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l. Pünkösd utáni 2. vasárnapra.1 

A zsidók meg voltak híva a lakomára, mi 
vezetve és kényszerítve vagyunk rá. Elol
vastuk a szent olvasmányt, hogy halljuk, s 
Isten segítségével elmélkedésünk tárgyává 
tegyük. A lekeiéban hálát adunk az Isten
nek a pogányok hitéért, ami tőle származik. 
A zsoltárban ezeket mondtuk: "Uram, sere
gek Istene, állíts minket helyre, ragyogtasd 
fel arcodat, hogy megszabadul junk". (Zsolt. 
19, 20.) Az evangéliumban lakomára hiva
tunk; illetve mi nem hivatunk, hanem ve
zettetünk, sőt kényszerülünk. Ezt olvassuk: 
"Egy ember nagy vacsorát szerze". (Lk. 
14, 16.) Ki volna ez az ember, ha nem az 
Isten és emberek között lévő közvetítő 
ember, Krisztus Jézus? Elküldte szolgá.iát. 
hogy jöjjenek a hivatalosak, mert már itt a 
jövetelük ideje. Kik a hivatalosak, ha nem 
azok, akiket az előre küldött próféták hív~ 
tak meg? Mikor kapták a meghívást? Amióta 
csak próféták vannak, mindig Krisztus lako
májára hívják az embereket. S a próféták 
Izrael népéhez voltak küldve. Gyakran meg· 
jelentek eme nép között és noszogatták, 
hogy a lakoma idején jelenjék meg. A pró
fétákat ugyan befogadták, de· a lakomát 

t. Szent Ágoston 92. beszéde. P. L. 38. 643-64~. 



to A szentatydk beszédei 

visszautasították. Mit jelent ez: a prófétá
kat ugyan befogadták, de a lakomát vissza
utasították? Azt, hogy a prófétákat olvas
ták, de Krisztust megölték. De azzal, hogy 
megölték, tudtukon kívül nekünk készítet
tek lakomát. Krisztus feláldoztatása óta 
kész a lakoma, Krisztus lakomája, amelyet 
Krisztus keze és szája alapított, amelyre 
Krisztus feltámadása óta hivatalosak a hi
vők, s az apostolok pedig átvették a lako
mára hívó próféták szerepét. Jöjjetek a 
lakomára. 

A vonakodák három kifogása. - A bir· 
tokvétel a birtoklás gőgjét jelenti. Ment
ségeket kerestek azok, akik nem akartak 
jönni. Miféle mentségeket hoztak fel? Há
romfélét. "Az első mondá neki: Földet vet
tem és ki kell mennem megnézni azt; kér
lek téged, ments ki engem. Másik meg 
monda: Ot iga ökröt vettem, és megyek 
megpróbálni azokat; kérlek, ments ki en
gem. Más ismét mondá: Feleséget vettem, 
azért nem mehetek." (Lk. 14, 18-20.) Azt 
gondoljátok, hogy nem mindig ugyanezek 
az okok akadályozzák azokat az embereket, 
akik nem akarnak e lakomán résztvenni? 
Nézzünk csak a dolog mélyére. vegyük 
szemügyre, belátjuk, hogy így van. De von
juk is le a tanulságot. A földvétel a birtok
lás vágyát jelenti; benne a büszkeséget kár
hoztatja a példabeszéd. Föld felett rendel
kezni, embereket állitani szolgálatba: bírás
vágyat jelent. Gonosz bún ez, sót az elsó 
bún. Az elsó ember sem akart maga felett 
urat elismerni,, hanem uralkodni akart. .Mert 
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nem uralkodás-e az, ha valaki örül a saját 
hatalmának? Pedig van nálunk nagyobb 
hatalom is. Vessük ennek alá magunkat, 
ha biztonságban akarunk lenni. "Földet vet
tem ... kérlek téged, ments ki engem." Fel
támadt a büszkesége, ezért nem akart menni. 

"Másik meq mondá: tJt iqa ökröt vettem." 
Az öt pár ökör öt érzékünk megMzhatatlan
sáqát jelenti. Nemde elég volna, ha azt 
mondaná: ökröket vettem. Kétségkívül van 
benne valami. ami homályosságával vizsgá
lódásra ösztökél bennünket. Az öt iga ökör 
öt érzékünket ielenti. Mert, amint tudjátok, 
öt érzéket szoktak megkülönböztetni. Akik 
ezt eddig nem tudták, most azok is könnyen 
beláthatiák. Testünknek tehát öt érzékszerve 
van: szemünkkel látunk, fülünkkel hallunk, 
orrunkkal szaglunk, torkunkkal ízlelünk, 
tagiainkkal tapintunk. Látással vesszük 
tudomásul, hogy valami fehér vagy fekete 
vagy bármilyen színű, hogy világos vagy 
sötét. A dallamosat vagy zöreit fülünkkel 
érzékeliük. Szaglásunk dönti el, hogy va
lami szagos-e, vagy illatos. Az édeset és 
keserűt ízleléssei különböztetjük meg. 
Tapintásunk mondia meg, hogy mi kemény 
vagy lágy, puha vagy kérges, meleg vagy 
hideg, nehéz vagy könnyű. Ot érzékünk 
van tehát. és mind az öt igaami számunkra. 
Az első három érzékre annál könnyebben 
mondható, hogy iga. mivel mindhárom pá
ros. Két szemünk, két fülünk és kétlvukú 
orrunk van: ime, három iga. De ezt a kettós
séQ"et az ízlelés szervében is megtaláliuk, 
mert · minden ízlelés a .nyelv és szájpadlás 
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érintkezése által történik. A tapintásnál 
azonban nehezebb ezt megtalálni, bár itt is 
megvan külsö és belső tapintás alakjában. 
Végeredményben tehát valamikép minden 
érzékünk páros. - De miért beszél a példa
beszéd ökrökről? Mert az öt érzékszerv a 
földre irányul, mint ahogy az ökrök is i\ 

földet szántják. Vannak ugyanis hittől el
rugaszkodott, földnek és testnek élő embe
rek, akik semmi mást nem akarnak hinni, 
mint amire öt érzékszervük segítségével el
jutnak. Ez az öt érzékszerv akaratuk egyet
len regulája. Azt mondják ezek: azt hiszem, 
amit látok. Azt tudom, amit látok. Hogy ez 
fehér, fekete, kerek, szögletes, ilyen és 
ilyen színü, azt tudom, érzéklem, látom, hi
szen a természet maga tanít meg rá. Arra 
azonban nem kényszeríthetsz, hogy olyat 
elhiggyek, amit nem tudsz megmutatni. Ez 
hang; hallom, hogy hang. Szépen énekel, 
rosszul énekel, kellemes, kellemetlen a 
hangja: magam is észreveszem, tudom. t:r
zem, tudom, hogy jó- vagy rosszszagú va
lami. Ez édes, ez keserű, ez sós, ez ízetlen. 
De ennyi elég is nekem. tlrintéssel azt is 
megtudom, hogy ez kemény, ez lágy, ez 
puha, ez érdes, ez hideg, ez meleg. Mit 
akarsz még bebizonyítani? 

A hit akadálya. Az úr kezével megszen
telt lakoma. Ilyen akadály volt Tamás apos
tol lelkében, aki még saját szemének sem 
hitt az úr Krisztust, illetve feltámadását ille
tően, ;,Hacsak ... uifamat a szegek helyére 
nem bocsátom, és kezemet az ö oldalába 
nem teszem, én nem hiszem." (Jn. 20. 25.) 
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Es az úr, aki feltámadhatott volna a sebek 
minden nyoma nélkül is, megőrizte a seb
helyeket, hogy a kételkedő érinthesse, s 
ezáltal lelki sebei meggyógyuljanak. De 
hogy öt érzékszervünk kitogásai ellenére is 
hivjon bennünket a lakomára, azt mondja: 
"Boldogok, akik nem láttak, és hittek". 
(U. o. 29.) - Minket, testvéreim, kik a lako
mára hivatalosak vagyunk, nem akadályoz 
ez az öt pár ökör, a mi öt érzékünk. Nem 
akarjuk mi az úr testének arcát látni, szájá
nak hangját hallani mostani életünkben; 
nem keresünk benne ideigtartó illatokat. 
Drága kenőesőt öntött rá az a bibliai asz
szony, a ház eltelt illattal (Jn. 12, 3), de mi 
nem voltunk ott, s az illatot sem éreztük, 
mégis hiszünk. A saját kezével megszentelt 
lakomát adta tanítványainak, és mi nem 
vettünk részt ezen, mégis naponta hittel 
esszük. Ne gondoljátok, hogy sokat ért 
volna, ha hitetlenül vettetek volna részt 
azon a lakomán, amelyet Krisztus tulajdon 
kezével készített tanítványainak. Jobb ma 
élni hitben, mint akkor hitetlenül. Nem vett 
rajta részt Szent Pál, aki hitt, de ott volt 
Judás, ki Jézust elárulta. Mily sokan van
nak most is olyanok, akik azon a lakomán 
ítéletet esznek és isznak, ámbár sohasem 
látták azt az asztalt és sohasem ízlelték azt 
a kenyeret, amelyet az úr kezében tartott; 
mégis, mivel az a kenyér ugyanaz volt, mint 
amelyet most készít számunkra az úr. 

Nem szükséges az üdvösségre, hogy ér
zékeinket kielégítsük. - Mi adott alkalmat 
az úrnak, hogy erről a fakamáról beszéljen? 
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Az, hogy egy a jelenlévők közül (lakoda
lomban volt ugyanis, ahova meghívták) azt 
mondta: "Boldog, aki asztalhoz ülhet az 
Isten országában". (Lk. 14, 15.) Mintha eze
ket a messzeségbe sóhajtotta volna, mert 
hiszen a kenyér előtte volt. Mi az Isten 
országából való kenyér, ha nem az, aki 
mondja: "Én vagyok az élő kenyér, aki 
mennyböl szállottam alá?" Ne készítsd hát 
a torkodat, hanem a szivedet. Ennek táplá
lására ajánlja az úr ezt a lakomát. Hiszünk 
Krisztusban, akit hittel fogadtunk. A lakoma 
elfogadásakor tudjuk, mlt gondoljunk. Ke
veset kapunk, szívünk mégis jóllakik. Mert 
nem az táplál, amit látunk, hanem az, amit 
hiszünk. A külsö színt se kutatjuk. Nem 
mondjuk, hogy azok hisznek, akik szemük
kel látták, kezükkel tapintották a feltámadt 
Krisztust, ha igaz, amit mondanak. Mi nem 
tapinthattuk meg, miért hinnénk? Ha így 
gondolkoznánk, minket is távoltartana a 
lakomától az az öt pár ökör. Egyébként e 
helyt nem érzékszerveink érzékiségéről, ha
nem kiváncsiságáról van szó. Nem azt 
mondja: öt iga ökröt vettem, megyek öket 
legeltetni, hanem azt: megyek megpróbálni. 
Azt ábrázolja ez, aki a kétséget érzékei út
ján akarja eloszlatni. Ilyen volt Szent Ta
más is. Látni, érinteni akart, ujját a sebbe 
dugni. S az úr azt mondta neki: "Tedd ide 
ujjadat, és nézd kezeimet; és nyujtsd ki ke
zedet, és tedd az én oldalamba, és ne légy 
hitetlen, hanem hivő". (Jn. 20, 27.} Meghal
tam érted; azon a helyen át, amelyet érin
tesz, véremet ontottam, hogy tégedet meg-
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váltsalak. :f:s még kételkedsz rólam, hacsak 
nem érintesz? Lásd, ezt is megengedem; ke
resd meg a sebhelyeket, gyógyítsd meg a 
kételkedés sebét. 

A harmadik azt mondta, hogy Jeleséget 
vett. - A test kívánsága. A test kívánsága 
akadályoz meg sokakat a lakomán való 
részvételben. Hányan mondják, hogy nem 
jó az embemek, ha nincs része a test gyö
nyöreiben. Ezekről mondja az apostol: 
"Együnk és igyunk, mert holnap megha
lunk". (l. Kor. 15, 32.) Ki támadt eddig fel 
onnan? Ki tudja elmondani, mi van ott? Ra
gadjuk meg azt, ami a jelen életben jól esik. 
Aki így vélekedik, az feleséget vesz magá
nak, ragaszkodik a testhez, örül a test örö
meinek, s kimenti magát az úr lakomájáróL 
De vigyázzon, ne nemtelen éhségben pusz
tuljon el. Halljátok Szent János apostolt és 
evangélistát: "Ne szeressétek a világot, sem 
azokat, mik e világban vannak". (J. Jn 
2, 15.) O, akik az úr lakomájára jöttetek, 
"Ne szeressétek a világot, sem azokat, mik 
e világban vannak". Nem azt mondja: ne 
birtokoljátok, hanem azt: ne szeressétek. 
A földi dolgok szeretete lépvessző a lelki 
madarak számára .• Ha feltámad benned a 
vágy, máris lépvesszőre mentél. Ki ad ne
ked galambszámyakat; míkor repülsz oda, 
ahol igazi pihenést találsz? (Zsolt. 54, 7.) 
Gonoszul ott akartál megnyugodni, amin 
rajta ragadtáL "Ne szeressélek a világot," 
Mint isteni trombita hangja, úgy hallatszik 
állandóan az emberiség fülébe: "Ne szeres
sétek a világot, sem azokat, mik e világban 
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vannak. Ha valaki szereti a világot, abban 
nincs meg az Atyának szeretete; mert min
den, ami a világon van, a test kívánsága, a 
szemek kívánsága és az· élet kevélysége". 
(I. Jn. 2, 15-16.) Hogy megfelel ennek a 
három említett kifogás! Feleséget vettem: a 
test kívánsága; öt iga ökröt vettem: a sze
mek kívánsága; földet vettem: az élet ke
vélysége. 

Senki se vonakodjék a lakomán megje
lenni. Hagyjunk hát fel a hiú és gonosz men
tegetődzéssel, és siessünk a lakomára, hogy 
rajta lelkileg táplálkozzunk. Ne akadályoz
zon bennünket a gőg, ne akadályozzon, és 
ne fordítsan el Istentől a tiltott kiváncsiság, 
s a test vágyai ne legyenek lelki vágyaink 
akadályai. Siessünk, és lakjunk jól. De kik 
mentek el arra a lakomára, mások, mint kol
dusok, gyengék, sánták és vakok? Nem 
mentek azonban el a gazdagok, egészsége
sek, akik jól voltak, a magabízók, akik 
annál könnyebben kétségbeesnek, minél 
büszkébbek. Hát csak jöjjenek a koldusok, 
hiszen az hív bennünket, aki értünk sze
génnyé lett, bár gazdag volt, hogy mi kol
dusok az ő szegénységétől meggazdagod
junk. (II. Kor. 8, 9.) Jöjjenek a betegek, hi
szen nem az egészségeseknek van orvosra 
szükségük, hanem a betegeknek. (Mt. 9, 12.) 
Jöjjenek a sánták, és mondják neki: "Add, 
hogy ösvényeiden szilárd léptekkel járjak" 
(Zsolt. 16, 5.) Jöjjenek a vakok, és mond
ják: "Ragyogtasd fel szememet, hogy halá
los álomba sohase merüljek". (Zsolt. 12, 4.) 
Ilyenek jöttek, miután azokat mentegetődzé-
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sük miatt elejtette, akiket először hívott. 
Eljöttek a vacsora idejére, bejöttek a terek
ről és utcákbóL ":es mondá a szolga: Uram! 
megtörtént, amint parancsoltad, de még min
dig van hely. Akkor mondá az úr szolgájá
nak: Menj ki az utakra és a sövényekhez, és 
kényszerítsd bejönni a járókelőket." (Lk. 
14, 23.) Akiket csak találsz, kényszerítsd, 
hogy belépjenek; ne várj addig, míg maguk 
is akarnak. Nagy lakomát, nagy házat ké
szítettem, nem szenvedem, hogy üres hely 
maradjon. S jöttek a terekról és utakról a 
pogányok; jöjjenek az eretnekek is a sövé
nyek mellöl, itt megtalálják a békét. Mert1 
akik sövényeket készítenek, megoszlást ke
resnek. Ha eljönnek a sövények mellöl, 
megszabadulnak a tövisektől. Míg a sö
vénybe vannak gabalyodva, addig nem 
akarnak engedni a kényszerítésnek. Azt 
mondják: belépünk, ha akarunk. Pedig nem 
ez volt az úr parancsa, hanem az: kénysze
rítsd bejönni öket. A külsö kényszerűség 

akaratot szül bensőnkben. 



2. Pünkösd utáni 3. vasárnapra.1 

Amint megtalálta a módját az okos utas, 
hogy bejárhassa a tenger mélységeit, s át
hajózzon a tengerek úttalan ösvényein, ép
így isteni törvény sürgeti és tanítja, hogy 
hallgassuk lsten szavait, s nyissuk meg az 
isteni értelem mélységeit. Oldjuk hát el lel
künk hajóját a parttól, evezzünk be az evan
gélium mélységébe; hisszük, hogy a Szentlé
lek segítségével megérkezünk a révbe. 

Az Or a mai napon a bűnösöket bocsánat
tal kecsegteti, s a gőgösök iennhéjázásót 
jámbor példával elnyomja. "Közeledének 
pedig hozzája a vámosok és bűnösök, hogy 
hallgassák őt. :es zúgolódának a farizeusok 
és írástudók, mondván, hogy ez a bűnösök
kel társalog és velük eszik" (Lk. 16, 1-2). 
A gógösöket és irígyeket Isten jósága go
nosszá tette, Krisztus könyörülete láttára 
kegyetlenek lettek; a csodás gyógyítások 
láttára megbetegedtek, a bűnbánókkal szem
ben bocsánat helyett birói szigort alkal
maztak. "Bűnösökkel társalog és velük 
eszik." Igy lát és érez az irígy és büszke, 
fösvény és gonosz. "A bűnösöket vissza· 
fogadja." Nem azt mondják: fogadja, hanem 

1 Szent Krizolog Péter 168-69. beszéde. P. L. 52. 
639-44. 
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hogy visszafogadja. Mit veszített el, hogy 
vissza kelljen pyernie? Ha valaki megta
lálja elvesztett jószágát, elengedi a bünteté
seket, haragja örömre változik, neheztelését 
keggyé változtatja. "A bűnösöket visszufo
gadja." Visszafogadja Isten a bűnösöket, de 
nem engedi, hogy bűnösök maradjanak 
azok, akiket visszafogad. S a bűnös nem 
sérti meg Istent, ha közelít hozzá, sőt az 
Isten a bűnöst megszenteli, mikor hozzd kö
zelít. Farizeusoki Isten a bűnt nem fogadta 
be, mikor visszafogadta a bűnöst, mert Isten 
nem a bűnnek, hanem a bűnösnek befogd
dója. Ezért a farizeusoknak nem azt kellett 
volna nézni, hogy a bűnösök milyen Iéiek
kel mentek Jézushoz, hanem azt, hogyan 
távoztak tőle. Nemde Pált üldözőnek kűld
ték s mint a hit szószólóját látták csakhamar 
visszatérni. 

De lássuk a hasonlatot, amelyből kitűnik, 
mennyire örül Isten a bűnös visszatérésének. 
"Kicsoda közületek az az ember, kinek ha 
száz juha vagyon, és elveszt egyet azok 
közül, ott nem hagyja a kilencvenkilencet a 
pusztában, és nem megyen az elveszett után, 
mígnem megtalálja azt? ... Mondom nektek, 
hogy oly nagy öröm lészen mennyben egy 
megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc iga
zon, kiknek nincs szükségük bűnbánatra " 
(Lk. 15, 4-7.) Ha elveszett tárgyunk meg
kerül, új nagy örömet érzünk és kedvesebb 
megtalálnunk az elveszettet, mint zavartala
nul birtokolni. De ez a példabeszéd inkább 
az isteni jóságról, mint az ember szokásos 
természetéről beszél. és fejez ki igazságot. 

2"' 
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Elhagyni a nagy dolgokat, a kicsinyeket 
szeremi, lsten hatalmdnak a műve, nem 
gyanó emberé. Mert lsten a semm1bo1 teremt, 
s az e1ve9'Zettet úgy keresi, hogy megtalálja, 
s úgy találja meg, no gy többé el ne veszí ts(-;. 
Hát nem toldi pasztor ez, hanem égi, s ez a 
példabeszéd sem földi igazságot peidd'z;, <.le 
isteni misztériummal van tele, kiviláglik ez 
mmdjárt a számból: "Kicsoda közűletek az 
az ember, kinek ha száz juha vagyon, és el
veszt egyet azok közül?" Miért nem ötvenet, 
miért éppen százat? Miért egyet veszit el, 
miért nem négyet, vagy ötöt? Hogy 1::1mu
tassa, hogy nem a szenvedett kár, hanem a 
nem teljes létszám okozza a nagyo0bb tájdal· 
mat. Ha egy elveszik, úgy érzi a pásztor, 
mintha az egész nyáj elveszett volna. Ezért 
elhagyva a kilencvenkilencet, az egy után 
jár, ezt keresi, hogy ez egyben az egészet 
megtalálja, az eggyel az egészet teljessé 
tegye. 

De világítsuk meg ez égi példabeszéd tit· 
kát. Krisztus az az ember, akinek száz juha 
van. O a jó pásztor, aki egy bárányba, 
Ádámba tette le az emberi nem egész nyáját, 
elhelyezte a paradicsom gyönyörű mezejébe, 
a zsíros legeló vidékére. De a bárány el· 
feledte pásztora hangját, míg a farkas üvöl
tésének hitt, elvesztette üdvösségét, s min
den ízében halálos sebekkel sebesült meg. 
Ezt keresni jött hát a világra, s a szúzi méh
ben megtalálta. A maga megszületett testé
ben jött, szenvedett és minden ízében él
vezve a föltámadás örömét, s a mennybe
menetel által lakását az égbe tette át. "Ossze-
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hívia barátait és szomszédait." (Lk. 15, 6.) 
Tehát az angyalokat. Mondván nekik: "Or
vendjetek velem, mert megtaláltam az én 
juhomat, mely elveszett vala". (U. o.) Együtt 
örülnek Krisztussal az angyalok Isten juhocs
kájának visszatérésén, s nem méltatlankod· 
nak, ha a dicsőség trónján őket megelőzi. 
mert az égiek közül az ördöggel együtt az 
irígység is ki van vetve; s a Bárány által, aki 
elvette a világ bűneit, többé nem tud az irígy
ség bűne a mennyországba beférkőzni. Test
vérek, ő keresett minket a földön, keressük 
mi őt az égben; ó minket istensége dicsősé
gébe vitt, mi hordjuk őt igaz szent élettel 
testünkben. "Dicsőítsétek meg - mondja az 
apostol - és hordozzátok az Istent testetek
ben." (I. Kor. 6, 20.) Az hordja Istent testé
ben, kinek cselekedetei teljesen mentek a 
bűntől. 

Az elveszett drachmáról sz616 példabeszéd. 
Minden evangéliumi olvasmányban rejtve 
marad bizonyos misztikus értelem, az isteni 
értelem titkai, amit csak azok értenek meg, 
akik a Szentlélek kegyelmét kapták. Ime 
miután az égi pásztor megkereste a száztagú 
nyáj elveszett báránykáját, s az angyalok 
nagy örömére visszavitte az égi akolba, az 
evangéliumi asszony jelenik meg a színen. 
Égő lámpással keresi a tíz közül elveszett 
drachmát, s mikor megtalálja, az ö nyere
sége és öröme az égi lakóknak is örömet 
okoz. Igy szól az Irás: "Vagy ha valamely 
asszonynak tíz drachmája lévén, elveszt egy 
drachmát, nem gyujt-e világot, nem söpri-e 
ki házát, és nem keresi-e szorgalmasan. míg-
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nem megtalálja. Es mikor megtalálta, nemde 
egybehívja barátnőit és szomszédait, mond
ván: Orvendjetek velem, mert megtaláltam 
a drachmát, melyet elvesztettem. Mondom 
nektek, hasonló öröm leszen az Isten an
gyalai közt egy megtérő bünösön". (Lk. 15, 
8-10.) Azt gondoljátok, hogy itt közönsé
ges értelemben vett asszonyról van szó, s a 
tíz drachmát emberi értelemben kell érteni? 
Látjátok, mily érdekes, különös az egész, 
mennyire felülmúlja a közönséges emberi 
értelmet, mennyire árasztja az isteni értel
met, mennyire égre emeli az értelmet, meny
nyire kényszerít, hogy meggyujtsuk az égi 
szív lámpását, s az evangéliumi asszony pél
dájára az isteni olvasmány mélységei által 
keressük az üdvös tudomány drachmáját. 
Krisztus a kóbor juhért ment, s szörnyú 
kószálástól megtépázva könyörülö vállaln az 
égbe vitte, és a megtért báránnyal a vállán 
megérkezett a farkasoktól elzárt akolba. Az 
asszony, akinek tíz drachmája volt, sokáig 
volt sötétségben és nemcsak az egy elve
szett drachmát siratta, de nem látta a meg
maradt kilencet sem. Mindíg éjszaka volt 
neki, mély és maradandó sötétség; lámpás 
isteni tűz nélkül nem világított neki, hogy 
vigasztalja az éjszakában. De miután az égi 
tűz, a Szentlélek tüze, tüzes záporként öm
lött szét az apostolokon, s a hideg és sötét 
emberszíveket is felgyujtotta lángjával, az 
asszony, az Egyház is meggyujtotta az ö 
lámpását; megnyitotta lelki szemét, mint az 
apostol inondja: "lelki szemeteket". (Ef. l, 18.) 
Meggyujtotta hát lámpását, s a zsidóknaK. 
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tudatlanságban elvakult népét az apostolok 
müködése után szétszórta, míg Krisztusban 
megtalálta a drachmát, amely a tízből, lsten 
tízparancsolatából elveszett. Krisztus az 
istenség drága pénze, Krisztus ami megváltá
sunkért fizetett drachma. Krisztus volt és 
rejtőzött a tízparancsolatban, Krisztust oirto
kolta a zsinagóga, de sötét harcaiban nem 
látta. .·• 

A tíz drachma, mint mondtuk, a tíz tör
vény ígéi, amelyekból a zsinagóga egyet 
elveszített Melyiket? Azt, amelyet Szent 
János talált meg először, az égő lámpás, aki· 
ről az úr mondta: "O égő és világító szövét
nek vala." (Jn. 5, 35.) Akkor találta meg az 
apostol, mikor mondta: "Kezdetben volt az 
Ige, és az Ige Istennél volt, és lsten volt az 
Ige". (Jn. 1, 1.) Nyilvánvaló, hogy megvolt 
az már a tízparancsolatban is. Hisz benne 
van: "Halljad Izrael! a te Urad Istened egy 
Isten." tMk. 12, 29.) Mikor a zsinagóga nem 
látja, hogy a Fiúra is vonatkozik, az Atyában 
sem hisz. S mikor nem hisz a Fiúban, 
Krisztust keresztre feszíti. Méltán neki 
mondja a tízparancsolat folytatólagosan: 
"Ne ölj." Mikor ugyanis a zsidó a parancsok 
somzalának első és legfontosabb pontját le
feiezi, gyilkossá válik a krisztusi törvények 
létezése előtt s az összes törvényeket 
Krisztus ellen fordítja. "Ne paráználkodj:' 
Ebben is bűnös a zsinagóga, amely a pogány 
istenekhez ht'tzva elutasította Krisztust. "Ne 
loni." Meglopta az úr feltámadását, mert 
pf-nzt adott a katonáknak, hogy eltitkolja a 
föltámadás igazságát. .. Hamis tanuságot ne 
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szólj." A zsinagóga keresett hamis tanukat, 
hogy beteljesedjék: "Hamis tanuk állnak elő, 
arról vádolnak, amiről nem is tudok." (Zsolt. 
34, 11.) Valóban, másként nem árulhatta 
volna el az igazság szerzőjét, mert hisz min
díg egyedül küzd az igazság ellen. Igy zuhan 
f.okról-fokra, ki a parancsok lépcsőjén me~
csúszik. Mert ha a zsidó hitt volna az egy Or 
Istenben, a romlás ily örvényébe nem ju
tott volna. 

De ml kövessük any,ánk, :~z Eqyház vilá· 
gít6 lámpását, és Isten arcának fényében 
haladva találiuk meg a drachmát, hiviuk 
össze barátainkat és szomszédainkat, a né
pek egyházait, hogy mindenki tudia meg, 
hogy anyánk, az Egyház. megt:tlálta drachmA
ját, s mondiuk a prófétával: "Fölkentemnek 
szövétneket készítek". (Zsolt. 131, 17.) S hall
juk, mi hasznát vesszük a lámpásnak: .,Jm, 
hallottuk, hogy Efrntában volt, és rátaláltunk 
a jáári síkon. Lépjünk be az ó hajlékába, 
borulfunk le ott, ahollába állott!" (Zsolt. 13J, 
6-7.) Ezt kerestük a mezókön és ligeteken 
á:t, s megtaláltuk az Úrban anyánk lámpAia 
fl>nyénél. Orül neki az ég, mert egy megtérő 
búnösben kivilágosodik az egész krisztusi 
nép teljessége, s Krisztus istenségének egész 
formája visszatükrözödikami drachmánkon. 



3. Pünkösd utáni 4. vasárnapra.1 

"Történt pedig, midőn a sereg hozzá tó
dult, hogy Isten igéjét hallgassa, és ő a Ge
nezáret tava mellett állt vala." (Lk. 5, l j -
Azt mondják, hogy a Genezáret-tó egyet je
lent a Galileai- vagy Tiberiasi-tengerrel. De 
a Galileai-tenger elnevezés a környező vi
déktól, a Tiberiasi-tenger nevezet meg a 
legközelebbi városról van véve; ezt hajdan 
Ghennereth-nek nevezték, de mivel Heró
des tetrarcha restaurálta, Tiberius Caesar 
tiszteletére Tiberiasnak nevezte el. A .,Gene
sar" elnevezést a tó természetének köszöni, 
mert azt állitják, hogy tükrén hullámok 
fodrozódásából szelek támadnak. Neve gö
rögül azt jelenti, hogy .,széltámasztó". Vize 
nem is oly nyugodt, mint a többi tóé, hanem 
-gyakran forgószelektól háborog. Vize édes, 
iható. A héber nyelv pedig mindenféle álló
vizet, akár édes, akár sós, tengernek nevez. 
A mi tavunk, amelyen keresztülfolyik a 
Jordán, 140 médöld hosszú és 40 mérföld 
széles. 

Most már ez a tó vagy tenger a világot 
jelenti. Az úr áll a tenger partján, miután 
az esendő élet halandóságát legyőzte, és a 

1 Beda Venerabilis magyarázata Szent Lukács evan· 
~é.)iumához. II. könyv, P. L. 92. 381--84. 
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testet, melyben szenvedett, az örökkP. 
állandó nyugalommal tüntette ki. A tömeg 
azokat a népeket jelenti, akik hitben köréJe 
gyülekeztek, amint lzaiás jövendölte: 
"Hozzátódulnak mind a nemzetek, és ada
megyen számos nép, és így szálnak: rajta! 
Menjünk fel az úr hegyére". (Iza. 2, 2-3.) 

"Es láta a tó szélén két hajót állani." (Lk. 
5, 2.) E két csónak a zsidókat és a pogá
nyokat jelenti. Joggal állíthatjuk, hogy Jézus 
erre gondolt, mert mindkét népből voltak 
követői. Ezek lelkét akarta a jelen élet hul
lámveréséből a másvilági élet biztos kikötő
jébe átvinni. 

"Míg a halászol< kiszállottak, és mossák 
vala hálóikat." (U. o.) A halászok az Egy
ház tanítómesterei, akik minket, a hit hálójá
val összefogottakat, az élők földjére, mint 
a halász a halakat a partra, kihúznak. A ta
nítók beszédei hasonlítanak a halászok hálói
hoz, mert az a céljuk, hogy ki ne eresszék 
azt, akik a hit hálójába kerültek. De ezeket 
a hálókat egyszer kivetik, máskor tisztogat
ják; nem minden idő alkalmas ugyanis a 
tanításra. 

"Bemenvén tehát egyik hajóba, mely Si
moné volt, kéré őt, hogy vigye egy kissé 
beljebb a parttól; és leülvén, tanítá a ha
jócskábó! a sereget." (Lk. 5, 3.) Simon hajója 
az ősegyház, amelyről Szent Pál mondj.a: 
"Mert aki erőt adott Péternek a körülmeté
lés apostolságára, nekem is erőt adott a po· 
gányok javára". (Gal. 2, 8.) "A hivők soka
ságának pedig szíve-lelke egy volt." (Ap. 
Csel. 4, 32.) E hajóból tanította a tömeget. 
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s az Egyház tekintélyével mai napig tanítja 
a népeket. 

"Amint pedig megszűnt szólani, mondá 
Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki 
hálóitokat a halfogásra". (Lk. 5, 4.) Hogy 
előbb Péternek azt mondta, hogy kissé evez. 
zen beljebb, ez kettőt jelenthet: vagy azt, 
hogy mértékkel kell a néphez beszélni, ne 
beszéljünk neki alacsony földi dolgokról, de 
ne is akarjunk a titkok mélységeibe úgy el
merülni, hogy a végén semmit se értsenek; 
másodszor jelentheti azt, hogy elóbb a hoz
zánk közelebb esőknek prédikáljunk. Amit 
Péter apostolnak mond az úr: Evezz a mélyre, 
és vessétek ki hálóitokat a halfogásra·· 
(u. o.), a távolabb esó nemzetekre vonat
kozik. 

"Felelvén Simon, mondá neki: Mesterl 
Egész éjtszaka fáradozván, semmit sem fog
tunk; de a te szavadra kivetem a hálót." 
(Lk. 5, 5.) Ha az úr nem világosítja meg a 
hallgatót, a szónok sötétben tapogat. Ha 
nem a kegyelem szavával van kivetve beszé
dünk hálója, hiába szórja a szónok szavai
nak dárdáit. Mert az emberek hite nem az 
okos szavaktól, hanem az Isten hívásától 
függ. 

"Es miután ezt megtette, a halaknak oly 
bó sokaságát rekesztették be, hogy szakadoz 
vala hálójuk." (Lk. 5, 6.) Elszakadt a sok hal 
miatt a háló, mert a keresztény vallás kebe
lébe a választottakkal együtt oly sok rossz 
is belépett, hogy magát az Egyházat is eret
nekségekkel szaggatták meg. Elszakad ugyan 
é\ háló, de nem jut ki belöle a hal, mert az 
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úr övéit megőrzi az üldözők botrányai 
közt is. 

"Intének tehát társaiknak a másik haló
ban, hogy jöjjenek segítségükre." {Lk. 5, 7.) 
Az egyik hajó {amint imént mondtam) a 
pogányokból lett keresztények egyháza, 
amely szintén megtelt kiválasztott halakkal, 
mert tudta lsten, kik az övéi, hányan van
nak az ő kiválasztottaL Mivel annyi hivót 
Júdeában nem talált, amennyit hitre és örök 
életre kiszemelt, a pogányok szívét is el
töltötte a hit fényével. És valóban, mikor a 
háló elszakadt, a társ-hajót hívta. Mert 
eleinte az áruló Júdás, Simon Magus, e leg
hitványabb halak, rajtuk kivül Ananias és 
Sapphira próbálkozott álnokul a hit hálójába 
bejutni, és azok, akikről Szent János beszél: 
Ettől fogva sokan visszavonulának az ő tanít
ványai közül, és már nem járnak vala vele''. 
{Jn. 6, 67.) Csak ezután küldetett Barnabás 
és Pál a pogányok térítésére. 

"Es menének, és megtölték mind a két ha
jócskát, úgy, hogy csaknem elmerült enek." 
(Lk. 5, 7.) E hajók hallal való megtöltése 
a világ végéig erősbödik. De hogy a me~telt 
hajók lemerülnek {el nem merülnek, de a 
terhelés miatt veszélyben járnak), bizo
nyítja az apostol: "Az utolsó napokban ve
szedelmes idők következnek: az emberek 
önzők lesznek" stb. (II. Tim. 3, 1.) A hajó le
merülése azt jelenti, hogy az emberek, akik 
a hit által a világtól elfordultak, erkölcseik 
romlottsága által a földre visszahanyatlanak. 
Ezt bizonyítja a még emberi gyengeségeiben 
leledző Péter is: 
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"Látván ezt Simon Péter, Jézus térdeihez 
leborula, mondván: Menj ki tőlem, mert bű
nös ember vagyok, Uram/" (Lk. 5, 8.) Mert 
egy Egyházban levő sok testi ember a lel
kiek vezet~sét (ebben külőnősen tündőklilt 
Krisztus személye) magától elhárítja. Nem 
szóval űzik el maguktól lsten jó szolgáit, 
hanem erkölcsükkel és tetteikkel ijesztik el 
őket, hogy ne tudják vezetni őket. Minél 
kevesebben adják meg nekik a tiszteletet, 
annál inkább elutasítják őket tetteikkel. Lát
hatjuk ezt a fajta tiszteletadást Péternél is, 
aki az úr lábaihoz esett; erkölcseikről meg 
ezek a szavak világosítanak fel bennünket: 
"Menj ki tőlem, mert bűnös ember vagyok, 
Uram!" (U. o.) De mivel nem távozott közü
lük az Úr, hanem egy másik hajó segítségé
vel a partra vezette, arra is megtanított ben
nünket, hogy nem szükséges a lelki embe
rekben az a szándék, hogy sok bűnük lát
tára elhagyják egyházi hivatalukat, hogy így 
nyugodtabban és biztonságosabban élhes
senek. 

"Es mondá Jézus Simonnak: Ne félj!" (Lk. 
5, 10.) Erősíti az úr a testi emberek félénk
ségét, az esendők bátorságát. Tanácsávéll 
felemel, nehogy valaki megijedve bűneitől, 
csodálva mások jámborságát, ne merjen a 
szentség útjára lépni. 

"Ezentúl már embereket fogsz" (u. o.), -
magára Péterre vonatkozik. Kifejti neki az 
úr, mit jelent a halfogás. Hogy t. i. ó amint 
most halakat fogott hálóval, úgy fog majd 
"lzavaival embereket fogni. 

"S kivonván hajóikat a szárazra, és elhagy-
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ván mindenüket, követék őt." (Lk. 5, 11.) Ez 
jelentheti azt az időt, amikor az ilyen ten
gerről vissza kell vonulniok azoknak, akik 
Krisztushoz csatlakoztak. Tudnunk kell, 
hogy ez nem az az olvasmány, amelyben 
Máté és Márk elmondja, hogyan hívta meg 
kettőnként a hajókról az Úr először Pétert 
és Andrást, aztán Zebedeus fiait. Lukács 
nem sejteti, hogy őket is most hívta meg az 
Úr; csak Péternek igéri meg, hogy emberek 
halászává teszi. Ez nem azt jelenti, hogy ő 
sohasem fog már halászni. Olvassuk, hogy 
Krisztus feltámadása után is halásztak. Azért 
úgy kell értenünk, hogy visszatértek a szo
kásos halászáshoz, hogy később megtörtén
jék, amit Máté és Márk mesél el, hogy t. i. 
kettőnként meghívta őket az úr. Akkor már 
nem kötötték ki hajóikat a partra, mint akik 
újra vissza akarnak menni, hanem úgy kö
vették őt, mint aki hív és parancsol, hogy 
kövessék őt. 



4. Pünkösd utáni 5. vasárnapra.1 

"Mert mondom nektek, hogyha nem fogja 
felülmúlni a ti igazságtok az írástudókét és 
farizeusokéi, be nem mentek a mennyek 
országába", itt minden erényt igazságnak 
nevez; amint már Jób történetét elbeszélve 
is azt mondta: "Az a férfi feddhetetlen volt 
és igaz". (Jób 1, 1.) E szerint a megigazulás 
szerint Pál azt nevezte igaznak, akiről azt 
állította, hogy nem vonatkozik rá a tör
vény: "Igazra nem vonatkozik a törvény'' 
(I. Tim. 1, 9), mondja. Ez a szó máshol gyak
ran megtalálható általában az erény he
lyett. Te pedig fontold csak meg, mekkora 
a kegyelem növekedése, ha a még tudatlan 
tanítványoktól azt kívánja, hogy legyenek 
az Oszövetség tanítóinál kiválóbbak. Itt 
ugyanis az írástudókról és farizeusokról 
nem gonoszokként, hanem jóravaló embe
rekként emlékezik meg. Ha ugyanis nem 
lettek volna jóravalók, akkor semmiesetre 
sem mondta volna, hogy birtokukban van 
az igazság és nem hasonlítaná össze a nem 
létező igazságot a létezővel. Figyeld csak 
meg, hogyan ajánlja az Oszövetséget, mi
alatt összehasonlítja az újjal. Ez a viselke-

1 Aranyszájú Szent János 16. homiliája Máté evan· 
géliumához. 4. 5. 9. fejezet. P. G. 57, 244. 246. 2.50-251. 
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dése nyilván megmutatja, hogy az egyik 
rokon és határos a másikkal: hLszen toooé
kevesbbé egytormák. Nem ócsárolja tehát 
a réglt, hanem noveli és ki akarja terjesz· 
tem. .Ha ez azonban a gonosztói származ
nék, akkor semmi többet sem keresett volna 
benne, tökéietesebbé sem tette volna, ha
nem rosszalta volna. És ha ilyen, hogy le
het, kérdezed, hogy mégsem vezet az J.sten 
országába? Azokat, ak1k Krisztus jövetele 
után e11k életüket, biztosan nem vezeti el elZ 

országba, hiszen akik nagyobb eröre tettek 
szert, azoknak nagyobb harcokba is kell bo
csátkozniok: az összes tanítványát ugyanis 
erre oktatja: "Sokan jönnek maJd napKelet
röl és napnyugatról", így szólt, "és Jetele
pednek Abrahammal és izsákkal és Jákob
bal". (Mt. 8, ll.) A nagy jutalmakban része
sülő Lázár is biztosan az ő keblén tartózko
dik. (Lk. 16.) És ahányan csak különösen 
tündököltek az Oszövetségben. mind általa 
érték el az országot. Ha azonban az a tör
vény rossz és tőle távolálló lett volna, 
akkor Krisztus nem teljesítette volna be azt 
egészen. Ha ugyanis csak a zsidók magához 
vonzása céljából tette volna -ezt, nem pedig 
azért, hogy megmutassa: (az Oszövetségj 
rokon és határos az Újszövetséggel, akkor 
miért nem teljesítette be a pogányok törvé
nyeit és erkölcseit is, hogy magához vonzza 
a pogányokat? 

Minden szempontból világos tehát, hogy 
Krisztus azt (az Oszövetséget) nem vezette 
be, nem mintha rossz lenne, hanem mert na
gyobb parancsoknak van itt az ideje. És 
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ha bizony tökéletlenebb is, mint az új (szö
vetség), ez még bizonyára nem bizonyítja, 
hogy rossz, mert különben az új törvény is 
hasonló helyzetbe kerülne, amennyiben böl
csesége, ha az eljövendő élet tudásával ha
sonlítjuk össze, töredékes és rész szerint 
való és az új élet eljövetele után pedig vé
get fog érni. Igy szólt ugyanis: ,.Midön pe
dig majd eljő, ami tökéletes, véget fog érni 
az, ami rész szerint való" (l. Kor. 13, 10): 
ezt pedig már az Újszövetség jövetele által 
elszenvedte az Oszövetség. Ezért azonban 
mégse mocskoljuk be azt, mégha szünetelni 
is fog majd, midőn már az ország birtoká
ban vagyunk: ,.akkor véget fog érni az, ami 
rész szerint való", mondja; - és mégis 
nagynak nevezzük azt. Mivel tehát nagyob
bak a jutalmak, erősebb a Lélek ereje, jog
gal követeltetnek nagyobb ajándékok. Már 
nem tejjel és mézzel folyó föld ígértetik, 
nem életerős öregkor, nem sok gyermek, 
nem gabona és bor, nem nyájak és gulyák; 
hanem az ég és a mennyei javak, örökbe
fogadás és az Egyszülött testvérisége, osz
tozkodás az örökségben, részesedés dicső
ségében és országában és ama számtalan 
jutalom. És hogy pedig nagyobb támogatás
ban van részünk, annak megerősítésére 
halld csak Pál szavait: "Nincs tehát már 
semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik 
Krisztus Jézusban vannak, akik nem a test 
(hanem a lélek) szerint élnek. Mert az ... 
élet lelkének törvénye megszabadított en
gem a bűnnek és halálnak a törvényétől". 

(Róm. 8, l, 2.) Miután tehát megfenyegette 
Kerei!Ztény remekírók. 14. 3 
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a törvényszegöket és a helyesen cselekvők
nek nagy jutalmat ígért, miután megmutatta, 
hogy joggal követel tőlünk többet, mint a 
régi szabályokat, elkezd törvényeket hozni, 
nemcsak úgy egyszerüen, hanem a régi tör
vénykezésekkel összehasonlítva. Két dol
got akart megmutatni, t. i. azt, hogy a régie
ket nem támadja, hanem amazokkal nagyon 
is összhangba hozza ezeket a törvényeket 
és hogy joggal és alkalmas módon köti eze
ket az új törvényeket a régiekhez. Hogy ezt 
tisztábban lássuk, hallgassuk meg a tör
vényhozó szavait. Mit is mond tehát? .,Hal
lottátok, hogy mondatott a régieknek: Ne 
ölj; aki pedig öl, méltó az ítéletre:· (II. Móz. 
20, 15.) Az azonban, aki ezt a törvényt adta, 
-ö maga- csak közbevetve, személytele
nül állította ezt. Ha ugyanis azt mondta 
volna: Hallottatok engem, amint mondtam 
a régieknek, - nem fogadták volna el az 
ilyen beszédet és a hallgatók számára nem is 
lett volna bizonyított tény. Ha pedig ezt 
mondta volna: hallottátok, hogy az Atyám 
mondta a régieknek, és utána hozzátette 
volna; én pedig mondom, . . . akkor még 
nagyobb elbizakodottságnak látszott volna. 
Ezért tehát egyszerűen idézett, arra az 
egyre ügyelve, hogy megmutassa: ö már 
alkalmas időben hangoztatja (a törvényt}. 
Ezt pedig azért tette, hogy azt a hallgatót, 
aki a fenségesebb parancsok felé csak 
ímmel-ámmal indul, megszégyenítse. Amint 
a tanító szokta a hanyag gyermeknek mon
dog·atni: Nem tudod talán, hogy milyen sok 
időt töltöttél már el a szótagok tanulásával? 
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Ö is így tesz, a régiek nevét is megjegyezve, 
a jobb parancsok felé hívja őket, mintha 
mondaná: Már elég régóta elmélkedtek 
ezen: végre már tovább kell haladni a ma
gasabbak felé. Helyes, hogy a parancsok 
rendjét nem zavarja össze, hanem a ré
gebbin kezdi, ahonnan a törvény kezdődik: 
ez is az összhangot mutatja. ":en pedig mon
dom nektek, hogy aki atyjafiára haragszik, 
méltó az ítéletre:· Megfigyelted a teljes 
hatalmat? láttad a törvényhozóhoz illő mó
dot? ki beszélt valaha is így a próféták, ki 
az igazak, ki a pátriárkák közül? Igen, senki 
sem, hanem (így beszéltek): "Ezt mondja az 
Úr". Nem így azonban a Fiú. Azok t. i. az 
Or szavát mondták ki, ő pedig az Atyjáét 
Amikor pedig azt mondom, ami az Atyáé, 
egyúttal azt mondom, ami az övé. "Az 
enyémek, ugyanis, mondta, "mind tieid, és 
a tieid enyémek." (Ján. 17, 10.) Azok szalga
társaiknak hoztak törvényt, ő pedig saját 
szolgáinak. Kérdezzük meg tehát azokat, 
akik megvetik az úszövetséget. Nem hara
gudni és nem ölni, ellenkeznek-e ezek egy
mással, vajjon ez nem inkább tökéletesítése 
és betetőzése-e annak? Nyilvánvaló, hogy 
ez betetőzése amannak, akkor tehát na
gyobb is nála. Az ugyanis, aki nem gerjed 
haragra, még jobban távol fogja magát tar
tani a gyilkosságtól. :es aki megzabolázza a 
haragot, sokkal inkább vissza fogja tartani 
a kezét. A gyilkosság gyökere ugyanis a 
harag. Aki tehát a gyökeret kivágja, az 
méginkább kitépi az ágakat; sőt meg sem 
engedi születni őket. 
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Milyen nagy jósággal parancsolta meg 
Krisztus a kibékülési. - A testvérrel való 
kibékülés igazán áldozat. -- A még meg 
nem keresztelkedettek áldozatai. -- A fent
említetteknél sem áll meg, hanem még több 
mást előhoz, melyekkel megmutatja, mily 
mély értelme van annak. Amikor ugyanis 
a gyűlés, az ítélet és a tűz pokla által fenye
getett, akkor hozzátett még mást, az előb
biekhez hasonlóakat is: "Azért ha aján
dékodat az oltárra viszed és ott eszedbe jut, 
hogy atyádfiának van ellened valamije: 
hagyd ott ajándékodat az oltár előtt és eredj 
előbb megbékülni atyádfiával és akkor jőjj 
és ajánld fel ajándékodat." O, minden be
szédet felülmúló jóság és jóságosság!A fele
barátja iránt való szeretetből megveti ön
maga tiszteletét, kimutatva, hogy az előbb 
nem valamilyen ellenségeskedésből, vagy 
büntetés vágyból, hanem forró szeretetből 

fenyegetett. Mi szelídebbet lehet ezeknél a 
szavaknál elképzelni? Maradjon félbe az én 
istentiszteletem, mondja, hogy megmarad
jon a te szereteted. Mert igazán áldozat a 
testvérrel való kibékülés. Ezért tehát nem 
mondta: miután odavitted, vag~ mielőtt 
odavinné, hanem magának az ajándéknak 
ottlétekor és már az áldozat megkezdésekor 
küldi el őt, hogy kibéküljön testvérével. 
Nem miután már sietve elvégezte az áldo
zatot és nem még az ajándék odavitele 
előtt, hanem mikor már éppen ott az aján
dék a középen, akkor parancsolja, hogy 
siessen oda. Miért ,és mi okból parancsolja 
tehát, hogy így tegyünk? Nekem úgy tet-
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szik, hogy a következő kettöre célzott és 
szerintük járt el: az első, amint már mond
tam is, hogy megmutassa, milyen nagyra 
tartja a szeretetet és hogy azt tartja min
denek közt a legnagyobb áldozatnak, és 
hogy szeretet nélkül nem fogad el áldozatot. 
A második ok pedig, hogy bemutassa a ki
békülés kikerülhetetlen szükségességét. Az 
ugyanis, aki parancsot kapott, hogy a kibé
külés előtt fel ne ajánlion valamit, mégha 
nem is felebaráti szeretetból, hanem csak 
a7/>rt, hogy ne maradion befeiezetlen az 
áldozat, sietve közeledik a megsértett test
véréhez, hogy megszüntesse az ellenséges
kedést. Ezért fejezte ki egész mondanivaló
ját nyomatékos szavakkal, megiiesztve és 
feltüzelve öt. Amikor ugyanis azt mondta: 
"Hagyd ott aiándékodat", nem állt meg, ha
nem hozzáfűzte: "az oltár előtt" és miután 
arról a helyról rémülethe eitette: "és eredj". 
Nemcsak azt mondta: eredj, hanem hozzá
fűzte: "elóbb és akkor menj és ajánld fe] 
aiándékodat". Mindezek által kinyilvání
totta: ehhez az asztalhoz nem engedi azo
kat, akik kölcsönösen ellenségeskednek. 
Hallják a megkereszteltek, akik ellenséges
kedve lépnek oda, hallják azok is, akik 
még nincsenek beavatva, mert hiszen vala
hogyan ezekre is vonatkozik a beszéd. Ok 
is felajánlanak ugyanis ajándékot és áldo
zati tárgyat: az imádságot mondom és az 
alamizsnát. Mert hogy ezek áldozatok, arra 
nézve hallgasd meg csak a prófétát, amint 
mondja: "Dícséret áldozata ad nekem tisz-
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teletet". (Zs. 49, 23) és ismét: "Dícséretet 
mutass be áldozatul Istennek", (u. -o. 14) és: 
"Es kezem felemelése legyen olyan, mint az 
esti áldozat". (Zs. 140, 2.) Ha tehát ilyen 
érzelemmel imádkozol, akkor jobb abba
hagyni az imádságot és a testvéreddel való 
kibéküléshez sietni, és csak akkor, aztán 
felajánlani az imádságot. Ezért történt 
ugyanis minden. Emiatt lett Isten emberré 
és azért tette mindezt, hogy összegyüjtsön 
minket. Itt tehát a sértőt küldi a sértetthez; 
az imádságban pedig a sértettet vezeti a 
sértőhöz és kibékíti vele. Amott ugyanis azt 
mondja: bocsássátok meg az embereknek 
vétkeiket (Mt. 6, 14), itt pedig: ha van elle
ned valamije, menj hozzá. Sőt úgy látom, 
hogy itt a sértettet küldi: mert nem azt 
mondja: engesztelődj ki testvéred iránt, 
hanem: békülj ki; és ha úgy is látszik, 
mintha ez a sértőről szólna, mégis az egész 
a sértett személyéről szól. Ha majd vele ki
békültél - így szólt -, az iránta való sze
reteted által kegyes leszek irántad és nagy 
bizalommal ajánlhatod fel majd áldozato
dat. Ha azonban még mindig méltatlanko
dol, gondolj csak arra, hogy én azért paran
csólom - ne törődj az én dolgaimmal -, 
hogy ti barátok legyetek. Haragodban ez 
legyen vigasztalásod. Nem mondta: amikor 
súlyosan meg vagy sértve, akkor békülj ki, 
hanem; ha bármi könnyű kifogás is volt 
ellened. Azt sem tette hozzá: akár igazságo
san, akár igaztalanul; hanem egyszerűen: ha 
van ellened valamije. Még ha igazságosan, 
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akkor sem illik tovább ápolni az ellenséges
kedést: mert hiszen Krisztus is igazságosan 
haragudott ránk, és mégis értünk adta ma
gát át a halálra, nem számítva be nekünk 
azokat a bűnöket. 



5. Pünkösd utáni 6. vasárnapra.1 

Dícsérem az annyira felcsigázott hallás
vágyatokat, felkarolom az isteni dolgok 
iránt való kitartó érdeklődésteket: bizony 
ismerem, honnan való ez a belétek született 
lelkesedés; elismerern erényeitek mesterét 
és ami ugyanazt jelenti; szülőtöket, pászto
rotokat, és orvosotokat, kormányzótokat, az 
evangéliumi életszabályban kitűnőt, apos
toli kegyelmet sugárzót, aki szellemi füty
työkkel biztosan vezet el titeket az égi ré
tekre, aki az isteni irodalom kincse, aki élő 
és az emberiség lélekkel bíró szobra: aki 
növelte a törvény szelídségét, akin nem vett 
erőt a harag, aki a szenvedélytől legyőzhe
tetlen, aki a bölcseség dícséretétől híres, aki 
az erények koronájával váltatik meg. De, 
ámbár bőséges és gazdag lehet a halál vádja 
és amint mondtam, a ti hallásvágyatok szé
les téren tárul fel, hogyan állítsam én elétek 
a szegényes asztalt? én, a szükbeszédű, 

hogy elégítsem ki az evésen a ti telhetetlen 
hallani akarástokat? ki lesz majd képes 
koplaló nyelvvel ekkora népet felvidítani? 
vagy, hogy az apostolok szavait ismételjem: 
"Honnét veszünk a pusztában annyi ke
nyeret?" (Mt. 15, 33), hogy az a szegény 

1 Szeleukiai Vazul 33. beszéde. P. G. 85, 359---366. 
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Úr ismét, miután már levetette szegénységét, 
bőséggel lásson el minket? 

"Nagy tömeg követte", igy szólt, a Meg
váltót, a bárányok a pásztort. a gyengéike
dák a betegségek elüzőjét és a rabszolgák 
a lelkek megszabaditóját. Meglátták az 
egyedül eltéveszthetetlen utat és mind erre 
özönlöttek, akinek tetszett, követte, a bete
gesnek megszünt betegsége, megnyiltak a 
jóság forrásai és mindnyájan részesültek az 
örömben. Az oktalanok a puszta földekre 
1rányitották útjukat. Egykor bizony, mig 
Isten a pusztában Mózes által törvényt 
adott, a Sinai-hegyet tűzzel vette körül és 
az égig hatolt az égő láng és a nézöket féle
lem, homály, kürtök zaja, hangzavarral ke
vert üvöltés rémítette meg. Most pedig, a 
megrettentést elhagyva, az Úr a mi emberi 
természetünkbe öltözve szolga alakját vette 
fel, hogy megmutassa emberségét. Egykor 
ugyanis hallotta a föld: "Hajtson a föld zöld 
füvet". (I. Móz. 1, 11), most pedig a föld 
asztala a gyümölcshozó urat adja. 

Az Or tehát, miután megkapta a kenye
reket, az égre tekintve megáldotta azokat. 
Vaiion szűkölködőként bőkezűségért kö
nyörög-e? vajjon szeme égre emelésével a 
mennyből hivja-e a segítséget? vajjon más
honnan kéri-e kölcsön a jótékonyság hatal
mát"? vajjon Ariusnak szalgáltat-e anyagot, 
és Eunomius rágalmakat hajhászó nyelvét 
fegyverzi-e fel Krisztus ellen? Egyáltalában 
nem, hanem a zsidók rágalmazását igyek
szik elnyomni: a zsidó ugyanis mindig sze
retett várlaskadni és kapkod a panaszok 
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után, melyekból majd gyümölcsre tehet 
szert. Amikor ugyanis egykor Isten a zsidó
kat a pusztában mannával látta el és a föl
dön járóknak égi asztalt terített és megtani
totta a sziklát esőt adni, a meredek sziklát 
pedig felhőt utánozni, akkor a zsidók hálát
lan hangjától visszhangzott: "A kősziklát 
ugyan megütötte, s vizek folytak, patakok 
áradtak belőle; de vajjon tud-e kenyeret is 
adni". (Zs. 77, 20.) Krisztus az utódaiknak, 
hogy a csoda nagysága miatt arra a rágal
mazásra ne találjanak okot; hogy egyéni 
törekvésével magát az Atyánál felsőbbren
dűnek mutogatta; és hogy az Atyával 
egyenlóvé tette magát - hogy ezt a meg
szakott rágalmat ki ne találják, eltüntette a 
zsidók fecsegő természete elől a vád okát: 
szeme égre emelésével az Atyára vonatkoz
tatta ezt a fenséges tettet. Krisztus ugyanis 
mindig így viselkedik a zsidók gonoszságá
val szemben. Igy többek közt, miután meg
gyógyította a leprást és a betegség elűzése 
által nyilvánvaló lett hatalma, a betegség
tól megszabadult embert a törvényhez 
utalja: "Áldozd fel az ajándékot a papnak, 
bizonyságul". (Mt. 8, 4.) Legyen a gyógyítás 
tanuja a törvény és zárassék el a nyelv a 
törvényszegés elől. Ezért tekint fel most is 
az égre; ne hányják a szemére, hogy Isten
nel hasonlítja magát össze, így némítja el a 
vádló száját. Még azért is emeli szemét az 
égre, hogy megtanítsa az embereket; mikor 
ételt kapnak, ismerjék el a tápláló étel szer
zőjét. Az égre tekintés ugyanis a feltekintő 
hitvallása. 
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"Megszegvén a tanítványoknak adá a ke
nyereket, a tanítványok pedig a seregnek. 
Es evének mindnyájan és jóllakának." (Mt. 
14, 19. 20.) O, micsoda látvány következett 
ekkor! A kenyerek kenyereket szültek, az 
asztalok rögtön megteltek étellel: a kenye
rek a paraszt verejtéke nélkül teremtek, 
nem a kalászokról kerültek elő, hanem az 
úr kezéből virágoztak ki. Bizony az emberi 
eledel elkészítését milyen sok minden elő
készület előzi meg: a föld fels:lántása, a fel
szántott föld bevetése, a levegő felhökké 
változtatása, eső előidézése, tápláló szelek 
hozása, az időjárás változása, a hold moz
gása, a csillagok sugarainak rezgései, a 
búzakalászok növekedése, a vetés alkalmas 
beérése, az aratás összegyüjtésének kemény 
munkája, fáradozás a szérún, a malom mun
kája, a korpa kiválogatása, mesterséges ala
kítása, a tűz fujtatása. Mindezt most az úr 
csak keze érintésével végezte el. Az volt 
ugyanis jelen, aki a föld oldalait termékeny
ségre indítja, aki felhőkkel ruházza fel az 
eget, aki az ipar múvészetét adományozta 
az embereknek, az volt jelen: "ki mindent 
fenntart igéjével" (Zsid. 1, 3), az volt jelen, 
aki kezeskedve arról, hogy testben mutat
kozik, egyetlen csodatétellel megmutatta, 
ki kormányozza a teremtett világot. Fel
oldta a zsidók régi vádaskodását és telhetet
len falánkságá~. Nem mondhatták ugyania 
már ezentúl: "De vajjon tud-e kenyeret is 
adni?". (Zs. 77, 20.) Ime szúk lesz a puszta 
a kenyér bőségétőL Zsidó, tanuld meg a cso-
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dák rokonságából, hogy ki hozta ezt létre! 
"Es evének" - mondja- "és jóllakának; 

és a fönnmaradt hulladékból 12 kosarat tele
szedének." (Mt. 14, 20.) Egyenlő az aposto
lok és a kosarak száma, hogy mindegyik 
egyet-egyet cipelve vállalja a munkát, a 
csoda tanuságát és mialatt a váll megtőrik, 
vezessen ez a munka a megtőrtént dolog 
megértésére és a fáradtság által maradjon 
meg az emlékezete. Ha pedig még ez a 
nagyszerű csoda, melyet látott, sem képesz
tené el· az értelmet, hanem magában valami 
képzelt dolognak tartaná és mivel ennyire 
idegen, újszerű csodát eléggé csodálni sem 
tud, lassankint álomra gyanakodnék - ami 
valóban· meg is történt -, akkor a kenyér· 
maradék sokaságával kiterjeszti a tett emlé
kezetét, hogy a mindennapi evés felébressze 
az emlékezetet, miközben ismétli a meg
ismerést. Vedd csak a mondásokat pártoló 
evangélistát. "Mivel nem okultak a kenye
rekből, hanem szívük el volt vakul va." (Mk. 
6, 52.) Közzéteszi, milyen érzelemmel fo· 
godta a közönség a csodát. Nagy dolog volt, 
annyi ezer embert csak öt kenyérrel kielé
gíteni. Az azonban, hogy ilyen rengeteg 
sok maradt vissza a törmelékből, nemcsak 
a tanítványokban okozott visszaemlékezést 
a csodára, hanem a csoda tevőjének erejét 
is teljes fénybe állította. Ha ugyanis ado
mányozását a szükség mértékéhez mérten 
vitte volna véghez, e díszes tényért a hála 
nem lett volna igazi és az, aki cselekedte, 
nem is tűnt volna fel elég világosan úr 
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gyanánt, mert hiszen csak a szükségnek 
szolgált volna. Most pedig a bőség a csoda 
szerzöjének hatalmát még jobban bizonyi
tottá teszi. Amit mondok, azt bizony más
honnan is világosan megtanulhatjuk. Az ég
ből egykor a zsidóknak manna adatott. Mi
vel azonban a csoda kiszolgáltatója szolga 
volt, az ajándék csak a szükséget szolgálta 
és ami maradt; eltűnt; és amikor nem tu
dott eltelni a kéz a manna gyűjtésével és 
elgyengült, ezt követte az ajándék szükség
szerű elfogyása. Es az ég a zsidóknak egy 
bizonyos mennyiségű mannát küldött le. Az 
idő legyőzte az ajándékot és a kegyelem 
mértéken belül maradt. Amint azonban vége 
volt a pusztai vándorlásnak és utána már a 
föld is a megszakott kenyeret nyujtotta, 
akkor meggyöngült a manna hullása és be
zárult az emberek számára az isteni élés
kamra. Fordítsd csak figyelmedet egy másik 
szolgára, akinek előre elrendelték, hogy 
csodát tegyen. Illés, a nagy, esküvel ve
zette be az ég szárazságát és ajkával kö
tözte meg a levegőt és szavával nyugalomra 
engedte a teremtést; ö özvegy gazda
asszonya olaját vette rá, hogy forrás mód
jára buzogjon és a liszt csekély mennyisége 
az idővel arányosan nem csökkent, hanem 
amennyit fogyasztott a természet szüksége, 
annyit árasztott újból a kegyelem. Ahogy 
az eső esett, elrepültek Illés ó.jándékai. Mi~ 
kor gyógyított valakit, könyörögve fárado
zott; sohasem tisztelték őt az úrként. Ezért 
tehát most az úr, hatalmának bizonyítására 
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a szükségesen felül is sokasítja a kenyere
ket és mindenkinek odanyujtja, hogy elgon
dolkodjanak: ki az, aki minden testnek ételt 
ad: akinek dicsőség, uralom, mindörökön 
örökké. Amen. 



6. Pünkösd utáni 7. vasárnapra.1 

"Ovakodjatok a hamis prófétáktól, kik ju
hok ruházatában jönnek hozzátok, beliil pc
dig ragadozó farkasok." 

És vedd csak fontolóra szelídségét. Nem 
azt mondta u~yanis: Büntessétek meg öket, 
hanem: óvakodjatok, hogy meg ne sértse
nek titeket, óvatlanul kezükbe ne essetek. 
Azután pedig, hogy ne mondd: nem lehet az . 
ilyen embereket megismerni, az emberek 
példáiból ismét következtetést von le, mond
ván: "Vajjon szednek-e a tövisbokorról szb
lőt, vagy a bojtorjánról fügét? Igy minden 
jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig 
rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat jó fa 
rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümöl
csöt nem teremhet". Beszédében ezt akarja 
kifejezni: nem ismerik a szelídséget, vagy a 
kedvességet, csak a bárány bundáját viselik, 
azért lehet öket könnyen felismerni. es hogy 
semmi kétséged se maradjon, a természet 
szükségszerű törvényeivel, melyek máské
pen nem lehetnek, hasonlítja ezeket össze. 
Ezt Pál is mondta: " ... a test törekvése a 
halál ... ; mert nem veti magát alá lsten tör-

1 Aranyszájú Szent János 23. homiliája Szent Máté 
evanaéliumához 1-9. fej. P. G. 51, 316-320. 
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vényének ... hiszen nem is képes rá". (Róm. 
8, 6. 7.) Hogy ped1g ezt másodszor is oda
teszi, ez nem felesleges ismétlés. Hogy valaki 
azt ne mondhassa: a rossz fa ugyan rossz 
gyümölcsöket hoz, de hoz jót is; m1vel pedig 
két fajtát hoz, nehéz felismerni őket, diDint 
ellenkezőleg is. Mi tehát a helyzet? Vajjon 
nincs-e olyan jó férfi, aki rosszá lesz? 
Viszont ugyanez mondható az ellenkező 

esetről is, az emberi nem tele vo.n sok ilyen
féle példával. Krisztus azonban nem azt 
mondta, hogy a rossz ember nem változha
tik meg és hogy a jó nem eshet el, hanem 
csak azt, hogy mig ez kitart gazságában, 
addig nem hoz jó gyümölcsöt. U. i. meg
változhatik, és a gonoszból jó ember válha
tik, ellenben, aki rossz marad, nem hoz jó 
gyümölcsöt. Hogy hozott hát Dávid, aki jó 
volt, rossz gyümölcsöt? Nem mint jó, hanem 
mint megváltozott, mert ha mindíg és örökké 
olyan maradt volna, mint amilyen volt, úgy 
sohasem hozott volna olyan gyümölcsöt. Ha 
ugyanis az erény fokán maradt volna, nem 
mert volna ilyeneket véghez vinni. Ezeket 
pedig azért mondta, hogy a vaktában fecsegők 
és vádaskodók száját megfékezze. Mivel leg
többen a jókat gonoszoknak tartják, azért 
mondta ezt, hogy számukra minden védeke
zési ürügyet eltüntessen. És nem mondhatod: 
behálóztak és becsaptak; gyümölcseik alap
ján ugyanis pontos ismertetőjelet adtam 
nektek, meghagyva, hogy maguknak a csele
kedeteknek útján haladjabok, s mindent ok
talanul föl ne zavarjatok. Aztán pedig, mivel 
nem azt parancsolta, hogy büntessük meg 
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öket, hanem, hogy őrizkedjünk tőlük, azért 
hogy azokat, akiket amazok megsértenek, 
megvigasztalja és hogy a sértőket egyszer
smmd megijessze és jobb útra irányítsd, 
saját maguk által önmagukra kirovandó bün
tetést állapított és erősített meg, mondván: 
"Minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem, 
kivágnak és tüzre vetnek". Azután pedig 
beszédét valamennyire enyhítve hozzáfűzte: 
"Azért tehát gyümölcseikről ismeritek meg 
őket". Hogy pedig ne főkép csak fen yegeté
seket lássék bevP.zetni, úgy tűnik föl, •nintha 
tanács és intés által irányítaná lelküket. Itt 
azonban úgy tetszik nekem, hogy a sarok 
között a zsidókra céloz, akik ilyen gyümöl
csöket hoztak. Ezért emlékezett tehát meg 
János mondásairól, ugyanazon nevekkel raj· 
zolva nekik a büntetést. Hiszen ő is ezt 
mondta: a bárdot, a kivágandó fát és a ki
olthatatlan tüzet említve nekik. (Mt. ·3, 10.) 
Úgy tűnik fel, hogy csak egy büntetés van, 
a megégés; ha azonban valaki figyelmesen 
utána néz: (látja) kettős ez a büntetés. Aki. 
ugyanis elégettetik, az kiesik teljese:p. dZ or
szágból és ez a nagyobb büntetés. Bizony, 
sokat ismer.ek, akik csak a pokol nevétől 
félnek, én azonban mégis sokkal súlyosabb 
büntetésnek tartom kiesni ebből a dicsöség
ből, mint a pokolba kerülni. Hogy pedig ez 
beszéddel nem bizonyítható, azon csodál
kozni nem lehet. .E:s nem ismerjük azoknak 
a javaknak a boldogságát, hogy elvesztésé
nek ny-omorúságát megérthessük; Pál pedig, 
aki ezt jól ismerte, tudta, hogy Krisztus ke
gyelméből kiesni a legsúlyosabb dolog. (Gal. 

K~re~~ztény remeklrók, 14. 
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5, 4.) :es ezt mi is megtudjuk majd, mikor 
tapasztalni fogjuk. 

Példával vázolja, milyen rossz kiesni az 
lsten országából. Krisztus nekünk minde
nünk. De tedd, O, Isten egyszülött Fia, hogy 
ezt el ne szenvedjük és hogy ennek a Lűrhe· 
tetlen büntetésnek tapasztalatát soha meg ne 
szerezzük. Világosan ugyanis nem lehet meg
tudni, micsoda rosszat jelent kiesni ezekből 
a javakbóL Mégis erőmhöz mérten igye
kezni f•ogok és törekszem, hogy ezt legalább 
némileg példák által bemutassam. Tegyük 
fel, hogy van egy csodálatos ifjú, aki virágzó 
erejében az egész világ felett is hatalmat 
szerzett. Olyan erényes, hogy mindenki ér
zelmét úgy magához tudja vonni, hogy öt 
mindenki atyai szeretettel szereti. Mit gon
doltok, mit nem szenvedne el érte az atyja, 
hogy az ilyen fiúval való beszélgetéstől meg 
ne fosszák? milyen kis, vagy nagy bajt nem 
vállalna magára, azért, hogy láthassa és 
gyönyörködjék benne? Ezt gondoljuk arról 
a dicsőségről is. Mert az atyának sem olyan 
kedves és kívánatos a fia, - bármily nagy 
erény ékesíti is, - mint Krisztussal lenni, 
elköltözni a földről és ama javak részesévé 
lenni. Tűrhetetlen ugyanis az a pokol és az 
a büntetés. :es ha valaki ezer poklot mondott 
volna mégsem mondott volna ahhoz hason· 
lót, mint amit a boldog dicsőségből ldesni 
jelent; Krisztus előtt gyülöletesnek lenni és 
tőle hallani: "Nem ismerlek titeket"'. (Mt. 25, 
12.), hallani a vádat, hogy mikor őt éhezni 
láttuk, megtagadtuk az ételt. Bizony jobb 
ezer villámtól o;zétroncsolódni, mint azt a sze. 
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líd arcot tőlünk elfordulva és azt a nyájas 
szemet, mely ránk sem tud tekinteni, látni. Ha 
ugyanis ö engem, gyűlölködő ellenségét, és 
ellenfelét úgy követett, hogy még magát sem 
kímélte meg, hanem halálra adta; mivel 
mindezek után még az éhezőnek kenyeret 
nyujtani sem voltam méltó, milyen szemmel 
nézzem végül öt? Fontold csak meg itt az ö 
szelídségét. Jótéteményeit sem említi meg, 
és nem is panaszkodik, hogy te, akinek 
annyi jót juttatott, megveted öt. Hiszen még 
ezt sem mondja: Engem nézel le, ki téged a 
semmiből teremtettelek, aki lelket leheltem 
beléd, aki minden földi lény élére tettelek, 
aki éretted alkottam az eget, a földet, a ten
gert, a levegőt és mindazt, ami létezik; akit 
te nem tiszteltél és a sátánnál silányabbnak 
tartottál, aki nem is pártoltam el, hanem ezer 
dolgot eszeltem ki ezek után javadra, aki 
szoolga akartam lenni, akit arcul ütöttek, akit 
megköptek és megöltek a)egcsunyább halál
lal, aki még az égben is érted könyörgök, aki 
a Lelket ajándékoztam neked, aki téged 
országomra méltattalak, aki olyanokat ígér
tem neked, aki vezéred akartam lenni, aki 
jegyes, ruha, ház, gyökér, étel, ital, pásztor, 
király, testvér vagyok, aki téged örökösöm
nek és örökségemben társamnak szemelte
lek ki, aki téged a sötétségből a fény hatal
mába vezettelek. Noha ezeket és ennél töb
bet mondhatna, semmi ilyet sem mondott. 
De mi a helyzet? Csakis amaz követett el 
bűnt. Ez pedig (Krisztus). szeretetet és tiszte
letet mutat, mellyel kisér téged. Azt sem 
mondta, hogy menjetek a "nektek" készített 

4• 
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tűzbe, hanem: az ördögnek készített tűzre. 
Először eimondja, m1ben vétkeztek amazok. 
Mindent mégsem akar elmondani, csak ke
veset. Es ezek előtt hívja azokat, ak1k jót 
tettek, hoogy megmutassa: helyesen vádol. 
Mily nagy tehát az a büntetés, amelynél 
ezek a szavak nem szigorúbbak~ Ha ugyanis 
valaki egy embert, akltői jótéteményt kapott 
régebben, éhesen lát: ne vesse meg; ha meg
veti, szégyenében inkább válassza, hogy 
főldben e1ássák, mint két vagy három tanu 
barátjától ilyesmit hallani; mlt szenvedúnk 
mi, az egész világ tanusága mellett, olyanok 
hallatára, amiket még akkor sem mondana 
ő, ha nem akarná saját ügyét ö maga védeni. 
Mert ezt (Krisztus) nem szemrehányásképen, 
hanem magát tisztázva és azért mondta, 
hogy megmutassa: nem hiába, vagy nem ok 
nélkül szól így: Távozzatok tőlem, - nyll· 
vánvaló: az ő rendkívüli jótéteményeibőL 

Féljünk, tehát szeretteim, hogy ne hall· 
juk ezeket a szavakat. Nem játék ez az élet; 
sőt inkább; ez az élet játék, az eljövendők 
azonban nem játékok. És talán nemcsak 
játék az élet, hanem rosszabb a játéknáL 
Nem nevetéssel végződik ugyanis, hanem 
nagy kárt okoz azoknak, akik nem akarják 
szargalmasan rendbeszedni erkölcseiket. Kér
dem, miben különbözünk a játszó, s házakat 
építő gyermekektől, mi, akik ragyogó épüle
teket emelünk? mi a különbség az étkezi) 
gyermekek és köztünk a finom vacsorán 
résztvevők között? Semmi, csak annyi, hogy 
mi büntetést fogunk érte kapni. Hogyha még 
mindig nem látunk át ezeknek a dolgoknak 
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silányságát, nem kell csodálni, hiszen nem 
értünk el a férfiak érettségéhez, amikor majd 
eljutunk oda, akkor meg f.ogjuk érteni, hogy 
mindezek gyermekségek. Mert hiszen, ami
kor férfiakká lettünk kinevettük azokat, ami
ket gyermekségünkben nagy jelentőségüt:>k
nek gondoltunk; mikor cserepeket és sarat 
összehordtunk, épen oly nagyra tartottuk 
magunkat, mint azok, akik nagy falakat 
építenek. De ezek azonnal szétesnek és 
tönkremennek, ha megmaradnának, akkor 
sem lennének hasznunkra, úgy, ahogy azok a 
fényes épületek sem. Ezek ugyanis az ég 
polgárát nem tudnák befogadni és az, J.ki a 
felső hazát elérte, nem is tartaná magához 
méltónak ezekben lakni. De amint mi azo
kat a gyerekjátékokat lábunkkkal elta
possuk, így dönti le lelkében ez, az ilyen 
épületeket. É:s amint mi nevetünk, mikózben 
a gyermekek sírnak a romokon, úgy ezek 
is, rajtunk, a pusztuláson szomorkodókon 

. nemcsak nem nevetnek, hanem sírnak, miveJ 
szív.ük tele van könyörületességgel és azért 
is, mert ebből nekünk sok kárunk szárma
zik. Legyünk tehát férfiak. Meddig kószá
lunk alant a földön, a kövekben és fákban 
nagyszerút sejtve? meddig játszunk? Vajha 
csak játszanánk, de mi üdvösségünket ántl
juk el és amint a gyermekek, mikor a tanu
lást elhanyagolván ezekkel a játékokkal 
szórakozva kemény verések elé néznek; így 
mi is, kik ezekben fecséreljük el az egész 
tanulmányi időt, mi.kor maid szellemi tanul
mányainkban munkával kell számot adnunk; 
mivel nem tudunk, végül is megbünhődünk. 
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Senki sem lesz, aki megszabadítson, sem az 
apa, sem testvér, sem bárki más. De mind
ezek el fognak távozni, az ezekből fakadt 
örök és állandó büntetés azonban meg fog 
maradni: az, ami gyakran a gyermekekkel 
is megtörténik: atyjuk elveszi a gyermeki 
játékszereket tőlük és sokáig tartó köny
nyekre fakasztja őket. Hogy pedig megta
nuld: valóban így áll a dolog: azt állítjuk kö
zépre, ami az emberek törekvését, úgy lát
szik, a legjobban lefoglalja: a gazdagságot és 
szembeállítjuk vele a lélek bármelyik eré
nyét, amelyiket akarod. Akkor fogod majd 
leginkább silányságukat elismerni. 

Tegyük fel tehát, hogy van két ember. Még 
nem beszélek a kapzsiságról, hanem az igaz 
módon szerzett gazdagságról. Kettő közül az 
egyik gyűjti a vagyont, a tengert hajókkal 
szeli át, a földet műveli, sok más kereske
dési módot talál ki; és ha nem is tudom, 
hogy vajjon ezekkel tud-e igazságosan nye
reségre szert tenni, mégis tegyük fel, hogy 
törvényesek ezek a nyereségek. Szántóföl
deket vesz, szolgákat, s sok más hasonlót; 
és ezekben igazságtalanság sincs. A másik 
pedig, szintén gazdag, eladja a házait, arany 
és ezüstedényeit, a szükölködóknek juttat, a 
szegényeket istápolja, a betegeket gondozza, 
a szükségben szenvedóket megmenti, meg· 
vált másokat a bilincsekból, kiszabadítja a 
bányákra ítélteket, az öngyilkosokat levágja 
a kötélról, a foglyokat megszabadítja a bün
tetéstóL Kinek a pártjára akartok inkább 
állni? Még nem beszéltünk az eljövendők· 
ről, hanem csak a jelenlevókról. Melyik 
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részt akarjátok tehát inkább magatokhoz 
ölelni? Az aranyat gyüjtőét, vagy azét, aki 
mások bajait enyhíti? a földeket vásárlóét, 
vagy azét, aki magát az emberi nem kikötó
jévé tette? azét, akit sok arany vesz körül, 
vagy azét, akit ezer dícséret koronáz meg? 
Vajjon amaz nem angyal-e, aki az égből a 
többiek megjavítására szállt alá, ez pedig 
nem emberhez, hanem valamilyen mindent 
hiába összegyüjtö gyermekhez hasonlít-e? 
Ha pedig pénzt gyüjteni még igaz módon is 
annyira nevetséges és nagy esztelenség jele, 
akkor, ha valaki nem igaz módon gyüjt, ho· 
gyan nem lesz majd mindenek között a leg
nyomorultabb? Ha pedig a dolog annyira ne
vetséges, - mikor még a pokol is és az or· 
szág elvesztése is hozzájárul, - mennyi 
könnyre lehet méltó az ilyen ember mind 
életében, mint holtában. 



7. Pünkösd utáni 8. vasárna pra . .1 

Már gyakran említettem néktek, hogy egy 
helytelen, az emberek között nagyon elter
jedt felfogás, növeli a bűnök számát és ki
sebbíti ajót, melyet pedig az életben mind
egyikünknek növelnünk kellene. Ez a hely
telen felfogás pedig a következő: mi minden
nel, amit az életünk folytatására felhaszná
lunk, kizárólagos birtokosként és úrként 
rendelkezünk. E felfogás miatt küzdünk és 
veszekszünk annyit ezekért a javakért és 
ezért védjük azokat mint saját birtokunkat 
kíméletlenül. A dolog azonban nem így áll, 
hanem éppen elenkezöleg. Mindaz ugyanis, 
amit ez életben felhasználunk, nem a mienk, 
és mi nem vagyunk ezen javaknak birtoko
sai és urai, hanem csak jövevények, vándo
rok és utasok. Mi pedig oda sodródunk, 
ahová nem is akarjuk és akkor, amikor egy
általában nem várjuk. Elszakadunk ezektől 
a tárgyaktól, midön a Birtoklónak az tetszik 
Forgandó ennek a mulandó életnek az ér· 
telme. Akit még ma dicsöség vesz körül, az 
holnap már ·nyomorult, irgalmasságra és 
segítségre méltó lesz. Aki ma tehetás és gaz. 
dagságban úszik, annak nemsokára tehetet-

1 Aranyszájú Szent Jánosnak tulajdonitott beszéd: 
A h1itlE'n sáfárróL P. G, 61, 785-788. 
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lenségében még az élete fenntartásához ele
gendő kenyere sem lesz. Ebben válik ki 
Isten közülünk, halandók közül különösen, 
hogy mindig ugyanaz marad, mindig ugyan
úgy érzi magát, élete, dicsősége, hatalma 
mindig birtokában van és ezt elvenni tőle 

egyáltalában nem lehet. 
De honnan is jutottunk ide? Ez talán már 

ismert dolog, legalább is az éleselméjű és 
szorgalmas férfiak előtt. Szent Lukács bemu
tatott nekünk egy példabeszédet, melyben 
szorult helyzetbe jutott sáfár esetét vázolja. 
Mivel rabja lett az élvezetnek és a költeke· 
zésnek; igy szólt hozzá a gazdagságak és 
vagyonok ura: Adj számot sáfárkodásodról 
és menj: nem engedem meg többé ugyanis, 
hogy az én tulajdonomból a tiedként költe
kezzél. Ez a példabeszéd nem valamilyen 
történelmi tény elbeszélése, hanem kitalált 
példázat, mely nagy vonalakban erkölcsi 
tanulságra hívja fel a figyelmünket Tudd 
meg tehát, bárki légy is, hogy idegen javak 
kezelője vagy; vesd ki lelkedból a szemte· 
lenséget és a gógöt. Oltsd magadra ennek 
a béresnek az alázatosságát és tiszteletét. 
Az urat pedig állandóan várva, félelemmel 
írd össze beadandó számadásodat . . . Hiszen 
csak jövevény vagy, aki ezen tárgyakat 
csak rövid használatra kaptad. Ha kétel· 
kedsz ebben; az ismert tények felvilágosíta
nak majd. A tapasztalat, ez a nem hazug 
tanitó, majd kioktat. Birtokod van, melyet 
anádtól kaptál, vagy más úton szereztél? 
Emlékezz csak vissza és számold össze, ha 
tudod, mindazokat, akik elótted voltak urai 
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annak. Figyelj csak a jövőre: gondold meg, 
hányan fogják még azt utánad birtokukba 
venni? Válaszolj, ki az ura ennek, s kihez 
tartozik az igazán? Azokhoz-e, akik birtoká
ban voltak? Vagy talán azé, akié most, vagy 
pedig azok tarthatnak rá igazán igényt, akik 
majd még birtokukba veszik? Ha valaki eze. 
ket az embereket mind összegyüjtené, - hil 
ez egyáltalában lehetséges lenne, - akkor 
több tulajdonost találnál, mint obulust. Sőt, 
ha pontosabban akarod tudni; mihez hason
lít a mi életünk, úgy emlékezz csak vissza: 
vajjon amikor nyáron utaztál, láttál-e va
laha is oly árnyas fát, mely mindenünnen 
ágakat bocsátott ki, annyira, hogy árnyéká
val a házat is helyettesíteni tudta. Ebben 
gyönyörködve odamentél, aláálltál és amed
dig lehetett, ott maradtál. Tovább kellett 
menned, és miközben már az úton gondol
kodol, egy másik utas érkezett. Te felveszed 
terhed, ő leteszi az övét és mindenedet, he
lyedet, tüzedet, a fa árnyékát, a patak vizét 
is átveszi. Azután ő fejezte be a pihenést, te 
pedig a gyaloglást: Jól érezte ott magát, 
majd elhagyta azt a helyet. Es ez a fa aznap 
talán tíz ember számára is szerepelt rövid 
ideig sátorként, de mégis csak egy úré volt. 
Hasonlóképen az élet javai és képességei 
sok embert táplálnak és gyönyörködtetnek, 
noha csak egy uruk van, az Isten, akinek 
az élete romolhatatlan és halhatatlan. út
közben megpihenve láttál már szórakozó· 
helyet is. Sok holmi volt ott, melyek közül 
egyet sem cipeltél oda magaddal, ágyat, 
asztalt, poharat, tálakat és más edényeket; 
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és amikor még alig használtad ki mindezt 
máris jön más, lihegve és fáradtan, porosan, 
aki kiszorít és kiküld téged arról a hely
ről, mivel ő maga is más birtokát akarja 
igénybevenni. Ilyen a mi életünk testvér, 
talán méginkább tovaröppenő, mint azt 'iZ 

előbb állítottam. 
Csodálom mindazokat, akik mondogatják: 

ez az én házam, ez az én birtokom. Mily~n 
hiú szótaggal teszik magukévá azt, ami egy
általában nem tartozik hozzájuk és néhány 
csalóka betűvel rabolják el másokéti Amint 
a szenvedélyeket ábrázoló álarcok senkinek 
sem sajátjai, hanem a szfndarabok minden 
művésze felölti azokat, igy veszik birto
kukba, mint egy ruhát, mások és mások egy
másután a földet és mindazt, ami a földön 
van. Kérdem, vajjon van-e valaki hatalma
sabb a királynál? És mégis, figyeld csak 
meg a királyi földeket, kutasd ki a királyi 
ruhákat: sok olyasmit találsz, ami több ki
rály testét fedte már. Hasonlóképen találsz 
még koronákat, gyűrűket, öveket, mindez 
nem állandó tulajdon, csak hiú használat, n 
most élőkről az eljövendőkre száll át. Mi a 
prefektusi méltóság jelvénye? az ezüst sze
kér? az arany vessző? De nem látod, hogy 
ezen jelvényeknek nincs mindig prefektu
suk, nem mindig ugyanaz a prefektusuk, ha
nem mindegyik csak rövid időre. Amint 3 

halottas ágyba mindig más és más test ke
rül, úgy azoknak a jelvényei, akik uralmat 
érnek el, az egymás után következőke! 
szolgálják. Az apostol többször figyelmeztet 
minket erre vonatkozólag felkiáltva: .,Mert 



60 A szentatydk beszédel 

elmúlik ennek a világnak alakja", (1. Kor. 
7, 31), és "mint akiknek semmijük sincsen és 
mindenük megvan". (2. Kor. 6, 10), és "akik 
használják, mintha nem használnák". 
Mindez csak egyet mutat: nekünk emberek
nek úgy kell élnünk, mintha csak egy na
punk lenne· és állandóan vámunk kell a 
halált. ~s hogy megtanítsd magad a törvé
nyeknek hódolni és hogy amint illik, neked 
helyesen kell élned; elsősorban juss magad
tól arra a gondolatra, hogy lelked az erény 
parancsainak van alávetve, s te nem vagy 
a magad ura, de azért kell, hogy te irányitsd 
szavaidat, munkáidat s életed minden meg
mozdulását. 

Ot érzékszerveddel ellátot testedet a Te 
remtődtől kaptad, hogy az életre szolgáljon. 
Az érzékszervek pedig nem szabadok és nem 
önállóak, hanem mindegyik szolga és tör
vény alatt áll. Az első szerv a szem. Láso;, 
mondja, és figyelj meg mindent, amit jó 
látni. A napot, mely az egész földet bevilá
gítja. A holdat, mely a szomorú és sötét 
éjszakát ragyogja be. A többi csillagokat, 
melyek sem sok, sem pedig elég fénnyel el 
nem árasztanak minket, hanem istenadta 
szép fényüket ontják felénk. Nézz csak a 
min'denfajta növénnyel és füvel teli földre. 
Pillants a tengerre, mely a kiterjedt síkság
hoz hasonlít, ha csöndes. Erre és ehhez 
hasonlókra használd fel látó képessészedet 
A többi látni valót, mely lelked kárára 
lenne, kerüld el és fuss el mellettük. Fedd 
be a szemedet, ne láss: mert jobb ezt az 
ériékszervet elsötétíteni, mint a sötétség 
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műveit létrehozni. Ezért figyelmeztetett min
ket tegnap az Ur Máté áital: "Mindaz, akt 
asszonyra néz, hogy őt megkívánja, már 
házassagtörést követett el szívében". (Mt. 
5, 2H), és jobb kivájni a szemet, mikor hely· 
telenre és ártalmasra tekint. 

A hallás számára is megvannak a törvé 
nyek, melyek megtiltják, hogy meghallgassa 
a rosszat. Nyitva kell lennie a fúlnek, ami 
kor jót hall és mindazt, ami hasznos lehet, 
el kell juttatnia az agyba. Ha pedig valami 
züllött és romlást hozó szó közeledik hozzá, 
amely bűnre indítana, akkor veszett vad· 
ként K.ell azt kikerülni. 

Mérsékeljük szájunkkal együtt a nyelvet 
Beszéljük az igazat. Tartsa magát a nyelv 
távol a tiltott dolgoktól: a gyalázkodástól, a 
csalárd hízelgéstől, a jogtalan vádaskodás
tól, a testvérek becsapásától és Istenkárom
lástóL Beszélje mindazt, ami jó, jámbor, ami 
jó tettre biztat. Mondja minden ember a 
szent zsoltáros szavait: "Elhatároztam, vi
gyázok utaimra, hogy ne vétkezzem nyel
vemmel", és "El es borotvaként csalárdságot 
művelsz"; és "Nyelvük járása álnok"; "Mit 
kérkedsz a gonoszsággal, ki hatalmas vagy 
az igazságtalanságban?, "Nyelved egész nap 
álnokságot tervez". (Zs. 38, 1; 51, 4; 5, 11; 
52, 3., 4.) Ontsa a száj a hasznos szavakat 

Fékeztessenek meg a szaglószervek is. 
Hogy ne szagolják mindig csak a kellemeset, 
és hogy a drága kenöcsök gőzével és illat· 
felhővel ne vonják be a fejét. lzaiás ugyanis 
nagyon elitéli az ilyesmit. 

Emlékezzék a kéz is a törvényekre, hogy 
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ne nyúljon mindenhez akadáiy nélkül. 
Nyujtsuk ki alamizsnára, ne pedig rablásra. 
Úrizze meg a magáét, ne szedje el a másét. 
Érintse meg a betegek és gyengélkedök tes
tét látogatás közben, nem pedig az egészsé· 
ges és magukat paráznaságra adott testeket. 
Már bebizonyítottuk, hogy mi sem vagyunk 
saját magunk korlátlan urai, hanem csak 
számadók. Mindaz ugyanis, ami a törvények
nek és parancsnoknak van alávetve, az szol
gája és alantasa a törvényhozónak. Ha tes
tünk részei nem szabadok és önhatalmúak, 
hanem cselekedeteikben alá vannak vetve az 
akarat urának, mi a véleményed azokról, 
akik azt hiszik, hogy aranyuk, ezüstjük, föld
jük és minden más tárgyuk korlátlanul van 
birtokukban és azokról sohasem kell számot 
adni? Ember, semmi sem a tiéd. Te szolga 
vagy és ami a tied az az uradé.. A szolgá.
nak ugyanis nincs szabad tulajdona. Mez
telenül jöttél e világra. Amid van, azt kap
tad, a te Urad törvénye szerint, vagy az 
atyai örökségedböl, mert így rendelte azt az 
Isten: A szülök, így szól, fiaiknak osszák 
szerzeményüket (Péld. 19, 14.); vagy pedig 
a házasságod által lettél gazdag: az esküvő 
pedig és mindaz, ami ezt követi, Isten ren
delése; vagy pedig kereskedésből, földmü
velésből és más módon lettél Isten közremü
ködésével gazdag. Ime bebizonyítottuk, hogy 
nem a sajátodat kaptad. Végül lássuk csak, 
mi parancs van számodra, s milyennek kell 
lennie ezen tárgyak kezelésének. Adj az 
éhezőknek, fedd be a mezítelent, gondos· 
kodj arról, akit csapás ért. Ne nézd le az ut-
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cára került szűkölködőt. Ne aggodalmaskodj 
túl sokat magadért és ne törődj avval, ho
gyan fogsz mindvégig élni, ha ezt megte
szed, az Ur Isten tiszteletet szerez neked. Ha 
nem engedelmeskedsz a parancsolatnak, ke
gyetlenül fognak kínozni. Mindezek nem 
azt mutatják, hogy az ember életének és ma
gának korlátlan ura. Ellenkezőleg. Az a sok 
törvény csak azt jelzi, hogy az ember igen 
is uralom alatt áll és alá van vetve az Or 
törvényeinek. Ö pedig kötelességként köve. 
teli meg a fegyelmezett életet. Mi pedig, 
hogy viselkedünk? úgy, mintha életünknek 
nem is tartoznánk számot adni. Lenézzük a 
nyomorultakat, akiket csapás ért és bajba 
jutottak. Pazarlóan adjuk ki javainkat ha
szontalan dolgokra, a veszett hízelgők csa
patát táplálva, a szerencsétlen paraziták tö
megét magunkhoz vonzva. Hasonlóképen 
költünk vagyonokat az állatviadalokra. 
A lovak nevelésére semmilyen költséget 
sem kímélünk. A szemfényvesztőkre, színé
szekre és ezekhez hasonló más rossz célokra 
szintén csak úgy öntjük a pénzt. Az új, szinte 
őrült dolgokat szívesen elviseljük. Ott, ahol 
a kiadások hatalmas nyereséget és az ör6k 
életet eredményeznék, ott nagyon szűken 
mérjük az ezüstöt, annyira, hogy még né
hány obulus se essék ki a kezünkből. Ahol 
ellenben a kiadás bűn és ezer büntetés oka. 
égést és kint hoz, ott, a bőkezűség megelőzi 
a kérést és minden ajtónkat kitárva hagy
juk, hogy vagyonunk idegenek kezére ke
rüljön. Az ilyen lelkület azonban, nem az 
urat váró szolgáké, hanem pazarló, dorbé-
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zoló és buja ifjaké. O, hallgató, ha látni 
akarod a számadó félelmét, aki okosan és 
becsületesen igazgatja a rá bízott dolgokat, 
akkor vedd elő Dávid könyvét és keresd ki 
azokat a beszédeket, melyekben a sorsa ki
menetelében aggódó férfi így. szól Istenhez: 
"Add tudtomra Uram, mikor érek véget, s 
mennyi az én napjaim száma". (Zs. 38, 5.) 



8. Pünkösd utáni 9. vasárnapra.1 

"Es amint közeledett, látván a várost, 
megsiratá azt." Jeremiás szájával ezt 
mondta valahol a mindenek Istene a zsidók
ról: "Mondjátok nekik: Elvetett ezüst! Mert 
az úr elvetette őket". {Jer. 6, 30.) Máshol: 
"Halljad meg te föld: íme én bajt hozok 
erre a népre, gondolataik gyümölcsét, mert 
igéimre nem hallgattak és tö1 vényemet el
vetették". (U. o. 19.) Hitehagyásuk gyü
mölcse volt tehát mindaz a szomorúság, 
amit tapasztaltak. Annak ellenére, hogy így 
állt a helyzet, Krisztus nem kevésbbé meg
könyörült rajtuk: "ki azt akarja, hogy min
den ember üdvözüljön és az igazság ismere
tére jusson" (I. Tim. 2, 4) tehát: "látván a 
várost" így szál "megsiratá azt", hogy ebből 
lássuk: mint szomorkodott; ha ilyesmit egy
általában a felséges Istenról állítani lehet. 
Mi azonban aligha tudnák, hogy Krisztus 
megkönyörült azokon a romlottakon, ha 
emberi cselekedetével nem mutatta volna 
ki, mert mi nem tudtunk volna rájönni, 
hogy szenved-e. A kiejtett könny ugyanis 
a szomorúság jele. Igy sírt hát Lázár felett 
is, hogy megértsük: csak nehezen viselte el, 

1 Alexandriai Szent Cirill: Lukács kommentár 19. 
fejezet. P. G. 72, 878-882. 

Keresztény remPklrók. 14. 5 
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hogy az emberi természet a halál kezébe 
került. "lsten ugyanis halhatatlannak terem
tette az embert ... a halál pedig a sátán 
irígységéből jött a világra." (Bölcs. 2, 23.) 
Valójában mégis alígha győzte le Isten aka
ratát a sátán irígysége, hanem szükséges 
volt, hogy a parancsok megszegését olyan 
büntetés kövesse, mely a halálba vezeti az 
embert, aki megvetette az élet törvényeit. 
Igy mondjuk tehát, hogy Krisztus sírt Jeru
zsálem felett. Boldognak akarta volna látni 
a várost, amint mondla; Krisztus hitét elfo· 
gadva és Istennel a békét megőrizve. Ezért 
hányja éppen ezt szemére a városnak 
Krisztus és mondja: "Vajha te is megismer
ted volna, . . . amik békességedre szolgál
nak" l azaz azt, ami hasznos és szükséges az 
Istennel való béke megörzéséhez. Továbbá 
még: a hit, engedelmesség; a képeknek és a 
szokásos kultusznak elhagyása és helyette 
elfogadása annak, ami lélekben és igazság- . 
ban áll, természetesen Krisztus által. 

"Most pedig el vannak rejtve szeme1d 
elől." Nem voltak ugyanis méltók, hogy 
megismerjék, vagy akár megértsék az Isten 
sugallta szentírást, mely Krisztus szent tit
kát beszéli. "Mivel mind a mai napig ott 
van ugyanaz a lepel fölfedetlenül az ószö
vetség olvasásán ... Mikor Mózest olvas
sák, lepel fekszik szívükön." (II. Kor. J, 
14, 15), azaz olvassák, de nem látják át: 
hogy (Mózes) eltünik Krisztusban, me rt ö maga 
az igazság és eloszlatja az árnyékot. Mlvel 
azonban a törvény betüre nem figyeltek, 
nem ismerték meg az igazságot, Krisztus 
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Udvösségére méltatlanoknak mutatkoztak a 
zsidók. .Ezért aztán Isten szent elhatározá
sára sötétségben maradtak; el volt ugyanis 
rejtve Jeruzsálem számára mindaz, ami az 
Istennel való béke ügyét táplálta. Ezek 
elsője a hit, amely a gonoszt igazzá teszi 
és a megszentelés és a megigazulás által 
Isten egybefüzi mindazokat, akik vele el 
vannak látva. 

"Mivelhogy nem ismerted meg látogatásod 
idejét." Miiyen látogatás idejét? azét, mon
dom, melyet a mi közös megváltónk Krisz
tus végzett el. Már a dolog végső mene
telét magyarázta. Mert akik hittek, azok az 
elpusztult városon kívül voltak, mert meg
ismerték Látogatójukat és Megváltójukat, 
miután a rómaiak nem zavarják békéjüket. 
Ezért tehát, ha az egész város együttvéve 
felismerte volna azt, ami a békéjéhez 
vezetett volna, elfogva senki sem pusztult 
volna el. 

"Es bemenvén a templomba; elkezdé ki
űzni azokat, kik benne adnak és vesznek 
vala." A templomban embertömeg volt, 
pénzkereskedők és akik a törvényes áldo
zatra szánt állatokat árulták. De itt volt már 
az idő, hogy eltűnjék a homály és Krisztus 
ügyének igazsága kivilágosodjék. Ezért 
tehát megparancsolta Krisztus, hogy az ő és 
egyszersmind az Atya kultusza templomá
ban szünjenek meg a Törvény szokásai és 
legyen végre a templom az imádság háza. Azt 
ugyanis, hogy megszidta és a szent keríté
seken kívülre kergette azokat, akik az áldo
zathoz alkalmas állatokat árulták, azt mon-

6* 
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dom, máshol valóban nem mutatta. Közös 
megváltónk és Urunk bizony okosan csele
kedett, amikor a zsidók előtt megmutatta 
fenségét, hogy Isten fiának higyjék. Gond
ját viselte a templomnak, mint akinek ha
talmában van a templom. Sőt mondogatta, 
hogy az Isten az ő atyja és amint egy má
sik evangélista állítja, így szólt a keres
kedőkhöz: "Ne tegyétek atyám házát vásár
csarnokká". (Ján. 2, 16), ezenkívül: "lrva 
vagyon az én házam imádság háza: ti pedig 
azt latrok barlangjává tettétek". (Luk. 
19, 46.) Mikor pedig kidobja az áldozatra 
alkalmas állatokat; bizonyítja, hogy itt van 
már az ideje, amikor meg kell szűnnie a 
törvény szerinti kultusznak; és az igazság 
jelenléte miatt vége már az árnyéknak. 
Hogy pedig végül kötelekből korbácsot is 
készített és a zsidókat ütéssei fenyegette, 
mutatja; azokra, akik igazság megjelenése 
után még a törvény szerinti kultuszt gyako
wlják, vagyis mintegy a szolgaság lelkét 
bírják, és visszautasítják a megszabadítást, 
rabszolgai ostorcsapás vár. Nézd csak, ha 
tetszik, a szent hely megvetését; hiszen a 
templomban kereskedést űztek egyrészt az 
egyes áldozatra alkalmas állatok eladásá
val, juhokat, mondom, és ökröket és galam
bokat is árultak, amint János meséli (Ján. 
2, 15, 16), és más ehhez hasonlókat, másrésLt 
pedig mások megvették ezeket. Az evan
gelium szavai ~zerint pénzváltók, kereske
dők voltak ott a templomban, kik ott üzér· 
kedést folytattak. Krisztus tehát a templom 
uraként, biztosan lépett be és kiűzte a fent-
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említetteket, kinyilatkoztatta minden dolog 
fölöt hatalmát, amelyet valóban bírt: saját 
bűntelensége tudatában és mivel törődött 

háza díszével, egyúttal bejelentette a véres 
áldozatok végét is, hogy megtanítson min
ket ismerni az egyházát. - Istenként kel
lett volna nekik őt imádniuk, ezek pedig 
nemhogy nem cselekedték ezt, hanem 
inkább meg akarták őt ölni, amit azonban 
aligha tudtak: hiszen a nép is ajka beszédén 
csüngött. ~s evvel a tettével az írástudókat 
és farizeusokat és minden zsidó vezető em
bert, akik nemcsak maguk nem közeledtek, 
hanem ebben másokat is zavarta.k, súlyo
sabb büntetéssel bélyegzett meg. 



9. Pünkösd utáni 10. vasárriapra.1 

Krisztus olyan orvosként jött a beteg em
beri nemhez, aki mellözött minden gyógy
szert, nem használta mesterségének segéd
eszközeit, nem folyamodott a füvekhez, a 
gyógyító erő társaihoz, nem osztotta meg 
munkásságának dicsőségét a tűzzel és vas
sal nem volt szüksége arra sem, hogy be
tegjeit meglátogassa, távolból is gyógyított; 
a betegségekkel szemben nem a díjazás 
reménye vezette, hanem ellenkezőleg, azok
nak, akik meggyógyultak, ó maga helyezte 
kilátásba jutalmul az eget. Akiknek alkotó
juk volt, azoknak lett tündöklő orvosa is; 
szavával varázsolta eló a természetet és 
ugyancsak szavával tűntette el a természet
ből a betegségeket És lehetett látni, hogy 
kiküszöbölt mindenfajta betegséget: elhang
zott a szó és azonnal elszállt a betegség. Itt 
a szenvedély tanuja szabadult meg, szaba
dulást nyerve az ítélet kényszerzubbonyátóL 
Másutt a béna, kiegyenesedve, táncolva
ugrálva nyilvánította örömét. Amott egy el
száradt kezű ember, noha testének más 
részében élet lakozott, kezének izében lát
hatólag hordozta bajának feltűnő jeiét: de 
amint Krisztust meglátta, visszakapta tagja 

1 Szeleukiai Vazul 35. beszéde. P. G. 85. 373-384. 
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épségét. AztáR a négynapos halott támadt 
fel, pedig testén már a halál jelei voltak. 
Ledobta magáról a halált és még a halotti 
ruháját sem vetette le, mintha a sírból szü
letett volna és szülés után pólyákba takar
ták volna, úgy volt a kötelékekhez szorítva. 
Másutt egy vak - magzat korából származó 
kór miatt, mely megelőzte már szeme alaku
lását -, híjával volt szemének (ugyanis nem 
vesztette el azt, amije már megvolt, hanem 
a kórral együtt jött anyja méhéből a vi
lágra), tehát kétségtelenül vak, mert nem 
tudta, hogyan tanulja meg másoktól a kére
getést és nem is volt képes azt elsajátítani. 
Persze örült ennek a szónak: "fény", s arra 
szeretett volna szert tenni, aminek még 
mibenléte is ismeretlen volt előtte. Hiszen 
a Fény Forrása, aki jelen volt, a fény ragyo. 
gását ajándékozta a vaknak, azáltal, hogy 
ezúttal is, mint régen, kiformálta a testen a 
szemet és a rész megteremtésével termé
szetének képességét is megalkotta. Úgyszin
tén volt egy belső vérfolyásban szenvedő 
asszony: pusztán ruhája szegélyének érin
tésével egészen öntudatlanul megállította 
természetének viharát. De mi szükségem 
van arra, hogy szóval adjam elő; hány be
tegséget űzött ki a testből? Krisztus ugyanis 
nem a veszendő testen segített csak, a hajó
törést szenvedő lelket elhanyagolva, hanem 
inkább ellenkezőleg. Mert minél rombolób
bak a lélek betegségei, annál nagyobb buz
galommal segített azok gyógyftásában. Mi· 
vel ugyanis a lélek természeténél fogva hal
hatatlan, ~nnál inkábp hailamos a bűnre. 
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uralma korlátlausága miatt; akarata a hibák 
szülője, a szabadságot vétekre használja és 
azt, aminek tiszteletével tündöklik, bűn

alkalomnak tekinti. Hiszen a lelket a sok 
szenvedély és bűn mintegy rajban özönli 
körül: a gőg a kóroknak fellegvára, amely
lyel az Istent ostromolja, nem ismerheti a 
természet jogait, a sátán betegségében kín
lódhatik; és ezért akad el, vagy haszon nél
kül folyhatik tovább az erény életpályája. 
Mert ha az erényeknek akár egész karát is 
középre vezeted, míg csak felemeli a gőg a 
fejét, kioltja az erények minden fényét. 
Semmi haszna sincs a gőggel párosult böj
tölésnek. Még maga a szűzesség is feles
leges, ha a gőg szennye mocskolja be. Az 
Isten elfordul az igazságosságtól, ha a gőg
nek szolgál. Gyűlöli azt a jótékonyságot, 
mely a felfuvalkodottságtól dagadozik. 
O, hallatlan gonoszság, mely beszennyezi d 

jóság birtoklását! Betegség, mely egészen 
elüt az égi irgalomtól! Mert azokat, akik 
másban bűnösek, a mindenség Alkotója 
vagy irgalmára méltatja, ha megbánják 
bűnüket; vagy megbünteti, ha csökönyöseb
ben ragaszkodnak bűneikhez: csak a gögö
sökkel· máll szembe, mert nem szolgáinak, 
hanem ellenségeinek tekinti öket. Ezért han
goztatta nyomatékosan Krisztus, mikor az 
apostolok gyülekezetét arra intette, hogy 
távoladjanak el ettől a búntől minél jobban: 
"Mikor mindent megtesztek ... mondjátok: 
Haszontalan szolgák vagyunk" (Lk. 17, 10) 
és ezzel a mondásával az apostolok mun
káit az alázatosság díszébe öltöztette. Merr 
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egyedül az alázatosság az el!enfeJe a góg
nek. Mert ez megfosztja a lelket az erények 
ragyogó díszétől; az alázatosság az a hata
lom, amely győzelmet biztosít azoknak is, 
akik a bún bilincseiben raboskodnak. Fo
gadd beszédem értelmét az úr elbeszélése 
alapi án. 

"Két ember", mondja, "méne föl a temp
lomba: egyik farizeus, másik vámos." (Lk. 
18, 10.) A személyek összehasonlításával 
gyógyítja a szenvedélyeket és bűnöket. Ez 
ugyanis az erénynek, az a gonoszságnak 
követője. Mindkettő életének főbb vonásait 
veti egybe. Mérlegeli a safát szavai szerint 
igaz, magát nagyratartó embert és az alá
zatos bűnöst, hogy a diadal reményének 
váratlan fordulatával hirdesse az emberek
nek a bún kerülését A farizeus tehát az 
erény tanítóia, törvénytudó, Mózes szavá
nak és szék~nek átszármaztatója; a vámos 
pedi 2 ú ov tünteti fel magát, mint aki vádló i a 
az erkölcsöknek, vámszedói hivatalt tölt 
be, hatalmaskodó a kapzsiságban, engesztel
hetetlen a ragadozásban, rablását a törvény 
fegyvere biztosítja; erőszakoskodik a szá
razon és vízeniárókkal. Mert a vámszedés 
mindkét elem felé egyformán tartia oda tel
hetetlen markát; a vámszedés, melynek gyü
mölcse: mások könnyei; gazdagsága mások
nak nyomorúsága. A vámszedő e gonosz 
érzelmek terhe alatt gömyedezve iött a 
templomba: a farizeus pedig 1így járult oda, 
mint, aki - safát felfogása szerint - az 
erények kincsesházát viszi oda. 

Mit csinált hát a farizeus? .•. 411t'', mondja, 
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"és imádkozott mondván." Szemével és arcá
val I,sten felé fordulva beszélt; talán azt is 
várta, hogy a lehető leggyorsabban fogják 
a felhökbe ragadni, hogy az égben Istennel 
váltson szót. "Hálát adok neked", így szólt, 
"hogy nem vagyok olyan, mint a többiek". 
Gyönyörű kezdete a hálaadásnak. A világ 
elítélése, és olyan bíró, aki mindenkire halá
los ítéletet szab. "Nem vagyok olyan, mint 
a többiek." Oh, te zsarnoki nyelvi Magát 
mindenki helyére állítja és az összességet 
odasorozza valamihez, vagy a többiekhez. 
"Hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, 
mint a többi emberek." (Lk. 18, 11.) Azért 
lépett be, hogy ezt felhányja Istennek. Nincs 
más igaz embered a földön; én vagyok egye
dül számodra az erények tárháza. Az egész 
föld híjával volna az igazságnak, ha én 
nem járnék rajta. "Nem vagyok olyan, mint 
a többi emberek . . . mint ez a vámos is.'' 
(Lk. 18, 11.) A kínálkozó anyag kedvéért 
kapva kapott az után, aki jelen volt: gőgje 
nem is bocsátotta ki vádaskodásának kar
mai közül azt, aki vele együtt lépett be. Az 
oktalan farizeus a könyörgő szerepe helyett 
a bíróét vállalva jött: az lstennel együtt 
szándékozott a vámos felett ítélni. (Az ilyen 
ember jelenléte) szerintem mindjárt be
szennyezte a hálaadás kezdetét is; az ilyet 
látni sem szeretném, hogy a bűnnek emlé
kezete se jusson eszembe. "Kétszer böjtölök 
hetenkint", ezt kétségtelenül a költeke:zése 
enyhítésére mondja. "Tizedet adok minden
ből, amim van", mintha Istent kötelezné l~; 

adósságára figyel:me~teti. Mózes parancsait 
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tetteimmel felülmúltam: erényeimmel a tör
vény fölé kerekPdtem. Adományaimmal 
mindenesetre gazdagítottam ezt a templo
mot. Ilyesféle a maga valójában a farizeus, 
aki erényeinek emlegetésével dicsekszik. 
Lássuk a vámost is, mit is kér ugyan halk 
szóval valahol meghúzódva. 

"Távol állván", így szól, "szemét sem 
merte fölvetni az égre." Bűneinek tudata 
ugyanis elvette bátorságát beléptekor. Vét
keinek emléke földre szegeztette szemét. 
Nehéz sóhaj szállt el lelkéböl, s mellét 
verve, kimondta az ítéletet maga ellen, az 
ítélethozatal előtt, könnyezve marcangoita 
lelkét, kezével ütve szivét, önmaga hóhéra
ként, a megkorbácsolt vádlott szavát han
goztatta: "Isten légy irgalmas nekem bűnös
nek". Jó cselekedeteim nincsenek, hogy 
védőírn legyenek. Mindenfelől köröskörül 
bűnök sebeztek meg, gonoszságok áradatai 
özönlenek körül, látom rosszaságaim tenge
reit Ki lesz az én bajaimnak orvosa'? hova 
fussak,· hogy segítséget találjak? Micsoda 
igaz tettet mutassak fel, mikor még akarat
lanul sem követtem el valami jót? mi jó 
munkát végeztem a bűnök helyett? hogyan 
meneküljek majd el igazságo-i vádlóim elöl'? 
kire tekintsek'? kit ne vegyek észre'? mit 
hallgassak el'? mit beszéljek el'? kikért fogok 
imádkozni? miket fogok írni'? mit fogok el
titkolni? mit fogok gyászolni? Az égre fogok 
tekinteni, melyet gazságaimmal megsértet
tem. Az· Isten felé fordítom szememet, kinek 
káromlásában gyönyörűségemet leltem 
Nyomorúságomban csak egy orvosságot 
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találok: az irgalmassághoz fordulok és eike
rülöm a veszedelmet. "lsten! légy irgalmas 
nekem bűnösnek." Bűneimet, nem pedig 
igazságos voltomat mutatom. O bíró, ne kö· 
vesd a farizeusnak rólam alkotott vélemé
nyét; ne utálj meg engem ezzel a gógössel 
együtt. Igazságosnak ismerem az alkotót; 
őt nem tekintem hírámnak. Kegyelmedet 
keresem, bűnösök egyetlen menedéke. Meg
mutatom sebeimet, te hozz gyógyulást rájuk. 
Mit tesz hát, aki látja mindenek esdek· 
lését? Mint jelent ki .a bíró mindkettö 
meghallgatása után? Lássuk, miféle ítéle
tet szab ki az alázatos bűnösre és arra, 
aki kérkedik igaz voltával. "Ez meqiga
zulva méne haza", így szólt, "inkább 
mint amaz." (Lk. 18, 14.) Megváltozott 
a sorrend: a magasba emelkedő lebukott 
a csúcsról: aki megalázta magát, felemelke
dett a bíró ítélete folytán. ú vámos, az irga
lom kalmára! ú vámos, ki jó kikötöből jó 
vámot szedtél! ú te bűnös, aki által meg
nyílt a bizalom a vétkesek számára. Meg
tanítottál, hogy a vámszedés nagyobb erejú 
az igazságosságnáL Nem ha~ytad abba az 
adószedést, mialatt magát Krisztust tetted 
adószedőddé. Súlyos adó a góg, súlyos és 
gyűlöletes az Isten előtt. ,.Nem vagyok 
olyan", mondta, "mint ez a vámos is." Iga
zat mondasz farizeus: ó ugyanis elvitte a 
győzelem első díját, mert a győzelemhez 

segítségére volt alázatos lelkűlete. "Kétszer 
böjtölök hetenkint", de hiába hánytad fel 
elbizakodottságodban a böjt kínját; hi.szen 
a vámos bűnét eltörölte alázatos bánata. 
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"Nem vagyok olyan", mondod, "mint 
a többi emberek." Vajjon Ábrahám, a te 
ősöd, vagy inkább a vámosé (hiszen erköl
csei Ábrahám nemzetségéhez kötik), kérlek, 
így beszélt-e az Istennel? Nem mondta-e 
földreesve: "Por és hamu vagyok". (I. Móz. 
18, 27.) Látod, a természetben ismerték fel az 
utat Isten kegyelmének kiérdemlésére. lsten
nel, lelkében még jobban mint testében meg
alázkodva, beszélt. Hallottad-e, Dávid is így 
pengette lantját: "A töredelmes, alázatos 
szívet, Isten nem veted meg!" (Z& .. 50, 19.) 
Ilyeneket mondott Mózes a te tanítód Isten 
társaságában: "Ki vagyok én, hogy a Fáraó
hoz menjek?" (IV. Móz. 3, 10.) Kerüljük el 
a magát igaznak tartó farizeus bűnét, aki 
lezuhant az igazságosság lépcsőjéről. Kerül
jük el a gőgöt, melyen a sátán is elbukott. 
"Láttam a sátánt, mint villámot az égből le
esni." (Lk. 10, 18.) A természet villámát ki
oltotta az erkölcs fonáksága. A gőg és fel
emelkedés a legszerencsétlenebb bukáson 
esett át. Igy Szent Pál: "Nehogy felfuvalkod
jék s az az ítélet érje, mint az ördögöt". 
(1. Tim. 3, 6.) - "Tövis adatott testembe", 
így szólt, "a sátán angyala." (II. Kor. 2, 7.) 
és a következők. Hallgassuk meg az Urat is, 
amint hangoztatja: "Boldogok a lelki sze
gények, mert övék a mennyek országa··. 
(Mt. 5, 3.), akinek legyen dicsöség és hata
lom, mindörökön örökké. Amen. 



10. Pünkösd utáni ll. vasárnapra.1 

"Es ismét eltávozván Tírus vidékéről, Szi
donon át a Galileai tengerhez méne, a !íz 
város határai közé." (Mk. 7. 31.) Decapalis 
(mint neve is bizonyítja), tíz város környé
két jelenti a Jordánon túl keletre, Hippos, 
Pella és Gadara körül, Galileaval szemben. 
Mikor tehát azt olvassuk, hogy az úr a Gali
leai-tengerhez jött, a tíz város határai közé, 
nem azt jelenti, hogy bement volna a tíz 
város határába is. Nem olvassuk ugyanis, 
hogy a tengert áthajózta volna, hanem in· 
kább azt, hogy egészen a tengerig jutott és 
megérkezett arra a helyre, ahonnan látni a 
messze tengeren túl fekvő tíz város ha
tárait. 

"Ott hozzá vivének egy siketnémát, és ké
rék őt, hogy tegye rája kezét." (Mk. 7, 32.) 
Süket és néma az, aki sem fülét nem nyitja 
ki az Isten igének hallására, sem száját be· 
szélésére. Természetes, hogy az ilyeneket 
gyógyításra az úrhoz viszik azok, akik már 
hosszú idő óta megszakták beszélni és hall
gatni az úr szavait; hogy az ő jóságos 
jobbja megszabadítsa azokat, akiket az em· 
beri esendőség nem tud megszabadítani. 

t Beda Venerabilis magyarázata Szent Márk evan· 
gélíumára. II. könyv, 7. fejezet. P. L. 198-203. 
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,.És félrevivén őt külön a seregből, iüleibe 
bocsátá ujjait." (Mk. 1, 33.) A szabadulás 
elsö lépcsoJe, hogy az úr fogja a beteget és 
kivezesse a tömegből. Akkor fogja meg és 
vezeti ki a tömegből a beteget, mikor bii
nöktől elgyengült lelkét jóságos látogatásá
val megvilágosítja, a megszokott, földies 
beszédektől elvonja és az ő parancsolatjai
nak útjára hívja. Fülébe dugja ujját, mikor 
a Szentlélek ajándékai által lelki fülét meg
nyitja az üdvösség igéinek megértésére és 
elfogadására. Mert maga az úr hívja a 
Szentlelket az úr ujjának, mikor a zsidók
nak mondja: "Ha meg én Isten ujjával üzöm 
ki az ördögöket, bizonyára elérkezett hozzá
tok az Isten országa". (Lk. 11, 20.) Ezt ma
gyarázza a másik apostol: "Ha meg én az 
Isten Lelke által űzöm ki az ördögöket .. ." ·. 
(Mt. 12, 28). Ezzel az ujjal győzte le Egyip
tomban Mózes is a varázslókat: "Az lsten 
ujja ez". (II. Móz. 8, 19.) A Szentlélek ;:.ján
déka tehát az, ha a meggyógyítandó fülébe 
dugja Isten az ujját; ezáltal az igazság útjá
ról letért lelkeket megvilágositi a az üd v ö a
ség tudományának meghallgatására és meg
tanulására. Mivel pedig kell, hogy a hitval
lás kövesse az igazság megismert fényét, 
méltán következik: 

"És köpvén, illeté nyelvét." (Mk. 7, 33.) 
Az úr tehát a beteg nyelvét érinti, mikor a 
hit megvallására készíti elő a katechizáltak 
száját. Máshol is olvashatjuk, hogy földdel 
kevert nyálától meggyógyul a vakon szüle
tett. A nyál ugyanis, amely lstentől ered, az 
ö isteni természetét jelenti, a föld pedig, 
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amelyet a nyállal összekever, emberi ter
mészetét; A nyálból és földből kevert or
vossággal megnyitja a vakon született sze
mét; ez arra utal, hogy az emberi nem az ö 
két természetének megvallásával megsza
badul tévedéseinek veleszületett sötétségé
ből. Kiköpve tehát az úr, érinti a néma 
nyelvét, hogy tudjon beszélni, mikor a böl
cseség igéinek kimondására sokáig aikdl
matlan száját jóságos érintésével alkal
massá teszi: 

"És föltekintve az égre, fohászkodék és 
mondá neki: Effeta, azaz nyiljál megi'' (Mk. 
7, 34.) Felnézett az égre, hogy megtanítsa, 
hogy itt kell keresni a némáknak beszélöké
pességet, a süketeknek hallást, minden be· 
tegségre •orvosságot. Fel is sóhajtott, nem 
mintha szüksége lett volna erre, mikor az 
Atyától valamit kér, hisz a kéröknek az 
Atyával együtt ö ad mindent, hanem hogy 
nekünk adjon példát, hogy kell tennünk, mi
kor vagy a mi vagy a szívünkhöz közel le· 
vök tévedéseiért kérjük az égi jóság segít
ségét. 

"És azonnal megnyilának fülei és megol
dódék nyelvének köteléke és helyesen szól 
vala." (Mk. 7, 35.) Itt nyilvánvalóan elkülö
nül az Isteni személy isteni és emberi ter
mészete. Feltekintve az égre, mintegy em
berként kéri az Istent, de csakhamar egy 
szóval, isteni méltósággal és hatalommal 
meggyógyítja a beteget. Helyesen olvashat
juk arról, akinek az úr megnyitotta fülét és 
megnyitotta nyelvének bilincsét, hogy he
lyesen beszélt. Egyedül az beszél ugyanis he-
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lyesen, akár Istent dícséri, akár mást beszél, 
akinek fülét az úr nyitotta meg az égi pa
rancsok meghallgatására és teljesítésére, s 
akiknek a nyelvét a bölcseség érintésével tő 
ugyanis a bölcseség) maga tette alkalmassá 
a beszédre. Az ilyen méltán mondhatja a zsol
tárossal: "Uram, nyisd meg ajkamat, hadd 
hirdesse szájam díc&éretedet". (Zsolt. 50, 17.) 
Es Izaiással: "Az úr értelmes nyelvet adott 
nekem, hogy szavammal támasza lehessek a 
fáradtnak. Reggelenkint figyelmessé teszi, 
minden regge! figyelmessé teszi fülemet. 
hogy hallgassam ői mint mesteremet". (Iza. 
50, 4.) 

"Es megparancsolá nekik, hogy ezt senlii· 
nek se mondják. De mennél jobban tiltá 
nekik, annál inkább hirdeték és szerfölött 
csodálkoznak, mondván: Mindent jól csele
kedett; a siketeknek visszaadta hallásukat 
és megszólaltatta a némákat." (Mk. 7, 36--
37.) Ha •tudta, (hogyne tudta volna, hisz is· 
meri az emberek jelen és jövő akaratát}, 
hogy minél inkább megparancsolja, hogy el 
ne mondják a történteket, annál inkább hir
detni fogják, miért parancsolta mégis ezt 
nekik, ha csak nem azért, hogy a lanyhák
nak megmutassa, mennyire buzgóbban, lel
kesebben tartoznak róla prédikálni, hisz ez 
kötelességük, mik·or azok sem tudtak hall
gatni, akiknek tilos volt predikálni. 

Keresztény remeklrók. t 4. 6 
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Utánozd csak azt a szamaritánust, aki az 
evangéliumban a megsebesült iránt olyan 
nagy gondoskodást mutatott. Mert bizony 
elhaladt ott mellette a levita, a farizeus, de 
egyikük sem hajolt le a fekvőhöz, hanem kö· 
nyörtelenül és kegyetlenül ott hagyták őt 
és továbbálltak. Egy szamaritánus pedig, a~i 
semmiféleképen sem tartozott hozzá, nem 
ment el mellette, hanem odasietve megkö
nyörült rajta, olajat és bort csepegtetett se
beibe, szamarára tette, fogadóba vezette, ré
szint meglevő pénzét odaadta, részint pedig 
még pénzt ígért annak ápolásáért, aki egy
általában nem tartozott hozzá. (Luk. 10, 30.) 
Nem mondta magában: mi gondom van vele? 
Szamaritánus vagyok; nekem semmi dolgom 
sincs vele, messze vagyunk a várostól és ö 
még járni sem tud. Mi történne, ha a hosszú 
utat nem tudná elviselni és még holtan vin
ném be? Elfognak, gyilkosság miatt majd és 
emberölésbe keveredem bele majd? Eppen 
ilyen okok miatt sokan, akiknek útjuk meg
sebesült, vergődő emberek mellett visz el és 
látják is őket, tovább haladnak, nem azért, 
mert terhes lenne elvinni és pénzüket félte-

1 Aranyszájú Szent János: beszéd a zsidók ellen, 8, 
3-4. P. G. 48, 932-34. 
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nék, hanem mert félnek, hogy valahogy ők 
is a buoságra kerülnek gyilKosságért . .t.z a~ 
emberi érzesü és szeüd lérti azonban nem 
félt semmi i!yesmitől, hanem mindezt sem
mibe sem véve feitette őt a szamárra és el
vitte a fogadóba: nem félt semmi ehez ha
sonlótól, sem veszélytől, sem a kiadástól, 
sem akármi mástói ezenkívül. Ha a SZdlUd· 

ritánus oly emberies és szelíd volt egy isme
retlen ember iránt: akkor milyen emézésre 
számíthatunk mi, akik testvéreinket hagy
juk cserben ennél súlyosabb bajokban? Azok 
is ugyanis, akik most böjtöltek, zsidó rablók 
kezeoe kerültek, söt helyesebben: mil1den 
rablónál kegyetlenebb kezekbe, akik. súlyo
sabb bajokkal sanyargatják azokat, akik kö
zéjük kerülnek. Ruháikat :ugyanis nem tép
ték szét és testüket sem sebesHették meg, 
mint azt azok cselekedték, hanem a lelket 
sebesitették meg számtalan sebet ütve raJta, 
így távoztak el otthagyva azokat az isten· 
telenség vermében heverve. 

Ne titkoljuk tehát el azt a tragédiát és ne 
is haladjunk el könyörtelenül az ilyen nyo
morult látvány mellett. Hogyha mások meg 
is tették ezt, te ne tedd/ Ne mondogasd ma
gadnak, világi ember vagyok, feleségem ~s 
gyermekeim vannak, ez a papok, ez a szer
zetesek kötelessége. Az a szamaritánus sem 
kezdte el mondogatni: hol vannak most a pa
pok? hol vannak a farizeusok? a zsidók tani
tói? Hanem azután, mintha igen nagy va
dászzsákmányra tett volna szert, úgy su'
rezte meg a zsákmányt. És te, amikor majd 
látsz valakit, akár lelki, akár testi gyógyí· 

6* 
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tásra szorulót, ne mondd magadban: ez és 
az m1ert nem gonaosK.odlak roLa{ Hanem 
SZdbaaasd meg a OeLegsegwl és hanyagsá
gUKert ne koveteij szarnauast toluk. rta Cl 

1otuon hevera aranyra taLa!SZ, vajjon akkor 
is azt mondod magadbdn, hogy nogy ez, 
vagy az m1ert nem vme még e!f Vagy pedig 
SleLsz, nogy eiottuk eme1d e!{ Hasmu.oKepen 
gondOikOUJal az ájult testvérekról is. Llon
Uotd, nogy kincset ta1á1tál, ketségtelenül al 

b gondo:t.dsukat. Mindenesetre, na OLajként 
CSt:!!Jeg~eLed rá a beszed tamtását, ha nyá
jassagoudal bekótözod, ha turelmeddel meg
gyogyuod; akkor ö mmden kincsnél gazda
gctDDd log téged tenni. "Ha különvá1aszwd 
az enékest az értéktelentól, mintegy szá
jammá teszlek téged" (Jer. 15, 19.) mondta. 
l'vüt lehetne ehhez hasonlítani? Amit sem a 
böjt, sem a földönfekvés, sem a virrasztás és 
semmi más sem tud elérni, azt eredményezi 
a testvér üdvösségéről való gondoskodás. 
Emlékezz csak, miiyen gyakran vétkezett a 
szád, milyen sok trágár szót ejtett ki, milyen 
sok szidalmat, milyen sok átkot hányt már 
ki magából és mindenesetre vállalni fogod 
az elesett testvér gondozását. Mert hiszen 
evvel az egy jó tetteddel mindazt a szennyet 
el tudod törölni. Mit is mondok, eltörölni? 
Tedd, hogy olyan legyen a szád, mint Is
tené. Mi hasonlítható ehhez a megtisztelte
téshez? Nem én ígérem ezeket, hanem lsten 
maga mondta. Hacsak egyvalakit kivezettél 
majd, így szólt, mint az én szám, olyan 
tiszta és szent lesz a tied. Ne hanyagoljuk el 
tehát a testvéreket és körbe járva ne mon-
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dogassuk, hogy milyen sokan böitöltek.1 mi
lyen sokan elragadtattak, hanem visellük 
gondiát azoknak. És ha sokan is lennének, 
akik böjtöltek; te, kedvesem ne terjeszd és 
ne tedd ki az Egyház baját gyalázatnak, ha
nem inkább gyógvítsd azt. És ha valaki azt 
mondja: sokan böjtöltek, tömd be a száját, 
hogy el ne terjedjen a hir és mondd neki: 
én egvet sem ismertem; becsaptak ember és 
tévedtél: mivel egy-két elveszettet láttál, 
az állítod, sokan voltak. Az árulót pedi~ 

intsed csöndre: különben azokat, akik he 
vannak csapva, ne hanyagold el, hogy minrl
két részről teljesen biztos legyen az Egyház: 
egyrészt azért, hogy a hír nem terjed el, 
másrészt, hogy magukat a félrevezetteket 
visszavezetted a szent nyájhoz. 

A testvérek bűneit ki kell javítani, nem 
pedig híresztelni. Ne számoliunk be azokról 
tehát sétálgatva, akik vétkeztek; hanem 
siessünk, hogy csak azokat, akik vétkeztek, 
megjavítsuk. Gonosz szokás ugyanis csak 
vádolni a testvéreket, nem pedig gondjukat 
viselni; elterjeszteni a betegek bajait, nem 
pedig meggyógyítani. Szüntessük meg tehát 
ezt a rossz szokást, szeretteim, az ugyani.s 
nem kisebbíti a bajt. Hogyan, mindjárt meg
mondom. Hallotta valaki tőled, hogy sok.m 
együtt böjtöltek a zsidókkal; ez minden elő
zetes vizsgálat nélkül nyilatkozott másnak; 
az pedig szinte oda se figyelve ismét elme· 

1 A. szövegösszefüggés szerint arról. van ~7.6, hogy 
keresztények megtartották a zsidók böjtnapját, ezzel 
kölsóleg a2: Egyháttól "elszakadtak. · 
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sélte megint egy másiknak; ezután lassan
ként a rossz hír elteriedésével nagy szégyea 

' éri az Egyházat: ezekkel pedig, akik elvesz
tek, semmi haszna sincs, sót inkább mind 
nekik. mind pedig másoknak igen a kárukra 
van. ~s ha csak kevesen is voltak, mi mégis 
soknak tesszük meg őket sok híresztelésünk
kel és azokat, akik állnak, gyengébbé tesz
szük: azokat, akik hajlandók a bukásra mér, 
ellökjük erre. Az a testvér, aki hallja, hogy 
sokan vannak a böjtölók, maga is hanya
gabb lesz. Viszont azután a gyengébb ennek 
a hallatára az elesettek sokaságához fut. Ne 
örüljünk tehát akár ennek, akár pedig bármi 
más gonosz tettnek, mégha sokan is voltak 
a bűnösök, úgy, hogy mutogassuk ókr,-t ~5 

azt mondiuk, hogy sokan vannak, hanem in
kább hallgattasuk el és tartsuk féken őket. 
Ne mondd nekem: sokan voltak, akik böj
töltek, hanem iavítsd meg azt a sokat. Ezért 
tehát nem azért vettem igénybe annyi szót, 
hogy sokakat megvádoli, hanem hogy a so
kat tedd kevéssé, sót inkább még azt a ke
veset se vádold, hanem ezeket is gyógyítsd 
meg. Ne terjeszd tehát a bűnöket, hanem 
gyógyítsd. UQvanis, akik azt teriesztik, erre 
is éppen annyira ráérnek; mégha kevesen is 
voltak, akik vétkeztek, azon munkálkodnak, 
hogy azt gondol iák, sokan vannak: azok 
meg, akik magukban tartiák és elcsendesl
tik az árulókat és gondját viselik az elbu
kottaknak, még ha sokan is lesznek maid: 
ezeket könnyen meg is iavftfák és ezek kö-
7.ül senki hfré-t sem em,.edik me(Ys~rtP.ni. Nem 
hAllottad. Amit · l'l~"'riif ~i!Ult QiT'atVA 'T!nn-
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dott: "Miként estek el a hősök? Ne hirdE'CJ· 
sétek Gethben, ne hirdessétek Askalon ut
cáin, hogy ne örüljenek a filiszteusok 
leányai, ne ujjongjanak a körülmetéletlenek 
leányai. (11. Kir. 1, 19., 20)". Ha ő az ismert 
tényt nem akarta közzététetni, hogy :lZ 

ellenségeinek örömet ne okozzon, mennyi
vel inkább nem kell ezt idegenek fülébe jut
tatni, sőt még a mieink fülébe se kell, hogy 
ennek hallatára se ellenségeink ne örülje
nek, se a mieink a dolog megismertével hc\
torságukat el ne veszítsék. Magunkban kell 
tartanunk a hírt és mindenütt el kell fojtani. 
Ne mondd nekem: ezt beszéltem neki: tartsd 
magadban a szót. Mert amint te nem tudtá] 
hallgatni, hasonlóképen p sem tudja majd 
magában tartani. 



12. Pünkösd utáni 13. vasárnapra.1 

A hálátlanság csunya bíínc ell~n. "Egyik 
pedig közülük, látván, hogy meggyógyult, 
visszatére, nagy szóval magasztalván az 
Istent, és arcra borulva az ő lábainál, hálát 
ada; és ez szamaritánus vala." (Lk. 17, 15.) 
Sajnos, csupán ez a szamaritánus ment 
vissza, és köszönte meg az Istennek. "Nemde 
tízen tisztultak meg, és kilenc hol vagyon?" 
(Lk. 17, 17.) Talán emlékeztek, hogy ezek 
voltak az Udvözítő szavai, melyekkel kife
jezte rosszalását ama kilenc hálátlanságával 
szemben. Igaz ugyan, hogy imádkoztak, kér
tek, könyörögtek, mikor emelt hangon 
mondták: "Jézus, mesterl könyörülj rajtunk" 
(Lk. 17, 13), de elfeledkeztek a hálaadásról, 
mert hisz nem tértek vissza, hogy hálát 
adjanak. 

Sok embert látunk ma is, aki kér, ha 
valamiben hiányt szenved, de olyant eddig 
keveset ismertünk, aki a kapott jókért 
eléggé hálát adott volna. Nem érdemlünk 
megrovást, ha esedezve kérünk, de hányszor 
eredménytelenül, mivel . háládatlanok va
gyunk. Talán éppen azért nem teljesiti a 
hálátlan kérését a jóságos Isten, nehogy 

1 Szent Bernát 27. beszéde, De diversis. P. L. 183, 
614-16. 



Pankt5sd utdnl 13. vasdrnapra 89 

annál szigorúbb ítéletben legyen része, mi· 
nél több jótéteményért volt hálátlan. Tehát 
az irgalmas Istenhez az illik, hogy ilyen 
esetben elvonja irgalmasságát. Hiszen ha
ragjának és méltatlankodásának a jele, ha 
azt az irgalmát mutatja ki, amelyről a pró
féta által maga az irgalom atyja szól: "Míg 
irgalom a része az istentelennek, nem tanul 
igazságot". (Iza. 26, 10.) Mily sok olyan 
embert láttunk és sirattunk, testvérek, akik 
teljesen épnek gondolták magukat, mivel 
viselték még az egyházi ruhát és tonzurát. 
A szerencsétlenek nem vették észre, meny
nyire rágja már a belsőt a hálátlanság férge, 
s a látható kérget addig csak azért nem 
rágta át, hogy az illetők a bajt észre ne ve
gyék, s a szégyen jobb belátásra ne kész
tesse őket. A féreg bizony néha csak akkor 
merészeli mérges fejét a külsőkön is átfúrni, 
ha azt gondol ja, hogy a belsőt már teljesen 
összerágta. Ha azt látjuk, hogy valaki 
aposztatált, azt hisszük, hogy máról-hol
napra vált a leggonoszabbá. Pedig az ilyen 
lépésről-lépésre csúszott lefelé; idegen féreg 
rágta erejét, s ezt nem vette észre. 

Láthatjátok, hogy sokaknak mitsem hasz
nál, ha tartózkodnak a világias beszéd 
leprájától. Ennek a veszélyes volta nyilván
való. Sokakban azonban titkon támad a 
hálátlanság fekélye, amely annál veszélye
sebb, minél bensőbb, észrevétlenebb. Ezért 
kérdi az Úr a mai evangéliumban, hogy hol 
van az a kilenc, mert messze az üdvösség 
a bűnösöktől. Igy kérdezte bűne után az első 
embertól is. hogy hol van. S vallja, hogy az 



90 A szentatyák beszédel 

itéleten nem fog tudomást szerezni a gonosz 
cselekedetek szerzóiról: "Mert az úr az iga
zak útját ismeri, de elvész az istentelenek 
ösvénye". (Zsolt. 1, 6.) 

De boldog a szamaritánus. aki belátta, 
hogy semmije sincs, amit nem úgy kapott: 
ezért órizte ajándékát, s tért vissza az Úrhoz 
hálát adni. Boldog, ki a kegyelem egy-egy 
ajándékának vétele után visszatér ahhoz, 
akiben minden kegyelem teljessége lakozik. 
Ha a vett jókért hálásak vagyunk neki, csak 
helyet készítünk lelkünkben új kegyelem 
számára, hogy méltók legyünk nagyobb 
ajándékokra. A hálátlanság egyedül is min
denkép akadálya lelki elórehaladásunknak, 
mert az adakozó veszteségnek tartia, amit 
hálátlannak adott; óvakodni fog, hogy ne 
veszítsen még többet azáltal, hogy újra ad 
a hálátlannak. Szerenesés ezért, aki magát 
idegennek tartva még a legcsekélyebb 
ajándékokért sem fukarkodik a hálával, mi
vel nem kételkedik és nem tagadja, hogy 
ismeretlen idegenként részesült az ajándék
ban. Mi pedig szerencsétlenek és szánandók, 
kezdetben, mig idegeneknek tartjuk magun
kat, kellóen félénkek, odaadók és alázato
sak vagyunk. De késöbb oly könnyen elfe
ledjük, hogy mennyire érdemtelenül kapunk 
bármit is. Vakmeróen bizakodva Isten ba
rátságában megfeledkezünk arról, ami pedig 
méltán reánk vonatkozik: "Ellenségei az 
embemek az ó háza népe". (Mt. 10, 36.) Igy 
ugyanis könnyebben megbántjuk öt. Mintha 
csak nem tudnák, hogy szigorúbban fogunk 
tetteinkért megítéltetni. A zsoltárban is ez 
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van: ,.Mert ha ellenségem szóma reám 
átkot, azt elviselném könnyedén". (Zsolt. 
54, 13.) Kérlek hát benneteket, testvéreim, 
alázzuk meg jobban és jobban magunkat az 
Isten hatalmas keze alatt, és törekedjünk 
arra, hogy a hálátlanság e nagy és gonosz 
vétkét magunktól távoltartsuk. Egész áhítat
tal igyekezzünk hálátadni, eszközöljük ki 
Istennek kegyelmét, amely egyedül tudja 
lelkünket üdvözíteni. Nem csupán szóval és 
nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal 
tegyük hálássá magunkat, hiszen nem 
annyira hálamondást, mint hálaadást kíván 
tőlünk a kegyelmet adó Isten, aki áldott 
mindörökké. Amen. 



13. Pünkösd utáni 14. vasárnapra.1 

Szerencsések azok, akiknek az úr mai 
beszéde szívükig hatol, szerencsesek, akik
nek lelkét a hitre indítja a Megváltó nagy 
ígérete. Boldogok, akiket az isteni paran
csok szigorúsága elvon a jelen dolgok ne
héz gondjaitól. Mert ma nemcsak tanítvá
nyait, hanem minden hallgatót így ösztökél 
az úr: "Ne aggódjatok éltetekről, mit egye
tek, se testetekről, mibe öltözzetek. Az élet 
többet ér az eledelnél, és a test a ruházat
nál". Ki irígy annyira önmagára, ki ellen
sége annyira saját magának, hogy megvesse 
az égi örömöket, és csak azokat keresse, 
amelyeket itt a földön munkával és szenve
déssel lehet megszerezni. Nagyon is elsat
nyult az a lélek, szolgai az a test, amelyet 
kielégít az ételszag és konyha-piszok, a hol
napra megromló ételek, mikor állandóan 
királyi lakoma vár rá. Ne kinlódj hát hit
ványságok megszerzésében, ne szorgoskodj 
romlandó dolgok készítésében. hisz mindig 
és mindenütt mel1etted az Úr, hogy neked 
asztalt terítsen. Melyik király nem gondos
kodik húséges katonái eltartásáról? Melyik 
úr nem adja meg a hú szolgáknak a szük-

1 Szent Krizolog Péter 163. beszéde a földi gondok 
megvetéséróL P. L. 52. 628--30. 
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séges táplálékot? Melyik atya nem ad fiai· 
nak kenyeret? Nekünk pedig az lsten 
urunk, királyunk és atyánk; mit tagadna meg 
tőlünk. A maga költségén szolgáló katona 
szégyene a királynak, a maga kenyerén élő 
szaiga vádolja urát; vádolja apját a fiú, ha 
apja életében önmagának keli fenntartásá
ról gondoskodnia. Ne gondold hát az istent 
ily rossz gazdának, mikor a király igazsá
gosságával, a gazda gondosságával; az atya 
szeretetével vállalja magára a te gondozá
sodat Elhárítja rólad a gondot is: "Ne 
aggódjatok éltetekről, mit egyetek". (U. o.) 
De talán ijeszt téged a zsidók példája, akik 
végül is megúnták a mézet és mannát, és azt 
gondolod, hogy lsten egyhangú mannával 
akar táplálni sok ízű hús helyett? Azt mon
dod, amint különböző tagokból alkotta meg 
a testet, úgy változatos ételekkel akarta és 
parancsolta, hogy táplálkozzunk. Felesleges 
ez a te gondod, testvérem: mert a Teremtő
nek, ha lakomát készít, rendelkezésére áll 
az egész teremtett világ. Ezért ha te félsz az 
igazi étel egyhangúságától és csekélységé
től, bátorítson és indítson meg az apostoli 
lakomának az a már égi bősége, amely az 
étkezni készülő Péternek egy étkezésre az 
egész természetet kiterítette. (Ap. Csel. 10.) 
Mert amit csak Noé, az új világ hajósa mag
nak megőrzött, ami csak a levegőben röp
köd, születik és él a földön, úszik a vízben, 
ezt mind felkínálja Péternek az úr. Ha aka
rod, vedd és edd azt mind, de hagyj fel a 
hitvány ételekról való gondoskodással. 

Azokat pedig, akik kételkednek az ő igé· 
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reteiben, a hitvány ragadozó holló példájá
val tanítja: "Nézzétek a hollókat, melyek 
nem vetnek, nem aratnak, nincs éléskamrá
juk, sem csürjük, és az lsten táplálja azo
kat. Mennyivel különbek vagytok ti azok· 
nál!" A kételkedés méltán utalja a hitetlent 
ama madár példájához, amely szereti a há
borút, vérrel telhetetlen, vadabbul dühöng 
a fegyvernél a megholt testeken. Mert mikor 
elcsendesül a harc, ez a leggonoszabb hó
hér tobzódik il meghalt testeken, marcan
golja, szaggatja, szétszórja öket, hogy va
laki könyörületes temetéssel nyugalomra ne 
helyezhesse őket. - Ilyen példával emeli ki 
az úr a kételkedő őrültségét; aki azt gon
dolja, hogy az úr kedves fiaitól megtagadja 
azt, amit megad a leghitványabb madarak
nak; aki úgy vélekedik, hogy aki a palántá
nak a növekedést adja, a teremtmények fej
lödését kiszabja, megtagadja a táplálékot 
azoktól, akik érte elhagyták otthonukat, 
hazájukat, szüleiket, fiaikat, feleségeiket 
ú nyomorult, méltó minden szerencsétlen
ségre az, ki kenyeret kér, mikor királyság
gal kínálják, italért siránkozik, míkor örök 
életet ajánlanak fel neki; aki a helyett, hogy 
a halhatatlanság dicsöségébe öltöznék, 
ruháért esdekel. Szerencsétlenségét erz1 
ugyan, de nem hiszi, hogy szerenesés lehet; 
a föld porával táplálkozik, s kételkedik, 
hogy az ég lakója lehet. 

Találóan folytatja az Úr: .. Ki adhat pedig 
közületek gondjai által életkorához egy 
arasznyit?" Az emberi lelkek legbensöbb 
bírálója mondja ezt. Minden ember, ha szép 
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testet kíván magának, sudár termetű óhajt 
lenni. De csak óhajtani tudja azt az ember, 
önmagától elérni nem. De hit által eléri azt, 
amit nem ért volna el vággyal. Krisztus mér
tékével ugyanis ragyogó szép~égű lehet az 
is, aki oly kicsiny és csunya volt, hogy 
maga előtt is szégyenkezett. 

Jól folytatja hát: "Ha teh.:ít a Jegkisebb 
dolgot sem tehetitek, a többiről mit aggód
tok?" Ez azt jelenti: ember, hogy mersz gon
dolatban nagyobbra törni, hiszen hited a 
kisebb dolgokban is kétségbe esik? Hiszem, 
hogy lsten tested ruházatát ü: meg tudja 
adni, mikor hittel még a test megnövelését 
is remélhetjük töle. Valóban, melt az Isten 
úgy szereti az emberi nemet, hogy azokat, 
akiket a fennsőbbség jogával megró, csak
hamar atyai kedveskedéssel vigasztal és 
simogat; akiket a legundokabb madárról 
vett hasonlattal felkavar, a szép illatos vi
rág példájával megnyugtat: "Nézzétek a 
liliomokat, miként növekednek, nem fonnak 
és nem szőnek; pedig mondom nektek, hogy 
Salamon minden dicsőségében sem volt úgy 
öltözve, mint egy azok közül". (Lk. 12, 27.) 
o mennyire kimutatja szeretetét az isteni 
jóság! Mert aki kényszerítbette volna paran
csának teljesítését csupán tekintélyével, 
példával vonzza hallgatóit. Az úr tanusága 
szerint a világ összes fejedelmei közt Sala
mon kiemelkedett dicsőségben és díszben; 
ép így a liliom szépségben legyőzi a föld 
összes többi virágait. Annyira felülmúlja d 

többi növényeket, amennyire a király le
győzi szépségben és dicsőségben alattvalóit. 
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De nem szükséges, hogy tovább fessük 
annak a virágnak a szépségét, amelynek az 
Úr szavai szereztek egyedülálló tekintélyt. 
De meg kell ismételnünk, amit az úr hitünk 
erősítésére kettős példával ajánl; mert a 
keresztény, aki biztos életére. királyságára, 
halhatatlanságára nézve, nem aggódbatik 
étkezéséért és ruházatáért sem. Hisz lát
hatja, hogy az úr a ma születő és holnap 
elhervadó növényt oly pompásan felöltöz
teti. De amint ezek a kemence tüzébe kerül
nek, ha elszáradtak, épúgy a halál és pokol 
tüzébe jutnak azok, akik kételkednek abban, 
hogy az Isten megadja a földön szükséges 
dolgokat. 

"Tehát nektek se azon járjon az eszetek, 
mit egyetek és igyatok, és ne nQfjyzoljalok; 
mert mindezek után a világ népei futkos
nak; a ti Atyátok azonban tudja, hogy 
ezekre szükségtek vagyon. Azonban keres
sétek először az lsten országát és az ő igaz
ságát, és ezek mind hozzáadatnak nektek.' 
Mivel önmagát atyánknak mondja, azt bizo
nyítja, hogy nem hiányzik szívéből az ér
tünk való gondoskodás, mik01 azt paran
csolja, hogy az égi királyságot keressük, 
minden mással kevésbbé törődjünk. Bármi 
égi segítségre szükségünk van, megígéri 
nekünk. 



14. Pünkösd utáni 15. vasárnapra.1 

"És történt, hogy azután egy Naim nevú 
városba méne és vele menének tanítványai 
és nagy népsokaság. Mikor pedig a város 
kapujához közeledett, íme egy halottat vi
vének ki, egyetlen fiát anyjának, ki özvegy 
volt." (Lk. 7, 11, 12.) E jelenet magában 
loglal minden szánalomra méltó érzés!. 
Hangosan jajgat az édesanya, miután meg
halt egyetlen fia; hogy már csak névleg 
anya, mert szülöttjét elvitte a halál. Egy 
fürt volt csak a szőlőtövön és ezt zúzta 
össze a halál vihara. Egyetlen támasza volt 
csak és ezt vitte el a közös halál. Olta
lom nélkül maradt az assz.ony és miután el
vétetett támasza, a saját életét se látta biz
tosnak. Egyetlen fia elvesztése után legki
sebb vigasza sem volt már. Kétszeres meg
vigasztalhatatlan fájdalom hasogatta. Senki 
sem tudhatta eloszlatni szomorúságát. Köny
nyei patakként folytak le az arcán. Elvisel
hetetlen volt a gyásza. Szíve, a fia alakjára 
gondolva, megszakadt a szeretettől. Már tel
jesen özvegy maradt. A legkeservesebb és 
legnyomorultabb helyzetben volt: férjétúl 
is, egyetlen fiától is meg volt fosztva. Az 

1 Aranyszájú Szent Jánosnak tulajdonított beszM: 
Az özvegy fiáról. P. G. 61, 789-794. 

Keresztény remeklrók. 14. 7 
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özvegyi név valóban szánalomraméltó: tele 
van gyásszal, sírással és bajjal. Senkinek se 
maradt a nézők kőzül száraz a szeme. 
Mindannyian sóhajtoztak. Nem tudták, kit 
gyászoljanak inkább; a halott fiút, vagy az 
élő özvegyet. Tévedtem azonban, miko.c "élő 
özvegyet" mondtam. Melyik özvegy él? 
Mert hogyha látszat szerint él is, (a mostani 
élet szerint beszélek, nem pedig az eljö· 
vendő szerint} mégis halott. Az özvegy 
ugyanis ebben az életben - ha ugyan tehe
tős, ezáltal enyhíti egy kevéssé a fájdalmat 
és így némi reménytől ujjáéled, - sebét 
gyógyítja, fájdalmát enyhíti, a gazdagság
gal megerősödik és közben-közben dlszik. 
Ha sok minden is gyötri és ha rablók állnak 
is útjában, mégis, ha nem fenyegeti a sze
génység, könnyebb a baj. 

A szűkölködő özvegy azonban a köny
nyek kikötője, a kísértések kútja, falnélküli 
város, víz nélküli forrás, sóhajtások anyja, 
a vidámság élősködöje, a szegénység úr
asszonya, a terméketlenség számadója, az 
éhség szomszédasszonya, fájdalom szövője, 
eltört bot, nehéz találkozás, keserű társ, 
alaktalan kép, magányos oszlop, gyökérte
len fa, fénytelen felhőcske, az egyház kü
szöbe különbözö imádságok kitalálója, el· 
lenségei vakmerő vádlója, aki kiáltva szól 
Istenhez, mint bosszúálló férfihez, aki min
dig készen tartja Isten haragját, aki szive 
keserűségében Istenhez küldött könyörgé
seivel, hóhérként verve mellét, kettéhasítja 
magát az eget is, hacsak nem tapasztalja 
gyorsan azokon, akik őt támadják, lsten 
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bosszúálló segítségét. Az ilyen gyermekei
től megfosztott, a főldön tehetetlen és párt
fogás nélkül élő özvegy az Istent minden 
hatalmával együtt haragra és bosszúállásra 
indítja azok ellen, akik nem akarják el
hinni, hogy Isten az özvegyek és árvák 
bírája. 

Ha pedig úgy hozza a wrs, hogy fia vnn 
az özvegynek, akkor gyönyörködik egy ki
csit a korában, táplálja a remény és a gyü
mölcsből erőt merít. Látja az ágat és banne 
a gyökeret öleli át. A szőlöt tartja kézben és 
közben azt szereti, aki ültette. Csak rész 
van a birtokában és azt hiszi, hogy az az 
egész. Az élőt karolja át és nem utálja a 
halottat. Fiának alakját öleli és az atya ar
cát képzeli el. Míg élt ez az ifjú, addig köny
nyebben viselte el az özvegy az élet viha
rait. Ha pedig megtőrténik, hogy az anyja 
életé~en hal meg a fia, bucsút mond anyjá
nak és apjához megy, ami evvel az özvegy
gyel esett meg, akkor az özvegy egyszerre 
érzi az egész fájdalmat. Mihelyt a fenn em· 
litett özvegy egyetlen fia meghalt és gyász
ruhát öltött az özvegy, azonnal vakmerő 
szavakat hangoztatva, Istent, szinte mint 
igazságtalant vádolva és mintha erőszakot 

szenvedett volna, káromló szavakkal kezdte 
megszólítani: Vajjon egyedül az én fiam 
volt-e terhére a világnak? MáSook sok gyer
mekük miatt nehéz helyzetben vannak és 
tőlem, aki egyedül vagyok, az .egyetlenem 
is elragadtatik? Én, nyomorult még élek. 
Férjem és fiam pedig meghaltak. Ki fog 
ezentúl engem megvigasztalni? Ki fog rólam 
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gondoskodni? úgy látszott, hogy belőle bi
zalmat meríthetek magamnak. Elég volt a 
szavát haHanom: anyam! Tehetetien gyer
mekként, vagyon nélkül hagyta őt nekem 
hátra az apja . .Es én özvegyen minden segít
ség nélkül, kezemmel láttam munkához, gon
dosan felneveltem őt, kétszeres és három
szoros ruhát készíttettem neki. Fizettem érte 
a tanítóinak és most, amikor már azt remél
tem, hogy élvezhetem ezeket a javakétt, a 
kísértések jégesőjét kapom. O, micsoda fúj
dalom! De mi teendő legyek? Kitaláltarn már. 
Temessenek el fiammal eggyütt. Erről bizto
sítom irígyeimet Rokonaim (legszívesehben 
lenyeltek volna, mert fiam volt} engedjétek 
meg nekem ezt mindnyájan, akik irigylitek 
sarjamat tőlem: én foglalom el a fiam sirját 
előre. Nevetséges lenne számomra még élni. 

Míg fájdalmában ezeket kiáltotta az öz
vegy, odaérkezett Krisztus, a mi Istenünk, 
aki míndent előre lát és mindent ismert, mi
előtt azt megteremtette; ugyanis: "Mielőtt 
megalkottalak anyád méhében ismertelek 
téged, mielőtt kijöttél méhe szájából, mcg
szenteltelek" (Jer. l, 5.), ott volt az árvák 
atyja és az özvegyek bírája, aki a könnye
ket örömre fordítja, aki Naim város kapuját 
templommá teszi és a halotti ágyat ·.lltd.rrá 
változtatja. Ahol a feltámadás ajándéka 
jelen van, ott az oltár dísze is. Ahol Isten 
Igéje kitárja a kezét, ott megy végbe a fel
támadás: az a kijárat ugyanis az áldozat 
helye és a kivitel pedig visszavezetés volt. 
Mit is mond az evangélista: Látván pedig öt 
Jézus, azaz az Udvözítő, az Istenige, Krisztus 
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megkönyörült rajta. Mit is látott? Látta a 
fiától és férjétől megfosztott özvegyet, öre
gen, meghajlottan, szétbont•ott hajjal gyá
szolva, hamuval behintett fejjel, elborult 
szemmel, dísztelen kendőjét széthasítva és 
a sóhajtástól kimerült keblét verve, már 
kiáltani se tudva tovább, magából egészen 
kikelten. 

J.lven helyzetben látta őt Jézus. Irgalmas
sá~tól indítva. e szavakkallépett hozzá: "Ne 
síri". O pedig, egészen átadva magát a 
gvásznak, mivel nem is ismerte jól azt. akt 
odaérkezett, a sirást abbahagyva az úrnak 
fgy válaszolt: "Azt mondod; ne sirjak? 
Ugyan micsoda vigasztalást hoza~z szá
momra? Ha az egész világot megmozdítanád 
e?ért. még akkor sem nyuitasz számomra 
semmi vigaszt. Mi VÜ!asztalna meg egy 
anyát iobban, mint a fia? Különösen, ha öz
vegv az anya és minden rem~nye az e~,?vet
len fia. Hogy érted tehát. hogy ne sfriak? 
Az idegenek gvászoJiák fiami\t és én nem 
foQok sírni? A kövek is sóhait01.nak és én 
foook halJQatni? Reménvern eltúnt. Jjletem
nek véQP. Megszúnt a bizaJmam, minden re
mF>nv nél'k:iil nézem az életet, telie~en kivet
köztem minden reményből. A halál learatta 
váro'k:ozásomat és engem minden segitsP-q 
nélkiil ha~,?yott. Engem itthagyott és őt el
rabolta. A Qvökeret meghagyta és levágta 
az áQot. Me9'k:egyelme7.ett a törzsnek és a 
(Jvönvön"i haitást mPoölte. Az örf'Qa~sznnyt 
élPthPn hagyta. az ifilí élPtet nPdiQ ldváQta. 
Sen'k:im sincs, akihez fordulhatnélc Ha lenne 
mA.c:ik fiam. akkor tudnám még mérsékelni 
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a gyászomat Az élő látása enyhítené a ha
lott felett érzett fájdalmat: Most 1Jedig mlvel 
semmi jó sem maradt számomra, minden 
örömtől meg vagyok fosztva. Ha a fiam ar
cát láttam, arcában atyjának régi képét pi.l
lantottam meg. Míg ó meg volt nekem, addig 
elképzeltem a férjemet és sohasem tartottam 
özvegynek magamat. Hiszen az, aki tőle szár
mazott, megvigasztalt bajomban és mivel az 
én szülöttem volt, engem jobban kiszolgált 
mint a férjem. Ha fájdalmam volt, ó volt a 
vigasztalóm. Ha szomorúság ült lelkemre, 
csókolgatva ölelte át, gyermeki szavával 
gyönyörködtetett; így üzte a szomorúság 
felhőjét. as te még azt mondod nekem: NP. 
sirasd fiadat? Ki vagy te, hogy így biztatsz 
engem?" 

Néhányan a tömegból hozzálépve, igy 
szóltak hozzá: "Asszony, hogy merészelsz 
ellentmondani Istennek? Az úr van itt, ő 
beszél hozzád. Lépj hozzá, kérj, könyörögj: 
nem ok nélkül van ugyanis ő itt jelen". Az 
asszony pedig, miután letörölte könnyeit, 
megigazította a ruháját, és befedte keblét, az 
Úr lábanyomához borult és igy válaszolt 
neki: "Add vissza a fiamat és megfogadom 
tanácsodat. Hiszen már öreg asszony vagyok, 
de Sárára gondolva reménykedni kezdek.". 
Erre Jézus lábához borulva, folytatta: "Bo~ 
csásd meg Uram szolgálód arcátlanságát és 
gyászomból fakadó szavaimat". Hiszen te 
ismered a fiait gyászoló anya fájdalmát: ez 
ugvánis a te rendelésed. Reménykedve ne
veltem fel e gyermekemet. Férjemet elvesz. 
teftem. add legalább ine fiamat. védi mPg 
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öregségemben, mert már elhagy erőm. Nem 
mondom, mint Márta: "Ha itt lettél volna, 
nem 'halt volna meg az én testvérem" (Ján. 
11, 21); hiszen már jelenléted is tölemeli lel
két és ha látszólag el is távozol, semmit sem 
mulasztasz. Egy keveset engedj meg 3zol
gálódnak, Uram. Te megsirattad Lázárt, akit 
halottaiból támasztottál fel és én nem fogom 
akkor megsiratni fiamat?" 

,.Es odamenvén illeté a kopo1s6t", az a 
Jézus, aki megérintette a hegyeket és azok 
füstölnek, "mire azok, kik viszik vala, meg
állának". "]js mondá: "Ifjú! kelj föl"; nyerd 
vissza az ifjúság érzetét és taposd el a halált. 
"Mondom neked, kelj fel", ne késlekedj fel
támadni; "En vagyok a feltámadás és az 
élet". (Ján. 11, 25.) Lázárt a sírból szólitottam 
ki és ő azonnal kiszállt a síremlékből, noha 
négy nap alatt szaglani is kezdett a sírban 
és a férgek bensejét eléggé megrágták. De az 
élet hangja a halottat megszimatolva, a már 
feloszlott testet visszaállította kellemes illa
túvá ... Téged azonban csak minap kapott 
el a halál: mondom neked, ne késlekedi fel
támadni. "En vagyok" ugyanis "a feltáma
dás." 

Az, akire az Úr nézett, halott volt és mégis 
ÚQV beszélt hozzá, mintha hallott volna. 
Mikor hall a halott? Es mit beszél az úr? 
"Mondom neked, kelj fel". "Es lelüle a ha· 
/ott". Úgy, hogy a tömeg, mely mindezt látta, 
szinte halottra vált: először a hitetlenségük, 
másodszor pedig a tények igazsága miatt. 
:Miért ül csak fel, miért nem uQrott fel? Azért, 
hogy ne gondol i anak mindannyian vala-
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milyen színleges feltámadásra és ne lássék 
az egész csak a képzelet játékának. Mintha 
azt mondta volna az úr: Most tinéktek, akik 
hallgattok engem, bebizonyítom, hogy ez 
ugyanaz az ifjú, aki nemréggel ezelőtt meg
halt. Es Jézus kitárva kezét, megfogta a7. 
előbb még halottat és élve adta vissza anyjá
nak. Az anya, miután visszakapta fiát, öröm 
és hitetlenkedés között hányódott. Orült fiil 
feltámadásának. Nem hitt azonban és gon
dolkodott az eseten. Gondosan megvizsgálta 
a fiát. Kezével tapogatta meg, szeme ál1ását 
figyelte, orrát, kezét, homlokát, arcának 
alakját, két kezét, lábát; azaz az egész testét 
megnézte. Magában vívódott, mondván: Vaj
jon nem tévedek-e? Vajjon nem más van-e 
a kezem között? Vajjon nemcsak vígasztalá
somra, - gyászam enyhítésére és nagy fáj
dalmam csillapítására - cselekedett-e Jézus 
fiam halálakor ravaszul és nem adott-e át 
nekem más valakit, hogy megszüntesse bána
tomat? Semmi ehhez hasonló dologra ninrs 
tanum. Sohasem láttam ilyet, s azok közül, 
akik velem vannak, senki sincs, aki ilyet 
látott volna. Sohasem láttak még a halottas 
ágyon olyan halottat, akit aztán feltámasz
tottak.- Fiához pedig így szólt: mondd meg 
nekem, ne félj, te vagy-e, az én fiam? Mondd: 
ismersz-e engem? tudtad-e ki vagyok? meg
ismersz-e, hogy én vagyok, aki téged e vi
lágra hoztalak? Megismerem az alakot, de 
nem hiszek a valóságnak. A szem azt kiáltja, 
S7emfény mutatja, a szempillák nyiltan hir
detik, a hallás megegyezik, az orra is bizo
nyítja, az ajkak mondják és a testalkata hir-
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deti. Mozgasd a nyelvedet kedvesem, mu
tasd meg az élet jeleit. Az öröm felkavarta 
lelkemet; látlak téged és visszatartom maga
mat. En hordtalak téged ölemben, én szoptat
talak téged csecsemőkorodban. Mondd meg 
nekem, te vagy-e az én fiam? Ne félj tőlem. 
Mihelyt pedig minderről megbizonyosodott, 
gyásza örömére, sírása Isten dicsőítésére vál
tozott és jobbjával fiát fogva, a városban 
mindenkihez odalépve, fennhangon kiáltotta: 
"Magasztaljátok az Urat velem, dicsérjük 
nevét együttesen (Zs. 33, 4), mert feltámasz
totta halott fiamat, mert körülsáncolta az 
öreg szőlőtövet és azt, aki nemrég már nem 
volt anya, ismét anyává tette és a könnyek 
forrásait kiszárította: dícsérjétek nevét mind 
örökké, mivel dicsőség illeti meg őt mind· 
örökön örökké. Amen. 



15. Pünkösd utáni 16. vasárnapra.1 

"Történt, hogy mikor Jézus szombaton 
egyik föfarizeus házába ment enni, azok 
szemmel tarták őt" stb. (Lk. 14, 1. stb.) -
Ahányszor csak olvassuk, hogy az úr meg· 
jelent a lakodalmakan és ldkomákon, azt 
nem úgy kell értenünk, mintha talán Krisz· 
tus ezzel szórakozást keresett volna. Igy 
vélekedtek az irástudók és farizeusok, kik 
azt mondták, hogy az úr borivó s a vámo
sok barátja. Tudnunk kell, hogy mélységes 
ok miatt tette: a lelkek megnyerése ked
véért. Amint ugyanis a tapasztalt halász és 
okos vadász és madarász ott feszíti ki háló
ját, ahol sok hal, madár vagy vad szakott 
összejönni, mert a sokból könnyebb fogni; 
igy tett az Úr, ki tanitásának hálóját ott 
szokta kifesziteni, ahol többen összejöttek, 
hogy a sok közül néhányan belekerüljenek 
a hit h4lójába. Ezért nem vonakodott meg
jelenni a lakodalmakan és lakomákon. "Mi
kor Jézus szombaton egyik főfarizeus há
zába ment enni, a'Zok szemmel tarták őt:· 

Figyelték, nem gyógyít-e szombaton, vagy 
nem tesz-e vagy mand-e valami olyat, ami
ben fennakadhatnak. Figyelni valakit jó és 

1 Halberstadti Szent Haymo 129. beszéde. P. L. 118, 
688-93. 
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rossz értelemben lehet; jó értelemben, mint 
az apostol mondja: "Figyelmezzetek azokra, 
akik a szerint élnek, amint példát adtunk 
nektek". (Fil. 3, 17.) Ez azt jelenti, azokat 
kövessétek, akikról látjátok, hogy a szerint 
élnek, amint nektek tanítottam. Rossz érte
lemben is lehet figyelni valakit, amint ki
tűnik a próféta szavaiból: "Les a bűnös az 
igazra, reá fogát vicsorítja". (Zsolt. 36, 12.) 
A mi esetünkben sem jó, hanem rossz érte
lemben kell vennünk: "És azok szemmel 
tarták őt". Azért figyeltek, mert gáncsolni 
akarták, s nem azért, mert követni. 

"2s íme előtte vala egy vízkóros ember." 
A vízkórság súlyos nyavalya, mely hólyag
bajból ered, s felpuffadással és rossz szagú 
kileheléssel jár. Jellemzi a vízibeteget, 
hogy minél többet iszik, annál jobban szom
jazik. Ép ezért fösvényt is szimbolizálhat a 
vízibeteg. Amint ugyanis a vízibeteg minéi 
kövérebb, annál gyengébb: igy a fösvény 
is: minél jobban dúskálkodik gazdagság
ban, annál több benne a hiba. S amint a 
vízibeteg annál szomjasabb, minél többet 
iszik, úgy a fösvény is, minél többet szerzett 
meg a kívánt gazdagságból, annál többre 
ösztönzi égő vágya. Tömören és szépen 
fejezi ki valamelyik költő: ,,Együtt nő a 
vagyonnal a pénzvágy". Helyesen mondja 
valaki: A fösvénynek fillérje sincsen. Amint 
ugyanis a bölcset az egész világ gazdagítia, 
a fösvénynek csak fösvénységét növeli; 
mert bármit lát, lelkében megkívánja, s meg 
szeretné szerezni. Más kárát a maga szeren
cséjének tartja, amint Salamon mondja: "Ki 
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pénzre éhes, nem telik be pénzzel, s aki sze
reti a gazdagságot, nem veszi annak hasz
nát". (Préd. 5, 9.) Találóan jelenthet aztán a 
vízibeteg élvezethajhászt is. Mert amint a 
vízibeteg annál inkább szomjazik, minél 
többet iszik, így az élvezethajhász is, minél 
többet engedett meg testének, annál jobban 
ég új élvezetek után. Róluk mondja a pró· 
féta: ,.Szennyükben senyvednek a barmok". 
(Joel, 1, 17.) 

,.Es megszálalván Jézus, kérdé a törvény
tudókat és farizeusokat, mondván: Szabad-e 
szombaton gyógyítani? Ezek pedig hallga
tának." (Jn. 14, 3-4.) Az úrnak eme fele
lete arra vonatkozik, amit fentebb mond
tam: ,.És azok sz emmel tarták öt". Nem 
kérdésükre felelt ezzel, hanem gondola
taikra. És mély bölcseséggel úgy intézte a 
kérdést, hogy figyelöi ne találjanak rá 
alkalmas választ. Ha ugyanis azt monda
nák: szabad szombaton gyógyítani, sze
mükre lehetne hányni, hogy akkor miért 
figyelik, hogy gyógyít-e szombaton. Ha meg 
azt mondanák: nem lehet, azzal lehetne ér· 
velni ellenük, hogy merik szombaton sza
marukat vagy ökrüket itatni vezetni. Mivel 
nem tudták, mit mondjanak, hallgattak. 
Nemcsak ezen a helyen szaritotta így meg 
gáncsolóit, hanem másutt is elégszer, mint 
pl. a házasságtörö asszony (Jn. 8), az adópénz 
(Mt. 22) esetében, vagy mikor azt kérdezték 
tőle: ,.Micsoda hatalommal müveled eze
ket?" (Mt. 21, 23.) Igy felelt: csak egyet 
mondjatok meg nekem, s én is megmon· 
ctom, mely hatalomnál fogva teszem ezeket. 
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Ha nem mondjátok meg, én sem mondom 
meg nektek, mily hatalomnál fogva teszem 
ezeket. Mondjátok hát meg: János kereszt
sége az égböl volt-e, vagy az emberektóL 
Ezek így gondolkodtak magukban: ha azt 
mondjuk: az égböl, azt fogja mondani ne
künk: hát akkor miért nem vettétek fel. Ha 
meg azt mondjuk, hogy emberektól való, a 
Jánostól megkeresztelt. tömeg megkövez 
bennünk. Igy hát mivel nem tudták, mit 
feleljenek, hallgattak. Ep így e helyt sem 
találtak helyes feleletet, hallgattak, betel
jesítvén a jqvendölést: "Orvendezik akkor 
majd a király az Istenben, kik reá esküsz
nek, diadalmaskodnak valamennyien, mert 
elnémul a szája azoknak, kik gonoszat be
szélnek". (Zsolt. 62, 12.) De mivel az Úr 
gyakran a hálátlanoknak is kimutatja bö
kezűségének jóságát, méltán következik: 
"Akkor ö fogván amazt, meggyógyítá és el
bocsátá". (Lk. 14, 4.) A fösvények szeme
láttára gyógyította meg a vízibeteget, hogy 
míg egyben megorvosolta a test betegsé
gét, sokakban a lélek baját gyógyítsa meg. 
Az ö fösvénységüket gyönyörű hasonlattal 
rótta meg az úr: "Es szólván nekik, mondá: 
Ha valakinek közületek szamara vagy ökre 
kútba esik, nem húzza-e ki azt rögtön szom
batnapon? Es erre nem tudtak felelni neki". 
(Lk. 14, 5-6.) Mintha csak azt mondaná: ha 
ti kútba esett állatotokat oly gyorsan igye
keztek kimenteni, nem az állat miatt, hanem 
a ti kapzsiságtok mlatt, mennyivel inkább 
kell nekem az állatnál sokkal becsesebb em
bert, Isten képmását szombatnapon meggyó-
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gyítani, mikor könnyebb az embert szóval 
meggyógyítani, mint az állatot a kútból ki
húzni. 

Imént azt mondtuk, hogy a vízibeteg fös
vényt ábrázol. Helyesen hasonlítjuk a fös
vényt kútbaesett állathoz, mivel a vízibeteg 
betegesen tele van nedvességgel. Mikor 
ugyanis valakit megszáll a fösvénység be
tegsége, olyan, mintha a szomjas kútba esik. 
Nagy bűn hát a fösvénység, elveszi a hitet, 
megszünteti az egyetértést, megsérti a sze
retetet, ezernyi bűnt szül, mint az aposto] 
is mondja: "Minden bajnak gY,ökere ugyanis 
a kapzsiság: ahhoz szegődve, jó néhányan 
eltévelyedtek a hittől, és sok gyötrelembe 
verték magukat". (I. Tim. 6, 10.) A gazdag
ság miatt felfuvalkodott pedig nem tud a 
szűk úton a mennyországba jutni, amint az 
úr mondja: "Mert könnyebb a tevének a 
tű fokán átmenni, mint a gazdagnak Isten 
országába bejutni". (Lk.18,25.) Erről mondja 
az apostol Timotheusnak: "E világ gazda
gainak hagyd meg, hogy ne legyenek fenn
héjázók, ne bizakodjanak a bizonytalan gaz
dagságban, hanem az élő Istenben, ki bősé
gesen megad nekünk mindent, amivel 
élünk". (I. Tim. 6, 17.) Mert akik gazdag
ságra vágynak, az ördög kísértésébe és 
hálójába esnek, és sok haszontalan vágy 
támad bennük, amelyek az embert pusztu
lásba és kárhozatha döntik. Kettős büntetés 
vár a fösvényre, itt a földön verejtékkel 
szerzi meg vagyonát a szerencsétlen, a más
világon pedig kínzások közt szenvedve fog 
ugyanerről számotadni, mint Jakab apostol 
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mondja: "Most már gazdagok! sírjatok jaj
veszékelve a nyomorúságokon, melyek reá
tok következnek. Gazdagságtok megrothadt, 
ruháitokat megemésztette a moly. Aranyo
tok és ezüstötök megrozsdásodott és rozs· 
dája a bizonyság lesz ellenetek és meg
emészti testeteket, mint a tűz". (Jak. 5, 
1-3.) A fösvénységnek ugyanis nincs szíve, 
atyját, anyját nem ismeri, a hitet és barát
ságot nem tartja, rokonain nem könyörül, 
sőt idegenként kezeli, ahogy Salamon 
mondja: "A könyörületes ember magával is 
jót tesz, a kegyetlen pedig rokonait is el
taszítja". (Péld. 11, 17.) 

"A hivatalosoknak pedig példabeszédet 
monda észrevévén, miként válogatják az 
első üléseket, így beszélvén hozzájuk: Mi
kor lakodalomba hívnak, ne ülj az első 

helyre." (Lk. 14, 7-8.) Ami e szavak betű
szerinti értelmét illeti, a bölcs és tapasztalt 
ember életét és szokásait foglalja össze. 
Mert nagyon helyes életelv az, hogy a hi
vők egymást megbecsülik, tiszteletben egy
mást megelőzik. Ezt parancsolja Péter apos
tol is: "Mindnyájan pedig alázatosságot ta
nusítsatok egymás iránt". (I. Pét. 5, 5.) Mert 
amilyen megtisztelő, ha valakit feljebb tes
sékelnek, ép oly csunya az utolsó helyre 
utasítani ·azt, aki meggondolatlanul az első 
helyre ült. Salamon tanításaszerint is: .,Mert 
jobb, ha mondják neked: Jer ide feljebbi 
Minthogy megalázzanak a fejedelem előtt". 
(Péld. 25,· 7.) Ami pedig a lelki értelmet 
illeti: gyakori a Szentírásban, hogy az Egy
ház és Krisztus közt levő kapcsol~tot me-
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nyegzönek nevezi; ilyen pl.: "Hasonló a 
mennyek országa egy királyemberhez, ki 
menyegzöt szerze fiának". (Mt. 22, 2.) Me
nyegzőkön ketten egyesülnek, a vőlegény 
és menyasszony. A völegény itt Krisztus, 
amint Szent János mondja: "Akié a meny
asszony, az a völegény". (Jn. 3, 29.} A meny
asszony pedig az Anyaszentegyház, akinek 
a próféta által mondja az úr: "Eljegyezlek 
magamnak annak rendje és módja szerint 
jósággal és szeretettel". (Oz. 2, 19.) A vö
legény nászágya a Szüz méhe volt, amint a 
zsoltáros mondja: "Olyan, mint a völegény, 
ha kilép nászházából". (Zsolt.18, 6.) E há
zasság ünneplői az apostolok voltak; ezek
ről mondja az írás: "Csak nem gyászolhat 
a násznép, míg velük van a völegény?" 
(Mt. 9, 15.) Ezen a menyegzőn az szerenesés 
résztvenni, aki a hit által meghíva alázato
san, jámborul és szentül él az Egyházban. 
Jól mondja a Szentírás: "Ne ülj az első 
helyre". Az utolsó hely szeretete ugyanis 
alázatos lélekre vall. Lelki értelemben tehát 
az foglalja el az utolsó helyet, aki magát 
lélekben windenkinél kisebbnek és méltat
lanabbnak tartja, mivel belátja, mennyien 
vannak nála nemcsak szentebbek, hanem 
bölcsebbek is. 

Erről mondják a következő sarok: "Ne
hogy ha náladnál előkelőbb ember volna 
meghíva, oda jövén az, ki téged és őt meg
hívta, azt mondja neked: Adj helyet ennek". 
(Lk. 14, 8-9.) Gyakran megesik ugyanis,, 
hogy valaki elbizakodottsága miatt a töké
letesség magasabb fokáról visszaesik, mert 
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megengedi az Isten, hogy a test kívánsága 
vagy más bűn erőt vegyen rajta, mivel el
bizakodott, s gőgös volt a lelke. S az embe
rek ilyenkor lenézik, amint az Irás mondja: 
S akkor szégyenszemre az utolsó helyet 
kelljen elfoglalnod". (Lk. 14, 9.) Igy tőrtént 
Saullal is, akinek gőgjében azt mondta az 
Úr: "Nemde, noha kicsiny is voltál a magad 
szemében, Izrael törzseinek fejévé lettél és 
az úr Izrael királyává kent fel téged ... 
Mivel tehát megvetetted az Úr szavát, azért 
az Úr is megvetett téged, hogy ne légy to· 
vá bb király". (I. Kir. 15, 17-23.) De miután 
megtiltotta azt, mit nem szabad tennünk, 
kegyes Megváltónk igyekezett kijelenteni 
azt, amit meg kell tennünk. Ezért folytatta: 

"Hanem mikor meghívnak, eredj, teleped
jél az utolsó helyre, hogy mikor jövend, ki 
téged meghívott, azt mondja neked: Bará
tom! menj feljebb." (Lk. 14, 10.) Tehát akit 
alázatosnak talál, a barát nevével boldo
gítja és hívja, hogy üljön előkelőbb helyre. 
Mert amint Péter apostol tanítja: "Isten a 
kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pe
dig kegyelmet ad". (l. Pét. 5, 5.) És szépen 
folytatja evangéliumunk: "Akkor dicsősé
ged leszen az egész asztaltársaság előtt' . 
(Lk. 14, 10.) Ezzel azt akarja mondani, hogy 
ezt a dicsőséget nem itt a földön kell keres
nünk. Majd kifejezi az úr a példabeszéd 
értelmét: "Mert mindaz, aki magát fölma
gasztalja, megaláztatik, és aki magát meg· 
alázza, fölmagasztalta tik". (Lk. 14, 11.) Itt 
meg kell jegyeznünk, hogy nem egyszerűen 
azt mondta: Ki magát megalázza, felmagasz-

Keresztény remeklrók. 14. 8 
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taltatik, hanem: mindenki, -:tki magát fel
magasztalja, megaláztatik, és ki magát meg
alázza, felmagasztaltatik. Vannak ugyan, 
akik felmagasztalnak a földön is, s a más
világon is. Ilyen volt Dávid, Ezechiás és 
Josias, és mások, kik dicsőségben éltek e 
világban, s még több dicsöségben részesül
nek a másvilágon. Mások megaláztatnak itt 
is, és a másvilágon is, mint pl. a gőgös sze
gények, és azok, akik bűneikért már e föl
dön bűnhödnek, s a másvilágon is örökre 
bűnhödni fognak; ilyen volt Heródes, An
tioches és sokan mások, akikről írva van: 
"Zúzd össze őket kétszeres csapással!" (Jer. 
17, 18.) Mások itt a földön fölmagasztaltat
nak, s a másvilágon megalázté.tnak, amilye
nek a gőgös gazdagok, akik az írás szava 
szerint: "Jólétben töltik napjaikat s egy pil
lanat alatt szállnak az alvilágba". (Jób 21, 
13.) Mások itt a földön megaláztatnak, de a 
másvilágon felmagasztaltatnak, amilyenek 
a jámbor szegények, és kü1.önösen azok, 
akik J,stenért mindenüket elhagyták, és ön
kéntes szegénységgel önmagukat megaláz
zák, hogy méltók legyenek arra. hogy a 
másvilágon felmagasztaltassanak. 

Szeressük hát e világon az alázatosság 
erényét, hogy méltók legyünk arra, hogy a 
másvilágon az úr felmagasztaljon mink.et. 
Kövessük annak a nyomdokait, aki azt 
mondja: "Tanuljatok tőlem, mert szelíd 
vagyok és alázatosszívű; és nyugalmat talál
tok lelketeknek". (Mt. 11, 29.) Valóban alá
zatosnak pedig azt tartjuk, aki állandóan 
érzi, hogy por és hamu, s Ábrahám pátriár-
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kával mondja: "Hadd száljak Uramhoz, 
noha por és hamu vagyok". (I. Móz. 18, 27.) 
Az alázatosságot nemcsak testünkön, hanem 
lelkünkben is őriznünk kell, annak a példája 
szerint, ki királyi székben mondta: "Teljes 
megalázás ért, Uram, engem, kelts életre, 
amint megigérted". (Zsolt. 118, 107.) Az alá
zatosság ugyanis a bölcseség mestere, amint 
a próféta is tanusítja: "Jó nekem, hogy meg
aláztál engem, hogy megtanuljam rendele
teidet". (Zsolt. 118, 71.) Valaki tehát minél 
jobban megalázza magát Istenért, annál fen
ségesebb lesz a másvilágon, amint Péter 
apostol mondja: "Alázzátok meg tehát ma
gatokat az Isten hatalmas keze alatt, hogy 
felmagasztaljon titeket a látogatásnak ide· 
jén". (I. Pé t. 5, 6.) 



16. Pünkösd utáni 17. vasárnapra.1 

"A farizeusok pedig hallván, hogy elné
mította a szadduceusokat, egybegyülének, 
és kérdé őt közűlűk egy törvénytudó, kísért· 
vén őt: Mester! melyik a nagy parancsolat 
a törvényben?" (Mt. 22, 34--35.) 

Az evangélista ismét megokolja, miért 
kellett elhallgatniok és egyben megemlíti 
merészségüket. Hogyan, mi módon? El kel
lett hallgatniok, mégis újra nekik állt fel
jebb. Csendben kellett volna marodniok, de 
az előzőhöz hasonlóan ismét vitatkozni 
akartak. Jó alkalom volt nekik a törvény
tudó. Nem tanulni akartak. hanem meg
kísérteni. "Melyik a nagy parancsolat?·' 
Tudott dolog, hogy a nagy parancsolat ez 
volt: "Szeressed a te Uradat Istenedet". Sej
tették, hogy jó ürügy lesz nekik Krisztus 
szavainak helyesbítése, mert nyiltan meg
vallja, hogy ó Isten. Ezért volt az egész kér
dezés. 

Mit tesz Krisztus? Rájuk bizonyítja. hogy 
miért jöttek, hogy nincs bennük szeretet. 
A gyűlölet felemészti őket. Az irígység 
hatalmában vannak. "Mondá nekik Jézus: 
Szeressed a te Uradat lstenedet teljes szí-

t Aranyszájú Szent János 71. beszéde Szent Máté 
evangéliumához. P. G. 58, 661-666. 
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vedből és teljes lelkedből és teljes elméd
ből. Ez a legnagyobb és első parancsolat. 
A második pedig hasonló ehhez: Szeresd 
felebarátodat, mint tenmagadat." (22, 38-
39.) 

Miért hasonló ehhez? Mert amannak útját 
egyengeti, amaz pedig ezt jobban megerő
síti. ,.Mert mindaz, aki gonoszt cselekszik, 
gyülöli a világosságot és nem megy a vilá
gosságra." (Ján. 3, 20.) És ismét más helyen: 
,.Igy szól szívében az esztelen: nincs lsten". 
(13. zs. 2.) és (52. zs. 1.) .,Minden bajnak 
gyökere ugyanis a kapzsiság: ahhoz sze
gődve, jónéhány an eltévelyedtek a hittől." 

(Tim. 1. 6, 10.) ,.Ha engem szerettek, paran
csaimat tartsátok meg." (Ján. 14, 15.) Min
dennek kútfeje: Szeressed Uradat lstenedet 
és Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. 
Ha szereted az Istent, szereted telebaráto
dat is. ,.Simon, János fia! szeretsz-e engem? 
Felelé neki: Igen, Uram!, te tudod, hogy 
szeretlek téged. Mondá neki: Legeltesd az 
én bárányaimat." (Ján. 21, 16.) 

A felebarát szeretete azt eredményezi, 
hogy megtartsuk a törvényeket. Ezért jog
gal mondja: ,.E két parancsolaton függ az 
egész törvény és a próféták". (40.) 

Most is úgy cselekedett, mint eddig sza
kott tenni. Ott megkérdezték, mi a véle
ménye a feltámadás módjáról. Megmagya
rázta nekik, de többet adott nekik, mint 
amennyit kérdeztek. Most is az elsőt kér
dezték, de a másodikat is megmondja, mert 
nincs hátrább dZ elsőnél, (mert a második 
hasonló ehhez). Kifejti nekik, hogy miért 
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kérdezték öt: gyülöletbőL "A szeretet nem 
féltékeny." (Kor. I. 13, 4.) Szavaival bizo
nyítja, hogy a törvénynek is, a prófétáknak 
is engedelmeskedik. De honnan van, hogy 
Máté szerint kísértésből kérdezték meg. 
Márk szerint pedig ó kérdezett. "Jézus pe· 
dig látván, hogy okosan felelt, mondá neki: 
Nem messze vagy az Isten országától." (Mk 
12, 34.) Mégsem ellenkeznek, hanem szépen 
összhangban vannak. Először kísértésből 

kérdezte az Urat. Mikor ügyesen felelt, 
akkor kapott dícséretet. Nem az elején di
csérte meg, hanem mikor azt mondta, hogy 
a felebarátot mint önnönmagát szeretni 
többet ér minden égő és egyéb áldozatnál. 
Ekkor mondta neki: Nem messze vagy az 
Isten országától. A kicsiny, jelentéktelen 
dolgokat elmellőzi, és a nagy parancsolat 
érdekli. Minden egyéb e miatt van: a szom
bat és a többiek. Azért nem telJesen meg 
illető dícséretet mondott, hanem kevésbbé 
tökéleteset. Mikor azt mondja: Nem messza 
van, jelzi, hogy valami még közben van. Igy 
majd kutatni kezdi az akadályt. 

Mikor a törvénytudó így felelt: "Egy czz 
lsten és nincs más rajta kívül". (Mk. 12, 32.), 
megdicsérte. Ezen ne csodálkozz! Ebből meg
tanulhatod, hogy a hozzáfordulók vélemé
nyére hogyan válaszol. ~s ha ezerszer i3 
azt állították Krisztusról, hogy méltatlan az 
ó nagy híre, azt mégsem merték mondani, 
hogy egyáltalán nem Isten. Miért dícséri 
meg tehát a törvénytudót, mikor azt 
mondja, hogy az Atyán kívül nincs Isten. 
Talán azért, hogy így megerősítse, hogy ö 
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nem Isten? Távollegyen ez a gondolat! Nem 
jött még el az ideje, hogy felfedje istensé
gét. Meghagyja előbbi véleményeben. Meg
dícséri, mert az ősi igazságokat szépen 
tudja. Majd alkalmas lesz ezzel az Újszövet
ség igazságaira. Alkalmas időben azt is 
befogadja. Egyébként is ez a gondolat: Egy 
az Isten és nincs más rajta kivül, az ószö
vetségben, de mindenütt is, nem a Fiú meg
tagadását jelenti, hanem a bálványoktól 
megkülönböztetést. Egészen biztos, hogy 
mikor megdicséri, ebből a szempontól érti 
dícséretét. 

Mikor megkapta a választ, igy kérdezett 
tőle: "Mit tartotok ti a Krisztus felől? Ki fia~ 
Felelék neki: Dávidé". (42.) Látod, ennyi 
csoda, ennyi jel, ennyi kérdezősködés után. 
dícséri meg, hogy így felel. Mikor már hány
szor bizonyította tetteivel, hogy egyforma 
az Atyával. Azért tette mindezt, hogy ne 
mondhassák róla: csodákat müvelt ugyan, 
de ellentétben van a törvénnyel és ellen 
sége az Istennek. 

Azért kérdezett ilyen sokat, hogy titok· 
ban rávezesse őket istenségének megval
lására. Először tanítványait kérdezte, mit 
mondanak mások; utána pedig ezeket. De 
ezeket nem úgy, mint a tanítványait. Ezek 
könnyen azt mondhatták volna, hogy ó 
csaló és alávaló, mert mindent bátran ki
mond. Ezért akarja tudni a saját vélemé· 
nyüket. Mikor szenvedéseire készült, meg· 
említi azt a prófétálást, mely világosan 
Istennek nevezi öt. De ne~ ötletszerúen, 
elöráncigá!va, hanem megfelelő okkal be· 
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szél róla. Előbb megkérdezi őket, mert nem 
helyesen feleltek személye felől (azt mond
ták ugyanis, hogy ő egyszerűen <:.mber). Ki
javítja szavaikat, tanuul hozza Dávidot, aki 
őt I·stennek nevezte. Azok azt hitték, hogy 
csak ember, azért mondták Dávid fiának. Az 
úr azonban az igazságot mondja meg, azért 
hivatkozik a prófétára. Az Yilágosan meg
mondja, hogy ő az Úr, az Isten Fia, hogy 
egylényegű az Atyával. De nem elégszik 
meg ennyivel. Hozzámondja a folytatást is, 
hogy megrémítse őket: Míg nem teszem 
ellenségeimet lábaim zsámolyává. Igy 
akarja őket észretéríteni. 

Figyeld meg jól, hogy mit mond még. Nem 
akarja, hogy hízelkedésnek, puszta emberi 
véleménynek minősítsék szavait, ezért így 
folytatja: "Miképpen hívja tehát őt Dávid 
lélekben Urának, mondván: Moridá az Or az 
én Uramnak: UJj az én jobbomra, míg ellen
s{:geidet lábaid zsámolyává teszem? Ha tellát 
Dávid őt Urának hívja, hogyan lehet 6 annak 
fia?" (43-45.) Látod, milyen óvatosan hozza 
elő a róla szóló idézetet, híradást? Először 

megkérdezi: Mit tartotok ti a Krisztus felől'? 
Ki fia? Kérdésével feleletre akarja szoríta.ni 
őket. Mikor feleletül kapja; Dávidé, dkkor 
a fentebbit mondja, de ismét kérdés alakjá
ban: Miképpen hívja tehát öt Dávid lélek
ben urának? Talán attól tartott az Úr, hogy 
megsértődnek cáfolatán. Utána nem azt kér
dezi: mi a véleményetek rólam, ~1anem: 

Krisztusról. Ezért szólnak bátortalanul az 
apostolok a következőkben: ,.Hadd szóljak 
hozzátok bátran Dávid ősatyjáról. ö meg-
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halt, eltemették". (Ap. cs. 2, 29.) Az úr is 
kérdés-felelet formájában vezeti az igazságra 
öket: Miképpen hívja tehát öt Dávid lélek
ben urának, mondván: Mondá az úr az én 
Uramnak: Ulj az én jobbomra, míg ellensé
geidet lábaid zsámolyává teszem. Ha tehát 
Dávid öt urának hívja, hogyan lehet ő annak 
fia? Nem tagadja meg, hogy Dávid fia. Tá
volról sem. Pétert sem feddelte rr1eg emiatt 
Csak helytelen felfogásukból &karta ki
emelni őket. Mert ezzel: hogyan lehet ő 

annak fia? azt akarja mondani: Nem úgy, 
ahogyan ti gondoljátok. Ök azt gondolták, 
hogy csak Dávid fia, de nem egyúttal úr is. 
A kapott felelet után óvato.;an hozzáteszi: 
Ha tehát Dávid öt urának hívja, hogyan 
lehet ő annak fia? 

A tőle hallottakra semmit sc feleltek. 
Nem akarták megismerni azl, amire pedig 
nagy szükségük lett volna: hogy ő Dávid 
ura. Nem nyiltan mondta ezt sem, hanem a 
próféta segitségével. Egyébként hem hitték 
volna neki és elvetették volna szavait. Az 
Úr nagyon vigyázott, hogy semmit, még cse
kélyt, jelentéktelent se mondjon magáról, 
mert megbotránkoztatta volna öket. Ez és 
sok egyéb oka volt, hogy eszükhöz mért 
feleletet adjon. 

Ezért vezet az igazsághoz most is kérdés
felelet alakjában. Igy el tudja rejteni dicső
ségét. Nem mindegy, hogy kérdezöi zsidók 
Uráról vagy Dávidéról hallanak-e. Vizsgáld 
csak velem ezt a finom különbséget.! Mikor 

1 A 7.sidók Ura: az ószövetség Istene, akit n három 
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azt mondja: egy az úr, akkor magáról is 
beszél, mert ő az Úr, a próféták szerint, nem
csak cselekedetei mlatt. Bebizonyítja, hogy 
ezek miatt jogot tart - Míg ellensé~eidet 
lábaid zsámolyává teszem - arra, hogy a 
fiút egyformának tartsák az atyával és egy
ként tiszteljék. Ezzel végét is veti a beszél
getésnek. Mély, súlyos gondolaéok. Alkal
mas e beszélgetés arra, hogy elhallgattassa 
őket. Erre el is hallgattak, de nem maguk
tól, hanem azért, mert nem tudtak mit fe
lelni. Nagyszerű leckét kapták ezzel a jö
vőre. ,.És senki sem tudott neki egy szót 
sem felelni, sem nem merte ót senki többé 
attól a naptól kérdezni." (47.) Ez azonban 
nincs hasznára a tömegnek. Ezért ettől 
kezdve ahhoz fordul szavaival. Elűzte a far
kasokat, leleplezte cselvetésükel. Ezeknek 
nem volt hasznuk ebből, mert hi(l öntetszel
gés súlyos béklyóiban vannak. Súlyos és 
sok alakban jelentkezik ez a baj. Egyesek 
hatalomra vágynak ennek hatására, mások 
vagyont hajhásznak, ismét mások vezér
ségre törnek. Ez a súlyos ba i másoknál az 
irgalom és önmegtagadás, az ü.aádság P.s 
tanítás álarcában jelentkezik 

Sok feje van ennek a vadállatnak. Nem 
cs·oda, ha másoknál is hiú öntetszelgésre va
dásznak. De hogy éppen a böjt és imádság 
formájában akarják felfedezni, ez ostobaság, 
és sírni lehet rajta. Beszéljük meg az elkerü-

személy megkülönböztetése nélkül ismertek meg a 
zsidók. Dávid Ura, az evangelium s7erint ugyaMz, 
aki egyuttal Dávid fia. Ez a szó dlkalmas arta, hogy 
.~ második isteni SZf'JT'élyre terelje a figyelmet. 
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lés módját, hogy vád ne érjen bennünket. 
Kikhez forduljunk először? A pénzsóvárok
hoz vagy a ruha imádóihoz; a hivatalra tör
tetőkhöz vagy másokat kioktatókhoz? vagy 
akik testük szépségében, cicomában, durva
ságban, emberszeretetben, irga~asságban, 
haszontalanságban dicsekszenek? Vagy akik 
még halálukban és a halál után is ezt ioly
tatják? Már említettem, hogy nagyon bonyo
lult ez a betegség, még az életünkön túl is 
tart. Kikhez forduljunk hát először? Nem 
lehet egyetlen beszédben megfelelni vala· 
mennyinek. Ha megengeditek, azokról be
szélek, akik az alamizsnálkodást használják 
fel fitogtatásra. Azt hiszem, jó lesz. Szeretek 
erről beszélni és nagyon sajnálkozom, mikor 
ilyent látok. Ezt a hiú öntetszelgést olyan
nak látom, mint egy· királylányt megrontó 
dajkát. Táplálja ugyan, de gyalázatra és 
rosszaságra csábítja. Atyja megvetésére ta· 
nítja. Aljas, semmirekellő férfiak előtt tet
szelegteti. Olyan bűnös és hiú piperkőckö
désre készteti, amilyent azok akarnak, de 
atyja mindenképpen elvet. 

Nézzünk körül tehát ennek házatáján és 
a bőkezűségben tetszelgőkből vonjunk tanu
ságot, a többire is. Először is az ilyen elköl
tözik az atyai házból. Atyja még azt is meg
tiltja, hogy valaki titokban ránézzen, ez a 
szenvedély pedig a sz.olgák felé sodorja, 
akik nem is tudják róla, hogy kicsoda. Láttad 
már, hogy az ilyen rosszhírű nők és keritók 
a becstelen emberek vágyának felkeltésére 
bőkezűsködnek? Akarod látni, hogy nem
csak utcai nővé, hanem beteglelkl1vé tes7. 
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az ilyen? Figyeld meg lelkületét. Mikor el
hagyta az eget, futkos a söpredék, a rabszol
gák után, szűk és sötét utcákon át. Keresi 
azokat, kik meggyűlölték őt. Aljas, becste
len emberek, akik még látni sem akarják ót. 
Belébolondultak és most gyűlölik. Kell ennél 
betegesebb állapot? A tömeg senkit sem 
gyűlöl jobban, mint aki saját bőkezűsége ál
arcában, de mások zsarolásában szaladgá!. 
Ezer és ezer vádat emelnek ellenük. Olyannil 
lesz, aki így cselekszik, mint a királykisasz
szony, mikor a királyi trónusról eltávozik és 
összeadja magát az emberek söpredékeiveL 

Vigyázz! Mlnél inkább ellenük beszélsz, 
annál inkább ellenfeleid lesznek. Isten pedig, 
minél inkább keresed az ő dicsőségét, annál 
jobban magához vonz és megdícsér. Annál 
nagyobb jutalomban részesít. Ha akarod, 
másfelől is megnézhetjük, milyen szomorú 
állapot az öntetszelgés álarcában adott ala
mizsna. Krisztus is mennyire szomorkodik 
ennek láttára. "Mikor tehát alamizsnát adsz, 
ne kürtölj magad előtt, mint a képmutatók 
teszik a zsinagógában, és az utcák·on, hogy 
dícsérjék öket az emberek. Bizony mondom 
nektek, megkapták jutalmukat." (Mt. 6, 2.) 

Mindenütt rossz a hiú öntetszelgés, de 
különösen az ~dományozás alakjában. Mások 
szerencsétlen állapotából külön szertartást 
szerkeszt és éppenhogy nem hányja sze
mükre szegénységüket. Ha a saját jócsele
kedeteiről beszélni kifogásolható, mit szól
junk arról, aki mindent azért tesz, hogy má
sok lássák. 

Hogyan kerülhetjük ki ezt a rossz tulaj-
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donságot? Ha megtanuljuk az igazi könyörü
letet és meglátjuk kinek a kedvéért, kinek a 
dicsőségét keressük. Ki az alamizsnálkodás 
művésze? Maga az lsten, aki kinyilvánította 
és maga végtelen módon gyakorolja. Ha 
testgyakorlást akarsz tanulni, kihez mész: a 
zöldségárushoz vagy a halászmesterek
hez, nem pedig a gyakorlómesterekhez? 
Persze amazok sokan vannak, ez pedig talán 
egyedül. Ha ő csodálkozik rajtad, és erre a 
tömeg nevetni kezd, végül is te nem nevetsz 
a mesterrel a sokaságon? Ha ökölvívást 
akarsz tanulni, nem az ökölvívómesterhez 
fordulsz? Ha szónoknak készülsz, nem a szó
nok intelmeivel törődsz és figyelmen kívül 
hagyod a többieket? Micsoda esztelenség, 
más tudományban csak a mesterre figyelni, 
itt pedig éppen ellenkezőleg cselekedni. Még 
a bűnhődés sem egyforma. Ha a tömeg be
mondása szerint birkóznál, nem pedig a ro es
ter utasításait követve, a birkózásban látod 
kárát. Itt azonban örök életed sínyli meg. 
Irgalmasságodban Istenhez lettél hasonló. 
Légy abban is hasonló, hogy nem kérkedsz 
vele. Mikor az úr gyógyított, megtiltotta, 
hogy erről beszéljenek. Te meg arra törek
szel, hogy irgalmasnak nevezzenek az embe
rek? Mi hasznod van ebből? Hasznod semmi 
nincs, de végtelen károd. Azok, akiket tanu
ságodra hívsz, a mennyei kincsek megrablói. 
Ne ezek, hanem mi legyünk tanuid, akik a 
saját kincseinket is megfosztjuk magunktól 
és égi vagyonunkat is szétosztjuk. 

Micsoda csapás ez, micsoda lebilincselő 
szenvedély! Ahol a maly nem rág, a tolvaj 
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nem ás falat, ott a hiú öntetszelgés semmivé 
lesz. Ez a mennyei kincsek molya. Ez a 
mennyei gazdagság tolvaja. Ez kisebbíti meg 
a sértetlen gazdagságot. bz mindent elpusztlt 
és tönkre tesz. M1kor az ördög látja, hogy d 

mennyek országába nem hatolhat be tolvajai
val, férgeivel és egyéb cselvetéseivel, öntet
szelgéssel, fitogtatással lopkod ja a kincseket. 

D1csőségre vágysz? Nem elég neked az, 
amit az irgalmas Istentől kaptál, az embe
reké után is rohánsz? Vigyázz, ne az ellenke
zőt érd el. Ne vádoljon senki, hogy irgalmat
lan, kevély és dicsőségvágyó vagy. Hogy 
szinpadiassá teszed mások szenvedését. 

Az irgalmasság szent titok. Zárd magadra 
tehát az ajtót, hogy amit másnak nem sza
bad meglátnia, azt ne is lássa. Leginkább dmi 
titkunk az alamizsnálkodás és az Isten ir
galma. Nagy irgalmában és bőkezűségében 
nekünk, sok engedetlenségünk ellenére is 
megkegyelmezett. 

Első imádságunk a megszállottakért száll 
fel. Telve van az irgalmasság emlegetéséve;. 
Másodszor a bűnbánókért fohászkodunk. 
Imádságunk irgalmat esd. Harmadik könyör
gésünk saját magunkért szól. A nép ártat
lan gyermekeit állítjuk magunk elé, hogy le
esdjük Isten irgalmát. Ha már kiirtottuk sa
ját bűneinket, a sokat vétettekért és a jog0· 
san vádoltakért is hangosan imádkozunk. 
Erettünk a gyermekek imádkozzanak; az ö 
egyszerüségük utánzóira a mennyek ország::1 
vár. Ez az imádságrnód azt bizonyítja, hogy 
ha a gyermekekhez hasonló alázattal és biza
lommal fordulunk az úrhoz, mi is leghatá-
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sosabban tudunk imádkozni a vétkezökért. 
Ez a szent titok mennyi irgalommal, mennyi 
kegyelemmel van tele: jól tudják a buzgó!· 
koaok. 

Te is, ha embertársaiddal irgalmat gyako
rolsz, zárd magadra az ajtót. Csak az tudjon 
róla, akivel jót teszel. Ha pedig lehetséges, 
még ő sem. Ha nyilvánosan teszed, elárulod 
a titkot. Gondolj arra, hogy még az is clitél, 
akinek a kedvében akarsz ezzel járni. 

A jóbarátod elitél magában. Ellenséged 
másnak is elfecsegi. Éppen az ellenkezöjét 
érted el, mint amire vágyódtáL Szeretted 
volna, ha irgalmas szívűnek nevez, de e 
helyett hiúságkergetőnek, emberek előtt tet
szelgőnek mond. Sőt ennél még súlyosab
ban is elítél. Ha pedig titokban cselekszel, 
mindezeknek az ellenkezőjét hallod: ember
szerető, irgalmas. Még Isten sem engedi, 
hogy titokban maradj. Ha elvonultan c1karsz 
cselekedni, Isten felfedi mások előtt. Na
gyobb lesz a csodálat, több hasznod lesz 
belőle. Igy tehát a nyilvánosság útjában áll 
a megdicsőítésnek. Hiába sietünk, hiába tö
rekszünk, ez megakadályoz mindent. 

Nem elég, hogy nem jut részünkül az ir· 
galmas név, de éppen az ellenkezőjét érjük 
el. Ezen felül még nagy büntetés vár ránk. 
Mindezek miatt tehát vessük meg a hiú on
tetszelgést és csak Isten dicsőségét keres
sük. Igy lesz már itt a földön dicsőségünk, 
így élvezünk örök jókat a másvilágon a mi 
Urunk Jézus Krisztus kegyelmével és irgai
mával. Legyen neki dicsőség és hatalom 
mindörökön örökké. Amen. 
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A mai szent olvasmányunk bizonyítjd, 
hogy Krisztus emberi tetteiben isteni titkokat 
működtet, érzékelhető cselekedeteiben lát
hatatlan világot érzékeltet. "Beszáll ván pedig 
a hajócskába, átkele a tengeren és az ő váro
sába méne." (Mt. 9, 1.) Nemde ő volt, aki 
elűzte a hallámokat, megtisztította a mély
séget, hogy a csodálkozó zsidó nép a habok 
között száraz lábbal mehessen át a tengeren. 
Mintha csak egy völgykatlanban vonultak 
volna. 

Nemde ő simíbotta el Péter lába alatt a 
tenger hullámait, hogy a vízösvény biztos 
támasza legyen lépéseinek. Vajjon miért 
nem engedte, hogy szalgáljon neki a tenger? 
Vajjon miért bízta magát hajóra ilyen rö
vidke tavi úton? "Beszállván pedig a hajócs
kába, átkele a tengeren és az ő városába 
méne." Milyen csodálatos ez, testvérek! 
Krisztus azért jött, hogy elvegye gyengesé
günket, saját fenségében részesítse. Kereste 
az emberit, nekünk adta istenségét. Magára 
vette méltatlanságainkat, érdemeket jutta
tott helyükbe. Elvette bánatunkat, megnyug
vást adott helyükbe. Ha az orvos nem tudja 

1 Szent Krizologusz Péter 50. beszéde. P. L. 52, 
339-342. 
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elviselni a test gyengeségeit, nem is tudja 
meggyógyítani a betegségeket Ha nem szen
vedett a gyengélkedővel, nem is tudja annak 
visszaadni egészségét Ha Krisztus meg
maradt volna fenségében, semmi kőzös nem 
lett volna benne az emberekkel. Ha nem tel
jesítette volna a test törvényeit, nem sok 
értelme lenne a megtestesülésnek. Azért ·..rál
lalta tehát ezeket a szükségleteket, hogy igaz 
emberként vesse magát alá a föld törvényei
nek. Beszállt a hajócskába. Krisztus beszállt 
az Egyház hajójába, hogy a világ hullámait 
lecsendesítse, hogy a benne hivőket az égi 
hazába nyugodt hajózással vezesse. Orszá
gának polgárai leszünk, ha emberségében is 
társai voltunk. Nem Krisztusnak kell a hajó, 
hanem a hajónak van szüksége Krisztusra. 
Az egyház hajója mennyei kormányos nélkul 
a világnak ilyen hatalmas hullámzása l<öz
ben nem tudná elérni az égi kikötőt.-Mind
ezek, testvéreim, a lelki megértéshez tartoz
nak. - Most nézzük szép sorjában az ese
ményt. "Beszállván pedig a hajócskába, át-· 
kele a tengeren és az ő városába méne." 
Mindennek teremtője, a világ ura, értünk 
szenvedett testében. Földi hazát keresett, 
zsidó állampolgár lett. Minden szülő terem
tője szülöt választott. Vonzotta a szeretetet, 
megindította a gyengédség, az emberi érze
lem, hatott rá a megértö szív, szerette az 
üldözöttet, a félelemtől menekülöt, hatalom 
miatt földönfutót "Es íme, hozának neki egy 
ágyban fekvő inas'zakadtat. Látvcin pedig 
Jézus azok hitét, mondá az inaszakadtnak: 
Bízzál,iiam! Megbocsáttatnak neked bűneid." 

Keresztény remeklrók. 14. 
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(9, 2.) Az inaszakadt hallja a nagy kegyet, 
de hallgat. Nem tud felelni, mert inkább tes
tében akar meggyógyulni, nem pedig lelke 
javát keresni. Tehetetlen testének föidi kin· 
jait, úgy siratta, hogy elpusztult lelke örök 
büntetésére nem is gondolt. Kedvesebb voll 
neki a földi élet, mint a másvilág. Ert
hetö, ha Krisztus nem veszi figyelembe a 
beteg hozzátartozóinak hitét. A beteg hely
telen felfogására gondol és a többiek nagy 
hite ellenére előbb a lelkét gyógyítja meg. 
"Látván azok hitét." Látjátok, testvéreim, 
az Isten nem veszi figyelembe az ostobák 
akaratát, nem figyel a tudatlanok hitére, nem 
kutatja a betegek elvakult vágyait. Mások 
hitét erősíti meg, csupán a kegyelemre bízzd. 
Hiszen ha valami isteni akaratához tartozik, 
nem tagadja meg. Valóban, testvéreim, ha 
az orvos a beteg kívánságait megérdeklődi 
és tekintetbe veszi óhajait, nem éri el célját, 
mert bizony sokszor ellenkeznek az ő véle
ményével. Ezért van, hogy egyszer tüzes 
vasat, máskor keserü orvosságot alkalmaz és 
rendel, hogy egészségesen gondoljanak 
gondviselő jükre, akiről beteg korukban köny
nyen megfeledkeznek. Ha az ember eltűri a 
méltatlanságot, nem törődik a szidalommal, 
de ennek fejében életet, egészséget ad a 
betegnek, mennyivel inkább tesz így Krisz
tus. Isteni jóságában a bűn betegeit, eszte
lenségük jármában nyögőket, akaratuk elle
nére is meg akarja menteni. Bárcsak látnánk, 
testvéreim, lelkünk minden inaszakadtságát. 
Bárcsak látnánk minden széppel megterem
tett lelkünket, amint a bűn bilinr.seiben fek· 
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szik. Bárcsak világítana nekünk Krisztus. 
Meglátja naponta bunös akaratunkat. Udvös
séges orvosságot hoz nekünk és használa
tára ösztönöz bennünket, még ha nem is 
akarjuk. "Megbocsáttatnak neked bűneid." 
Ezzel azt akarja mondani, hogy akit eddig 
embernek néztek, az Isten. A próféták ere· 
jével és jeleivel gyógyít (azok pedig általa 
és az ö erejével). Azonban az emberek gon
dolkodását felébreszti, mert bűnöket· meg
bocsátani ember nem tud. Ez egyedül Isten
hez tartozik. Ezen a véleményen voltak az 
irígy farizeusok is, mert "némelyek az írás
tudok közül mondák magukban: Ez károm
kodik." Ki is bocsáthatná meg a bűnöket, 

hacsak nem lsten. Te farizeus! Jól tudod, 
mégis tudatlan maradsz. Bevallod, mégis 
tagadod. Tanuskodsz melette, mégis ellene 
vallasz. Ha Isten bocsáthatja meg a bűnöket, 
miért nem Isten te előtted Krisztus? Pedig 
ő az egész világ bűneit elvette kegyességé
ben. "Ime, az Isten Báránya! íme, ki elveszi 
a világ bűnét." (Ján. 1, 29.) Istenségének 
nagyobb jeleit is megismerheted, csak 
figyeld meg, mennyire tudja benső tit
kaidat. "És látván Jézus gondolataikat, 
mondá: Miért gondoltok gonoszal szívetek
ben? Mi könnyebb, mondani-e: Megbocsát
tatnak neked bűneid; vagy azt mondani: Kelj 
föl és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy 
az emberfiának hatalma vagyon a földön a 
bűnök megbocsátására, akkor mondá az ina
szakadtnak: Kelj föl, vedd ágyadat és menj 
házadba. És fölkele és hazaméne." (9, 4-l.) 
A lelkek kutatója megelőzi a lélek gonosz 

9• 
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gondolatait és isteni hatalmát cselekedetével 
bizonyítja be: Osszeforrasztja a tehetetlen 
test tagjait. Működésbe hozza az idegeket. 
Egybetartja a csontokat. Meggyógyítja a 
belsö részeket. Megerősíti a tagokat, Meg
futtatja az élö halottat, aki már lépni sem 
tudott. "Vedd ágyadat." Másképpen: Hordd 
a hordozódat! Ezentúl mindent fordítva ':se
lekedj: elesettséged tanuja meggyógyulásod 
záloga legyen. Fájdctlmad ágya meggyógyí
tásom tanusága legyen. Ez a hatalmas teher 
bizonyítsa, hogy visszakaptad nagy erődet. 
"Menj házadba." Krisztus hitével megerősöd
tél, ne maradj hát az álnok zsidók között. 



18. Pünkösd utáni 19. vasárnapra.1 

Ez a harmadik vád. Az elsó az volt, hogy 
megölték a prófétákat. A második: megölték 
a Fiút. Harmadszor, mikor megölték és a 
megöltnek a menyegzőjére megllivást kap· 
tak még magától a megölttől, nem jelentek 
meg. Kifogásokat találnak: ökröket, földet, 
feleséget. Azt hihetnénk, hogy önmagukban 
jóakaratú mentségek. Ebből megtanulhatjuk, 
hogy bármilyen erős az akadály, a lelki okot 
mindennél többre kell becsülnünk. Minket 
is hív: nem tegnap óta, hanem már nagyon 
régen. "Mondjátok meg a hivatalosoknak." 
"Hívják meg a hivatalosokat." Ez még növeli 
a vádat. 

Mikor kaptak meghívást? Az összes pró
féták által és Jézus által újra. O az úrhoz 
küld mindenkit. "Oneki növekednie kell, 
nekem pedig kisebbednem." (Ján. 3, 30.) 
Végül a Fiú is hívja őket. "Jőjjetek hozzám 
mindnyájan, kik elfáradtatok és meg vagy
tok terhelve, és én felüdítlek titeket." (Mt. 
3, 28.) "Ha valaki szomiazik, jöjjön énhoz
zám és igyék." (Ján. 7, 37.) Nemcsak szavai· 
val, de tetteivel is hívja őket. Mennybemene
tele után Péter és az apostolok útján: "Mert 

1 Aranyszájú Szent János 69. beszéde Máté evan· 
géliumához. P. G. 58, 648--652. 
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aki erőt adott Péternek a körülmetélés apos
tolságára, nekem is erőt adott a pogányok 
javára". (Gal. 2, 8.) 

Mikor a Fiúra megharagudva, megölték, 
szolgáival hívatta őket. Mire kapnak meg
hívást? Munkára, szenvedésre, izzadásra? 
Egyáltalán nem, hanem szórakozásra. "Ime, 
elkészítettem ebédemet, tulkaim és hízlalt 
állataim le vannak ölve." (4.) Milyen bósé
ges lakomal Micsoda vendégszeretet! Még 
ez sem hatotta meg őket. Minél inkább nagy
lelkű volt, annál konokabbak lettek. Nem az 
elfoglaltságuk tartotta vissza őket, hanem 
hanvaQ"ságból nem jöttek. 

Miért említették kifogásnak a lakodal
mukat és az ökröket? Hát ezek kifogások? 
EQ"váltalán nem! Ha lelkiekhez kapunk meg
hívást, semmiféle elfoglaltság nem akadá
lyozhat meg bennünket. Azt hiszem, ezeket 
a kifogásokat is azért mondták, hogy nem
törődömségüket takargassák velük. Nem
csak az a szörnyű, hogy nem iöttek el. Sok
kal rettenetesebb és felháborítóbb, hoQ"y a 
hozzá iuk küldött embereket keQ"vetlenül 
bántalmazták, gyalázták és megölték. Ez 
mindennél súlyosabb volt. Az előbbiek azért 
jöttek, hogy útra, lakomára híviák őket: el
pusztultak. Késöbb ismét szolgákat gyilkol
tak, pedig azok is csak jót akartak velük. 
Mi ér fel ilyen őrülettel? Pál is vádolja őket: 
"Kik megölték az Úr Jézust is és a prófétá
kat s minket üldöztek". (Thess. 2, 15.) Ne 
mondhassák, hogy Isten ellenük van, ezért 
álljunk félte és hallgassuk meg, mit mon-



PilnklJifd utdnJ 19. vasdrnapro 13& 

danak a meghívók. Az Atya rendezi a 
menyegzőt és ó hív. 

Mi történt ezután? Mivel nem akartak oda
menni, hanem megölték a meghívókat, 
ezért felégeti a városokat és katonáit eJőre· 
küldve, megöli őket. Mindezekkel megjó
solja, amik Vespasiánus és Titus alatt tör
téntek. Felbőszítették az Atyát, miért nem 
hittek neki. Erre ő ellenük támadt. A szoron
gattatások nem kezdődtek az~nnal Krisztus 
feltámadása után, hanem csak negyven év
vel később. Ezzel is ki akarta mutatni nagy 
türelmét. Akkor kínozták halálra Istvánt, 
akkor ölték meg Jakabot; akkor üldözték 
az apostolokat. Látod az események gyorsa
ságát és igazságát? Mindezek Jánosnak és 
sok más Krisztus- és tanítványnak az életé
ben történtek. Cselekedetének tanui voltak 
és mindezeket már akkor hallották. Lásd 
meg a titokzatos gondviselést. Elültette a 
szölőt: mindent megtett és megpróbált. Mikor 
megölték szolgáit, másokat küldött. Azok 
megölése után fiát küldte hozzájuk. :es· fia 
megölése után még lakodalomba hívja őket. 
Azok vonakodtak elmenni. Ismét más szal
gákat küld. Ezeket is megölték. VéQ'ül is ki
pusztitja öket: ezeket a gyógyíthatatlan 
betegeket. Nemcsak az elmult események 
bizonyították, hogy gyógyíthatatlanok, hanem 
az is, hoQ'y akkor tették mindezeket, mikor 
búnös nők és vámosok hittek benne. Igy 
tehát nemcsak saját gonoszságuk miatt, 
hanem mások megigazulása miatt is bűn
hődtek. 

Ha valaki ;w:t állít.ia. hogy nem akkor 
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kaptak meghívást a pogányok, mikor az 
apostolokat megkínozták és ezer szenvedés
sel illették, azt feleljük, hogy a felfeszítés 
e1őtt és után nekik hirdették először az evan
géliumot. Már akkor mondta a tanítványok
nak: "Elmenvén tehát, tanítsatok minden 
népet". (Mt. 28, 19.) Jézus már halála előtt 
mondta: Menjetek Izrael házának elveszett 
juhaihoz. Feltámadása után sem tiltotta meg, 
hanem meghagyta nekik, hogy tanítsák öket. 
Mert ha meg is hagyta tanítványainak, hogy 
tanítsanak minden népet, mégis mennybe
menetelekor azt adta parancsul, hogy először 
a zsidóknak hirdessék az evangéliumot. 
"Veszitek majd a reátok lejövö Szeutiélek
nek az erejét és tanuim lesztek Jeruzsálem
ben és egész Judeában, Szamariában és a 
föld határáig." (Ap. cs. 1, 8.) Pál pedig igy 
szál: "Aki erőt adott Péternek a körülmeté
lés apostolságára, nekem is erőt adott a 
pogányok javára". (Gal. 2, 8.) Az apostolok 
először a zsidók között széledtek el, majd 
hosszú időt töltve Jeruzsálemben, szétszó
ródtak a pogányok közé, mert a zsidók ki
üldözték őket. Lásd meg ebben az úr bő
kezűségét. "Akit csak találtok, hívjátok a 
menyegzóre." (22, 9.) Mint már mondot
tam, először a zsidóknak és a pogányoknak 
hirdették az evangéliumot. Legtöbbet Judeá
ban tartózkodtak. Mivel azonban állandóan 
ellenük fordultak a zsidók, hallgasd meg 
erról mit mond Pál: "Először nektek kellett 
hirdetnünk az Isten igéjét, de mivel ti vissza
utasít játok, azt s nem tartjátok magatokat 
m.éltóknak az örök életre, íme a pogányok-
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hoz fordulunk". (Ap. cs. 13, 46.) Ezért 
mondta ő is: "A menyegző ugyan kész, de a 
hivatalosak nem voltak méltók". (22, 8.) 
Tudta már azt előtte is. De hogy ne marad
jon bennük szemérmetlen kifogásukra semmi 
alkalom, mégis hozzájuk jött először, és hoz
zájuk is küldte tanítványait. Igy elhallgat
tatta őket, és minket is arra tanított, hogy 
minden ránkbízottat teljesítsünk, még ha 
látszólag nem is lenne ebből senkinek semmi 
haszna. Mivel tehát nem voltak méltók, azért 
a:zt mondta: "Menjetek ki tehát az útszélre 
és akit csak találtok, hívjátok a menyeg 
zőre". (22, 9.) 

A szegényeket is, a kivetetteket is hfvjá
tok. Hiszen sokszor mondotta: "Bizony, mon
dom nektek, hogy a vámosok és a parázna 
szem~lyek megelőznek titeket az Isten or
szágában". (Mt. 21, 31.) "Sokan lesznek pe
dig elsőkből utolsókká és utolo:;ókból el
sőkké." (Mt. 19, 30.) Azt bizonyítja mind
ezekkel, hogy jogosan cselekedett. Min· 
denekfelett az bántotta a zsidókat (még a vá
ros pusztulásánál is jobban búsította ők~t), 
hogy az ő helyükbe a pogányok kerültek. 
Az ő helyüket jobban is betöltötték. Itéle
tével figyelmeztette őket, gonosz cselekede
teikre, hoPV ne csi'lk húséQükben reményked
jenek. A hitetleneket a hit elfogadására ösz
tönözte, a hivőket pedig helyes életfelfo
gásra. Az élet, minden cselekedetünk olyan, 
mi.nt a ruha. A hivatás a kegyelP-m múve. 
Hát akkor miért fejezi ki magát olyan aggo. 
dalmasan? Mert a hivatás és a magasba· 
emelkedés a kegyelem múve. De inegma· 
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radni a hivatásban, megőrizni a fehér ruhát, 
a hivatottak lelkiismeretén múlik. Nem ér
demünk, hanem a kegyelem alapján kapjuk 
a hivást. Fel kell használnunk a kegyelmet 
és nem tehetjük tönkre gonoszságunknál az 
ilyen nagy megbecsülést. Nem kaptam any
nyi kegyelmet, mint a zsidók. Még több~t 
kaptál! Oket hosszú időn át készítette elö. 
Neked pedig - érdemetlenül -- azonnal 
megadott mindent. Ezért mondja Pál: "A po
gányok irgalmasságáért dicsőítik Istent". 
(Róm. 15, 9.) Ami nekik jutott volna, te kap
tad meg. Ezért vár nagy büntetés a lelkiis
meretlenekre. Ahogyan ők vétkeztek a meg
hívás el nem fogadásakor, ugydnúgy te is, 
mert bűnös életre adtad magad!'l.t. Piszkos 
ruhában belépni, más szávai: halálos bűn
nel meghalni, elég ok arra, hogy elnémul
junk. 

Figyeld csak: ámbár igy nyilvánvaló lett 
vétke, az Atya mégsem büntet elóbb, míg 
maga a vádlott nem mondja el 5ondolatát 
Mivel nem tud válaszolni, saját magát ítéli 
el és igy igen nagy büntetésben részesül. 
Mikor sötétségról hallasz, ne hidd, hogy ~b
ban áll a büntetése, hogy csak sötét helyre 
kerül a bűnös. ,.Ott lészen sírás és fogak csi
korgatása." (13.) Ezzel a mérhP-tetlen fáj
dalmat akarja kifejezni. 

Halljátok meg ti is, akik a szent titkok 
részesei vagytok és résztvesztek a menyeg
zön, de Jelketekre piszkos cselekedeteket 
öltöttetek. HalljAtok meg: honnan kaptatok 
meghívást? Az út széléról! Mik vagytok? 
Lelki sánták és vakok. Ez sokkal síllyosabb. 
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mint a test bélpoklossága. Becsü1jétek a 
meghívó kegyességét. Senki se maradjon 
piszkos ruhájában, hanem mindegyik vegye 
fel a lélek ünnepi köntösét. Halljátok meg 
asszonyok! Halljátok meg emberek! Nem 
aranyszövésű ruha kell nekünk (ez a kül 
sót díszíti). hanem belső ruhAzatra van szük
ségünk. Míg a külső ruha rajtunk van, m•
héz a belsőt felvenni. Nem lehet egyszerre 
egyformán gondozni a lelket is, a testet is. 
Nem lehet egyszerre szaigáini az ördögnek 
és ugyanakkor Krisztusra hallgatni. Vessü'k 
le tehát az ördög kemény zsarnokságát. Ha 
valaki feldíszítené házát, telerakná ö.ranyos 
faliszőnyegekkel. de téged rongyokbl!n 
hagyna benn üldögélni, nem tűrnéd közöm
bösen. Pedig - látod? - te most így teszel 
magaddal, mikor a lélek lakását, a testet 
ezerféle dísszel cicomázod, a lelket pedi.g 
rongyokban hagyod. Nem tudod, hogy a ki
rályt iobban kell feldíszíteni, mint a vá
rost? Ezért a várost vászonruhába kell öl
töztetni, a királyt pedig bíborral és dr3.ga
kövekkel kell feldísziteni. Te is a testedet 
sokkal olcsóbb ruhába öltöztesd, lelkedet 
azonban bíborral vedd körül. Koszorúzd meg. 
Ultesd magas. látható trónusra. Most épnP.n 
fordítva cselekszel. A várost szépen felcif
rázod, a lélekkirályt pedig rendetlen szen
vedélyeid bilincseiben hagyod tehetetlen
kedni. 

Nem gondolsz rá, hogy menveqz<5re. az 
r.sten menvegzóiére kaptál meqhívást? Nem 
gondaikadsz azon, hoQVan kell belső ter 
mekbe belépni a meghivott léleknek? Df 
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szes ízléssel, bojtos aranyba öltözötten. 
Ha akarod, megmutatom, hogy kik van
nak így öltözve. Kiknek van menyeg
zös ruhájuk. Emlékezz vissza azokra a szen
tekre, akikről a minap beszéltem. Azok 
szőrruhában jártak, magányba vonultak. 
Ezeknek van igazi menyegzős ruhájuk! 
Ebből nyilvánvaló; ha biborruhát akarsz ne
kik adni, nem fogadják el. Mint ahogy a ki
rály visszautasítja a koldus rongy·át, ezek 
is irtóznak a bibortóL Azért teszik ezt, .:nert 
jól ismerik saját ruhájuk szépségét. Azért 
nézik pókhálónak a bibor öltözéket. Zsák· 
ruhájuk tanitotta őket erre. Abban magánál 
a kirátvnál is fényesebbek és fensé~eseb

bek. Ha kinyithatnád lelkük ajtaját és meg
láthatnád bensőjüket, rögtön a földre boml
nál. Nem tudnád elviselni akkora szépség 
ragyogását, ruhájuk tündöklését, lelkiisme
retük sugárzását. Például hozhatunk régi, 
nagy csodálatos férfiakat. De az érzékelle
nebbeket a látható példák jobban megindi~
ják, ezért bevezetlek benneteket dZoknak a 
szenteknek a házacskáiba. - Nem bántott;1 
őket semmi. Távol laktak e világ keservei
től, mintha az égbe telepedtek vo.lna 
kunyhóikkal. Harcolnak az ördög ellen. 
Ezért kalibájukban meghúzódva elkerülik 
a várost, a nyilvánosságot, a családokat. 
A háborúskodónak nem szabad biztos lakás· 
ban ülnie. hanem ideiglenesen válassza ldkó
helyét. Ogy lakjék, hogy azonnal kész le
gyen mindenütt. 

A szentek éppen a mi ellentéleink. Hi
c;zen mi nem ÚQV h~kllnk. mint R k~tonR1 t~ 
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borban, hanem úgy élünk, mint valami bé
kés városban. Ki rak valaha is alapot a sá
tortábornak? Ki épít benne házakat, mikor 
nemsokára úgyis ott akarja hagyni. s~nki! 
Ha mégis akadna ilyen, árulóként megöl
nék. Ki vesz földet táborozás közben? Ki 
készülődik a földmunkákhoz? Nagyon való
színű, hogy senki. Katonák vagyunk és nem 
szatócsok. Miért aggódsz tehát ezért a 
helyért, melyet nemsokára úgyis itthagysz. 
Ha hazamentek, tegyetek így. Ezeket kötöm 
lelketekre. :És ha égi hazánkba tértek és így 
cselekedtetek, ott már nem lesz gondotok. 
Ott a király mindent megtesz uektek. Itt 
elég, ha csak árkot ásunk, így biztosítjuk 
táborunkat :Építkezésre nincs szükségünk. 
Hallgasd meg, hogyan élnek il &zekérlakó 
szittyák. Milyen életük van a vándorló né
peknek. Úgy kell élniök a keresztényeknek 
is: Átvonulnak a városokon, harcolnak az. 
ördöggel, kiszabadítják annak foglyait. Ott 
hagynak minden földi gondot. Ember, miért 
akarsz házat építeni, mikor ezzel még job
ban lekötöd magadat. Miért halmozol fel 
kincseket? Miért uszitod magad ellen az i)r. 
dögöt? Ha mindezt lehetetlennek tartorl, 
menjünk el a szittyák sátraihoz, hogy pP.l
dákban láthassuk a lehetőségét. Ezek kali
bákat építenek és ha tovább kell vonulniok, 
úgy távoznak, mintha a katonák békében 
hagynák el táborukat. Talán még ennél is 
könnyebben. 

Nagyobb öröm látni a pusztát, tele reme
tével, mint a katonákat a táborban, akik ott 
élnek sátraikban. Leszúrják lándzsáikdt. 
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Lándzsáik hegyéről sárga zászló lobog. Érc
fejű emberdiszek sátruk körül. Pajzsuk du
dorán ragyog a nap. Ercbe öltözöttek. Ki
rályi dolguk van. Mindig vidámak. Jól él
nek. Nem ilyen vidám a hely, amelyről most 
beszélek nektek. Ha kimegyünk a pusztaba, 
és meglátjuk Krisztus katonáinak sátrait; 
nem látunk zászlókat, dárdahegyeket Nem 
látjuk, amint a király sátrát aranyos ruhák
kai díszítik. De aki már itt a földön sokat akar 
látni a mennyországból (valami csodás és 
újszerű látvány!), azt itt megkaphatja. Lakó
helyük semmivel sem értéktelenebb, millt 
az ég. Angyalok járnak hozzájuk és az an
gyalok ura is. Ha Ábrahámhoz elmentek, 
akinek felesége volt és gyermekeket nevelt, 
ezt azért tették, mert a pátriárka vendég
szerető volt. Ha nagyobb erényességet lát
nak, ha embert látnak testből kiszabadultan, 
akik testükben is megvetik testüket, meny
nyivel szívesebben töltik ott idejüket. Meny
nyire jó a nekik megfelelő vidámság. 
A szerzetesek asztala minden fényűzés~ől 

mentes, tiszta. Nem esznek túlságosan 
zsírosat. Nincs a kőze!ben kellemetlen füst 
Nem szaladgálnak, lármáznak, zavarognak. 
Nem kiabálnak gyűlölettel. Kenyéren és vi 
zen élnek. Amaz kemény munkájuk ered
ménye, ezt pedig tiszta forrásból merítik. Ha 
ünnepélyesebben akarnak enni, megteszi ne
kik a héjas gyümölcs is. Nagyobb gyönyörű
ségük van, mintha királyi asztalnál ültek 
volna. Nincs közöttük félelem és remegés 
Nem zavar az államhivataL Nem bosszant 
feleség. Nem mérgesíti őket gyermek. Nem 
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tör ki szertelen nevetés. Nem férkőzik közé
jük a hízelgők sokasága. Semmi sincs ter
hükre. Olyan az asztaluk, mintha angyalok 
ülnének ott. Fekhelyük széna. Igy tett 
Krisztus is, mikor a pusztában megvendé
gelte a tömeget. Sokan még csak tető alá 
sem vonulnak. Tetőjük az ég. Lámpafényük 
a hold. Nem kell nekik olaj, sem szolga. 
Megfelel nekik ez a világítás is. 



19. Pünkösd utáni 20. vasárnapra.1 

A mai evangélium, folytatáscl a tegnapi· 
nak. (Szent Agoston előző nap a szamaritá· 
nus nőről beszélt.) Ezt szeretném elétek 
tárni. Nem nehéz az értelme, de .:;zép ~on 
dalatokat ébreszt. Csodálatot és dícséretet 
kelt bennünk. Ezt az eVangéliumi szakaszt 
inkább megszívleléssel emlegessük, mint
hogy nehézségeit elemeznénk. 

"Két nap mulva pedig eltávozék onnét ts 
Galileába méne." Eddig Szamariában volt.. 
most Galileába ment, ahol nevelkedett. Majd 
hozzáteszi az evangélista: "Jézus ugyan 
maga volt rá tanu, hogy prófétának saj4t 
hazájában nincs becsülete". (44.) Nem -izé rt 
ment el Szamariából, mintha ott nem lett 
volna becsülete: nem az volt a hazája. Mi
vel olyan gyorsan ott hagyta ezt a tarto
mányt és nevelkedési helyére ment, vajjon, 
hogyan tapasztalhatta, hogy prófétának 
nincs becsülete a saját hazájában? Azt hi
hetnénk, hogy inkább azzal bizonyította 
volna ezt a gondolatot, ha sietve elhagyja 
Galileát és Szamariába távozik. IrányulJon 
tehát kedves figyelmetek erre a nagy ti
tokra, vajjon Isten sugallatával és kegyel· 

1 Szent Ágoston magyarázata Szent János evangé· 
liumához 16, 3-1. P. L. 35, 1523-1527. 
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mével mit mondok. A kérdést elétek tártam, 
most keressétek a megoldást. De előbb ismé
teljük meg a kérdést, hogy eljuthassunk az 
áhított megoldáshoz. Izgat benminket, miért 
mondta az evangélista: "Jézus maga volt rri 
tanu, hogy prófétának a saját hazájában 
nincs becsülete". Ebben a kiváncsiságban 
fejtegessük a fentebbi szavakat, hogy meg
találjuk, mit is akart ezzel mondani az evan
gélista. Tehát azt mondja, hogy két nap 
mulva távozott Szamariából Gahlcába. Ezért 
mondtad tehát, te evangélista, hogy nincs 
becsülete a prófétának saját hazájában, mert 
Jézus két nap alatt visszasietett oda? Nekem 
inkább az a gondolat lenne megfelelőbb, 
hogy Jézus nem sietett volna vissza hazá
jába, ha ott nem lett volna becsülete. 

Ha nem is családom, hogy ez az igazság, 
mégis tévedhetek, mert az evangélista JOb· 
ban tudta, miért írta ezt. Nálam jobban látta 
az igazságot, hiszen ő az úr szíve forrásábáJ 
merítette. János evangélista írja ezeket. 
Ö pedig az összes apostolok közill egyedül 
pihent Krisztus szívén. Az úr ID.indnyájukat 
szerette, de őt legkülönösebben. ö tévedne 
tehát és nekem lenne igazam? Ha alázattal 
gondolkozom, odaadással figyelek szavaira, 
vajjon miket mondott. Szeretnék méltónak 
bizonyulni arra, hogy megérezzem, mit ér
zett ő. 

Testvéreim, minden előítélet nélkül fogad
játok el véleményemet. Lehet, hogy nektek 
jobb gondolatotok támad. Hiszen mindnya
junknak egy tanítómestere van, mert 
ugyanabba az iskolába járunk. Véleményem 

Kere~ztény •ernekírók. 14. 10 
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tehát a következő: (Ugyeljetek rá, hogy 
igaz-e vagy megkozelit1-e az Jga.lságot). ;:,za
mariában két nap1g volt és hlltek benne a 
szamantánusok. Lialileában mennyi ideig 
volt, mégsem hittek benne az otthomak 
Gondoljatok vissza, újítsátok fe! emlékezete
tekben a tegnapi szento1vasmányt és beszé· 
demet. Szarnanában elöszőr egy asszonnyal 
beszéigetett a nagy titokról. lvHkor látták és 
haHottak a szamanaiak, hittek benne az asz
szony szavai miatt. De erősebben hittek 
benne a saját szavai miatt. Az v::m a szent
írásban: Többen hittek benne. 

E két nap elteltével a galileai Kánába 
ment és ott a vizet ·borrá változtatta. Midőn 
e csodáját műveite, János szerint "hivének 
őbenne tanítványai". (Ján. 2, ll.) Biztosan 
tele volt a ház jókedvű mulatozókkal. Ek
kora csodát művelt, mégsem hittek benne, 
csak a tanítványai. Ezt a galileai városkát 
ismét meglátogatta. "Volt Kafarnaumban egy 
királyi ember, kinek fia beteg \:ala. Midőn 
ez meghallotta, hogy Jézus Judedból Gali 
leába érkezett, hozzáméne és kéré őt, hogy 
jöjjön le és gyógyítsa meg fiát, mert már 
halálán van." (4~47.) Szeretnétek tőlem 
hallani, hogy ez az ember hitt-e benne. Kér 
dezzétek meg az urat, mi a véleménye róla. 
A királyi ember kérésére ugyanis így vála
szolt: "Hacsak jeleket és csodákat nem lát 
tok, nem hisztek". (48.) Nyiltan kimondja 
véleményét neki. Nem tudni: erős hitű volt, 
vagy lagymatag vagy egyáltalán hitetlen. 
Fia egészsége érdekében szeretné megtudni, 
ho2y milyen az a Krisztus, ki az a Krisztus, 
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mit tud cselekedni. Halottuk az esedező sza
vakat, de nem láttuk, hogy hitetlen-e. Dc az 
tudtunkra adja, aki haHotta a szc1vakat és 
belelát a szívekbe. Végül az evangélista is 
rávilágít elbeszélésében, hogy előtte :Gem 
hitt a királyi ember, mikor házába szerette 
volna hívni az Urat, hogy gyógyítsa mt::g 
fiát. Azt mondja János, hogy mikor az alya 
megbizonyosodott, hogy fia a Krisztustól 
mondott órában gyógyult meg: "Es hitt ő és 
egész háza." (53.) Ha tehát azért hitt egósz 
házával, mert hírül kapta fiának meggyó
gyulását és összehasonlította az 1dőt az előre 
megmondott órával: ebből következik, hogy 
kérésekor még nem hitt. 

A szamaritánusok semmi jelet sem vártak. 
Pusztán szavainak hittek. Ezek, a polgt.rol,; 
pedig mennyiszer hallhatták, mégis "hacsak 
jeleket és csodákat nem láttok, nem hisz
tek". Es ekkora csoda láttára csak ő hitt é~ 
háza népe. Szavaira több szamaritcinus hitt 
Ekkora csoda megtörténtére csak az a ház 
hitt benne, ahol a csodát müvelte. Mit köt 
tehát lelkünkre az úr? Akkor Galilea volt dZ 

ö hazája, mert ott nevelkedett. Készítsünk 
most mi hazát a mi Urunk Jézus Krisztus 
számára. Nincs neki a földön h"lzája, csak 
teste szerint, mert azt e földön kapta. Lám a 
hazájában nincs becsülete. Nézd meg a zsi· 
dókat. Figyeld meg mennyire szétszóródtak 
az egész világon. Kiszakadtak gyökerükbőL 
Nézd a letört, leszakadt, szétszórt ágak'lt. 
"Ha egyik, másik ág le is törött, és te vad· 
olajfa létedre beojtattál közéjük s így Ié
szese lettél az olajfa gyökerének és dús 
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nedvének, ne kérkedjél az ágak ellenében." 
(Róm. ll, 17.) A zsidók tömege azt mondJa: 
akinek meghódoltak, akit imádtak, u mi 
testvérünk. Erre mi a szentírással felelünk: 
A prófétának nincs becsülete hazájában. Ott 
volt földjükön Jézus Krisztus, csodákat ruű
velt: vakokat gyógyított, süketeket hallókká 
tett, némákat beszédessé, inaszakadtakat 
egészségessé, a tengeren járt, a hullámok
nak és a szeleknek parancsolt, halottakat tá
masztott. Ekkora jeleket láttak a zsidók, 
mégis csak kevesen hittek benne. 

Az Isten népéhez beszélek~ dyan sokat 
hiszünk, pedig milyen csodákat láttunk? Ami 
akkor történt, most is mély értelemmel m,:)g
ismétlődik. A zsidók a galileaiakhoz hasonlí
tottak, mi pedig a szamaritánusokhoz. Hdll
gatjuk az evangéliumot, együttérzünk taní
tásaivaL Az evangéliumon át Krisztusban 
hiszünk. Nem láttunk csodát, nem is kívá
nunk. Mégis egyik a tizenkettő közül zsidó 
volt, az úr nemzetségéből. Tamás az, aki uj
jait az úr sebeibe akarta dugni. Azt mondta 
az úr a királyi embernek: "Hacsak jeleket 
és csodákat nem láttok, nem hisztek". Ta
másnak pedig így szól: Mert láttál, hittél. 
Galileába jött Szamaria után, ahol szavának 
hittek, ahol semmi csodát nem rr.nlvelt. Azo
kat el merte bocsátani hitükben megszilá.r
dultan, mert isteni jelenlétével :::nindig köz
tük maradt. Az úr így szólt Tamáshoz: .,Tedd 
ide ujjadat és nézd kezeimet; és nyujtsd ki 
kezedet és tett az én oldalambd és ne légy 
hitetlen, hanem hivő". (Ján. 20, 27.) Erre ő, 
sebeinek megérintése után, így kiált fel: "Bn 
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Uram és én Istenem!" (28.) Megfeddi az úr: 
"Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél' . 
(29.) Mert a prófétának saját hazájában nincs 
becsülete. Mivel pedig ennek a prófétának 
idegenek között volt becsülete, mi követke-, 
zik ebből? "Boldogok, akik nem láttak fs 
hittek." (U. o.) Mi is benn szereplünk sza
vaiban. Amit előbb megdicsért, hennünk is 
méltónak tartotta megvalósítani. Látták, 
akik megfeszítették, és kevesen hittek 
benne. Mi nem láttuk, nem érintettük meg. 
Mi hallottuk és hittünk benne. Legyen meg 
bennünk, teljesüljön bennünk. az a bo!dog
ság, amit megígért. Itt a földön is szeretnénk. 
mert az ő hazájánál előnyben vagyunk, a 
másvilágon is, mert a letört ág helyébe ol
tódtunk be. 

Kifeiezte már, hogy az ágat Je akarja törni 
és vadolajfát akar beojtani, mikor a száza
dos hitén megindult. "Uram, Pem vagyok 
mé1tó, hogy hailékomba jöjj, hanem csak 
egy szóval mondind, és megQyógyul az én 
szolgám. Mert hisz én is hatalom alatt álló 
ember vagyok, katonák lévén alattam, s ha 
mondom ennek: Menj, ő me';!yen: :t:s a má
siknak: Jöszte. ó iön, és a s?:olQámnak: Tedd 
ezt, és teszi." Odafordult követőihez, mond
ván: "Bizony mondom nektek, nem találtam 
ekkora hitet Izraelben". (Mt. 8, 8-10.) Miért 
nem talált ekkora hitet Izraelben? Mert a 
prófétának nincs becsülete saiát hazáfában. 
Nem mondhatta volna az Úr a századosnak, 
amit ennek a királyi embernek mondott: 
MP.ni. a te fiad él? FigveliétPk meg a kü
lönbséget: a királyi ember házába szetette 
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volna fogadni az Urat, a százados erre mél
tatlannak tartotta magát. Ennek azt mondta 
Jézus: "Megyek és meggyógyítom őt. (Mt. 
8, 7.) A másiknak pedig: "Menj eJ, a te fiad 
él". (Ján. 4, 50.) Annak megígeri jelenlétét, 
ezt szavával gyógyítja meg. Az kérte meg
jelenését, emez méltatlannak tartotta ma
gát. Amannál teljesítette mE:'részségét 
emennek megjutalmazta alázatosságát. Ha 
emennek mondta volna: Menj el, a te fiad 
él, egyáltalán nem akadnék fenn rajta 
Mintha így folytatná: JelenlétemPt akarod 
a házadban, de tudok és szavammal is ha
talmat gyakorolni. Necsak a jelekben 
higgy. Ez az idegen százados hitt bennem. 
hogy szavamnak is van ereje. Mie1ótt meg
tettem volna, hitt nekem, ti pedig, hacsak 
jeleket és csodákat nem láttok, nem hisz
tek. 

Ha tehát így van, szakadjanak ]e a büszke 
ágak és oltasson be a szerény vadolajfa 
Maradjon meg ugyan a gyökérzet: amazo
kat kivágjuk, emezeket befogc.diuk. Hol 
marad meg a gyökérzet? A prófétákban. 
Krisztus hazája a zsidó nép, mert közülük 
származott teste szerint. De ennek a fának 
gyökérzete Ábrahám, Izsák, Jákob és a 
szent próféták. :E:s hol vannak ők? Istenben 
nyugosznak nagy dicsőségben. Lázár is ott 
nyugszik: "Meghala a koldus és az angya
lok Ábrahám kebelébe vivék, meghala pe 
dig a gazda is, és eltemetteték a pokolban. 
Főlemelvén pedig szemeit, midőn a kínok 
közt volt, meglátá Ábrahámot messziról. és 
Lázárt -at ó kebelén". 'fLk 16. 22, 23.) Tehát 
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a gyökérzet megmarad, a gyökérzetet . di
csérjük, de a büszke ágak leszakadtak és 
rászolgáltak az elszáradásra. A vadolajfa 
azok helyébe került 

Hallgasd meg tehát, hogyan szakadtak le 
a természetes ágak, és miként oj!ódott be a 
vadolajfa. Azt hiszem, hogy a sz,Í.zados pél
dáiából jól meqtudhatiuk. Ezért gondoltam 
jónak. ha összehasonlítom a királyi ember
rel. "Bizony mondom nektek, nem találtam 
ekkora hitet Izraelben. Mondom pedig nek
tek, hogy sokan iönnek mnjd napkeletről és 
napnyugatról." (Mt. 8, 11.) A vadolajfa mi
lven szélesen elterjedt a földön. Ez a föld 
keserű erdő volt, de ilyen éllázatosség 
miatt: Uram. nem vagyok méltó, hogy haj
lékomba jöjj, - maid sokan jönnek nap
keletről és napnyugatról. Ha iönnek, mi va:.1 
velük? Ha jönnek, már lenyesték az erdőt. 
Be kell őket oitani. hogy el ne szóradianak. 
Azt mondia a Szentírás: "Letelepednek Áb
rnhámmal és Izsákkal és Jákobbal". (8, 12.) 
MHven lakomához? Talán valami mulatós 
vendégségbe. nem pedig az örök életbe? 
Utána rögtön me!'mondia, hogy hol. 
"A mennvek orszá~Jában". ~s mi lesz Ábra
hám nemzetségével? :t;:s mi lec;z azokkal az 
ágakkal, arnelvekkel tele volt a fa? Azért 
nvesték le őket, hogy ezek beoitassanak. 
,.Az ország fiai pedig m~jd kivettetnek a 
külső sötétségre." (12.) 

Van nálunk becsülete n prófétának, ha 
nem volt a saiáf hrrzáiában. Nem volt be
csülete ott, ahol született. Legyen tehát ott 
amelyet ó alapított. Ebben bennP van min-
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dennek a teremtője, benne van szolga képé
ben. Azt az államot, melyben "zületett, Siont, 
magát a zsidó nemzetet, Jeruzsálemet, ó 
alapította, az Isten Igéje, mikor atyjánál 
volt. "Mindenek ó általa lettE:k és nála nél· 
kül semmi sem lett, ami lett." (Ján. 1, 2.l 
Az az ember tehát, akiról ma hallottunk. 
Jézus Krisztus. Róla olvassuk~ "Hiszen egv 
az Isten, s egy a közvetítő is az lsten és az 
emberek között". (Tim. 1, 2. 5.) Már a zsol
tárban is anyiának nevezi Siont. A közben· 
járó vaiion miért teszi ezt? Mert onnan 
kapta testét. Onnan származott Mária is, 
akinek méhében vette fel a szolga alakiát. 
Benne tartotta méltónak a legalázatosabb 
alakban megielenni. Siont anyiának nevezi 
és az az ember. aki ezt így monr·Ija, benne 
lett emberré. Istensége örö'J.o:tól van, csak 
emberi alakiát kapta benne. Ugyanaz, aki 
benne legalázatosabbon lett emberré, Te
remtóként alkotta Máriát. "J(ezd<>tben volt 
az Ige, és az Ige Istennél volt, éc; Isten volt 
az Ige. Mindenek O általa lettek." (Ján. 1. 
1. 3.) 

Mivel tehát valóban ó alapította ezt a ha· 
zát, legyen benne dicsősége. Kiúzte az a 
haza, amelyben született. fogadja be az a 
haza, amelyet újra megalkotott 
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"Hasonlít a mennyek országa egy király
emberhez, aki !>z ám ot akar vetni szaigáival. 
És mikor elkezdte a számvetést, eléje vivé· 
nek egyet, ki neki tízezer talentummal tarto
zott. Mivel pedig nem volt miből meg
fizetnie, paranc·mlá ura, hogy adják el őt és 
feleségét, gyermekeit és minden vagyonát 
és úgy fizessen." (23-25.) Mikor pedig irgal
mat nyert, így folytatja: "Kimenvén pedig ez 
a szolga, találkozik egyik szolgatársával, ki 
neki száz dénárral tartozott és megragadván 
fojtogatá őt". (28.) Mindezzel megharagitá 
urát, aki újra börtönbe vettette, hogy min
dent megfizessen. Látod, milyen különbség 
van az lsten és az emberek elleni vétek kö
zött. Amilyen különbség van a tízezer talen
tum és a száz dénár között. Sót még sokkal 
több! A személyek közti különbségból és a 
bünök számából is következik ez. 

Az emberek szeme láttára nem merjük 
megtenni a rosszat, vonakadunk vétkezni. 
Az Isten naponta lát bennünket, mégsem 
szégyenkezünk. Mindent merészen megte
szünk és kimondunk. Nemcsak e miatt, de 
Isten jósága és a mi megbecsülésünk miatt 

1 AranyszAjú Szent János 61. be~zéde S:1:ent Máté 
P.Vangéliumához. P. G. 58. 589-.S.<!6. 
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(ezt mindig élvezzük) még súlyosabb lesz a 
bún. Ha meg akarjátok tanulni, hogy kelet
kezik a tízezer talentumnyi vagy még ennél 
sokkal több vétek Isten ellen, igyekszem 
rövidesen kifejteni. Félek, hogy a rosszban 
tespedőket és az állandó bűnözőket nagyobb 
lelkiismeretlenségre tanítom, a szerényebbe
ket pedig kétségbeesésbe viszem. Nem sze
retném. ha felkiáltanának: "Igy hát ki üdvö
zülhet?" (Mk. 10, 26.) Mégis hozzákezrlek, 
hogy a fh!Yelmes ha1IQ'atókat biztosabhakk:l 
és nyugodtabbakká tehessem. Az érzéketle
nek és a gyógyíthatatlan betegek e beszédem 
hatására nem táQítanak lelkiismeretlen és 
gonosz szakásaiktóL Ha pedig e beszéd utáni 
nemtörődömségükre nagyobb okot találnak, 
nem beszédemnek tulaidonítható, hanem sa
ját ostoba érzéketlenségüknek. Az elhangzó 
gonnolatok a fiqvP.lmes hallQatókat viss7a
tartiák és megszelidítik. A szerényebbek, ha 
meglátiák a bún súlyát, a bünbánat ereiP.t is 
meQtanasztaliák. és méoiobban gyakoroliák. 
E miatt kell szólnom. Elmondom és felsoro
lom, melyeket követünk el Isten, melveket 
az emberek ellen. Nem az egyéni. hanem a 
kö?:ös búnöket sorolom fel. Egyéni h1inét kiki 
lelkiismerete szerint adia hozzá. ÚQ'V járok 
el, ho<Jy elóbb elmondom Isten ióságát 

Melyek lsten jótéteményei? A semmiböJ 
terP-mtett minket. Miattunk teremtette a lát· 
ható viláQot: az eget, a tengert, a földet, a 
I~ve<Jót. Mindazt. ami ezekben él: állatokat, 
növénveket, minden csirát. A renpetPo sok 
teremtményt röviden vegyük sorra: ~ö lel
ket az eQész földön -rc:ak m>ldink. PMbPrek-
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nek adott. Paradicsomot teremtett. Segítót 
adott. Minden teremtményt szolgául rendelt. 
Dicsőséggel, megbecsüléssel tüntetett ki. 
Mindezek után a teremtője iránt hálátlan 
embert még nagyobb ajándékkal látta el. 

(A különböző bűnösökről beszél, majd igy 
folytatja:) Ha akarjátok, hagyjuk 'ezeket. 
Térjünk át másokra, akik méltóbbdkna.k 
bizonyulnak. Kik ezek? Akik földet szerez
nek és ebből élnek meg. Van-e nyomorul· 
tabb állapot az övükénél? Ha megvizsgáljuk, 
milyen nyomorult és szerencsétlen sorsuk 
van, a barbárokat is különbnek tartjuk ná
luk. Nyomorognak. Egész életükben fárad· 
nak. Állandó, súlyos adó alatt nyögnek. Ne
héz szolgálatot kell teljesíteniök. Szamárnak, 
vagy öszvérnek való munkát végeznek. Lé
lekzethez sem jutnak. Akár jó földjük van, 
akár rossz, mindenhogyan megszenvednek 
érte. Nincs kíméletük. Van ennél nyomorul
tabb helyzet? Egész télen át fáradnak. A hi .. 
deg, az eső, az álmatlanság tönkre teszi őket. 
Ures az erszényük. Folyton tartoznak . .Állan
dóan félnek az éhségtől, a bírósági elhurcol
tatástól, a kínzástól és a rájuk eső nehéz 
közs:wlgálattól. El lehet mondani, a kereske
delem fajtáit, melyekben ők szerepelnek; a 
szatócs üzleteket, melyeket ők vezetnek? Az 
ő verejtékes munkájukra telnek meg a szölő
prések. Alig vihetnek valamicskét haza. Az 
egész termést elviszik tőlük. Pár garast dob
nak nekik oda ennyi fáradságukért Mtndig 
új uzsoratörvényt találnak ki számukra. Még 
a pogányok törvényei sincsenek ennyire 
embertelenek. Sok kegyetlenséggel teli szer-
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ződéseket kötnek velük. Nem századrészt, 
hanem mindenüknek felét kényszerülnek 
odaadni. Mindezt olyan szegény embertől 
követelik, aki nős, családja van és keserves 
munkájával tölti meg csűrét, pincéjét. De 
minderre nem gondolnak. Gondolkodjunk a 
próféta szavain: "Álmélkodjál ég és borzadj 
meg föld". Micsoda állativá süllyedt az em
beri nem. 

Elmondom ezeket. de nem akarom támadni 
az iparosokat, a földműveseket, a falut, ha
nem saját magunkat. Kornéliusz százados 
volt, Pál pedig takács. Beszédei után szak
májában dolgozott. Dávid király volt. Jób
nak nagy birtoka, rengeteg jövedelme volt. 
Egyiket sem akadályozta meg, hogy az erény 
útján járjon. Mindennek meggondolása és a 
tízezer talentum elképzelése ösztönözzön 
arra, hogy embertársunknak elenaedilik t'l· 
enyésző kis adósságát. Számot kell adnunk 
a ránkbízottakról és nem tudunk mindP-nről 
beszámolni, högy mi mindent tettünk. Ezért 
Isten könnyű módot adott nekünk, hogy jól 
leszámolhassunk. A rossz elfeleitésére gon
dolok. Hallgassuk tovább a példabesz{!det, 
hogy iól megérthessük. "Eléie vívének 
egyet, ki neki tízezer talentummal tartozott. 
Mivel pedig nem volt miböl megfizetnie, p;:~
rancsolá az ura, hogy adják el őt és felesé
gét, gyermekeit." (24, 25.) Mondd meg: miért 
mindezt? Nem kegyetlenségből, nem ember
telenségből, pedig ez a büntetés is újra öt 
suitja, hiszen rabszolga lett a felesége. IQen 
nagy gondoskodás az oka tettének. Ezzel a 
fenyegetéssel észre akarta téríteni a s:wlgát. 
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hogy könyörgésre vegye rá el nem ada
ütsaert. Ha a tartozás miatt tette volna, nem 
irgalmazott volna a szolga könyörgésére. 
Nem kegyelmezett volna meg. 

Miért nem engedte el számonkérés előtt az 
adósságot1 Hogy figyelmeztesse, mekkora 
adósságtól szabadult meg. Ennek láttán ő is 
irgalmasabb legyen szolgatársával. Ha meg
gondolta hatalmas adósságát és az elengedés 
nagy mértékét, mégis ilyen kegyetlenül bánt 
sz01gatársával, müyen szívtelen lett volna, 
ha nem kap ilyen józanító orvosságot. Mit 
tett a sz.olga1 "Légy türelemmel irántam és 
mindent megfizetek neked. Könyörülvén 
tehát az úr ama szolgán, elbocsátá őt és az 
adósságot elengedé neki."' (26, 27.) Látod 
ismét nagy jóságát? A szolga csak haladékot 
és elnézést kért, ő a kérésnél többet adott. 
Kegyelmet gyakorolt, elengedte minden 
adósságát. Már eleve el akarta engedni, de 
nem saját magától, hanem a szolga könyör
gésére, hogy ne érdemetlenül távozzék. Ki
nyilvánul a feleletből a bocsánat oka, hogy 
az úrtól eredt az egész, mégha leborulva kö
nyörgött is a szolga. "Könyörülvén" tehát, 
úgy küldte el. Ezzel azt akarta elérni, hogy 
legalább látszólag a szolga is tegyen valamit. 
Igy nem szégyenkezik. Ebből okulva irgal
mas legyen szolgatársával. Eddig még jó és 
kedves volt a szolga. Hiszen bevallotta, meg
ígérte, hogy kifizeti adósságát. Leborult, kö
nyörgött. Elismerte vétkeit. Rádöbbent ha
talmas adósságára. Azonnal kijött - nem 
később -, hanem azonnal; még egészen új 
volt az irgalmas cselekedet, máris gonos7.-
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ságra használta fel az ajándékot és a szabad
ságot. "Találkozik egyik szolgatársával, ki 
neki száz dénarral tartozott; és megragad· 
ván, fojtogatá őt, mondván: Add meg, ami
vel tartozol." (28.) 

Látod az úr irgalmát? Látod a szolga ke 
gyetlenségét? Halljátok meg, kik pénz miaLL 
ilyent tesztek! Ha a bűn miatt nem szabad 
ilyent tenni, még kevésbbé pénzért. "Légy 
türelemmel irántam és mindent megfizetek 
neked." (25.) Még a szavakat sem becsülte 
meg, pedig ezekkel menekült meg. E sza
vakra tízezer talentumtól szabadult meg. 
Nem ismeri meg a kikötőt, pedig abban me 
nekült meg a hajótöréstől. Könyörgésének 
módja sem emlékeztette ura kegyes ugal
mára. Mindent elvetett magától kapzsiságból 
és kegyetlenségből és adósára visszaemléke
zés miatt. Állatian kegyetlen volt. Fojtogatta 
szolgatársát. Mit csinálsz ember? Magadat 
csapod be. Nem látod, hogy a kardot magad 
ellen fordítod? A megbocsátást és az aján
dékot visszautasítod? Nem gondolt ezekre, 
nem is emlékezett saját állapotára, nem is 
engedett el semmit. Pedig nem volt egy· 
forma a könyörgés oka. ö tízezer talentum 
miatt, az pedig száz dénárért könyörgött. 
O az urához, ez pedig szolgatársához esede
zett. O teljes irgalmat nyert, ez pedig csak 
halasztást kért. "De amaz nem engedett, ha
nem ment és tömlöcbe veté őt, míg csak meg 
nem fizeti adósságát. Látván pedig szolga
társai a történteket igen megszomorodá.nak 
és urukhoz menének, elbeszélik neki mind, 
ami történt." Sem az embereknek, sem az 
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lstennek nem tetszett. A:rok is együtt szo· 
morkodtak, akiknek nem volt semmi adós· 
ságuk. 

Mit mondott az úr? "Gonosz szolgal min· 
den adósságot elengedtem neked, m1velliogy 
kértél engem; nem kellett volna-e tehát ne· 
ked is konyörüinöd szolgatársadon, minl 
ahogy én is könyörültem rajtad?" (32, 3~~.) 
Nézd csak ismét az úr kegyességéti Hélke· 
zett, de menti magát, hogy visszavonta aján
dékát. Nem ő tette, hanem aki kapta. Ezért 
mondja: "Minden adósságodat elengedtem 
neked, mivelhogy kértél engem; nem kellett 
volna-e tehát neked is könyörülnöd szolga
társadon?" (32, 33.) Még ha nehezedre esett is 
volna, a jutalomra kellett volna gondolnod: a 
történtekre és a jövőre. Ha gyűlöletes is a 
parancs, az ellenszolgáltatásra kell gondol
nod. Nem az úr bosszantott téged, hanem te 
haragítottad meg őt, de egyszerű könyörgés
sel k1engesztelted. Ha azt hiszed, hogy n3· 
gyon terhes a megbántó barátjának lenni, 
gondolj arra, hogy sokkal súlyosabb a 
pokolba zuhanni. Ha ezeket összehasonlí
tod, rájőssz, hogy az sokkal könnyebb. Mi· 
kor tízezer talentummal tartozott, Isten nem 
tartotta gonosznak, nem bánt vele kemé
nyen, hanem irgalmasan. Csak mikor a 
szaigatárssal való kegyetlen bánásmódot 
látta, akkor szólt így: "Gonosz szolgal" 

Halljátok meg zsugoriak, neklek szól ez. 
Halljátok meg irgalmatlanok. és kemény szí
vűekl Nem másokkal vagytok kegyetlenek, 
hanem saját magatokkal. Hogyha á sérel· 
meket akarod felidézni magadban, gondolj 
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arra, hogy magad és mások ellen idézed ezt 
fel. Saját bűneidet hánytorgatod, nem a 
másét. Te bármit teszel, mint ember teszed 
- és ebben az életben -; Isten azonban 
nem így, hanem nagyobb és örök büntetés
sel sujt a másvilágon. "Átadá őt a po
roszlóknak, mígcsak meg nem fizeti minden 
adósságát." (34.) Másszóval: örökre. Hi'>zen 
sosem tudja visszaadni. Mível az úr irgalma 
nem hatott rád, és nem lettél jobb, az marad 
hátra, hogy a büntetésből kimenekűlj . .~-\m
bár a kegyelem ajándéka nem a lelki álla
pottól függ, de olyan ereje van a gonoszság
nak, hogy még ezt a törvényt is közömbö
síti. Van-e súlyosabb, mint a sérelmeinkrP. 
visszagondolás, mely még a nagy és sok 
ajándékot is visszaűzi. NeJill közömbösen, 
hanem haragosan adta át a kínzóknak. Mi
kor azt parancsolta, hogy adják el, akkor 
nem volt harag szavaiban. Nem is tette meg. 
Kiváló alkalom volt ez kegyessége gya
korlására. Ez az ítélet azonba!! méltatlanko
dásból, jogos bosszúból fakad. "Igy fog cse
lekedni mennyei Atyám is veletek, ha meg 
nem bocsáttok, kiki az ő atyjafiának, szíve
tekből." (35.) Nem azt mondja: Atyátok; 
hanem Atyám. Nem méltó az ilyen gonosz, 
hogy Istent atyjának nevezze. 

Kettőt kért tehát tőlünk: büntessük meg 
saját magunkat és bocsássunk meg másoi'f.
nak. Az elsőt a máoodik miatt: hogy köny· 
nyebb legyen az előbbi. Aki cgyanis jobban 
vigyáz magára, megbocsátóbb lesz szolga
társának. Necsak szavunkkal, hanem szí
vünkkel is bocsássunk meg. Ne irányítsuk 
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a kardot saját magunk ellen azzal, hogy 
folyton sérelmeinket hánytor~atj~k. Mi bán
tott meg annyir9, amennyire te okozol fáj
dalmat, ha folyton haragra gondolsz? Ezzel 
magadra vonod az Isten bünteió haragját. 
Ha józanul és gondolkodva élsz, u másiknak 
a fejére háramlik a baj. ö szem·edi a csa
pást. Ha azonban neheztelsz és dölyfös
ködsz, saját magadnak ártasz. Nem ő lesz 
az oka, hanem te magad. Ne mondd tehát: 
elnyomott engem, rágalmazott, ezer bajt 
okozott. Ha így beszélnél, anrál jobban 
blzonyítanád, hogy ő a jótevcd. Hiszen 
alkalmat adott, hogy bűneidtől megszaba
dulj. Minél inkább megsértett, anuál jobban 
alkalmat ad bűneid kiirtására. Ha igazán 
akarjuk, senki sem sérthet meg bennünket. 
Tulajdonképen ellenségeink a legnagyobb 
jótevőink. 

Mit mondjak még az emberekről? Mond
jam, hogy gonoszabb lehet az ötriögnél? De 
ugyancsak az ördög megdicsőül~·sünk nagy 
oka is lehet. Jó példa rá Jób. Ha dicsősé
ges koronánkhoz alkalmat ad. miért fél tőle 
az ember mint ellenségtől? Figyeld meg, 
mennyi hasznod van abból, ha !'Zelíden tű
röd ellenséged sértéseit. Először is - ez a 
legnagyobb - búneidtól megszabaduic;z 
Másodszor: kitartást és türelmet nyer;;oz. 
Harmadszor pedig szelíd és jóságos leszel 
Ha nem tudsz haragudni az ellene>d vétökre, 
sokkal jobban szereted barátai(~at is. Ne
gyedszer: sosem haragszunk, igy ekkora jót 
alig tudunk mással elérni. Ha nem harag
szol, nem is bosszankodol. Nern emészted 

Keresztény rellleklrók. 14. 11 
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magadat hiábavalósággal és tépelődéssel. 
Ez világosi Aki nem tud gyűlölni, nem is 
tud bánkódni és gyönyörben, ezer jóban él. 
Magunkon állunk bosszút, ·ha gyűlölünk 
Ugyanúgy magunk jótevői vagyunk, ha szc
retűnk. Ezenfelűl megbecsülnek ellenségea] 
is, mégha ördögök lennének is. Tovább me· 
gyek: és azt mondom: nem is JP.sz ellensé· 
ged, ha ilyen vagy. Ami a legnagyobb és 
legfontosabb, kiérdemled Isten ngalmát. Ha 
hibáztál is, könnyen megbocsát. Ha Istell 
útján jársz, nagyobb szabadságot nyers'Z 
nála. Azt kell tehát elérnűnk, hogy senkit 
sem gyűlöljűnk; így Isten is ..szeret ben· 
nűnket. Mégha tízezer talentom adósságunk 
lenne is, megbocsát és irgalmuz. Megszorno
rított? Légy türelemmel, ne hara~:udj rá. Sirj 
és bánkódj, ne fordulj el tőle. Gondolj a 
kereszten függő Krisztusra. 5uját maga 
miatt örült, a két latrot megsajnálta. Ne
künk is így kell éreznünk. Mmél inkább 
megsértettek, annál jobban meg kell sirdl· 
nunk a megbántóinkat. Sok jó származik 
nekünk ebből. Nyiltan történt a !:iérté.s és a 
bántalom? Nyilt legyen a meg:::zégyenülés, 
a megalázás. Ezer vádlódnak felnyitotta a 
száját. Jutalomkoronát fon a szt·modra. Tü
relmével sok hírvivőjét gyűjti össze. Ha jót 
tettél, megbántad? Ha rágalma:Lnak, örülj; 
ha te teszed, búsulj. Istenhez leszel ha
sonló: "Ki napját fölkelti jókra és gono
szokra". (Mt. 3, 45.) Ha Isten utánzása erő· 
dön felülinek látszik (ámbár gondos ember
nek nem lesz nehézsége), odavisszük József
hez, ha ez talán megfelelöbb les.•. A te szol-
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gaságod sokat szenvedett, sok jót tett test
véreivel. 

Jer oda Mózeshez, aki a zsidóknak anny1 
cselszövése után, értük imádkozott. Men
jünk a boldog Pálhoz, aki el sem tudJa 
sorolni, mennyit szenvedett, megis így ír: 
"Hiszen azt kívánnám, hogy magam le
gyek átkozottként távol Krisztu~tól testvé
reimért". (Rom. 9, 3.) Legyen példánk ls l
ván, aki megkövezése közben ~~önyörgött, 

hogy Isten ezt a cselekedetet r.e tudja be 
nekik bűnül. Mindezek meg~ondolásával 
vesd ki magadból a haragot, ho~{Y Isten ne
künk is megbocsásson mindent. Legyen ez a 
mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme és ke· 
gyessége által. Legyen dicsöség, hatalom, 
tisztelet vele együtt az Atyának és a Szent
léleknek, most és mindörökön örökké. 
Amen. 



21. Pünkösd utáni 22. vasárnapra.1 

"Aztán elmenvén a farizeusok, tanácsot 
tartának, hogy megfogják őt b~szédében." 
Mikor történt ez? Amikor legjobban m::'l
gunkba kellett volna szállniok, csodálniok 
kellett volna irgalmasságát, rettegniök kel
lett volna jövőjük miatt és az elmúlt ese
mények miatt, ezután hinniök kellett volna. 
Hiszen elhangzott szavai tettekben szólaltak 
meg. Hiszen a vámosok és rosszhírű nők 

hittek. A prófétákat és az igazakat meg
ölték. Ezek miatt és saját vesztükre is goJI
dolva nem kellett volna ellenál!niok, hanem 
hinniök és észretérniök. De még így sem 
szűnt meg gonoszságuk, hanem erősödött 

és hatalmasabb lett. Es mivel a tömegtől 
félve nem merték elfogni, mág módot eszel
tek ki, hogy veszélybe döntsék és nyilvanos 
búnösnek mondhassák. "Es hozzájuk küldék 
tanítványaikat a Heródes-pártiakkal, mond
ván: Mester! tudjuk, hogy igazmondó vagy, 
és az Isten útját igazságban tanítod, és nem 
törődöl semmivel, mert nem tekinted az 
emberek személyét, mondd meg tehát ne
künk, mit gondolsz: Szabad-e adót fizetni a 
császárnak, vagy nem?" (16-17.) Adót az-

t Aranyszájú Szent János 70. beszéde Szent Mát~ 
evangéliumához. P. G. 58, 655---656. 
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óta fizettek a császárnak, mióta a római 
birodalom alá tartoznak. Jól tudták, mert 
látták, hogy nem régen halt meg Theudas és 
Judas éppen az adó elleni lázítás miatt. Kér
désükkel Jézust is ennek a gyanújába akrtr
ták kergetni. Ezért küldték hozzá tanítvá· 
nyaikat és Heródes katonáit. Azt hitték, 
kétszeres vermet ásnak és mindenfelé esetp
ctát állítanak. Akárhogyan feleljen az úr, 
mindenképen beleessék. Ha Heródes embe
rei szerint felel, ők vádolják; ha őszerintük, 
akkor amazok. 

A kétdrachmás már megadta a feleletet, 
de ezt ők nem tudták. Remélték, hogy mmd
két oldalon megfoghatják. Szerelték vo!na, 
ha a Heródiánusok ellen beszél. Ezért küld
ték hozzá tanítványaikat, hogy tanuk előtt 
álnokul tőrbe csalják és Atadhassák az 
államhatalomnak, mint lázadót. Ezt sejtve 
mondja Lukács is, hogy tömeg előtt kérdez 
ték őt. Igy nagyobb lett volna a tanuskodás. 

De teljesen az ellenkezője történt. Ebben 
a színjátékban ostobaságból levizsgáztak 
Nézd csak hízelkedésüket, fondorlatos csel
vetésüket: "Tudjuk, hogy igazmondó vagy", 
Hát akkor miért mondtátok: , Amítja a né
pet", ",Ordöge van". (Ján. 7, l2, 10, 20.) Azt 
is mondjátok, hogy nem lstentől van. Miért 
tanácskoztatok az imént, hogy tönkretegyé· 
tek? Minden úgy lett, ahogy a cselvetésben 
terveztétek. "Micsoda hatalommal múveled 
ezeket?" (21, 23.) - kérdezték nagy bátor
sággal nemrégiben. Nem tudták feleletre 
bírni. Most azt remélték, hogy hízelgéssei 
megszálaltatják és rávehetik, hogy a fenn-
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álló rend ellen beszéljen. Abbn.n megegyez
nek, hogy igazat mond, de nemcsak erre hi
vatkoznak, hanem ravaszul hozzáteszik: 
"Nem törődöl az emberekkel". Látjátok, 
milyen világos, hogy arra akarják rávenni, 
hogy Heródes ellen beszéljen és a lázadó 
gyanúját vonja magára. Ha fellázadt a tör
vények ellen, forradalmárként megbüntes
sék. "Nem törődöl senkivel, mert nem tekin
ted az emberek személyét" - ez más sza
vakkal Heródest és Cézárt jelenti. "Mondd 
meg tehát nekünk, mit gondolsz." Most 
mennyire tisztelitek és tanítómestereteknek 
hiszitek. Mikor üdvösségtekról beszélt, 
hányszor nem becsültétek semmire és döly
fösködtetek vele. De hamar egy követ fúj
toki Figyeld meg a rosszakaratúkat Nem 
azt mondják: mondd meg nekünk, mi a szép, 
a hasznos, a törvényes? Azt kerdezik: mit 
gondolsz? Az az egyetlen szándékuk van. 
hogy megfogják feleletében és az állam· 
hatalom ellenségének tekinthe~sék. Márk is 
elmondja ezt és elbizakodottságukat világo
sabban felfedi. Szerinte így kérdezték: "Sza
bad-e adót fizetni a császárnak, vagy ne 
fizessünk?" (Mk. 12, 14.) Haragtól lihegnek, 
cselt vetnek és a meghódolást színlelik. 

Mit felel nekik Jézus? ,,Mit kísérletei; 
engem képmutatók?" (15.) Hallod, milyen 
keményen válaszol. Gonoszságuk nyilván
való, tehát ütéseit keményebben osztogatja. 
Először megzavarja őket, szavaival szá
jukra koppant, hogy titkaikat felszínre 
hozza. Ezzel nyilvánvalóv,í teszi mindenki 
előtt iövetelük igazi célját. A";ért i~ tettP 
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ezt, hogy beléjük fajtsa gono'izságukat. Ne 
merjenek újra ártalmára törni. Pedig sza
vaik eddig nagyon tisztelettudók voltak. 
Mesternek, igazmondónak nevezték, aki 
nincs tekintettel az emberekre. De mive! 
lsten volt, ilyenekkel nem lehetett félre
vezetni. Ebből sejteniök kellett, hogy nem 
ötletszerűen feddette őket, hanem világosan 
ismeri titkaikat Nem elégedett meg a fed
déssel, ámbár elég lett volna véleményüket 
semmivé tenni és gonoszságukban megszé
gyeníteni őket. De nem állt meg ennél, ha
nem még máshogyan is elhallgaHatta óket. 
"Mutassátok meg nekem az adópénzt." (19.) 
Amint megmutatták neki, szakása szerint 
azok véleményéből alkotja meg a felelet~t. 
Öket is előkészíti a feleletre. Fényes, dicső 
győzelem! Mikor tehát kérdez, nem nzért 
teszi, mintha nem tudna valamit, hanem 
hogy saját feleletük alapján vádolhassa óket. 

"Kié ez a kép, és a felírás? Felelék neki: 
A császár.é. Akkor mondá nekik: Adjátok 
meg tehát a császárnak, ami a császáré, és 
Istennek, ami az Istené." ('20, 21.) Nem azt 
mondia: adiatok, hanem adiátok meg. Ez! a 
pénz képéből és felírásából bizonyítja. H:Jgy 
ne mondhassák róla: embernek vetsz alá 
bennünket, rögtön hozzáfűzi: és Istenm~k. 

ami az Istené. Szabad megadni az emberPek, 
ami az övé és Istennek, ami részünkről köte
lesség. Ezért mondja Pál is: "Adjátok m~g 
tehát mindenkinek, amive) tartoztok; akinek 
adóval, annak az adót, akinek illetékkd, 
annak az illetéket, akinek félelemmel, annnk 
a félelmet. akinek tisztelettel. annak a tic:;z-
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teletet". (Róm. 13, 7.) Ha tehát azt hallod, 
hogy add meg a császárnak, ami a császáré, 
értsd meg, hogy az úr így f>rtette: Csak azt, 
ami nem sértheti az isteni törvényeket. Ha 
valami azzal ellentétben van, már nem a 
császár adója, hanem az ördög pénze, bére. 

Ezeket hallva elnémultak és csodálkoztak 
bölcsességén. Hinniök kellett, meg kellett 
döbbenniök. A titkok feltárúsával eléjük 
tárta istenségét, hozzá illően elhallgattatta 
őket. 



22. Pünkösd utáni 23. vasárnapra.1 

"Midőn ezeket beszélte nekik, íme egy 
elüljáró jövén hozzá, imádá öt, mondván: 
Uram, leányom most halt meg; d·~ jer, tedd 
rá kezedet, és élni fog. Erre fölkelvén Jéz11S, 
követé őt tanítványaival együtt." (Mt. 9, 
18-19.) Szavait cselekedeteivel bizonyí
totta. Igy még jobban elhallgattatta a fari
zeusokat. Hiszen a zsinagóga elnöke jött 
hozzá szörnyű gyászában. Egyetlen lány
kája volt. Tizenkét éves virágzó szépség. Az 
ú r készséggel azonnal feltámasztotta. Ha 
Lukácsra figyelünk, ő így mondja el: "Leá
nyod már meghalt, ne fáraszd öt". (Lk. 8, 
49.) Itt azonban hozzátesszük: most halt meg. 
Az apa sejteti, hogy utrakészülésekor tör
tént. Vagy nagyobb szánalmat akart indi· 
taní. A szükségben szenvedők szakása sza
vakkal nagyítani saját bajaikat A valóság
nál nagyobbat mondanak, hogy jobban meg
hassák azokat, akiktől enyhülést várnak. 

Az elnök kettőt kér Krisztustól: Menjen 
lányához és tegye rá kezét. Ezzel elárulja, 
hogy még volt benn élet, mikor otthagyta. 
A sziriai Náámán így kérte ezt a prófétától: 
"Azt hittem, hogy ki fog jönni hozzám, meg-

1 Aranyszájú Szent János 31. beszéde Szent Máté 
P.vangéliumához. P. G. 57, 169--374. 
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áll, segítségül hívja az úrnak, lstenének 
nevét, megérinti kezével a poklosság he
lyét s meggyógyít", (4. kir. 5, 11.) A szűk
látókörűeknek észrevehető, megfogható cse
lekedetekre van szükségük. Márk elmondja, . 
hogy három tanítványt vett maga mellé. "Es 
nem engedé meg, hogy más vele menjen, 
mint Péter, Jakab és János, Jakab test
vére." (Mk. 5, 37.) Lukács is így ír. ö pedig 
egyszerűen tanítványokról beszél. "Es mi
kor a házba érkezett, senki másrwli nem en
gedé meg, hogy vele bemenjen, c.:supán csak 
Péternek, Jakabnak, és Jánosnak, és a 
leányzó atyjának." (Lk. 8, 51.) Mi lehet az 
oka, hogy Mátét nem viszi oda, pedig nem 
régen érkezett. Mert nagyobb vágyat akaxt 
benne kelteni, hiszen eddig még kevésbbé 
volt tökéletes. Tanítványait akarta megtisz
telni, hogy az újak buzduljanak az ö l~öve
tésükre. Eddig elég volt neki, hogy láthatta 
a vérfolyásos asszony meggyógyítását. Az 
úr asztalához ülhetett. Bekerülhetett a kö
zösségbe. 

Felkelt az úr. Sokan követték, mert 
csodát vártak, személye is vonzotta őket. 

Sok ostoba pedig nem a lélek üdvét, hanem 
a test meggyógyításat kereste. Egész tömeg 
gyűlt össze. Egyeseket saját bajuk indított 
oda, másokat pedig az a vágy, hogy tanui 
lehetnek mások csodás gyógyulásának. Na
gyon kevesen igyekeztek oda szavai és ta· 
nitása miatt. Nem is engedte meg, hogy 
bemenjenek vele a házba. Csak a tanítvá
nyok maradhattak mellette, de azok c;em 
mind. Minrlezze1 arra nevel minket. hogy 
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tüggetlenítsuk magunkat a tömeg vélerné· 
nyétől. 

"Es íme egy asszony, ki vérfolyásban 
szenved vala tizenkét év óta, huzzríjárulván, 
hátulról megilleté köntöse ~7egélyét; mert 
mondá magában: Hacsak ruháját illettem js, 
meggyógyulok." (9, 20-21.) Miért nem 
ment egyenesen eléje? Szégyelte magát, 
hogy tisztátalan a betegsége miatt. Igy gon
dolkodott: ha a vérfolyásos asszonyt nem 
tartják tisztának, mennyivel több joggal hi
hető az őróla. Még a törvény szerint is így 
volt. Ezért vegyül el a tömegben, ezért ma
rad háttérben. Mindaddig nem volt az Úrról 
hozzá méltó, illő véleménye. Nem gondolt 
arra, hogy titokban cselekedjék. Először 
nyiltan indult Jézushoz, mert hallotta, hogy 
asszonyokat is gyógyít. Megtudta, hogy ép· 
pen a halott lánykához indult. Saját házába 
nem merte behívni, pedig gazdag volt. Nem 
nyiltan közeledett feléje, csak titokban 
érintette meg ruháját. Nem kételkedett. 
Nem is mondogatta magában: Vajjon meg
szabadulok bajomtól vagy nem? Bízott 
meggyógyulásában és úgy közeledett az Úr· 
hoz. Tudta, hogy kinek a házából jött ki: a 
vámosébóL Kik a követői: a bűnösök és a 
bankárok. Mindez megerősítette bizalmát.1 

Mit tesz Krisztus? Nem hagyja titokban, ha
nem magához hívja és- sok 0 ka volt rá
mindenki füle hallatára beszél vele. Né-

1 A vérfolyásos a~szony abból merftette bizc1lmát, 
hogy .Tf.zu~ 11 hűnösöknPk tartott emberekkel is tö· 
r öd ik 
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hány ostoba ember szerint azért tette ezt, 
mert szerette az ünnepeltetést. Miért nem 
engedte titokban maradni? - méltatlankod
nak. - Mit beszélsz, te elvetemült bűnös? 
Az szereti a nyilvános ünneplést, aki meg
tiltja, hogy beszéljenek csodáiról? Aki sem
mit sem tulajdonít nagy cselekedeteinek? 
Miért szólítja tehát magához? Először elosz
latja az asszony félelmét, hogy ne bántsa a 
lelkiismerete. Ne legyen aggályos, hiszen 
nem tolvaj módra jutott ehhez a nagy ado
mányhoz. Másodszor pedig figyelmezteti 
helytelen felfogására, hiszen azt hitte, 
hogy titokban maradhat. Harmadszor pedig 
például állítja az ó hitét. Igy mások is buz
duljanak. 

Nem kisebb jelet adott akkor, mikor tu
domására hozta, hogy mindent tud, ·minf 
amikor kigyógyította bajából. Aztán pedig 
a zsinagóga elnökét akarta az asszony által, 
megerősíteni, mert már ingadozott és nusz
tulóban volt egész hite. "Leányod már meg
halt, ne fáraszd öt." (Lk. 8, 49.) Ezekkel a 
szavakkal jöttek hozzá néhányan. A házbe
liek kinevették az Urat, mert azt mondta: al
szik. Félő volt, hogy az atya is elveszti. bizal
mát az Úrban. Azért vezette tehát az asszonyt 
a tömeg elé, hogy az említett kételkedést szét
oszlassa. Nagyon kishitű lehetett, mert igy 
szólt hozzá az Úr: "Ne féli, csak higyj és 
meg lesz mentve". (Lk. 8, 56.) Milyen gond
viselésszerű, hogy megvárta a halált .~s ak
kor indult az úrhoz. Igy bölcsen kinyilvá
nult a feltámadás ténye. Ezért megy lassan. 
Ezért mond el mindent ré:::zletesen az asz-
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szonynak. Közben meghal a lánya. Már jön· 
nek is ki, hírül adni: Ne fáraszd őt. Erre cé 
loz az evangélista, mikor így beszél: Még 
szól•ott, mikor jöve valaki, a zsinagóga fejé~ 
hez, mondván neki: Leányod már meghalt, 
ne fáraszd őt! Meg akarta győzni a halálrói, 
hogy ne legyen kétséges a feltámadás. :Má~ 
sult is így tesz azúr. Vár egy napig. Vár ket
tőig, sőt a harmadikon is. Mindezek míatt 
hívja magához az asszonyt és így szól: "Bíz 
zál leányom". (Mt. 9, 22.) Az inaszakadtndk 
is így szólt: "Bízzál fiam!". (Mt. 9, 2.) Na~ 
gyon megrémült az asszony, ezért mondta. 
neki: Bízzál! Ezért nevezte leányomna:<. Az 
asszonyt hite Krisztus lányává tette. Majd 
megdícsérte: A hited meggyógyított téged. 
Lukács több mást is elmond nekünk erről az 
asszonyról. Szerinte mikor az assz.ony Krisz
tushoz lépett és visszakapta egészségét, ,az 
úr nem hívta rögtön, hanem előbb azt 
mondta: "Ki illetett engem?" Péter és a töb
biek erre így feleltek: "Mester! a sokaság 
szarongat és lökdös téged, és te azt kérde
zed, ki illetett engem?" (Lk. 8, 45.) Ebből 

nyilvánvaló, hogy teljesen körülfogták az 
Urat és tiszteletlenül taszigálták. Nem tisztes 
távolban követték, hanem mindenünnen szo
rongatták. ö megállt és így szólt: "Illetett 
engem valaki, mert én érzem, hogy erő ment 
ki belőlem". (Lk. 8, 46.) A hallgatókhoz méri 
egyszerűbb feleletét. Ezt mondta, hogy az 
asszonyt megszólalásra bírja. Nem fordult 
egyenesen hozzá, hogy ezzel is bizonyítsa: 
mennyire jól tud mindent. Szeretné, ha ma
gától vallaná be. Az asszony világosítsa fel 



174 A szeniatyák beszédei 

a tömeget a történtekről, mert egyébként 
Krisztus gyanus lehet előttük. 

Figyeld meg: ez az asszony nagyobb a 
zsinagóga elnökénél. Nem állította me& 
Jézust, nem volt terhére. Csak ujja hegyé
vel érintette. Utolsónak ment oda, de első
nek jött el onnan gyógyultan. Amaz házába 
viszi az orvost. Ennek a puszta megérintése 
is elég volt. A betegség bilincseiben sínylő
dött, de a hite szárnyra kapta. Figyeld meg, 
hogyan vigasztalja az Úr: A te hited meg
gyógyított téged. Ámbár azért hívta magá· 
hoz, hogy köztudomású legyen az eset, még
sem ezt mondta neki. Az elnököt akarta 
megerősíteni tétovázó hitében. De egyúttal 
megdícséri az asszonyt is. Szavaival vágyat, 
óhajt kelt benne, hogy a hit nem kisebb a 
testi gyógyulásnáL Ebből nyilvánvaló, hogy 
ai asszony megdicsőítésére és a többiek oku
lására tette mindezt, nem pedig saját kivá
lóságának fitogtatására. Az úr enélkül is 
csodálatos volt. Több csoda özönlötte körül, 
mint a hópehely. Ennél nagyobb csodákat is 
müvelt már. Az asszony azonban, ha ezt nem 
teszi, titokban távozott volna, ilyen nagy di
cséretek híján. Ezért hívta magához és di
csérte meg. Eloszlatta félelmét, mert az 
evangélista szerint "remegve jöve elő." (Lk. 
8. 47.) Lelket öntött belé és a testi gyógyítá
son kívül más útravalót is adott neki, mond
ván: "Menj el békével". (48.·1 

"Amint pedig Jézus az elüljáró házába 
ért és látta a fuvolásokat és a zajongó sere
get, mondá: távozzatok, mert nem halt meg 
a leányzó, hanem alszik. Es kinevették őt.' 
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(8, 23-24.} Szép tanubizonyságot tesznek az 
elüljárók, mikor a halál után fuvolásokat és 
cimbalmosokat hozatnak, hogy fokozzák a 
gyászt. Mit tesz tehát Krisztus? Mindnyáju· 
kat kiküldi, a leányka szüleít pedig behivJa, 
hogy azt ne hiresztelhessék, hogy más gyó
gyitotta meg. Feltámasztás előtt szavaival 
ébreszti: "Nem halt meg a leányzó, csak alu
szik". Több alkalommal is így cselekedett. 
A tengeren is először megfeddette a tanít
ványokat. Jelen esetben is felháborodást 
kelt a körülállókban. Ezzel egyúttal jelezni 
akarja, hogy neki könnyű a halottakat föl
támasztani. Igy tett Lázárnál is, mikor azt 
mondotta: "Lázár, a mi barátunk elaludt". 
(Ján. 11, ll.) Ilyenekkel figyelmeztet, hogy 
nem kell félnünk a haláltól. Nem is halál 
az már többé, hanem csak álom. Mivel ő ia 
meg fog halni, mások testével készíti elő 

tanítványait, hogy bízzanak benne és köny
nyebben viseljék el, az ő elvesztését. Az ő 
megjelenésével már csak álom lett a halál. 
Mégis kinevették. Az úr az.onban nem há· 
borodott fel, hogy nem hisznek neki abban, 
amit röviddel rá csodálatos módon bebi
zonyít. Nem is figyelmeztette a nevetgélőt, 
hogy az is, a fuvolások is, á eimbalmasok is 
és minden egyéb tanuja legyen a halálnak. 
Általában a csodákat nem hiszik el az em
berek. Ezért Jézus saját feleleteikkel előzi 

meg őket. Igy történt Lázárnál is, az Oszö
vetségben Mózesnél. Igy szólt Mózeshez: 
"Mi az, amit kezedben tartasz?" (Ex. 4, 2.} 
Mikor rátekint, lássa, hogy kígyóvá lett, ami 
azelőtt bot volt. Igy a saját feleletéból le-
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pödjék meg a történtek miatt. Lázárról kér
dezi: "Hová tettétek öt? Felelének neki: 
Uram, jöjj és lásd ... Már szaga van, hiszen 
negyednapos". (Ján. 11, 34, .39.J .A.zért tesz 
igy, hogy ne is kételkedjenek, hogy teltá· 
masztja. 

Meglátva a tömeget és a zenészeket, min
denkit kiküld és a lányka szüleinek jelenlé
tében teszi a cs0dát. Nem teremt más lelket, 
hanem visszahívja a távozottat és álmából 
fölébreszti. Megfogta a kezét, hogy bizo
nyossá tegye a körülállókat. Igy egyengette 
a föltámadásba vetett hitet. A lány atyja 
azt mondta: "Tedd rá kezedet". p, 18.) Az 
úr többet tesz. Nemcsak ráteszi kezét, ha· 
nem megfogja, feltámasztja. Ezzel megmu
tatja, hogy mindenható. Nemcsak feltá
masztja, de enni is adat neki, hogy az egész 
ne a képzelet Játékának tűnjék fel. Nemcsak 
ö ad, hanem a többit is felszólítja erre. Lá
zárról is azt mondta: "Oldjátok föl öt és bo· 
csássátok el". (Ján. 11, 44.) Utána pedig 
együtt eszik vele. Mindkettöre erős hang· 
súllyal hívja fel figyelmünket: a halált is, ll 

feltámadást is gondosan biz.onyítja. Ne csak 
a feltámasztásra figyelj, hanem arra is, hogy 
megtiltotta annak elhíresztelését. Tanuld 
meg ebből, hogy semmit sem adott a hírre és 
a dicsőségre. Tanuld meg azt is, hogy a gyá
szolókat kiküldte a házból. Méltatlanoknak 
tartotta őket az ilyen fenséges látványhoz. 

Te azonban ne menj ki a fuvolásoldwl, 
hanem maradj benn Péterrel, JakabbaT és 
Jánossal. Ha akkor kitessékelte a tömege:, 
mennyivel inkább most. Akkor még nem 
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volt köztudomasú, hogy a halál csak álom. 
Most azonban napnál világosabb. Nem tá· 
masztotta fel a lányodat? Majd feltámasztja 
nagyobb dicsőséggel. A feltámadt lányka 
újra meghalt. A tied azonban, ha egyszer 
feltámadt, örök életű marad. 3enki se búsla
kodjék tehát. Senkise siránkozzék. Ne kifo
gásold Krisztus csodatettét. Miért siránko
zol annyira? Hiszen csak álom lett a halál 
valóságábóL Miért jajgatsz és panaszkodol? 
Ha a pogány•ok tennének így, ki kellene ne
vetni öket. Ha egy hivő viselkedik ilyen 
csunyán, milyen oka lehet rá. Kaphatnak-e 
bocsánatot az ilyen ostobák, mikor ennyi 
idő után olyan világos a feltámadás bizo
nyossága. Te még növeini igyekszel bűnö
det, mikor pogány siratáasszonyokat ho
zatsz. Felszakítod a szenvedés sebeit, felszi
tod a fájdalom tüzét és nem hallod meg Pál 
szavait: "Mi ':'!gyessége Krisztusnak Béliál
lal? Vagy minö része a hivőnek a hitetlen
nel?" (2. Kor. 6, 15.) A pogányok semmit 
sem tudnak a feltámadásról, mégis találnak 
vigasztaló szavakat: Viseld el méltósággal. 
A megtörténtet úgysem tudod semrntvé 
tenni, vagy könnyeiddel helyrehozni. Te pe
dig bölcsebb és hasznosabb gondolkodás
módban élsz, mégsem szégyenled magadat, 
mikor náluk oktalanabbul gondolkodsz? 
Nem azt mondjuk: Viseld el méltóságga1. A 
megtörténtet úgy sem tudod semmivé tenni. 
Mi azt mondjuk: Viseld el méltósággal, mert 
biztos a feltámadása. Csak alszik a leányod, 
nem halt meg. Csak elszenderedett, nem 

Keresztény remeklrók. 14. 1 '! 
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pusztult el. Ové a feltámadás, az örök élet. 
a halhatatlanság és az angyalok sorsa. Nem 
hallod a zsoltárost: "Térj v1ssza lelkem nyu
galmadba, mert az úr jót tett veled". (114. 
zs. 7.) Isten a halált jónak nevezi, te ;Jedig 
szomorkodsz miatta? 

Mit tennél, ha ellenfele, ellP-nsége lennél 
a halottnak? Ha sírni kell, az ördögöt kell 
siratni. öt kell gyászolni, miatta kell jdj
gatni. Nekünk nagyobb jóra van a rendelte
tésünk. A jajgatás az ö gonoszságához illik, 
nem hozzád, hiszen te a dicsöség koronájára 
és az örök nyugalomra vágyódol. A Iza. 
Jál nyugodt kikötő. Nézz körül: mcny
nyi bajjal van tele az élei! Figyeld 
meg, hányszor megátkozod. Mindig rosszalJ
bak lesznek körülményeink. Már kezdettől 
nem kis büntetés jut osztályrészünküL 
"Megsokasítom gyötrelmeidet." ;Gen. 3, 16). 
"Átkozott legyen a föld munkád alatt." (U. o. 
17.) "E világon szorongatástok vagyon" 
(Ján. 16, 33). A másik életről sohasem mond 
ilyent, sőt ellenkezőleg. ":es életünk a fájda
lom és a jajgatás." (Iz. 35, 10.) ,,Mondom 
pedig nektek, hogy sokan jönnek majd nap
keletról és napnyugatról és letelepednek 
Ábrahámmal és Izsákkal és Jákobbal a 
mennyek országában." (Mt. 8, 11). Ott a 
lélek éltet mindent. Ott a fény örök. Ott bol· 
dogság lesz életünk. 
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"Akkor, akik Judeában vannak, fussanak 
a hegyekre és aki a héjazaton vagyon, az 

/le ne szálljon valamit elvinni házából és aki 
a mezőn, vissza ne térjen, hogy elho:lza 
palástját." (16-18.) A városra zúduló ba
jokról és az apostolok megpróbáltatásalról 
beszél. Utána arról, hogy ők maradnak 
győztesek. Elszélednek az egész világon. 
Leírja a zsidók szenvedéseit. Rámutat, hogy 
mikor ők felvirágoznak, tanítván minden 
nemzeteket, akkor a zsidók bajban élnek 
Figyeld meg, hogyan írja le a háborut. 
"Akkor, akik Judeában vannak, fussanak a 
hegyekre:· 

"Akkor" - mikor? Akkor történik ez, 
amikor a pusztulás átka lesz a szent helyen. 
Azt hiszem, hadseregre gondol. "Fussatok 
akkor.'' Nem lesz a menekülésnek semmi 
reménye. Régente gyakran riJ.egtörtént, pl. 
Szennakherib és Antiochus alatt, hogy ki·· 
menekültek a súlyos harcokbóL (Akkor is, 
mikor a katonák rájuk támadtak, a templo
mot elfoglalták, a makkabeus•>k hősiessége 
javukra döntötte a csatát.) Mindezt !;!lőre 

megmondta nekik, hogy ne gondolják 

1 Aranyszájú Szent János 76. beszéde Szent Máté 
evangéliumához. P. G. 58, 693-702. 
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ugyanennek a változásnak b':'következését. 
Orüljenek, ha csak a testüket tudják mc'g
menteni. Ezért nem engedi be d házba a ház
tetőn tartózkodókat, hogy elvigyék ruháju
kat. Igy jelzi a kikerülhetetlen rosszat ~> a 
mérhetetlen szerencsétlenséget. Ha valaki 
ebbe beleesik, szükségképen elveszik. Ezért 
teszi hozzá: "Aki a mezön, vic;sza ne térJen, 
hogy elhozza palástját". A lJentiek fussa
nak ki. Természetes, hogy a kintieket nem 
engedi be a házba. "Jaj pedig a nehézkesek
nek és a szoptatóknak ama napokban!" 
Amazok nehézkességük miatt· nem igen w d
nak futni, méhük terhe akadályozza ők"'t. 

Ezeket a szeretet bilincse köti gyermekeik
hez, mégsem tudják megmenteni őket. Pénzt, 
ruhát könnyű otthagyni, de elvinni is. 
A természet elől azonban ki turl elfutni? 
Hogyan könnyebbüljön meg a nehézkes? 
A szoptató hogyan tudná otthagyni csecse· 
mőjét? 

újra jelzi a csapás nagysáqát, "Imádkoz
zatok azért, hogy futástok ne legyen télen, 
vagy szombaton. Mert nagy szorongatás 
lészen akkor, amilyen még nem volt világ 
kezdetétől mindaddig és nem is lészen". 
(20-21.} Látod, a zsidókh~z mtézi szavait 
és a rájuk zúduló bajokról beszél. His:zen 
az apostolok nem ülték meg a szombatot és 
nem is igen voltak ott, mikor Vespasiánus 
alatt mindez bekövetkezett. Legtöbbje m~g
halt. Aki még élt, más világtájon működött. 
Miért: se télen, se szombaton? Télen a rossz 
idő miatt. Szombaton a törvény érvénye 
miatt. Mikor futniok kellett volna gyors 
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meneküléssel, akkor sem mertf'k futni a zsi
dók a törvény megszegése miatt. Se télen, 
se szombaton. Ezért mondja: "Imádkozzatok, 
mert nagy szarongatás lészen akkor, ami
lyen még nem volt világ kezdetétól mind
addig és nem is lészen". Ne gondoljuk, ho~y 
jelképesen mondotta mindezt. Olvassuk el 
Josephus könyveit. Tanuljuk meg belőlük a 
szavak igazságát. Azt nem mondhatja senki 
sem, hogy az elmondottak erősítésére nagyí
totta volna a csapást. Zsidó volt, buz~ó 
zsidó, azonkívül Krisztus földön tartóziw
dása után írta. Mit mond Josephus? Ezek a 
szörnyűségek fölülmúlnak minden bajt. E~ 
háború sem volt soha egyetlen népnél ilyE.n 
káros. Olyan éhség volt, hogy az anyák 
veszekedtek, hogy melyik. gyermekük !{ap
jon enni. Ebből nagy viták ke!P.tkeztek. Sok 
magzat elpusztult anyja méhöben. 

Szívesen megkérdezném a zsidókat, hon· 
nan származott rájuk ez a na;~y és elvisel· 
hetetlen csapás, mely minden addigit, nem
csak Judeában, de az egész földön felü!· 
mult. Nem világos, hogy sokan Krisztus 
keresztjének tulajdonítják ezeket? Figyeld 
velem a csapások nagyságát, arnihez fog
hatót bizony utána sem tapac;ztaltunk. Sem 
a multban, sem a jövőb~n; sem saját 
ügyeinkben, sem másokéban nem lehet 
ilyeneket látni. :es joggal is. Egyetlen emb~r 
sem mert hasonló esztelen és borzalmas 
tettet művelni. ":es ha meg nem rövidíttetné
nek ama napok, egy élő !ény sem szaba· 
dulna meg; de a választottakért megrövidít
tetnek ama napok." (22.) Ezzel az.t jelzi, 
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hogy azok még keményebb büntetésre mél
tók a mondottaknál. A háborús, hadi időt 

érti rajta. Továbbá azt akarja mondani, hogy 
a rómaiak háborúja a város ellen minden 
zsidót kipusztított volna (ebben mindenkit 
zsidónak számít.) Nemcsak cl zsidóot·szági 
zsidókat üldözték, hanem a külföldieket és 
akik szerte a világon elszórtan éltek, kiát· 
kozták, meggyűlölték, kiüldözték. 

Kiket nevez választottaknak? A kitartó 
hűségüeket, akik közöttük élnek. A zsidók 
ne mondhassák azt, hogy az evangélium 
hirdetése és a Krisztus-imádás az oka mln· 
den bajnak, ezért mondja, hogy teljesen d
vesztek volna, ha nincsenek köztük a hit· 
hűek. Ha Isten megengedte volna a hosszú 
háborút, írmagja sem maradt volna a zsi
dóknak. Nem akarta, hogy a hűsége-sek 
együtt pusztuljanak az álnok zsidókkal, 
azért gyorsan megszüntette a háborút. 
E miatt írja: "De a választottakért megrövi
díttetnek ama napok". Mindezeket az8rt 
mondta, hogy megvigasztalja a zsidók közt 
élő keresztényeket. Megnyugtatta őket, 

hogy nem fognak elpusztulni a többiveJ 
együtt. Ha ekkora volt az értük aggódá!:, 
hogy miattuk mások is megmenekültek és 
az álnok zsidók életben maradtak a keresz
tények miatt, idővel milyen megbecsülésben 
lesz részük? E miatt buzditja őket, hogy ne 
aggódjanak saját veszélyük rniatt, ha eset· 
leg látják a tornyosuló vészt. Ne a maguk 
hasznával törődjenek, hanem veszélyükkeL 
Nemcsak megvigasztalta, hanem a zsidó 
fajtától is lassankint és észrevétlenül eltá· 
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volitatta őket. Majd ha később nyilvánvaló 
lesz a változás, a templom scm áll, min· 
denki megtudja, hogy megszünt a törvény. 
Nem mondta meg nyiltan, csak a teljes ki· 
pusztulással sejtette. Nem mondta meg 
nekik nyiltan, hogy idő előtt meg ne rémitse 
öket. Azért nem említette már kezdetben 
ezt a beszédkört Először megjósoita a város 
pusztulását, majd rávezette őket, hogy kér
dezzenek a kövekről. Igy a saját feleleteik
ből hozza tudomásukra a jövendőt. Vizsgáld 
meg velem együtt a Szentlélek bölcsességét. 
Az ö sugallatára nem írt erről semmit sem 
János, hogy ne keltse azt a lát~zatot, mintha 
a megtörténés után írta volna le az ese- . 
ményt {a jeruzsálemi pusztulás után még 
sokáig élt). A többiek a város ostroma előtt 
haltak meg, így semmit sem láttak az ese
ményekbőL Irtak is róla, hogy m:ndenünnen 
bebizonyosodjék szavaik ereje. 

"Akkor, ha valaki mondja nektek: Ime, itt 
a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. ·Mert 
támadnak hamis krisztusok. és hamis prófé
ták; és nagy jeleket és csodákat tesznek, 
hogy tévedésbe ejtsék, ha lehet, még a vá
lasztottakat is. Ime, eleve megmondottam 
nektek. Ha tehát mondják nektek: Ime, a 
pusztában vagyok, ki ne menjetek; íme a 
rejtekhelyeken, ne higyjétek. Mert vala
mint a villámlás napkelet~n támad és Ját
szik napnyugatig, úgy lészen az Emberfiá
nak eljövetele is. Ahol a holttest vagyon, 
oda gyülnek a sasok is." (23-28.) Befe· 
jezve Jeruzsálem pusztulásának megjöv~n
dölését, a saját megjelenP.sét mondja meg 
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előre. Leírja a jeleket, melyek nemcsak 
nekik voltak hasznosak, hanem nekünk is 
és a következő nemzedékeknek J.s. 

Akkor - vajjon mikor? Mát többször 
említettem, hogy ilyen szó - ukkor - nem 
függ össze szarosan az eseménnyel. Ha 
ugyanis ilyen szaros összefüggéH akar je
lezni, így ír: "Mindjárt pedig azon napok 
szorongatása után". (29.) Itt ttzonban nem 
így beszél, hanem azt mondjd: akkor. Azt 
akarja mondani, hogy nem rögtön utána 
történik, hanem akkor következik be, ami
korra előre mondja. Mikor pl. azl mondja: 
"Ama napokban megjelent Keresztelő Já
nos" (Mt. 3, 1.), nem a rögtön következő 

időt gondolja, hanem sok évvel késöbbit. 
Azt az időt gondolja, melyre beszéde közben 
gondolt. Mikor Jézus születéséről, a három
királyok megjelenéséről és Heródes halálé
ról beszél, rögtön hozzáteszi~ .,Ama napok
ban pedig megjelent Keresztelő János". 
Pedig harminc év volt közben. A Szentírás 
sajátsága ilyen elbeszélő módot használni. 
Itt is így tesz. Nem veszi fi~yelembe Jeru
zsálem pusztulása és a bekövetkező esemé
nyek közti időt. "Akkor ha valaki mon<lja 
nektek: Ime itt a Krisztus vagy amott, r,e 
higgyétek." Közben megerősíti őket. Fel
sorolja második eljövetelének ismertető je
leit és a csalók csodáit. Nem úgy jön el, 
mint először Betlehembe, a világ egyik kis 
sarkában, mikor egyetlen fejedelem 3em 
tudott róla. 

Most azonban felsorolja: nyiltan, fénnyel, 
úgyhogy nem lesz szüksége hírn?kre. Nem-
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csak ezek a kis jelek hirdetik, hogy nyil
tan fog eljönni. Figyeld meg, itt nem beszél 
háborúról. Azokkal foglalkczik, akik félrP. 
akarnak vezetni. Az apostolok idejében 
sokat rá is szedtek. "Számos hamis próféta 
támad és sokakat tévedésbe ejt." Második 
megjelenése előtt élőknek súlyosabb lesz a 
várakozásuk. "Nagy jeleket és csodákat 
tesznek, hogy tévedésbe ejtsék, ha lehet, 
még a választottakat is." Itt az antikrisz
tust és az ő csatlósait érti. Pál is ugyanígy 
beszél erről: "Annak az eljöveteJét a sátán 
hatalmából mindenféle hamis erőtétel, jel és 
csoda kiséri, valamint mindenféle csábítás 
a gonoszságra azok vesztére, akik elkárhoz
nak". (2. Thess. 2, 9.) Figyeld csak, milyen 
bíztossá teszi őket. "Ha tehát mondják n~k
tek; Ime, a pusztában vagyon, ki ne men
jetek; íme, a rejtekhelyeken, ne higgyétek. 
Nem azt mondja: Menjetek ki, de ne higy
gyetek, hanem: Nemenjetek ki, ne menjetek 
be! Nagyon sok csalárdság lesz akkor. Hi
szen az elmondott jelek is a becsapás miatt 
történnek. 

Mikor már elmondta, hogyan jön el '\Z 

antikrisztus, mint más helyen is teszi, saicít 
eljövetelének módját sorolia ieJ. "Mert 
valamint a villámlás napkeleten támad, ~s 
látszik napnyugatig, úgy lészen az Ember
fiának is eljövetele." (27.} HPgyan tűnik fel 
a villámlás? Nincs szüksége hírnökre, hir
vivóre. Minden házban minden szobában, 
az egész földön, ugyanabban a pillanatban 
jelenik meg. Ilyen lesz az ó megielenése. 
Egyszerre tűnik fel mindenütt. -- Más jelet 
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is mond: "Ahol a holttest vagyon, 0da 
gyúlnek a sasok is". Az angyalokat, a vér
tanukat, az összes szenteket érti rajta. -
Utána félelmetes csodajeleket sorol fel: 
"Mindjárt pedig ama napok szorongatása 
után a nap elsötétedik, a hold nE.m ad vilá
gosságot". (29.) Vajjon milyen napok sza· 
rongatásait gondolja? Az antikrisztusét és 
a hamis prófétákét Hiszen nél.gy szaronga
tás lesz akkor, mikor annyi. álnok félre
vezető jelenik meg. De ez az állapot nem 
tart sokáig. Ha a zsidó háború az igazak 
miatt megrövidült, mennyivel inkább így 
lesz akkor ugyanazon igazak miatt. Eppen 
ezért nem úgy mondja: a szarongatás után. 
hanem: Mindjárt pedig ama napok szaron
gatása után a nap elsötétedik. Majdnem 
egyszerre történik mindegylk. Megjelennek 
az ál próféták és az antikrisztusC'k, de ő is 
azonnal feltűnik. Igen nagy zavar támad az 
egész világon. 

Hogyan tűnik lel Krisztus? Átalakítj-i il 

teremtés világát. Ezt a kifejezést: a nap el
sötétedik, nem úgy kell értenünk, hogy 
tönkremegy, haP.em az ő megjelenésének 
ragyogása eredményezi ezt. "A csillagok 
lehullanak az égről." Mi szükség lenne rá
juk, ha nincs éjtszaka? "Az egE)k erői meg
rendülnek." Erthet ö, mert látják ezt a nagy 
változást. Mikor megteremtette a csillago
kat, ugyancsak csodálatot és félelmet keltet
tek." (Jób 38, 7.) Mennyivel inkább most, 
mikor látják a rend felborulását. búnhödő 
szolgatársaikat, a félelmetes trónus elé gyü
h~kP.zó világot. ,o\miknr látják f..,:. hrtlliAk. 
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hogy Adámtól kezdve egészen az Úr meg
jelenéséig minden cselekedetről számot kell 
adni, hogyne remegnének és borzadnának? 
"Akkor majd feltünik az Emberfiának Jele 
az égen." (30.) Más szóval: a napnál ragyo
góbb kereszt. A nap elhomályosul, elsötéte
dik, ez pedig tündökleni kezd. Nem tünne 
fel, ha nem lenne sokkal ragyogóbb a nap
sugárnáL Miért tünik fel a kereszt jele? i-fogy 
egész érthetően einérnitsa a szemtelen zsidó
kat. Legnagyobb megigazulásával jelenik 
meg Krisztus ez előtt az ítélőszék előtt. 

Nemcsak sebeit, de szégyenletes halálát is 
elénk tárja. "Es jajveszékelni fognak a föld 
minden népei." (30.) Nem kell akkor vádló, 
ha látják a keresztet. Jajgatnak, mert a? ö 
halálának gyümölcseiből nem részesültek. 
Felfeszítették azt, akit imádniok kellett 
volna. 

Látod, milyen félelmetesen írtél le eljöve
telét! Vajjon hogyan öntött bátorságot a 
tanítványaiba? Először a szomorúságról be
szél, utána pedig a hasznosról, hogy ezzel is 
megnyugtassa őket és bátorságot öntsön 
beléjük. Ismételten emlékezteti őket a szen
vedésre és a feltámadásra. Ragyogó formá
ban említi a keresztet, hogy ne szégyenkez
zenek és jajgassanak azok, mikor majd el
jön annak jelében. A próféta azt mondia; 
"Látni fogják, kit vertenek által". (Zak. 12, 
10.) Azért jajgat az egész világ, mert látiák, 
hogy az Úr ugyanaz, mint akiről a próféta 
beszél. Mikor fpJemlítette a keresztet, így 
folytatja: "Meglátják az Emberfiát, amint 
iön", r'!P 11Pm l(er(3c:.7.tPn. h<mem .. az ég felhói-
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ben, nagy hatalommal és fenséggel". Midón 
keresztről hallasz, ne gondold ismét, hogy 
szomorúság következik. Hiszen nagy hata
lommal és fenséggel érkezik. De magával 
hozza a keresztet, hogy vádlójuk legyen. 
Mintha valakit megköveznének és utána 
megmutatná a követ vagy a véres ruháit. Fel
hők között jön el, ahogyan eltávozott 
mennybemenetelekor. Mikor mindezeket lát
ják, sírnak az emberek. De nem csak köny
nyekben nyilvánul meg a szörnyüség: azért 
jajgatnak, hogy saját maguk legyenek a vád
lók és büntessék meg önmagukat. 

"Elküldi angyalait, nagy harsonaszóval, és 
egybegyüjtik az ő választottait a négy szP.l 
felől, az egek egyik végétől másik határáig." 
(31.) Mikor ezeket hallod, gondali azok.rco, 
akik bűneikben megmaradtak. Régi bűnei
ken kívül ez is beszámítódik nekik. Miként 
már előzőleg, most is úgy szól az igazakhoz: 
"Áldott ki az Úr nevében jő". (23, 39.) Ttt 
azonban azt mondia: jajveszékelni foQ:rtak. 
Súlyos háborúról beszél nekik, hogy ebbül 
is megtudiák, mennyire megmaradnak 1\ 

meQoróbáltatások. Elválasztja őket az iQa
zaktól és pokolra taszítja őket. Mindezekkel 
a tanítványokra hat és bemutatja, mennyi 
baitól szabadulnak meg és mennyi jóban 
részesülnek. Miért angyalaival hívja öket 
össze, ha t'tgyis fenséggel jön el? Mert ezzel 
nagyrabecsülését feiezi ki. Pál pedig azt 
mondia, hogy az emberek felhőkön át ragad
tatnak el. Ugyanezt mondja a mennybP
menetelkor is: "Mert maga az Úr parancs
s?:óval, az arkangyal hangia és az Isten har-
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sonájának szava mellett alászáll az égből' . 
(1. Thess. 4, 15.) Mikor tehát feltámadunk, 
összegyűjtenek bennünket az angyalok és a 
felhők elragadnak minket. Mindez egy pilla
nat alatt történik. Az Úr nem marad Ienn a 
mennyben, hanem eljön a harsona hang
jában. 

Miért a harsona és a hang? Hogy felébred
jenek, örüljenek, felrázkódjanak az elmult 
bajokbóL A gonoszok pedig jajgassanak. 
Jaj nekünk ezekben a szörnyű napokban! 
Mikor sirunk, kétségbeesünk és elcsügge
dünk a fájdalomban, akkor örülnünk kellene 
a harsona hallatára. Vagy talán csak én 
szenvedek a harsonaszókor, ti pedig örven
deztek? Borzalom fog el ezek hallatára, keser
vesen sírok és szívem mélyéből sóhajtozom. 
Nem akarom, hogy ezekhez közöm legyen, 
hanem az utána mondottakhoz, melyek csak 
a szűzekre vonatkoznak. Semmi közöm 
ahhoz, aki a kapott talentumot elásta, aki 
haszontalan szolga volt. Azért sírok, mert 
arra gondolok, mennyi megbecsüléstől esünk 
el, mennyi jónak a reménye foszlik szerte. 
Állandóan, mindíg így érzek, hogy ne lan
kadjak el. Ha sok is a munka, ha súlyos IS 

a törvény, mégis mindent meg kell tenni. 
Néhány lelkiismeretlen azt hiszi, hogy kifo· 
gást tud találni. Nevetséges ürügy, de hiszik, 
mégis elég megokolt a kifogásuk. Ilyenek: 
kegyetlen a törvény, súlyos a munka, igen 
hosszú az idő, elviselhetetlen a teher. Semmi 
ilyestélét nem mondhatunk. Ez a rövid idő 
mi a pokolhoz? Ez a kis megpró'báltatás, ez 
a kis izzadás? Az eget, kimondhatatlan jót 
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veszíthetünk el vele. Időnk rövid, a mun
kánk pedig sok, mégis elfáradunk, kimerü· 
lünk. A földön szenvedés vár ránk, a menny
ben pedig jutalom. Az emberek kínoznak, az 
úr pedig jutalmat ad. Két napig futsz, de 
örök életre szerzel jutalmat. Romlandó test
ben küzdesz, de megdicsőült testben kapod 
a jutalmat. Azt is számitsd hozzá, hogy h:t 
nem is Krisztus miatt szenvedsz, mégis min
denhogyan szenvedés az életed. Ha nem ic; 
halsz meg Krisztusért, örökéletű leszel. H a 
nem is osztod el kincseidet Krisztusért, még 
lesznek örök kincseid. Mindezeket kéri tőled 
Krisztus. úgyis megadnád, mert halandó 
vagy. De azt akarja, hogy magadtól tcdcl, 
amit egyébként kényszerűségből tennél. Azt 
kéri csak, hogy mindez meglegyen és ó érte 
legyen. · 

Látod, milyen könnyú a küzdelcm. Ha már 
egyszer úgyis kell szenvedned, szenvedj 
értem. Add hozzá ezt a szándékot és eléggé 
engedelmes vagy. Ha másnak akarsz ka
matra adni aranyat, inkább adj nekem. Itt 
nagyobb hasznod lesz és nyugodtabb is ma
radsz. Ha harcolni akarsz, harcolj értem. 
Sokszorosan visszafizetem neked fáradsá
godat. Egyebekben azt becsülöd többre, aki 
többet ad a kamatozásnál, a kereskedelem
ben, a katonazsoldnáL Csak Krisztust nem 
akarod figyelemben részesíteni, pedig min
dennél többet, kimondhatatlanul többet ad. 
Milyen küzdelemról van szó? Milyen ellen
ségeskedésról? Hogyan számítasz bocsci
natra és védelemre, mikor olyan dolgokban, 
ahol embert ember elé tudsz helyezni, Istent 
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nem tudod többre becsülni az embereknél. 
Miért a földnek pazarlod el kincseidet? Add 
az én kezembe - így feleli. Vagy azt hiszed, 
a föld ura nem nagyobb biztonság, mint a 
föld? Ez csak a rábízottat adja vissza, ha 
ugyan megteszi. ö pedig még megtetézi, mert 
rábíztad őrizetül. Hiszen annyira szeret ben
nünket. Ezért ilyen készséges, ha kamatoz
tatni akarsz. Ha vetni akarsz, magot ad. Ha 
építeni akarsz, magához hív és így szól hoz
zád: Az én alapomra építs! Miért szaladsz 
a szegényekhez, a koldus emberekhez? Fuss 
az Istenhez, ő majd sokat ad a kicsinyekért 
is. Ilyent még hallani sem szeretünk, hanem 
csak odarohanunk, ahol harcról, háborúról, 
veszekedésről, pereskedésről, feljelentésről 
tudunk. 

Vajjon nem j.ogos az elfordulása és bosz· 
szúja, mikor mindent felajánl nekünk, 
mi pedig visszautasítjuk? Ez bizony igazi 
Azt mondja az úr: Ha meg akarsz szépülni, 
használd az én díszemet Ha fel akarsz fegy. 
verkezni, itt az én fegyverem. Ha ruház
kodni akarsz, fogadd el az én ruhámat. 
Ha enni akarsz, meghívlak aF:ztalomhoz. 
Ha örökölni akarsz, itt az enyém. Ha ha
zádba akarsz jutni, íme itt a városom. Ezt én 
terveztem és építettem. Ha házat akarsz épí 
teni, építs az enyémen. Bármit adok neked, 
semmi bért nem fogadok el érte. Még azért 
is megjutalmazlak, ha bármit is használsz az 
enyémből. Ki érti meg ezt a bőkezűséget? 
Atyád, testvéred, jegyesed, házad, táplálé· 
kod, ruhád, gyökérzeted, alapod, ahogy aka
rod, mindened vagyok. Semmire sincs szük· 
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séged. Mindenben kiszolgállak. ,.Az emberfia 
nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 
hanem, hogy ő szolgáljon." (Mt. 20, 28.) Bará
tod, tagod, fejed, testvéred, húgod, anyád, 
mindened vagyok, csak az én barátom le
gyél! Szegény lettem éretted. Koldultam 
éretted. Keresztre feszítettek éretted. Sírba 
tettek éretted. A mennyben Atyámhoz kö
nyörgök éretted. A földön Atyámnál közben
járok éretted. Mindenem vagy: testvérem, 
örököstársam, barátom, testrészem. Még 
többet akarsz? Miért fordulsz el ekkora sze
retet láttán? Miért táradsz a világnak? Miért 
öntesz lyukas hordóba? Ennyit jelent az e 
világnak fáradozás. Miért szítod a tüzet? 
Miért verdesed a levegőt? Miért futsz déli
báb után? 

Vajjon nincs minden müvészetnek célja? 
Nyilvánvaló, hogy mindennek van. Mutasd 
meg tehát e világi küzködésed célját? Nem 
tudod! Minden csak hiúság. Menjlink a sír
hoz. Mutasd meg atyádat. Mutasd meg fele
ségedet. Hol van az, aki aranyos ruhákta 
öltözött? Aki állandóan kocsin járt? Akinek 
hadserege volt? Akinek fullajtárja, dísz
kísérete volt'? Aki másokat megölt, vagy 
börtönbe juttatott? Aki mások életével sza
badon rendelkezett? Aki felszabadított, ha 
éppen akart? Semmit se látok belőlük, csak 
csontokat, férgeket és pókokat. Mindenük 
föld, elszállt szó, álom, árnyék, talán még kép. 
Néha még ez sem. Mert a képüket festmé
nyen láthatjuk, de legtöbbnek még az sincs. 
:fis bárcsak lenne vége ezzel a bajoknak. 
Most még mindez dicsöség, gyönyörúség, 
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megbecsülés. Csak árnyék és szó. De ami 
utána jön, nem árnyék és üres szó. Minden 
megmarad és átkerül velük. Mindenki tud 
róla. A zsarolás, a zsugoriság, a bujaság, 
a fajtalankodás és ezer más rossz. Ezeket 
nem képben és nem porban, hanem az égbe 
írottan találjuk, akár szóval, akár tettel 
követtük el. 

Hogyan láthatjuk meg majd Krisztust? 
Hiszen ha atyánk szemébe nem merünk 
nézni bűntudatunk miatt, hogyan nézhetünk 
az úrra, mikor ő mérhetetlenül megbocsá
tóbb. Hogyan tudjuk elviselni1 Odaállunk 
Krisztus ítélőszéke elé, ahol mindent igen 
pontosan kivizsgál. Ha nem hiszel a jövő bün
tetésében, nézd meg itt a börtön lakóit, a 
bányák kényszermunkásait, a szemeteseket 
Nézd meg a megszállottakat, ütődötteket, a 
gyógyíthatatlan betegeket, a nyomorúságban 
szenvedőket, az éhezőket, a nagy gyászban 
búslakodókat, a foglyokat. Ök sem szenved
nék ezeket, ha a többieket, akik ugyaneze
ket követték el, nem várná bűnhődés és 
büntetés. Ha azok itt semmit sem szenved
nek, ebből biztosan következtetheted, hogy 
valami más van hátra haláluk után. Az egész 
világ Istene nem teheti meg, hogy egyeseket 
megbüntet, másokat pedig büntetlenül hagy, 
pedig azok talán súlyosabban vétkeztek. 
Biztosan azért teszi, mert büntetést tartogat 
számukra a másvilágon. 
Mindebből a fejtegetésből és ezekből a 

példákból okuljunk és alázzuk meg magun
kat. Ha nem hittetek a büntetésben, higgye
tek ezután. Javuljatok meg. Ha a mennyei 

Keresztény remeklrók. 14. 13 
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királyságra méltó életet élünk, meg is nyer
jük javait a mi Urunk Jézus Krisztus ke
gyelme és kegyessége által. Legyen neki 
dicsőség mindörökön örökké. Amen. 
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