meg a szemérmességet testében, aki
nek előbb lelkében benne rejlett a tisztaság. To
vábbá pedig, ba a házassági szemérmességet, bár
a testben tartják meg, mégis nem a testnek, hanem
a léleknek tulajdonít juk, annak vezetésére és pa
rancsára nem történik a tulajdon köteléken kívül
mással testi érintkezés, mennyivel inkább és meny
nyivel nagyobb tisztelettel kell a lélek javai közé
soroznunk azt a megtartóztatást, amely a test érin
tetlenségét magának a lélek és test Teremtőjének
fogadja meg, szenteli, őrzi meg?

De sancta virginitate 2, 2; 8, 8.
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Kerülni kell a jelen szükséget, de csak ha vala
miben akadályára van a jövendő javaknak. Ezzel
a szükséggel kényszerül a házasélet arra gondolni,
ami a világé, hogyan tetsszen a férj feleségének,
vagy a feleség férjének. Nem mintha ez elválasz
tana az Isten országától, mint a bűnök; azokat
fékentart ja a parancs, nem a tanács, mivel az Úr
parancsának megtagadni az engedelmességet íté
letre méltó, De amiből magában az Isten orszá
gában többet kaphatna, ha többre gondolna, ho
gyan tetszhetne Istennek, bizonyára kevesebb lesz,
minthogy arra a házasság kényszerűsége miatt ke
vesebbet gondol. Azért mondja: "A szüzekre nézve
nincs parancsom az úrtól". Mert aki a parancsnak
nem engedelmeskedik, bűnös és büntetést érde-

. mel.
Mivel tehát megnősülni vagy férjhezmenni nem

bűn, ha bűn lenne, parancs tiltaná, ennélfogva
nirics parancsa az Úrnak a szüzekről, De minthogy
a bűnök kerülésével és bocsánatával elérendő örök
életben van valami kiváló dicsőség, mely az örök
kévalóság nem minden győztesének, hanem néme
lyeknek adatik, annak elnyerésére kevés a bűntől
való mentesség, hanem olyan valamit kell meg
fogadni magának a szabadítónak, amit meg nem
fogadni nem bűn, de megfogad ni és teljesíteni di
cséretes: "Tanácsot adok" - mondja - "mint aki
irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy hú legyek",
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Mert nem kell irigyelnem a hűséges tanácsot,· ici
nem a magam érdeméből, hanem Isten irgalmas
ságából vagyok hűséges. "Azt tartom tehát, hogy
ez a jó a közelálló szükség rniatt" . .. Mert tu
dom, hogyan kényszerít a jelen idő szüksége, ami
nek szolgálnak a házasságok, hogy arra, ami Is
tené, kevesebbet gondoljanak, mint amennyi elég
annak a dicsőségnek elnyerésére, amely nem lesz
mindenkié, ha meg is maradnak az örök életben
és üdvösségben. "Mert egyik csillag különbözik
fényességben a másik csillagtól, így van a halottak
feltámadása is" (I. Kor. 15, 41, 42). Tehát "jó az
embernek így lennie" (I. Kor. 7, 25-28).

De sancta virginitate 14. 14.

Figyelmeztetem az örökös megtartóztatást és
szent szüzességet követő férfiakat és nőket, jóságu
kat ne úgy tartsák többre a házasságnál, hogy a
házasságot rossznak ítéljék. Tudják meg, hogy az
Apostol nem rncgtévesztően, hanem nyílt igazság
ga! mondta: "Aki férjhezadja leányát, jól teszi,
aki pedig nem adja férjhez, még jobban teszi. De
ha feleséget veszel, nem vetkezel, s ha a szűz férj
hez megy, nem vétkezik." S kevéssel utána: "De
ha így megmarad, véleményem szerint boldogabb
lesz". S nehogy emberi véleménynek gondolj uk,



458 .A keresztény éle:

hozzáteszi: "Mégis azt gondolom, hogy bennem
is az Isten Lelke van". Ez az úrszerinti, az apos
toli, az igazi, az egészséges tanítás: úgy válasz
tani a magasabb javakat, hogya kisebbeket meg
ne ítéljük. Jobb az Isten írásában az Isten igaz
sága, mint bárki ember lelki vagy testi szüzessége.
Úgy kell szeretnünk a tisztát, hogy ne tagadjuk
az igazat ...

Akik tehát házasság nélkül akarnak maradni.
ne úgy meneküljenek a házasságtól, mint a bűn
verrnétől, hanem mint a kisebb jó dombján lépje
nek keresztül, hogy az önmegtartóztatás nagyobb
hegyén pihenjenek meg. Mert azon a dombon
olyan törvény szerint laknak, rncly nem engedi,
hogy onnan valaki tetszése szerint kiköltözhessék.
"Az asszony" ugyanis "kötve van a törvényhez,
míg férje él" (I. Kor. 7, 39). Mindamellett lép
csőül szolgálhat az özvegyi megtartóztatáshoz ; a
szűzi megtartóztatáshoz azonban a házasságot vagy
el kell kerülni a kérők elutasításával, vagy át
ugrani a kérők megelőzésével.

De sancta virginitate IS, IS.

Ebben a világban, melyben az Egyház egészé
ben követi Krisztust, egyetemlegesen mondotta:
,,Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát"
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(Mk. 8, 34). Ezt ugyanis nem a szüzeknek kell hal
laniok, a házas nöknek nem; vagy az özvegyek
nek, nem az eljegyzetteknek; vagy a szerzetesek
nek, nem a házasoknak; vagy az egyháziaknak,
nem a világiaknak; hanem az egész Egyháznak, az
egész testnek, a sajátos hivatásuk szerint megkü
lönböztetett és elosztott tagok mindegyikének kö
vetnie kell Krisztust. Kövesse a völegény vérével
megváltott és megajándékozott Egész, az egyetlen,
kövesse a galamb, kövesse a jegyes.

Megvan itt a helye a szűzi érintetlenségnek,
megvan itt a helye az özvegyi rnegtartóztatásnak,
megvan itt a helye a házassági szemérmességnek:
nincs itt helye a házasságtörésnek, nincs itt helye
a tiltott és bün-tetést érdemlö feslettségnek. A ta
gok pedig, melyeknek itt megvan a helyük, fajuk,
helyük, módjuk szerint kövessék Krisztust; tagad
ják meg magukat, azaz ne bízzák el magukat; ve
gyék fcl keresztjüket, azaz tűrjék el a világban
Krisztusért bármit hoz elö a világ. Szeressék öt, ki
egyedül nem ámít, egyedül nem csalatkozik,'egye
düI nem csal meg; szeressék öt, mert igaz az, amit
megígért. De mivel nem adja rögtön, ingadozik a
hit. Tarts ki, légy állhatatos, tűrj, viseld el a ha
lasztást, s hordoztad a keresztet ...

Ahová valaki el tudott jutni, féljen onnan visz
szatekinteni, haladjon az úton, kövesse Krisztust;
felejtve, ami rnögötre van, az előttelévőnek neki-
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feszűlve, az iránynak megfelelőerr belülről kövesse
az Istentől kapott hivatás jutalmát, Krisztus Jézus
ban (Filipp. 3, 13-14). A házasságban élők helyez
zék maguk elé a meg nem házasodottakat: ismer
jék cl, hogy azok jobbak; szeressék bennük azt,
amit maguk nem bírnak; s szeressék bennük Krisz
tust.

Sermo 96. 9-10.

A LELKI HALADAs ÚTJA

Az isteni gondviselés időben történő intézkedé
sét és orvosságát azok számára, akik a bűn által
halált érdemeltek, így adja elő a hagyomány. Elő
ször gondolunk minden egyes embernek, ki szüle
tik természetére és kiművelődésére. Első korát, a
csecsemőkort a testi táplálkozás tölti be, hogy azt
teljesen elfelejtse majd növekedésében, Követi
azt a gyermekkor, attól fogva kezdünk emlékezni.
Helyébe lép a serdülőkor, ebben a természet már
lehetővé teszi az utód képzést, s atyává tesz. Az
után a serdülésre az ifjúkor következik, abban már
gyakorlat szerzendő a nyilvános életben s a törvé
nyek által kell azt fékezni: abban a bűnök erősebb



A lelki haladás útja 461

tilalma s a bűnösöket szolgailag kényszerítő bün
tetés a testies lelkületekben a vágy hevesebb tá
madásait gerjeszti s minden vétséget megkettőz.
Mert nem egyszerű bűn, ha nemcsak a rosszat, ha
nem a tiltottat is elkövetjük. A fiatalság munkája
után pedig az öregedő embernek némi béke jut.
Ettől kezdve a halálig húzódik a megviselt és
színtelen, betegségnek alávetett gyengülés kora.

Ez a testből élő s az időleges dolgok kívánsá
gától megkötött ember élete. Ezt mondjuk a régi,
a külső, a földi embernek, még akkor is, ha bir
tokában van annak, amit a tömeg szerenesének
nevez, a jól rendezett földi államban, akár kirá
lyok, akár fejedelmek, akár törvények, akár mind
ezek alatt; mert másképp nem lehet a népet jól
rendben tartani, még ha földi dolgokra törekszik
is: megvan ugyanis annak a szépségének is bizo
nyos módja.

Ezt az emberi életet, melyet mint a régi, a külső,

a földi emberét írtuk le, legyen az a maga demé
ben mérsékclt, vagy haladja meg a szolgai igaz
ságosság módját is, élik némelyek életük kezdeté
től végéig. Némelyek pedig, bár szükségszerűen

azzal kezdik az életet, de bensőleg újjászületnek
s lelki erejükkel és növekedő bölcsességükkel többi
részét megtörik, a halálnak vetik alá s a mennyei
törvényekhez kötik, míg csak a látható halál után
az egész élet meg nem újul. Ezt nevezzük új, ben-
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sőséges, mennyei embernek. Neki is megvannak
nem az évek, hanem az előrehaladás szerint ará
nyosan megkülönböztetett lelki korai.

Az első a hasznos történet emlőin, rnelyei pél
dákkal táplál. A második már felejti az emberi
dolgokat, s az isteniek felé törekszik, abban nem
al emberi tekintély öle tartóztatja, hanem az ész
lépéseit a legfőbb és változhatatlan törvényre irá
nyítja. A harmadik már bizakodóbb s a testi vá
gyat az ész erejével házasít ja össze s bensőleg ör
vendez a jegyesi édesség sajátszerű nemén, a lé
leknek a szellemiséggel való egyesülésében s a sze
mérmesség fátyola borítja be, úgyhogy már nem
a kényszer hajtja a jó életre, még ha mindenki
megengedné sem lenne kedve vétkezni. .

A negyedik kor ugyanazt már sokkal erőtelje
sebben és rendszeresebben cselekszi s kipattan be
lőle a tökéletes férfiú, ki képes és alkalmas épp
úg) Qi.inden üldözésnek, rnint a világ viharainak
é~ áramainak elviselésére és megtörésére. Az ötö
dik a békességes ~ minden részről - nyugodalmas
élet, a legfőbb és kimondhatatlan bölcsesség vál
tozhatatlan birodalmának gazdagságában és' bősé
gében. A hatodik az örökéletre való teljes átvál
rczás, a rnúlandó élet teljes feladásával átmenet-a
tökélctes formába, rncly Isten képére és hasonla
tosságára teremtetett. A hetedik ugyanis már az
örök nyugalom. korokkal már egyáltalában meg
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nem külünböztethetó örök boldogság. Mert amint
a régi ember célja a halál, az új ember célja az
örök élet. Az a bűn embere, ez az igazságosságé.

Dc vera reliz. 26. 48-49.

Mindenckelórt szükséges Isten félelmével aka
ratának megismerése felé fordulni" hogy minek kö
vetését vagy elkerülését parancsolja nekünk. Szük
séges, hogy ez a félelem halandóságunk és bekö
vetkező halálunk gondolatát belénk vésse s mint
egy testünk átszegezcsével a kevélység minden
megmozdulását a kereszt fájára függessze. Azon
kívül szükséges a jámborság által való megszeli
dítés, hogy ne mondjunk ellen az Isten írásának,
akár megértve azt, ha némely vétkünket korbá
csolja, akár meg nem értve, mintha mi jobban
tudnánk és jobban meg tudnánk parancsolni; ha
nem inkább arra gondoljunk és higyjük, jobb és
igazabb az, ami ott írva van, még ha értelme rej
tett is, mint az, amit magunktól kigondolhatnánk.

Az istenfélelem és jámborság eme két foka után
a tudomány fokára jutunk. erről akarok most tár
gyalni. Mert ebben gyakorolja magát Isten írásá
nak rninden tanulmányozója; semmi egyebet nem
fog abban találni, mint hogy Istent szeremi kell
Istenért, s a felebarátot Istenért. Éspedig Istent tel-
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jes szívből, teljes lélekből, teljes elméből; a fele
barátot pedig, mint önmagunkat (Mt. 22, 36. és 39),
azaz hogy rnind a felebarát, mind a magunk teljes
szeretete Istenre vonatkoztassék . .. Szükséges te
hát, hogy először mindenki ismerje fel az írásban,
hegy ennek a világnak, azaz a múlandó dolgok
nak szereterébe fonódva távol áll Isten és a fele
barát oly nagy szeretetétől, amilyent éppen az írás
előír. Ugyanakkor pedig a félelem, mely Isten íté
letére gondol és a jámborság, rnely a szent köny
vek tekintélyét teljességgel hiszi s annak aláveti
magát, önmaga feletti szomorúságra kényszeríti.
Mert a jó reménység ama tudománya az embert
nem kérkedővé, hanem bánkodóvá teszi; ezzel az
indulattal buzgó könyörgéssel elnyeri az isteni se
gítség vigasztalását, nehogy a kétségbeesés össze
törje. Megkezdi így a negyedik fok létét, azaz az
erőslelküségét, az igazságért való éhezést és szom
jazást. Mert ezzel az indulattal kiszabadítja magát
a múlandó dolgok minden halálthozó kedvtelé
sébőI s attól elfordulva az örökkévalók, azaz a
változhatatlan Egység és Hárornság szeretete fele
fordul.
Midőn annak, amennyire képes, távolba sugár

zására tekint s átérzi, hogy tekintetének gyöngesé
gében nem képes fényét elviselni, az ötödik fokon,
azaz az irgalmasság tanácsában az alacsonyabb
dolgok kívánságával bizonyos módon nyugtalan-
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kodó és ellenkező lelkét megtisztítja szennyes kép
zeteitől. De serényen gyakorolja és tökéletesíti itt
magát a felebaráti szeretetben s ha már telve re
ménnyel s teljes erőben eljutott az ellenség szere
tetére, fellép a hatodik fokra. Itt már szemét meg
tisztítva képes Istent látni, amennyire azok képe
sek, akik meghalnak ennek a világnak képessé
gük szerint. Mert csak annyiban látják őt, arneny
nyiben meghalnak ennek a világnak; amennyiben
pedig ennek élnek, nem látják. S azért, habár an
nak a fénynek a ragyogása már biztosabban, nem
csak elviselhetőbben, hanem kellemesebben is kezd
világítani, mégis azt mondják, még csak a tükör
által homályban látunk (I. Kor. 13, 12), mert in
kább a hitben, mint látásban járunk, amíg ebbe'!
az életben zarándokolunk (II. Kor. 5, 6-7), legyen
bál már hazánk a mennyben (Filipp. 3, 20). Ezen
a fokon pedig úgy tisztítja meg az ember szívének
szemét, hogy az igazságnak ne helyezze elébe, vagy
azzal ne tegye egyenlővé felebarátját, tehát önma
gát sem, mert azt is úgy szereti mint önmagát.

Egy ilyen szent tehát olyan egyszerű és tiszta
szívű lesz, hogy sem az emberek tetszésének igye
kezete nem fordítja el az igaztól, sem valami kel
lcrnetlenség elkerülésének szempontja. mely ellen
tétben áll ezzel az élettel. Egy ilyen Isten-gyermek
fellép a bölcsességre, az utolsó és hetedik fok az,
békességgel és nyugalommal telik el annak elveze-

:W Breviárium
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tével. Mert a bölcsesség kezdete az Ú r félelme
(no. Zsolt. 10. és Sir. I, 16.). Ebből kiindulva ah.
hoz ezeken a fokokon át törekszünk és jutunk cl.

De doctr. chr. II. 7. 9-II.

Midőn a jó élet fokain lassabban vagy gyorsab
ban a belátás tisztaságára jutunk, merhetiük mon
dani, elménkkel valamennyire képesek vagyunk
érinteni a legfőbb és kimondhatatlan Háromság
egységét, ahol a legteljesebb béke lesz; mert azon
túl nincs egyéb, amit várni kellene, rninthogy az
emberekból nemük szerint az Isten fiai képmására
helyreállítottak az atyai változharatlanságot élve
zik. Mert először: "boldogok a lélekben szegé
nyek", ahol az istenfélelem; azután: "boldogok II

szelídek", ahol a tanulékony jámborság; harmad
szor: "boldogok a szomorkodók", ahol megvan a
saját gyöngeségének tudománya; negyedszer: "bol
dogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot",
ahol megvan az erősség a kívánságok fékezésére;
ötödször: "boldogok az irgalmasok, mert majd ne
kik is irgalmaz Isten", ahol megvan a segírés ta
nácsa, hogy megérdemeid a tanácsot. Azután el
jutunk a hatodik fokra, erről van rnondva: "bol
dogok a tisztaszívűek, ők meglátják Istent", ahol
il tiszta és a Hárornság valamilven kis részének



A lelki baladás útja 467

szemlélésére képes értelem csak úgy tartható meg,
ha nem kívánunk emberi dicséretet, bár dicséretes
dolgokat teszünk; azért a hetedik fokon eljutunk
annak a békének a nyugalmához, amelyet a világ
nem adhat.

Mert ama négy erényhez is, amelyet emléke
zésre méltó szorgalommal a filozófusok is koráb
ban felkutatni képesek voltak, azaz az okosság
hoz, erőslelküséghez, mértékletességhez és igazsá
gossághoz, ha a vallás tökéletes gyakoclásához még
a hármat csatolva hozzáadjuk, azaz a hitet, a re
ményt és a szeretetet, valóban a hetes számot ta
láljuk. Mert nem helyes ennek a háromnak az
elhagyása, nélkülük. tudjuk, nem tisztelhetjük Is
tent, sem nem tetszhet senki sem Istennek.

Epist. T7J A. 2.

Amint rnindcnki helyes értelemben csak úgy
hölcs, helyesen csak úgy ért, helyesen csak úgy vá
lik ki tanácsban és erőslelkűségben. vagy úgy tu
dósan jámbor, vagv jámboran tudós, csak úgy
féli tiszta félelemmel Istent, ha megkapta a bölcses
ség és értelem, a tanács és erősség, a tudomány, a
jámborság, az istenfélelem Lelkét; igazi erényt,
tiszta szerctcrct, vallűsos megtartóztatast is csak
az erény, a szerétet. .17. önmegtartóztatás Lelke ál-
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tal birtokol: éppúgy a hit Lelke nélkül senki sem
fog igaz módon hinni, sem az imádság Lelke nél
kül üdvösségesen imádkozni.

Nem azért, mert annyiféle lélek van, hanem
mert mindezt egy és ugyanaz a Lélek rnűvcli, ki
nek-kinek osztva a maga részét, amint akarja (I.
Kor. 12, II); rnert a Lélek ott fúj, ahol akar On.
~, 8). De be kell vallani, másképpen segít, ha még
nem lakik a lélekben, másképpen bennlakásával.
Mert még bennük nem lakva segíti az embereket,
hogy hívők legyenek, bennlakásával segíti a már
hívőket.

Mi hát az ember érdeme a kegyelmet megelő
zőleg, aminek az érdeme alapján megkapná a
kegyelmet, mikor minden jó érdemet bennünk
csakis a kegyelem hoz létre; s Isten, mikor meg
koronázza érdemeinket, nem mást koronáz meg,
mint a maga ajándékait? Mert amiként kezdettől
a hitet irgalomból kaptuk, nem azért, mert hívők
voltunk, hanem hogy azok legyünk, a végcélnál.
ami az örök élet lesz, megkoronáz bennünket, amint
írva van "irgalommal és kegyelemmel" (102. Zsolt.
4). Nem hiába énekeljük tehát Istennek: "Az ő
irgalmassága megelőz engem" (~8. Zsolt. II.) és:
"Irgalmassága követ engem" (22. Zsolt. 6).

Azért az örök élet is, amelyben végül vég nél
kül részünk lesz, s amit mindenesetre a megelőző
érdemekért kapunk viszonzásul, minthogy mégis
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épp azokat az érdemeket, amelyekért kapjuk, nem
a magunk elégséges voltából szereztük, hanem a
kegyelem rnűvelte azokat bennünk, azt magát is
kegyelemnek mondjuk, tisztán azért, mert érdem
nélkül kapjuk, nem azért, mintha nem érdemekért
kapnánk, hanem mert magukat az érdemeket is
kapjuk, melyekért kapjuk. Arranézve pedig, hogy
az örök életet is kegyelemnek mondjuk, a kegye
lem ugyanannál a magasztos. védelmezőjénél, Pál
apostolnál találjuk a mondást: uA bűn zsoldja a
halál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök
élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban" (Róm. 6,
23)·

Epist. 194, 18-19.

A BETEL]ESOLE.S

Milyen nagy lesz az a boldogság, ahol semmi
rossz nem lesz, semmi jó nem marad rejtve, ami
Isten dicséretében fog eltelni, aki minden lesz
mindenben! Mert nem tudom elgondolni, mi más
történhetne ott, ahol nincsen restségből tétlenség,
sem kényszerűségből munka. Erre figyelmeztet a
szent ének ls, ahol azt olvasom vagy hallom: "Bol-
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dogok, akik hajlékodban élnek és mindörökké té
gedet dicsérnek" (83. Zsolt. 5).

A romolhatatlan test minden tagja és belső
szerve, rnelyct most a különböző szükségletek sze
rint megosztva látunk, minthogy ott nem lesz szük
séglet, hanem teljes, biztos, biztonságos, örökké
való boldogság, Isten dicséretét fogja szolgálni. A
testi összhangnak ugyanis mindazok a viszonyai,
... rnelyek most rejtve vannak, nem lesznek rejtve,
bensőleg és külsőleg az egész testen elrendeződ

nek és a többi nagy és csodálatos dolgokkal, amik
itt láthatók lesznek, az eszes lelkek az ésszel fel
fogható szépség gyönyörűségétől felgyulladnak
majd oly nagy művész dicséretére.

Mi lesz ott a megdicsőült testek mozgása, vak
merően meghatározni nem merem, kitalálni nem
vagyok képes. Mégis, bármilyen lesz is a rnozgás,
a tartás, maga a megjelenés is, illő lesz ott, ahol
nem lesz nem illó. Bizonyos, hogy ahol akarja a
lélek, tüstént ott lesz a test s nem akar olyan va
lamit a lélek, ami nem illenék se a lélekhez, se a
testhez.

Igazi megdicsőülés lesz ott, ahol se a dicsérő té
vcdéséből, se hízelgéséből részesül bárki a dicsé
retben. Igazi tisztelet, rnclyet senkitől sem fognak
megtagadni. aki méltó rá, senki méitatlannak nem
fogják megadni; nem is fog az után törtetni senki
méltatlan, ahová csak :IZ arra méltók bocsáttatnak.
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Igazi békesség lesz ott, ahol semmi ellentétet nem
kell majd senkinek sem elszenvedni' sem önmagá
tól, sem mástó!.

Az erény jutalma ugyanaz lesz, aki az erényt
adta s jutalmául önmagát igérte, kinél jobb és
nagyobb semmi sem lehet. Mert mi mást mondott
a Próféta által: "Istenük leszek s ők az én népem"
(Levit, 26, 12), ha nem azt: Én fogom őket kielé
gíteni, Én leszek az, amit az emberek tisztesség
gel kívánnak, az élet, a jólét, a táplálék, a bőség,
a dicsőség, a tisztelet, a béke és minden jó? Mert
így van annak is helyes értelme, amit az Apostol
mond: "Hogy Isten legyen rninden rnindenben"
(I. Kor. 15, 28). Ö maga lesz vágyaink beteljesü
lése, kit vég nélkül fogunk látni, megúnás nél
kü! szeretni, fáradság nélkül dicsérni. Ez az aján
dtk, ez az indulat, ez a cselekvés biztosan mind
nyájunké lesz, amint maga az örök élet is közös.

Egyébként ki tudja megfelelően elgondolni,
méginkább elmondani, hogy a megérdemelt juta
Iomhoz képest melyek lesznek a tisztelet és dicső
ség fokozatai? De hogy ezek lesznek, nem kétsé
ges. S ama boldog város azt is nagy jónak fogja
látni magában, hogy egy alacsonyabb fokon lévő
sem fogja a felsőbben lévőt irigyelni, amint most
sem irigylik a főangyalokat a többi angyalok; s
amint nem akar senki scm az lenni, amit nem ka
pott. éppúgy akar az egyetértés tökéletes békességű
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kapcsolatába belefűződni, mint ahogy a testben
scm akar a szem ujj lenni, minthogy mindkét tagot
összetartja az egész test békességes egybetározása.
Ha így tehát az egyik ajándéka kisebb lesz a rná
siknál, azt is ajándékul fogja kapni, hogy ne akar
jon annál többet.

Szabadakaratuknak sem lesznek hiányában
azért, mert a bűn nem gyönyörködtetheti őket. Sőt

.szabadabb lesz az akarat a bűn gyönyörétől a vét
kezhetetlenség elhajIíthatatlan gyönyörűségére sza
badulásában. Mert az eredeti szabadakarat, amit
az ember kapott, amikor eredetileg igaznak terem
tetett, képes volt nem vétkezni, de képes volt vét
kezni is: ez a végső pedig anna! hatalmasabb lesz
azáltal, hogy nem vétkezhet. De ez is Isten aján
dékából, nem természetének lehetőségéből. Mert
más Istennek lenni, s más Istenben részesülni. Isten
természeténél fogva nem vétkezhet, aki pedig Js
tenben részesül, tőle kapja, hogy ne vétkezzék ...

Ama város szabadakarata egységes lesz az ösz
szeségben s elválaszthatatlan az egyesben, megsza
badúlva minden bajtól. s betöltve minden jóval,
kifogyhatatlanul élvezve az örök örömök gyönyö
rűségét, feledve a vétket, feledve a büntetést, de
azért nem feledve szabadulását, hogy hálátlan ne
legyen szabadítója iránt. Az értelmes tudást ille
tően emlékezetében tartva a múltat, azt is, ami ab-
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ban rossz volt, teljesen feledve pedig azt, ami az
érzéki tapasztalathoz tartozik ...

Ott beteljesedik: "Alljatok meg, és lássátok, az
Isten Én vagyok" (45. Zsolt. II). Az lesz valóban
a legnagyobb nyugalmi nap, est nélkül, amire az
Úr rámutatott a világ első műveinél, ahol olvas
suk: "És megnyugovék Isten a hetedik napon
minden munkától, melyet folytatott; és megáldá
és megszentelé Isten a hetedik napot, mert azon
hagyott fel minden munkájával, amit Isten a te
remtésben végzett" (Gen. 2, 2-3). A hetedik nap
ugyanis mi magunk leszünk, amidőn az ő áldá
sával 'és megszentelésévcl teljessé és helyreállítottá
válunk.

Itt megállva látni fogjuk, hogy ő az Isten, ami
magunk akartunk lenni, amikor elestünk tőle, hall
gatván a csábítóra: "Lesztek, mint az Isten" (ua.
3-5). És elhagytuk az igaz Istent, akinek segítsé
gével istenekké lettünk volna a benne való része
sedéssel, nem a tőle való clszakadással. Mert mit
értünk el nélküle, mint azt, hogy elvesztünk ha
ragja rniatt (89· Zsolt, 9)?

Őáltala helyreállítva s még nagyobb kegyelem
mel tökéletességhez segítve, örökre meg fogunk
állni, látva, hogy csak ő az Isten, vele telünk el,
midőn ő lesz minden mindenben. Mert magunk
jócselekedeteink is, midőn majd belátj uk, hogy
inkább az övéi, mint a miénk azok, ennek a szorn-
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batnak az elnyerésére számirtatnak be. Mert ha
magunknak tulajdonítanánk azokat, szolgaiak len
nének, amikor szombat napjáról van mondva: "Ne
végezz rajta semmiféle munkát" (Deut. j, 14).
Ezért mondja az Úr Ezekiel próféta által: "Szom
batjairnat is megadtam nekik, hegy jelül legyenek
köztem és közöttük, és ők tudják, hogy én, az Úr
vagyok az, aki megszentelem őket" (Ezek. 20, 12).

Ezt akkor fogjuk tökéletesen megismerni, rnikor
majd tökéletesen megnyugszunk és tökéletesen
látni fogjuk, csak ő az Isten.

De Civ, Dei XXII. 30, I-4.
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