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ELŐSZÓ.
Midőn Aranyszáju sz. János dicsőítő be

szédét Világosító sz. Gergely életéről közzé
teszem: ezzel az örmény kereszténység 16 szá
zados jubileumának emlékét kívánom megörökíteni.

A katholikus egyház az a termőföld, mely 
nemcsak hit- és erényhősökben gazdag, hanem 
a tudomány és művészet óriásaiban, a szónok
lat halhatatlan alakjaiban is. Azért kiváló sze
rencse, ha az utókor gyermeke jeles egyházatyák 
becses műveit megismerheti. Ily lelkesültség ve- 
zeté akaratomat, midőn az örmény kath. egyház 
legdicsőbb alakjának, Világosító sz. Gergelynek 
életét, műveit és szenvedéseit egy oly kiváló 
férfiú előadása után hazánk nyelvén mutathatom 
be, mint Aranyszájú sz. János, a ki körülbelül 
404. évben, Nagy-Kappadóciához tartozó Co- 
cussus városban e dicsőítő beszédet tartá Vilá
gosító sz. Gergely emlékére.

E ragyogó beszédet Ábrahám örmény nyel
vész régi elnyűtt iratcsomagból görög eredetiből 
fordította 1141-ben örmény nyelvre és sz. Ner
zes ezt átvizsgálván, megfelelő hűséggel és szép 
nyelvezettel ellátva, kijavította.

Az egyháztörténelemben jártas előtt nem 
lesz ismeretlen, hogy Eudoxia császárné az erős
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jellemű Aranyszáju sz. Jánost Kis-Ázsiának Co- 
cussiis nevű városkájába száműzd. Az örmények 
hithűségük zálogául Dioszkor püspök és a város 
főnökének vezetése alatt kiváló tisztelettel fo
gadták az üldözött hitvallót. Száműzetése alatt 
Aranyszájú sz. János több szónoklatot tartott 
azon vidék bálványimádó nemzeteihez, kik Aga- 
thangelos-, Világositó védnökünk életirója szerint 
részint az égi testeket, részint a ligetek homá
lyában felállított bálványokat imádták. Ily remekmű 
a sz. Gergely emlékére mondott beszéde, mely
ben nem tudjuk, hogy vájjon képleteiben, a ré
szek művészi-, csaknem tűícsapongó előszámlá- 
lásában, eszméinek szinarany igazságaiban, vagy 
misztikus felfogásában gyönyörködjünk inkább.

De halljuk a velenczei mechitárísta szerzet 
közelebbről elhunyt tudós búvárának Alisán Leó
nak ezen gyöngysorokra vonatkozó megjegyzéseit:

„Aranyszájú sz. János mindig csodálattal 
határos tisztelettel viseltetett Világosítónk iránt. 
A Taurus hegység lábánál fekvő Cocussus köz
ségben tartotta az aranybeszédet Dioszkor püspök
nek, Világosítónk előkelő rokonának és a buzgó 
népnek kérésére, kik kelet távoli vidékeiről a 
Szent tiszteletének emlékünnepére egybegyűltek. 
A beszéd előrészében Aranyszáju sz. János re
ményét fejezi ki, hogy „Világosítónk nagylelkű
sége, mely a különféle balsorsban lesújtott gyönge 
halandó csekélyke ajándéka“, kedvesen veszi ezt 
tőle; majd előszámlálja érdemeit, összehasonlítja 
az ó szövetség mintaképeivel, az egy Istent imádó 
Ábrahámmal, a türelem példányképével, Job
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paíriárchával, elbeszéli Ripszíme a gyönyörű 
szűz és társainak, úgyszintén Dertád királynak 
sorsát, az örmény nép lelki megmentését, szel
lemi felvilágosítását, lángoló szavakkal ecseteli a 
püspök és a jó pásztor erényeit és hibáit; s mi
vel ez a rész inkább a lelkipásztorokhoz, mint 
a nyájhoz volt intézve, azt hiszem, hogy e tol
dalékot később irta a beszédhez. Ezekhez fűzi 
még Világosítónk főpásztori munkásságát, a vi
lágtól való elvonulását s ezekkel be is fejezi sz. 
Gergely életrajzát; hallgat azonban elhalálozása 
körülményeiről, testének feltalálásáról, a mi azt 
sejteti, hogy e két eset még nem volt ismeretes; 
s ez a beszéd régisége mellett tanúskodik.

Szent Gergely életrajzának méltatása után, 
Aranyszájú sz. János, tekintettel saját állapotára, 
igy fohászkodik Világosítónkhoz: „Kérlek Téged, 
hogy szellemi látogatásaiddal ezentúl légy mel
lettünk, hogy a ránk nehezült terhek súlyát bé
kével elviseljük és kegyetlen kínzásaid emléke 
bennünket vigasztalással, kitartással töltsön el. 
Tagjaim ereje hanyatlik, testileg gyönge vagyok 
és a nyomor széttép. Mégis ösztönöztetve a te 
nemzeted szeretetétől — szívem hevülete szerint 
meghoztam Neked ez áldozati ajándékot. Most 
én is kész vagyok, hogy elhagyjam e fájdalmas 
világot, hogy Krisztussal legyek, hogy mind
ketten egymás elébe mehessünk.“

E befejező sorok hangulatjából következ
tetni lehet, hogy beszédjét életének utolsó évei
ben, elgyötrődve mondotta.

E beszéd egy arany kincstár, melyet az
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örmények iránt érzett tiszteletből nyitott fel 
Arany szájú Sz. János.

Montfaucon szerint a Migne-féle kiadás 
XII. kötetében még olvasható egy más beszédje 
is Arany szájú Sz. Jánosnak Világosítónk fölött, 
melynek kezdete ez: „A mint különböznek a 
soknemü virágok“, de ennek egész berendezése 
elüt az egyházatya irályától, hiányzik a sz. írás 
idézeteinek gyakorisága, az erkölcsi tanúság al
kalmazása; az egész beszéd nélkülözi a kiváló 
szónok elmeélét, jellemképeit, erőteljes, előkelő 
nyelvezetét; míg e magyarra fordított beszéd, 
melyet Villefroy abbé a Migne-féle kiadásban 
1735-ben latin nyelven közzétett, mindazon szó
noki ékességet magában foglalja, melynek alapján 
e beszéd valódi remekmű, Aranyszájú Sz. János 
eszméinek, az igazság sugaraiban megtisztított 
kegyelmi Kohinorja.

Vedd és olvasd!
Ávedik Lukács.



Csodálatos ez a mai ünnep és magasztosai»!) 
a szokottnál beszédünk tárgya. De mi az oka, 
ki az indítója ezen nagyszámú gyülekezetnek? 
Ki más, mint szent Atyánk és nagy hitvallónk, 
kinek ma emlékét ünnepeljük ? Tisztítsuk meg 
elménket és gondolatainkat minden érzéseink
kel együtt, hogy elmondhassuk hősi bátorságát, 
hogy a Szén ti élektől különös bölcseséget nyer
hessünk szent Atyánk erényeinek magaszta- 
lására.

Neki ugyan nincsen szüksége emberi 
dicséretre, hogy azzal növelje valamennyire 
tiszteletét és dicsőségét; mi ellenben rászoru
lunk az ő közbenjárására, akiknek, míg test
ben élünk, nagy vigasztalásunk, ha a vérig 
kínzott hőst csak dicsőíthetjük is és akiknek 
utánoznunk kell angyali erényeit is, jóllehet 
őt utolérni lehetetlen.

A halandók közül ugyanis ki lett volna 
képes elviselni a tűrhetetlen kínzás annyi 
gyötrelmét, amennyit ősatyáink, a pátriárkák, 
a hitvallók és a vértanúk közül az Üdvözítő 
megtestesülése óta példáját követve, mos tanig 
senki más nem viselt el úgy mint ő?

Atyánk dicsőségének részesei tehetségünk 
szerint, élénk szeretettel kezdjük beszédünket, 
a bölcs azon mondása szerint: „Adassák tisz
telet az Igaz emlékének.“ Az igaz ember 
dicséretében örvendeznek a népek, semmit sem 
toldva az ő dicsőségéhez, hanem dicséreteik 
által nagy hasznot szerezve maguknak.

1*
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Ma költözött el ebből a romlandó életből
a valódi boldog hazába istenes lelkiatyánk, 
pásztorunk és vértanunk, ahol kimondhatatlan 
az öröm és megközelíthetien a világosság, ahol 
az angyalok sokasága és a választottak serege, — 
ahol az apostolok székhelye van és a próféták 
lakoznak, ahol az ősatyák díszjelvényei, a vér
tanúk koszorúi, ahol a magasztos Jeruzsálem, 
a végtelen béke, ahol a szentek gyülekezete 
és a jámborok lakása van. De mit kell nekünk 
tennünk, akiket annyi szűkölködés és nyomo
rúság szorongat és nem vagyunk méltók arra, 
hogy a dicséretre méltót dicsérettel magasz
taljuk.

Mit tegyünk tehát? Hallgassunk? Hát 
miért jöttünk össze erre a helyre? Ha a tárgy 
nagyszerűségét beszédünk meg nem közelítheti, 
annál inkább kell szólanunk, mivel az lesz a 
legnagyobb dicséret, ha nyilvánvalóvá tesszük, 
hogy a tárgy fenségét beszéd utói nem érheti.

Midőn ugyanis az erények természetfölöt
tiek, világos, hogy a dicséretek fölötte állanak 
az emberi gondolkodásnak.

De szent Atyánk nem hagy el és nem 
utasítja vissza igénytelen szavainkat, sőt min
denben Üdvözítőnk nyomain haladva csekélyke 
ajándékunkat is nagynak veszi és a kevésért 
sokkal fizet, mert nem tekinti a dolgok nagy
ságát, hanem az elme készségét. Ennélfogva, 
jóllehet a mi áldozataink igen gyarlók, mégis 
abból, amink van, bőségesen ajánljunk föl, mivel 
az Isten szerettei csak annyit kívánnak az 
emberektől, amennyi kinek-kinek erejétől telik. 
És az ő nagylelkűsége leginkább abból ismer
szik meg, hogy a gyenge és sokféle szenvedés 
által gyötört ember igénytelen ajándékát nem 
utasítja vissza, hanem elfogadván a mi di
csőítő szavainkat, melyekre legkevésbbé sem
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szorul, olyan dolgokkal jutalmaz meg viszont, 
amelyekre nagy szükségünk van és amelyeket 
nélkülözünk.

Most tehát rójjuk le Ígéretünk tartozását, 
megkezdvén ezen beszédünket; de nem tudom, 
vájjon melyiket írjam le erényei közül. Vájjon 
bátor harcát-e a küzdőtéren, vagy vére on- 
tásáig való állhatatosságát a különféle kínok 
között? Vájjon vértanúi magatartását, vagy 
a mély veremben sok éven át tartott elvisel- 
hetlen nyomor békés tűrését? Apostoli beszéd
jét vagy prófétai ajándékait, 
gondoskodását vagy szigorú életét, melyet mint 
egy testnélküli lény töltött el a pusztában?

Mivel mindezekben legbölcsebb és leg
kedvesebb férfiú volt, erényben legkiválóbb, 
mindenben híres, mindenben béketürő, mint 
egy szobor összetörhetetlen. mint egy torony 
ledönthetetlen a gonosz lélek törekvései ellen.

főpásztori

V ·

De élőiről kell beszédemhez hozzáfognom. 
Honnan? Bizonyára a Szentlélek kegyelmének 
meghívásától, aki gyermekkorától kezdve taní
totta őt az igaz hitre. Mert hasonlónak tartom 
a mi szent Atyánkat a nagy pátriárkához, 
Abrahámhoz, az istenes atyához, azért, mert 
miként Abrahám, parancsot vett Istentől, hogy 
hazája földjéről s a hitetlen nép közül távoz
zék: hasonlókép e szent férfiú is mintegy 
Istentől hivatva a bálványozás vidékéről el
távozván, az ígéret igaz földjére lépett, hol 
Krisztus parancsainak szavai messze elterjed
tek, ahol az Üdvözítő evangéliumát nyíltan 
hirdették, amely helyen arra törekedett, hogy



ti

Krisztus gond viselésszer ü titkait megismerje s 
rövid idő alatt meg is tanulta. Azután a 
Gondviselésnek más titkos eljárása is jelent
kezik; Isten ismét híjjá őt, hogy oda menjen, 
ahol szükséges vala, hogy pályáját megfussa, 
hitét megtartsa és az ígéret szerint sok nép 
atyja legyen, megpróbáltatva különféle kín
zások és nyomorúságok által és mert „nem 
rejtőzködhetik el a hegyre épült város és nem 
azért gyújtanak gyertyát, hogy véka alá rejt
sék, hanem gyertyatartóba teszik, hogy vilá
gítson mindenkinek,“ az ő tettei és neve fény- 
lőbbek a napnál, amelyet mindenki akadály
talanul szemlél.

Először szentünknek nevéről kell szóla
ljunk, hogy már nevéből megismerhessük 
mennyei életét és a szellemekhez hasonló 
erényes jellemét.

Gergely erényében éber, az igazság példány
képe, akit Krisztus méltán koronázott meg, 
a sanyargatás pályáján kiváló, nagy hitvalló 
és vértanú; az Isten lelkének kellemes eszköze; 
papok előképe, a főpásztorok mintája, az égi 
seregek polgártársa, a vértanúk dicsősége, az 
apostolok társaságának kiegészítése, e földön 
testett öltött angyal

Gergely, gondolkodásával a rendületlen 
hit kőszirtjére támaszkodva, mennybe sietett 
följutni, hogy ottan világosabb szemmel lát
hassa meg a tér által nem határolt világos
ságot, amelyet e földön élve Dáviddal együtt 
tiszta lélekben szemlélt t. i. a dicsőség Urát, 
aki az Atya jobbján ül; amely szemlélet 
folytán a veszélyek kettős forrása, — vagyis az 
eszes lények és gonosz lelkek gyötrelmének 
látása által sem lön megtörve.
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Gergely, az isteni kegyelem felhőjéhez 
közeledvén, be is jutott oda, Mózeshez hason
lóan, aki a hegyen vette át a kőtáblákat, 
melyek nem kézzel voltak írva, hanem szívbeli 
látomás segítségével lelkének belátása által, 
népét csodákkal kormányozta s a sok istent 
imádó bálványozás sötétségéből inegszabadítá, 
nem azért, hogy az ígéret földjére vezérelje, 
mint Józsué, Nun fia, hanem azért, hogy bol
dogan az égbe vezesse.

Gergely az igaz hit szentségét bátran 
hirdeté a zsarnok király előtt és nem ret
tegett tőle.

Gergely ennek a világnak szépségeit és 
ennek az életnek élvezeteit úgy tekinté, mint 
tisztátalanságot s azokat megveté s a földi 
küzdelmet elhagyván, jobbra törve, Krisztust 
követé.

Gergely a pátriárkák kegyelmére méltóvá 
tévé magát, lelkének prófétai látása folytán 
előre hirdeté a jövendőt, az apostoli tisztre 
kiszemeltet vén, Istennek a választottak meg
szánni álhatlan sokaságát ajánlá fel, s azért úgy 
tűnt fel, mint a kitől a Szentlélek ajándékainak 
forrása eredt.

Gergely a főpapi fölszenteiést nem ember
től s nem is emberi kéz által nyerte, hanem, mint 
szent Pál, valóban az isteni Gondviselés és a 
Szentlélek kinyilatkoztatása által hivatott meg.

Gergely a lelki küzdelem harcaiban szem
lélődő élettel küzdött az incselkedő ellenség 
ellen, midőn Krisztus szeretetéért ima, böjt és 
sok más jó cselekedet által erre a világra nézve 
örökre meghalt, miért is a szeráfokkal egye
sülvén, folyton hármas dicsőítő éneket zengedez 
az Istennek a magasságban.
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De miért ejtsek több szót ezekről ? Mert, 
ha ennek a szentnek elviselhetetlen gyötrelmeit 
megfontolom, elmém megrendül és ámulva 
csodálkozik azon, hogy, habár halandó és por
ladó természetű, annyi kínzást elviselt testében. 
Az első időkben ugyanis a szentek mindenike 
nagy kínzásokat szenvedett ugyan, de rövid 
ideig és nem is voltak oly nagyon kegyetlenek. 
Izaiást kettévágták, de egy perc alatt; Jánost 
lenyakazták, de egy szempillantás alatt; Istvánt 
megkövezték, de haladéktalanul; Pétert föl
feszítették, de gyorsan; Pál lefejezés által halt 
meg, de nyomban. A mártírok sokféle kínokat 
szenvedtek, de nem ugyanazon, hanem külön
böző módon; a kor és a zsarnokok szokása 
szerint. Azért csodálatos ez a hitvalló és Atya! 
Az emberi elmét és gondolkodást túlhaladja 
és csodálatosan fölülmúlja, mert a kínzások 
összes nemeit, amelyekkel más mindenkit illet
tek, nagy lélekkel tűrte el, mintha idegen 
testről volna szó. Vájjon nem ismeri az emberi 
természet vágyait ? A testből kiszállani és 
Krisztussal egyesülni kívánkozott. Oh igazi 
Isten szerető férfiú! Oh változhatatlan jellemű, 
szilárd bajnok! Óh az élő hit és tökéletes 
szeretet Krisztusban!

Törekedjünk hozzá hasonlókká lenni, ked
veseim, amint szent Pál mondja: „Legyetek 
az én követőim, miként én a Krisztusé.“ Öt 
kövessük az égi lakásokba az erény ösvényén.

Megvetvén az ő példája szerint a képzelt 
nagyságot, a múlandó örömet és állhatatlan 
dicsőséget. Vágyakozzunk a kifogyhatatlan 
dicsőség és hervadatlan koszorú után, az örök 
édenbe, az angyalok karába és a Szent-Három-



gág sátorába; tudva azt, hogy a zaklatott 
életben nincs igazi boldogság, hanem csak 
könny, szűkölködés, bajok, fájdalom, nyomorú
ság, zaklatás, aggodalom, betegségek, öregség, 
sokféle vétek és végre a halál.

Midőn szent Atyánk ezt az életet ilyennek 
és ennyire változékonynak ismerte meg, magát 
Istennek ajánlá áldozatul és követte a Krisztus 
keresztjét a kínzások közt, mert bizonyosan 
tudta, amit Pál apostol mond, hogy ezen idő 
szenvedései nem méltók a jövendő dicsőségre, 
amely nyilatkozni fog bennünk. De én tudom, 
kedveseim, hogy mindenki к őzül etek részes 
kíván lenni az ő kínjaiban, hogy az Úrtól 
készített koronát elnyerje. De mivel ez nem 
a vértanúság ideje és nincs küzdőtér, ahol 
hithüségünket bemutathatnék, vájjon ezért 
elcsügged tek-e ? Ne szó m or к о dj a tok kétségbe
esve azért, mert most nincs helye a vértanúi 
kínzásoknak, tüntessétek ki magatokat azok
ban az erényekben, melyeket most kell gyár 
korolni. Ö teljesen megvetette ezt az életet, 
ti legalább részben vessétek meg ez élet 
gyönyöreit; ő lángoknak engedé át magát, ti 
oltsátok el magatokban az érzékiség tüzét; ő 
saját vérét ontá ki, ti hullassátok könnyeiteket 
az Úr színe előtt és egyszersmind javaitok 
fölöslegét adjátok át a szegényeknek; ő el
taposta a lángok szikráit, ti fojtsátok el a 
harag lángját; ő, annyi küzdelmet к iái Iván, 
elszenvedte a mély veremben a dühös vad
állatok társaságát, ti tűrjetek el kétségbeesés 
nélkül az élet világi kísértéseit.

A bölcs arra buzdít, hogy, ha Isten 
fegyelmez, ne csüggedjetek el; és Dávid bol
dognak nyilvánítja azt az embert, akit Isten 
meglátogat. Hasonlóképpen az apostol is bol
dogoknak nevezi azokat, akik a kísértéseket
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kiállják, midőn ezt mondja: „Boldog a férfiú, 
aki elszenvedi a kísértést, mert, miután meg
próbál ta to էէ, elnyeri az Úrtól az életnek ko
ronáját.“

Idézzétek vissza elmétekbe a Szentnek a 
béketürését is, a mély veremben elviselt és 
éles fájdalmát, amely ott leverte. De mivel 
ezen veszedelmes helyről említést tettünk, ha 
nektek tetszik, egy pár szóval szólnunk kell 
róla és elménkkel megvizsgálnunk, milyen volt 
ennek a Szentnek az élete, midőn veszedelmes 
vadállatok közt lakozék; és mennyi jó gondo
latot forgatott elméjében és mennyi jó tettet 
mívelt. Most tehát fordítsuk lelki szemeinket 
a Szentre s talán sikerül valami segítséget 
kapnunk tőle és legalább részben megértenünk 
állhatatosságát és szellemi életét, kiváló eré
nyét, az imában való buzgóságát, kitartó éber
ségét, állandó ébrenlétét, törhetetlen hitét, 
szilárd reményét, könnyek közt való hangos 
könyörgését, legtisztább sóhajtásait, szellemek
hez hasonló, táplálkozás nélkül való életét, 
mert ennek a Szentnek az élete angyalinak 
látszott. Asztal vala fáradság nélkül és eledel 
gond nélkül, kedves vala neki a puszta csendje; 
mindig vágyott égi látomásokban gyönyör
ködni; mint a galambok szárnyakkal bírni, és 
a magányban másoktól elkülönítve maradni 
Csak azt fájlalta, hogy a küzdelem befejezése 
nélkül távozik a küzdőtérről. Egész élete a 
kísértések pályafutása volt; naponként harcol
ván a világ fejedelmei és hatalmasságai, ezen 
sötétség kormányzói ellen, és az apostolhoz 
hasonlóan: „A világ neki és ő a világnak 
valóban keresztre feszíttetett, láradság- és 
nyomorban, éhségben és szomjúságban, böjt
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ben ós virrasztásban, a hidegben és meztelen
ségben.“

De ki tudná szóval elbeszélni a Szentnek
tűrhetetlen sanyarúságát, vagy az ő példája 
szerint leírni elviselhetetlen nyomorúságát? 
aki kígyók és sárkányok közt lakozék, ahol 
senki sem volt, aki vele társalogjon, nem volt 
barátja, aki megsajnálja, sem segítsége, tanács
adója, sem szolgája; hanem mindent nagy 
türelemmel szenvedett, mintegy életében sírba 
zárva, fedél és lakóhely nélkül, nyári hőségben 
és téli fagyok közt éjjel-nappal annyi idő 
folyama alatt. Mivel Istennel összeköttetésben 
álló férfiú vala, az Isten szent lelkének aján
dékai legmagasabb tudományában nagyon 
jártas; lelki szemeivel élesen látott, tisztalelkű, 
világi dolgoktól idegen, csak a jövőn gondol
kozott és azt szeme előtt látta, Isten intel
meitől lelkesedett, megerősítő az isteni szó, 
amely így szól: „A világon szóró ugatta tást 
fogtok szenvedni, de bízzatok, én meggyőz
tem a világot.“ Visszaemlékezett az apostol 
szavára is: „De jóllehet, — úgymond — ami 
kívül van az emberen, az megromlik, de az, 
ami belül van, naponként megújul, mivelhogy 
a büntetés sokasága most az örök dicsőséget 
munkálja bennünk.“ Zsoltárt is zengett Dávid
dal: „Várva vártam az Urat és meghallgatá 
könyörgésemet: kivezetett a nyomor posványá
ból és a szenny sarából; és „Midőn elmegyek 
és megjelenek az Úr színe előtt, mivel a sze
retettől elbágyadok, mutasd meg nekem arco
dat, hangozzék a te szavad füleimben, mert 
a te szavad édes és arcod bájos, utánad futok 
a te kenőcseid illatára.“ Tehát így beszélt 
mindig, ily imádságokban esedezett szent 
Gergely; ily könyörgésekkel hajlítá maga felé 
Isten legkegyesebb irgalmát, midőn fölkereső
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eltévedt nyáját a jó pásztor, aki minden 
embert üdvözíteni akar és az igazság ismere
tére vezetni. És ez volt látogatásának az oka.

Bizonyos szűz, kinek neve Ripszíme, szép
ségéről híres, nyugatról, mint a keleti tájon 
fölkelő nap ragyogó csillagaival együtt, a szü
zek dísze, a vértanúk dicsősége, az angyalok 
gyönyörűsége, gonosz lelkek réme, az égi 
jegyesnek arája, aki magát Istennek fölajánlá, 
aki a szent életet kedveié, a legtisztább elme, 
erény után sovárgó lélek, kitartó harcos, az 
ellenség legyőzője, kitűnő csemete, nemes törzs
ből hajtott ág, gyümölcstermő olajfa, kívánatos 
élet, a tisztesség példája, nyugat friss virága, 
kelet ékessége, gyönyörű kép, Istenhez hasonló 
ész, gyémánt állhatatosság, az óriás zsarnok 
mérhetetlen erejét mintegy gyermek lekűzdé; 
róla énekli az istenes Dávid: „Annak a király
leánynak minden dicsősége belülről van arany 
rojtokkal és tarkaságokkal körülövezve.“ Mi
ért ne szóljak Kaján ár ól is, az ő bölcs vezető
jéről, az önmegtartóztatás anyjáról, az Isten 
előtt kedves nevelőnőről, a legokosabb mes
terről, erős leikéről, változhatatlan bölcse- 
ségéről ? aki legyőzhetetlen ül ellentállott a 
zsarnok nyájas incselkedéseinek, és megöl elé 
őt, szóval könyörge előtte, győzelemre edzette, 
buzdította, hogy bátorságot vegyen, ezt mond
ván, „Oh Édesem, haszontalan ez az élet, ígé
retei árnyékok, gyönyörei hiábavalóságok, 
tűrj békével még egy kis ideig, neveld erőidet 
Isten szeretetével; jó férjhez menni a halhatat
lan jegyeshez, jobb a bölcs szüzekkel bejutni 
az égi lakásba“. Ezen jóakaró igékkel buzdítja 
a szüzet, hogy mindvégig Isten felé irányítsa
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lelkének hajthatatlan elhatározását és így áll
hatatosan küzdve és a vér tanúság pályáját 
megfutván, mindnyájan elnyugodtak Krisz
tusban.

De mi történt ezután? A zsarnok meg- 
bünhődött katonáival együtt a legkegyetlenebb 
kínzásokkal, mert az emberi természetből sertés 
alakba változott, mint egykor Dániel által 
Assyria királya, nem képzeletileg, hanem való
ban ; nem meseszerü!eg, hanem igazán ; szeny- 
nyes alakúvá, nyomorult külsejűvé, vakmerővé, 
szemérmetlenné, ördöngössé, hasonlóvá a meg
szállottakhoz ; mint vaddisznó, az erdőkben 
lakott a vadakkal együtt azok módjára. Való
ban, midőn tiszteletben állott, nem fogta fel, 
s az oktalan állatokhoz lett hasonló. így bün
teti Isten azokat, kik ellene mernek támadni; 
ily csapásokkal teszi becstelenekké törvényének 
megsértőit.

Hol van most a te királyi gőgöd, hol kevély
séged, hol önhitt hányavetiséged, hol magas tró
nod, hol királyi koronád, hol vannak az arany 
szövetekkel bevont székek, hol van csodálatos 
erőd, hol van legyőzhetetlen vitézséged, hol van
nak bátor vezéreid, hol vannak a zsarnok feje
delmek, hol vannak törvénykező tanácsadóid, hol 
vannak a hízelgők és bohócok, hol van bírói 
széked, hol van büntető bíróságod, hol vannak a 
szolgálatkész bakóid, hol vannak a gonoszul ki
gondolt gépek, hol vannak a ti isteneitek is, 
akikbe reményeiteket vetettétek? Most keljenek 
föl és jöjjenek segítségetekre! Esztelenek! miért 
nem hallgattatok a próféta szavaira, amelyeket 
Isten nevében mondott? Lássátok, lássátok, 
hogy én vagyok egyedül és nincs más Isten 
rajtam kívül, aki ölök és éltetek, megsebesítek
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és meggyógyítok; akik előbb nem javultatok 
meg szavaimra, javuljatok meg most ostor- 
csapásaim alatt.

Be ezenkívül még mi történt Nabukodo- 
nozor királylyal ? Nemde Dániel próféta is 
intette és figyelmeztette őt; de ő, mint a kígyó 
és sárkány, füleit betömve nem hallgatá meg 
a bűvös szózatot és nem fogadta el a bölcs 
orvos gyógyszerét, míg a megjövendölt bün
tetés be nem teljesedett rajta. Hasonló dolgok 
történtek ekkor azokkal is Isten nagy vértanúja 
által, mert akik az ő isteni igéjének intése 
szerint nem látták a napot, becstelenekké let
tek, mint a kiöntött víz és midőn a vitéz 
megfeszíté íjját, elgyengültek; ezért örvendezett 
az igaz, látva a megtorlást.

És ők akkor bűnbánatukban keresők az 
Urat; midőn elpusztitá őket, megtérének és 
hajnalban jövének hozzá, mert látták, hogy a 
rájok mért büntetés, a gyógyíthatatlan nyo
morúságok, a reménytelen bajok az isteni 
fenyítés következményei; ezért mély aggo
dalommal eltelve, megemlékeztek akkor Isten
ről és az ő bátor vitézéről, Gergelyről. Tehát 
kiről? A börtönbe vetett fogolyról, a szegény 
megvetett, hajléktalan, szerencsétlen, halálra
ítéltről, arról, akit élve temettek el. Őt keresők 
hittel; az ő kezétől remélők, hogy meggyógyul
nak sebhelyeik gyógyszer nélkül és a Szentel
nem emberi reménnyel keresték fel, hanem 
kinyilatkoztatás utján, amely a király nővérével 
történt. És valóban; mert miképpen remél
hették volna, hogy oly sokáig éljen azon a 
kiállhatatlan helyen; reménytelen dolog vala, 
előre nem látott csoda, de Isten előtt minden
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lehetséges; mert az, ki Jónást élve megtartá 
a nagy hal gyomrában és Pált megszabad!tá 
a mély tenger örvényéből, a nagy Gergelyt is 
épségben megőrzé a mély veremben és kere
sőinek megérkezése előtt Isten előre meg
mondta neki a jövőt; nem forgószélben és fel
hőben, hanem látomás utján, színről színre 
megjelent és mindig vele volt, sohasem távo
zott el tőle, miként ő mondá: „Aki szeret 
engem, megtartja beszédemet és én és Atyám 
hozzám együnk és lakást készítünk nála"; és 
„Kire tekintsek, ha nem a szegényre és lelké
ben bánkodóra, aki féli beszédeimet?" így 
hítta az irgalmas és emberszerető Isten az ő 
védőjét, ezt mondván: „Kelj föl, aki alszol és 
emelkedjél föl a halottak közül és megvilágít 
téged Krisztus; jöjj én vitéz bajnokom, aki a 
legnagyobb béketüréssel levervén, az ellenséges 
sátánt, megtörted; — jöjj, aki a pályafutás
ban bátran küzdöttél az ellenféllel; jöjj, aki 
lábaiddal eltaposván minden rossz szerzőjét, 
Beliált megölted; jöjj, aki egyházamnak ren
dületlen oszlopa és az egész földnek dicsősége 
vagy; jöjj katholikus hittudós és a világ tö
kéletessége;
vezére a paradicsom ösvényén; kelj föl és 
bátorodjál; kelj föl és övezd fel gyorsan ol
daladat; a rohanó árban nem merültél el; 
kelj föl és bátorodjál, íme megújul ifjúságod, 
mint a sasé. Jer és hirdesd evangéliumomat, 
amelyért sok kínt szenvedtél. Jer és örülj, mert 
nagy nemzetté teszlek téged, miként egykor 
Abrahámot. Jer, hogy fáradalmaid gyümölcsét 
elvedd. Sokféle kínjaid büntetését meghosszab
bítottam, hogy téged sok nép atyjává tegyelek 
és megsokasítsam fiaidat, mint az ég csillagait 
és a tenger fövényét; ne hidd, hogy más ok
ból történt neked e kinyilatkoztatás, csakhogy

jöjj hithír de tő és emberek
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igaznak tűnj föl s nagyon megdi csőültnek és 
kiválónak az angyalok és emberek előtt. Te 
már pályafutásod alatt elnyerhetted volna a 
koronát, de ebből sok kár származott volna. 
Ezért meghosszabbítám a te nyomorúságodat, 
hogy méltóvá tegyelek a nagyobb dicsőségre, 
tudniillik, hogy a tisztelet és méltóság maga
sabb lépcsőjére emeljelek. Elnyerted a hitvalló 
koronáját, most főpapi trónt fogsz elfoglalni; 
fölemelkedtél a mennybe Illéssel együtt az erény 
szekerén, vedd most az ő prófétasága kegyelmét; 
szenvedtél Jánossá! együtt a kiállhatatlan pusz
tában ; emeld föl szavadat vele, aki a pusztában 
kiált. Kínlódtál a börtön békói közt, mint Pál; 
vállald magadra hozzá hasonlóan a köteles
séget, hogy az egész földön hirdesd igémet, 
melynek ellentállani nem lehet. Péter tőlem 
kapta a mennyország kulcsait, fogadd te is 
a kötésnek és oldásnak ugyanazt a hatalmát 
az égben és a földön. Tizenkét apostolom az 
egész világot felosztá egymás közt sors utján, 
de te egyedül sorshúzás nélkül mindenütt hir
detni fogod az én evangéliumomat s azért kapod 
nevemet, melyet a megtestüléskor vettem föl 
s az egész föld igazsága napjának fognak hí ni.

Ekkor a sánta ugrált, mint a szarvas és 
megnyílt a némák nyelve; nem habozott, nem 
kétkedett, hanem azonnal futott az Úr hívá
sára, mivel ismerte az erejét Annak, aki őt 
először hívta; hitt az Istenben és leszámolt 
neki igazság szerint; örvendve vigadozott, 
repesett lelkében, ugrándozott örömében és 
tombolva kiáltozott az Úrhoz, mondván: „Ez 
a nap, amelyet készített az Úr, vigadozzunk 
és örvendezzünk azon.“
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Ekkor a zsarnok is, a vadak közül el
távozván, elébe ment neki; egykor király volt 
és most vaddisznó; rút külsejű, ocsmány alakú, 
dühös vad, az ördöngösök sokaságával egye
temben tajtékozva és körmeivel önmagát mar
cangolva, a Szent lábaihoz borúit, öt körül- 
fogá, taglejtéseivel irgalomért esedezett és 
imádkozni iparkodott. Ekkor Krisztus hit- 
vallója, földre borulva, imádá az Úr-Istent és 
szemeiből bőven ontván könnyeit, az Úr-Isten
nek hálát adva, örvendező lélekkel mondái „Fáj
dalmammal egyenlő vigasztalásod vigassággal 
töltött el engem és ki fogja elbeszélni, Uram, a 
te hatalmasságodat, aki a kősziklát patakvizzé 
és a szirtet forrásokká változtattad ? Es ime most 
e nép szíve keménységét fölolvasztottad, mint a 
viaszt haragod tüzében; zablán és féken álkap
cáikat összekötvén, Uram, őket magadhoz von
tad. Te Abrahám fiait is föltudod támasztani a 
kövekből, azért kérem irgalmadat, Uram, Jézus 
Krisztus, az örök Atyának egyszülött Fia és 
Igéje, mindenek terem tője és mindenek uralko
dója, aki a kemény keresztre fölemelkedvén, meg- 
kötözéd magad és nekünk, akik kötve vagyunk, 
örök szabadságot szereztél. Most könyörülj a te 
teremtményeiden, akik kezeid munkái, használd 
karod erejét és a rágalmazónak szolgaságából 
mentsd meg népedet, kézzelfoghatóan igazolván, 
hogy te vagy egyedül élő, végtelen Isten, hal
hatatlan király, erős és örökkévaló. Haragod csa
pásaival gyógyítod meg ezeket, Uram, tekintvén 
szolgád gyöngeségét és add nekem a bölcseség 
szavait, hogy a te hatalmad által őket a gonosz
lel kék szolgaságából kiragadhassam és neked 
Úr-Isten választott népeddé tehessem.“

Az Úr figyelembevéve a Szentnek az imá
ját, rögtön megszabadítá az ördöngös beteg
ségektől és visszaadá a királynak az emberi
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gondolkodást és beszédet. És a Szent gyorsan 
velők menvén, látni akará az Isten vértanúinak 
ereklyéit és azokat megszemlélvén, örömmel 
szedé össze és nagy tisztelettel elrejtette ezen 
csodálatos kincseket kunyhóikba, ahová lakását 
is elhelyezvén, a népsokasággal és a királlyal 
egyetemben, prédikála nékik, kezdve a terem
tés kezdetétől egész a világ végéig, azokról a 
dolgokról, amelyeket lehetetlen egyenként el
mondanunk, mert nagy tudós vala és szellemi 
bölcseséggel és isteni kegyelemmel teljes. Fej
tegette nekik Istennek önmagától való létét, 
minden dolognak és az embernek a teremtését, 
a kegyelem adományát, az akarat szabadságát, 
a paradicsom gyönyörűségét, uralmát minden 
fölött, ami az ég alatt van; az ördög irigy
ségét, az asszony árulását, a parancs megsér
tését, a kívánatos szépségű hazából való ki
űzetését, hal álraítél tetését, ezután a gyakori 
vétkezést, az Istentől való eltávozását, az igaz 
Isten tiszteletének hanyatlását, a vízözön által 
történt pusztulást, az egy Noénak ártatlan
ságát, a torony építését és rombadőlését, a 
bálványok sok istenségét, a bálványozásnak 
az egész földre való elterjedését, Abrahám 
hitét, Izrael szolgaságát, az egy p to mi csapá
sokat, Fáráo makacsságát, a tenger szétválását, 
a nép átkeltét, Fáráonak és seregének el merü
lését, csodáit a pusztában, Mózes tanítását, az 
írott törvényt, a bemenetelt az ígérettőldjéré, 
a próféták jóslásait, Krisztus eljövetelét, meg
testesülése titkát, keresztrefeszítését érettünk, 
igaz halálát, sírbatételét, harmadnapon való 
föl támadását, a sátántól való megszabadulását, 
a halál hatalma fölött aratott diadalát, Atyjá
hoz való mennybemenetelét, a Szentlélek le
szállását az étterembe, az igaz Isten tiszteleté
nek terjedését, az apostolok prédikálását, az
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Atya dicsőségébe való visszatérését, az egész 
emberinem föltámadását, az örökitélet szigorú 
végzését. Mindezen módokon a legtökéletesebb 
bölcseséggel és bőséges tudománnyal, amint a 
helyzet kívánta, a szentírás érveivel és pél
dáival erősítgeté őket.

Azután ismételten könyörgének és fohász- 
kodának a szerencsétlenek a Szenthez és hő 
imákat külde az Úrhoz meggyógyításuk végett, 
miáltal késedelem nélkül megnyerték, amit 
kívántak. Mert az ö imádságára Isten azonnal 
eltörölt minden büntető kínzást és megjelölvén 
a királyt az Isten fia a kereszt jelével, ez 
azonnal leveté a sötétség öltönyét, letette vad
állati alakját, melyet bűnei büntetéséül kapott 
és külseje visszanyerte előbbi szépségét, sőt 
még csodálatosabbat és nagyobbszerút. Óh 
igen nagy esemény, óh bámulatos csoda! És 
valóban ki fogja elbeszélni, Uram, a te hatal
madat, vagy ki fogja előszámlálni a te csodá
latos dolgaidat, mert ki látott valamikor ennyi 
nehéz nyomorúságot, vagy ki halottá, hogy 
egy perc alatt eltűnjenek. És igazán „meg
teszi az Úr az őt lelök akaratát és meghall
gatja könyörgésüket.“ De a Szent nem ön
magának, hanem az Istennek adá a dicsőséget, 
ezt mondván: „Ez a változása Magasságbeli 
jobbjáé“ és „az Úr jobbja tévé az erősséget.“

Ekkor pedig Dertád király is, ez volt 
ugyanis a király neve, élő hittel kiáltván, 
Urunknak vallá Jézus Krisztust, igaz Istennek 
és Atyja igéjének, minden látható és láthatat
lan dolog terem tőjének; hirdető, hogy meg
feszített Isten és imádta, mint élő Istent, aki 
a szent keresztet hordozá; nyilvánosan kárhoz
tatta a gonoszlelkek istentelen tiszteletét* és 
nagy támogatója, segítsége és oltalmazó ja lett 
az igaz hitnek, mint Pál is a Krisztus meg-

2*
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jelenése után és a damaszkusi úton ért vaksága 
után; sőt tettekben is beigazolta magán Pál 
szavait: „Ahol pedig bővelkedett a bűn, ott 
fölötte bővelkedett a kegyelem" a Jézus 
Krisztus iránti buzgóságban. A katonák és a 
nép sokasága is, akiket a Szentlélek kegyelme 
áthatott, a királylyaJ együtt kiáltá: „Te nagy 
és hatalmas vagy, Uram, és csodálatosak a te 
műveid; azért hiszünk a Szentháromságban és 
az egy Istenségben, amint hallottuk és meg
tanultuk Világosítónk tanításából, amelyből 
testi és lelki üdvösséget nyertünk, megszaba
dulván a pogány vallás tévelygésétől".

Ezután a király a Szent hőssel és hivő 
katonáival együtt fegyvert, ragadva az utálatos 
bálványok ellen, minden arany bálványképet 
összetört és a szegények közt kiosztá és a 
templomokat, a rossz lelkek lakóhelyeit, Krisz
tus keresztjének jelével alapjaiból szétszórván, 
lerombolá és helyükbe, ahol a szép Ripszíme 
szűz és a nagy vértanú, Kaján a és társai 
kínokat szenvedtek, Istennek gyönyörű templo
mokat építe és arra a mintára, melyet neki az 
Úr Isten mutatott, a vértanúknak sok ékes 
templomot épített. így tisztult meg a föld a 
tisztátalan lelkektől; és a gonosz szellemek 
fennhangon nagy jajgatás közt kiáltozának. 
hogy a megkötözött Gergely üzé el őket.

Ezután mire volt szükségük ? Újjászületés 
által való megújúlásra, mert: „aki nem születik 
újra vízből és Szén ti élekből — mondá az Üdvö
zítő — nem mehet be az Isten országába". Tehát 
miért késieked el, Isten embere? Menj tovább 
és teljesítsd a Krisztus által rád bízott nyáj 
legeltetését; adj nekik üdvözítő jelleget; jelöld
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meg Istennek ezt a népét az Úr jelével, a 
keresztség által oltsd beléjük Krisztust, tedd 
őket Isten választott népévé, mert íme, az 
evangéliumi tudományt hirdették, az igazság 
megerősödött, az Istent dicsőítették, a rágal
mazó megszégyenült, a sátánt megvetették, 
Beliált legyőzték, ez a nép a gonosz szellemek 
nyomorúságaitól meggyógyul a, mindnyájan el- 
fogadák a Krisztus törvényét. De miért késle- 
kedel ? Miért к étkedéi még ? Tehát miért habo
zol? Keresztelj meg mindnyájunkat, világosíts 
meg a bölcseség világával, újíts meg második 
születés által.

Tehát így esedezett a király, leborult a 
Szent lábaihoz és könyörgött. De a Szent nem 
fogadá szívesen, nem hallgatá meg dicsőítő 
kéréseit. „Nem merészkedem — úgymond — 
ezen hivatalt viselni, melyre nem vagyok elég 
erős, nem vagyok alkalmas, hogy az Úr igá
ját hordozzam, a pásztorok fejedelmének nem 
tudnék számot adni az okos nyájról, akikért 
ő az égből leszállóit a földre és akikért meghalt 
és eltemettetett és vérével mindenkit megváltott 
a bűnök szolgaságából. Ismerem az ő juhai iránt 
való szeretőiét; ismerem parancsát is, melyet 
Péternek adott feltámadása után: „Ha szeretsz 
engem Péter —úgymond— legeltesd juhaimat,“ 
mivel igen nagy tisztelet ez, de nagyon súlyos 
teher is; tudom, hogy Mózes sem fogadta el ezt 
a hivatást, ezért nem vagyok méltó erre a tisztre 
és nem leszek őre azon nyájaknak, amelyeknek 
véréről a jövendő örök életben számolni kell. 
Ezeket mondván a Szent, nem fogadta el.

Mit cselekszel, kiváló férfiú? Miért félsz 
elfogadni a magasabb tisztségeket ? Kiállottad 
a kínokat, elszenvedted az elviselhetetlen kínzá
sokat, eltűrted a forró ólmot, elviselted a leg- 
gyötrőbb kegyetlenségeket, lakótársa voltál
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vadállatoknak, éhség kínzott, a kietlen földet 
sok éven át mivelve munkáltad, a töviseket 
gyökerestül kiirtottad s elérted, hogy a frissen 
beültetett kert termést hozott. Most késedel- 
meskedel és vonakodol ? Mindenesetre — úgy
mond — mert az Úr félelmesen hangzó paran
csától rettegek, melyet a próféta által hirdetett: 
„Ember fia, őrévé tettelek Izrael házának, 
mert, ha nem hirdeted — úgymond — a te 
kezedből fogom követelni vérüket.“ Tudom 
pedig, hogy annak, aki Isten és az emberek 
közt közbenjáró akar lenni, Krisztushoz, a 
pásztorok fejedelméhez kell hasonlóvá lennie, 
Pál apóstól ezen mondása szerint: „Legyetek 
követőim, mint én is Krisztusnak;“ de miért 
legyen hasonló ? „Hogy mindenkit — úgymond 
— megnyerjen, hogy ne csak azt keresse, 
ami neki hasznos, hanem ami sokaknak az, 
hogy üdvözölhessenek. Ezenfelül adja lelkét 
juhaiértu. Oh istenszerető lélek, óh magasztos 
alázatosság, óh kiváló erény! így telj esi té Is
ten parancsát; „Midőn mindent megtettetek, 
mondjátok: Haszontalan szolgák vagyunk.“ 
Mint Pál is mondá: „Semmit sem tudok ma
gamtól; de nem ebben igazultam meg: aki 
pedig megigazít, az Úr.“ És mi történt azután, 
vagy minő útat jelöl ki az Úr ebben a vál
ságban ? Megjelent neki éjjel álmában és így 
szólt: „Jól van, bátor harcosom, végy erőt a 
magasságból, bátorodjál és vedd a főpapi ha
talmat. Te alkalmatlannak tartod magad; én, 
mint a legkitűnőbbet, meg foglak koronázni; 
te megalázod magad, én nagy dicsőséggel 
föl magasztallak; nem a te véleményed szerint 
ítéllek meg. Jer, oltsd magadra a papi tisztet 
és kereszteld meg népemet: téged az én evan
géliumom előhírnökének, téged, gyermek, a 
Magasságbeli prófétájának fognak nevezni; az
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én arcom előtt fogsz járni, hogy az Úr útjait 
elkészítsd, hogy az üdv tudományát adjam 
népemnek, vétkeik megbocsátása végett.“ És 
„íme elküldöm arcod előtt angyalomat, aki 
elkészíti előtted útadat.“ Mit mondasz ezen
kívül, óh Szent? Van-e más mód a feleletre? 
Ha te helyesled a mondottakat, tekintsd a 
a hivő felségét. Miért késlekedel ? „Isten az, 
aki megigazultá tesz; ki az, aki az igazat el
ítélné ? Semmi más ellenvetést úgymond
— nem teszek; „Egyszer szólottám és többé 
mást nem teszek hozzá íme engedelmeskedem 
az Úr parancsának, bízva az ő erejében. Én 
gyenge és ügyefogyott vagyok, ő erős; én 
hanyag vagyok, ő buzgó a segítségben; tudom, 
hogy ő kész elvenni az én gyengeségemet, 
tudom, hogy betölti az én tudatlanságom 
hiányát.

Dicsérem az ilyen pásztort, az ilyen mes
tert; tapsolok az ő gyengeségének, helyeslem 
gondatlanságát; mert nem ő járt a hivatal 
után, hanem a hivatal követte őt; mert nem 
kérésé a dicsőséget, hanem a dicsőség kérésé 
őt; azért szükséges, Pál véleménye szerint, 
hogy a főpap, szent, ártatlan, szeplőtlen, a 
bűnösöktől elkülönített és magasabb legyen 
az égnél. Aki nem ilyen, nem nevezik pász
tornak, hanem rablónak és utón áll ónak és 
ragadozó farkasnak, amely széttépi Krisztus 
nyáját. Mikép nálunk jelentkeztek az igazság 
ellenségei, nemcsak farkasok, hanem gonoszok, 
istentelenek, gyülölködők, csalók, káromkodók 
és képmutatók, aljas és hazug tanítók, vak 
vezérek és ámítók; antikrisztusok és a Szent
lélek ellen harcolók, kik a Szentlélek kegyel
mével ellenkeznek; kiknek számára nincs 
bocsánat, sem e világon, sem a jövőben, mert 
mindig átkozták az igazság útját. Ezért, ha



24

úgy tetszik, először ezekről szőlők és azután 
fejezem be szentatyúrikról szóló dicsőítő be
szédemet.

A főpásztornak ez az ünnepélye a fő
papnak évfordulati ünnepe; szükséges, hogy a 
farkasok a pásztoroktól különválasztassanak 
és hogy, midőn én az ő dicsőségét méltatom, 
szólhassak egy keveset az én viszontagságaim
ról is, mert e század vége már betelt; meg
sokasodott az egyetlonség, kiszáradt a szeretet, 
sokan vannak az ámító к és még többen az 
elámítottak. Hadd nyissuk föl most a szent- 
írásokat, melyekben megtaláljuk az igazság 
útját, mert szentatyánktól való elválásunk sok 
gondolkodásra serkent. Fussunk tehát a szent 
hegyekre, a prófétákhoz — mondom 
apostolokhoz és óvakodjunk, hogy ne sodorjon 
el a tudománynak minden szele és ne marad
junk a hegy alatt, hanem emelkedjünk fel a 
hegyre, az Ige tanítványai után s hallgassuk 
meg, mit mond a mi jó Pásztorunk, Krisztus: 
„Vigyázzatok — úgymond — nehogy valaki 
titeket elcsábítson,“ és szent Pál: „Vigyázza
tok a beszédekre, vigyázzatok a gonosz mun
kásokra“; és ismét „Vigyázzatok, hogy miként 
járjatok óvatosan“; és azt is mondja: „Vi
gyázzatok magatokra és az egész nyájra“ és 
én az Úr, az apostolok és próféták szavaihoz 
keveset teszek hozzá. De honnan kezdjem ? 
ha nem onnan, ami következik. „Én vagyok 
a kezdet és a vég? de készítsétek el nekem 
mindnyájan lelketeket, elvetvén a világnak 
minden gondját. Mondá Urunk isteni ajkával: 
„Vigyázzatok, nehogy valaki elcsábítson, mert 
sokan jönnek majd az én nevemben, mondván: 
„Én vagyok Krisztus és sokat elcsábítanak“

az
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és ismét: „Óvakodjatok a hamis prófétáktól, 
akik hozzátok jönnek juhok öltözetében, be
lülről pedig ragadozó farkasok; gyümölcseikről 
fogjátok őket megismerni, vagyis a hamis ta
nítástól, a tettetéstől, az aljas nyerészkedés 
szenvedélyétől és a káromkodástól. És most 
senki se kételkedjék közületek és kivétel nél
kül hallgassa meg ezeket a szavakat, mert 
Isten az, aki beszél; azért hallgassátok meg, 
pásztorok, a főpásztor szavát, hallgassátok 
meg és őrizzétek a nyájat, mert „Aki nem 
az ajtón megy be a juhok aklába, az tolvaj 
és rabló“; és ismét: „Aki nincs velem, elle
nem van“; és máshelyt: „Ti nem vagytok az 
én juhaim közül.“ Látjátok miként bővíti ki 
mindenütt a ügyelmeztetőseket, hogy ne té
vedjünk el? Oh kimondhatatlan kegyesség, 
óh fölülmulhatlan alázatosság!

„Mit adjunk az Úrnak mindazért, amit 
nekünk adott?“ Vagy mit feleljünk főpászto
runknak? Óh lelkipásztorok és segédek! Hány
szor parancsolja nekünk, hogy óvakodjunk a 
tolvajoktól és rablóktól? Nemcsak az evan
géliumban parancsolja ezt, hanem a próféták 
által is hasonlóképen szól, a hittudós tanít
ványok és azonkívül minden által szól; és 
nekem szent Pál bizonyságot tesz, mondván: 
„Vájjon bizonyítását keresitek annak; aki be
lőlem beszél, Krisztus az.“ Most tehát a hit
tudósok beszédeit fogom nektek idézni; hall
gassuk őket, mire tanítanak igazán.

Beszélj óh szent Péter, beszélj, nagy tisz
teletreméltó fő, akit a mi Urunk, Jézus Krisztus 
választott ki, beszélj nekünk azokról, akik 
készek elámitani Krisztus nyáját, amelyet 
neked adott a főpásztor és telkeink püspöke 
és adományozott a Szentlélek. Azt mondja 
Péter: „Tudjátok először, hogy az utolsó idők-
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ben támadni fognak csalárd ámít ók, akik 
saját szenvedélyeik szerint járnak el és tév- 
tanítokká lesznek, akik a kárhozat felekezeteit 
fogják bevezetni és sokan követni fogják őket 
a dőzsölésekben, akiknek ítélete már nem so
káig késik és vesztük nem alszik; az átok fiai, 
elhagyván az igaz utat, eltévedtek.“ Ezt 
mondja szent Péter, a hit igazi kősziklája, az 
alap, amelyre Krisztus építé egyházát; Péter, 
feje és vezére Krisztus minden hívének, aki a 
menny kulcsait kapta, aki nagy erejével földre- 
sujtván, megtörte ama Simont. És mit mond
jak az Úr kedves Jánosáról? Sok tévtanító 
ment szét a világba, „ne higyjetek minden 
léleknek“; és ismét: „Mindaz, aki nem marad 
a Krisztus tanításában, nem ismeri az Istent“.
Ezt János, a mennydörgés fia, aki minden 
szentnél szeretetreméltóbb villa, aki az evan
gélium szavát az egész földön hirdeté s vele 
Jakab apostol is mondja: „Aki azoknak 
barátja akar lenni, ellenségévé lesz Istennek“. 
És dudás: „Az utolsó időben jönni fognak — 

csalók, akik saját szenvedélyeikúgymond
szerint járnak isten télén ségükben; viz nélkül 
való felhők, melyeket a szelek körülhordoznak; 
bolygó csillagok, melyek számára a sötétség 
éjszakája örökre fönnmarad.“ Ezt és több ilyet 
tanít dudás. Jöjj tehát, választott edény, be
szélj te is nekünk erről a rossz világról. Pál 
mondá: „Én tudom, hogy az én eltávozásom 
után rátok rohannak a ragadozó farkasok, nem 
kímélvén a nyájat. “ Nem látjátok-e együtt az 
apostolt és a prófétát? Nem látjátok-e min
denütt a hittudósok igéit összekötve ezen tu
dós tanításával; mert azt is mondja: „Óvakod
jatok, mivel rossz idő jár s a gonosz emberek 
és csalók még rosszabbá jutnak eltévedve és 
másokat is tévedésbe vivo“ ; és „Akiknek hasuk
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az istenük, azoknak dicsőségük is szégyen.“ 
Ezeket a szavakat monda Pál az egyház szerve, 
Istent megéneklő lant, Krisztus hirdetője, az 
isteni igének harsonája, az igazság ékesszóló 
szónoka és a népek vadásza. Vájjon ezekkel 
a szavakkal meggyőzünk-e titeket erről, vagy 
hasztalanul fáradozunk ? Mégis nem mindenki 
előtt, hanem azok előtt, akik a jót kedvelik, 
nem szűnöm meg szólani, mert a szent próféták 
is az áltudósok és cselszövő pásztorok előtt 
prédikáltak; és azért mondja Dávid: „Mivel 
nincsen száj okban igazság, szívük is üres“; és 
„A bűnösnek Isten ezt mondja: Miért beszéled 
az én igazságomat és veszed szádba testa
mentumomat?“ és „A tolvajokkal együtt futot
tál és házasságtörőkkel megosztád részedet.“ 
Kinek mondja ezt a próféta ? Nemde tulajdon
képen nektek, lelkipásztoroknak és tanítóknak? 
mert mi vagyunk azok, akik az Isten paran
csait hirdetjük, mi vagyunk azok, akik a papi 
rendet alkotjuk. Nemde valóban eh az, aki 
Isten törvénye ellen megmozdítja nyelvét és 
nem testében hanem lelkében paráználkodott; 
mert még életemben bitorolta az én székemet. 
De menjünk tovább. Dávid is ezekről mondja: 
„Zárassanak ki azok, akik ezüstön megvásárol
tattak.“ Salamon is ezt tanácsolja, mondván: 
„Fiam, ne csaljanak meg téged a gonoszok, 
társukká tévén az igaznak vérében.“ Es Izaiás, 
sőt Izaiás által az Úr is ezt mondja: „Az 
eget és földet bizonyságul hívom Izrael meg
ítélésében. Halljátok egek és halgassa meg a 
föld, mert az Úr szólott“; és így egyenként 
fölemlítvén szívok keménységét, rettenetes 
haraggal ezt mondja: „Minden fej lankadt és 
minden szív szomorkodik. Tetőtől talpig nincs 
abban egészség: csupa seb és kék folt s ütéstől 
dagadt.“ És miért? Mert azt mondjuk akkor
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sebesülnek, midőn a test valamely része a seb 
miatt érzéketlenné válik és a többi testrész 
épen marad. Ha pedig az egész test meg volna 
sebezve, akkor sem olaj, sem kötelékek, sem 
gyógyszerek alkalmazása nem használna.

Halljátok tehát, lelkipásztorok és féljetek. 
Ne szűnjetek meg prédikálni, hanem szabadon 
prédikáljatok. Kövessétek a nagy apostolnak, 
Péternek, példáját, aki nagy haraggal fenyítette 
meg az utálatos Simont, midőn az isteni ke
gyelmet pénzen a kara vásárolni és őt pénzével 
együtt megátkozá és kárhozatra ítélte. Fogad
játok meg Szent Pál tanácsát, amelyet Ti
na о theushoz irt: „Ne tedd senkire gyorsan 
kezedet s ne közlekedj idegen bűnösökkel/ 
Hallgassátok meg az Úr szavát is: „Ne adjá
tok a szent dolgokat az ebeknek és no vessétek 
a sertések elé gyöngyeiteket“, vagyis az isteni 
ige tisztaságát; és utánozzátok a bátor lelki- 
pásztorokat, a kitartó harcosokat, az egyház
nak első vezéreit is, mert én nagy különbséget 
találok azon idő boldog emberei és a mostani 
lelkipásztorok és úgynevezett vezetők közt. Ők 
elszánt harcosok, ezek a szellemi harcokat is 
kerülik; azok szigorúak, ezek gyönyörhaj- 
hászók; azok a szent könyvek olvasásával, 
tndományokkal és a vallással foglalkoztak, ezek 
finom ruhában járnak, pénzvágyók, csak ilyen 
dolgokban igyekeznek fölülmúlni testvéreiket; 
azok lelkűket adták juhaikért. a pásztorok jó 
fejedelmének és megváltónknak példáját kö
vetve; ezek, mint a béresek, elhagyván juhai- 
kat, elfutottak. Óh boldog és istenes emberek, 
kiknek nevei be vannak írva az élet könyvébe.

Siránkozott egykor Dávid, megemlékezvén
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az isteni irgalomról: „Hol vannak — úgymond 
— Uram, a te első könyörületességeid ? “ Ha
sonlóképen siránkozni fogok én is Dáviddal 
együtt és könnyezve mondom: „Hol van a 
régi szent főpapok és egyházi tudósok sokasága? 
akik, mint a villám, fénylettek a világon, az 
élet igéjét bírván önmagukban, akik közül egy 
a mi megkoronázott vértanúnk, sőt az első a 
többi közt, akinek életéről ezen ünnepély alkal
mával beszélünk. Ők az igazság pásztorai va- 
lának, ezek pedig ragadozó farkasok; ők erősek 
tetteikben és istenes tudományban, ezek testi 
javakba és gazdagságba merültek; mert a 
pénzről és a fényes ruházatról, a lovakról és 
öszvérekről, az ekét huzó ökrökről, a nyájak 
és csordák szaporodásáról és mindenféle nem
telen haszonról naponként szorgalmasan szok
tak gondoskodni és sokat beszélni. De az okos 
nyáj üdvére és erényére semmi gondjuk nincs 
és sohasem beszélnek róluk. Óh esztelenség, 
óh a szenvedély gonosz gyökere! Hogyan tanít
hatják majd ezek Krisztus szegénységének 
szépségét, aki érettünk szegény volt és tanít
ványainak megparancsolta, hogy ne hordoz
zanak pénzt az övükben? Valóban csalatkoz
nak ezek lelkűkben, mivel nem értik a szent 
Írásokat és az isteni igék erejét. Halljátok 
most, pásztorok és ne keressetek magatoknak 
kincseket a földön, a ti pénzetek megszaporo
dott és az Ige megfogyatkozott. Javaitok 
gyarapodtak és önbizalmatok csökkent. A 
vadállatok száma megsokasodott és széttépték 
okos nyájatokat, amelyről a pásztorok fejedel
mének, Krisztusnak számolnotok kell. Ti tud
játok, hogy mindenkinek önmagáról, de nektek, 
főpapoknak, papoknak és diákonusoknak, tiu- 
niagatokról és a népről, melyet az úr rátok 
bízott, kell számot adnotok. Ügyeljetek, hogy
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el ne feledjétek a talentumokról szóló példa
beszédet. Vigyázzatok magatokra és az egész 
nyájra, nehogy valaki juhaitok közül elvesszen; 
mert annak vérét a ti kezeitekből fogja a bíró 
követelni. Tehát ébren legyetek, hirdessétek 
az élet igéjét minden világi gondot vessetek 
el, legyetek készen az Úr eljövetelére, mert, 
midőn eljövend, a rátok bízott ezüst talentu
mot kamatostól visszaköveteli.

Mindezeket megfontolván — Szeretteim 
— ne merészkedjetek kapzsiságból elbizako
dottan a legmagasabb trónra áhítozni. Nyújt
son nektek példát szent Atyánk, kinek emlékét 
itt egybegyülve, ünnepeljük. Aki nagy lélekkel 
viselte sok év fáradságait és befejezvén müvét; 
lemondott a kormányzásról, tudván, hogy nehéz 
hordozni az Úr igáját. Ti is, kik a főpapi rendet 
fölvettétek, „Legeltessétek bölcseséggel, amely 
bennetek van, az Úr nyáját, amint az apostol 
mondja, nem kényszerűségből, hanem önként; 
nem alacsony haszon végett, hanem kész- 
gesen; nem, mint a papság fölött uralkodók, 
hanem a nyáj példányképe gyanánt, hogy, 
midőn megjelenik majd a pásztorok fejedelme, 
elnyerjétek a dicsőség hervadhatatlan koro
náját.“ Hasonlóképen ír Szent Pál is, ezt mond
ván: „Szükséges, hogy a püspök bűn télén 
legyen, miként Isten sáfára: nem vakmerő, 
nem rágalmazó, nem igazságtalan, nem vere
kedő, hanem vendégszerető, jótevő, józan, 
igazságos, szent, ön megtartóztató, az Ige taní
tásának hűséges védelmezője, hogy képes 
legyen a híveket buzdítani és azokat, akik 
ellentmondanak, megcáfolni“.

Látod-e, hogy mily gondosan buzdítja a 
szent apostol a püspököket, hogy a jó csele
kedetekben vetélkedjenek, hogy jó példájuk 
által másoknak is segítségére legyenek? Az
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isteni törvény is nemcsak a papokat inti arra, 
hogy folyton erényre törekedjenek, hanem 
minden emberi kort hivatása szerint, nagyokat 
és kicsinyeket, királyokat és bírákat, fejedel
meket és szolgákat, gazdagokat és szegényeket, 
ifjakat és szüzeket, férfiakat és nőket, öregeket 
és gyermekeket, akik egyszer Krisztusban meg 
vannak keresztelve és Krisztus nevéről keresz
tényeknek hívattak. Mert szükséges, hogy ti, 
Krisztus hívei, mindnyájan megemlékezzetek, 
hogy a Krisztus oltára előtt megerősítettétek 
az isteni szövetséget és hogy őt Úrnak és 
Istennek szóval vallottátok és az ördög
nek és minden műveinek ellentmondotta
tok. Lássátok tehát, kinek ajánlottátok föl 
magatokat: nem angyalnak, sem földi király
nak, hanem a királyok királyának és urak 
Urának és benne hittetek és őt sok tanú előtt 
megvallottátok; mostantól fogva várjátok az 
ő eljövetelét az égből, mert eljövetelekor el
hozza szerződésetek adóslevelét és azt angyalok 
és emberek előtt fölolvassa. Jövőre tehát óva
kodjatok a pogány cselekedetektől és hallgas
sátok az apostolt, aki így szól: „Ezt mondom 
tehát és kijelentem az úr nevében, hogy ne 
járjatok többé, mint a popányok járnak érzel
meik hiúsága után; sötétségtől elhomályosúlt 
szellemmel"; és azért, szeretteim, minthogy az 
Úr Jézus Krisztustól és az ő szent apostolaitól 
vettetek parancsokat, azokat tartsátok meg 
állhatatosan. Engedelmeskedjetek az igazi pász
toroknak és óvakodjatok a gonoszoktól, mert 
rossz idők járnak és farkasok lesznek a pász
torok fejedelmei a pásztorok helyett, akik kí
vülről angyali arccal jelennek meg, de belül 
az ördög szállásai. Szavaikban jámborságot 
színlelnek, tetteikben azonban hitehagyottak; 
óvakodjatok, hogy el ne csábítsanak, hanem,
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amiként hittetek az Úr Jézus Krisztusban, 
úgy tartsatok ki mindvégig, hogy vele együtt 
uralkodva, örvendjetek az örökéletnek.

Most pedig befejezzük beszédünket ezen 
dolgokról és szent Atyánknak, a nagy hitval
lónak dicsőítő beszédét összefoglaljuk. Mert az 
ő nagy alázatossága miatt nyújtottuk ily hosz- 
szúra beszédünket; hogy azok, akik a papi 
tisztre vágyakoznak és az eszes nyáj vezérei 
óhajtanak lenni. Szentünktől vegyenek példát 
és hasonlóképen mindenekelőtt tisztítsák meg 
önmagukat minden szennytől, azután pedig 
közelítsék meg ezt az isteni szentséget, az Úr 
eme parancsa szerint: „Világoskodjék a ti 
világosságtok az emberek előtt, hogy lássák 
a ti jócselekedeteiteket és dicsőítsék Atyátokat, 
aki a mennyekben van“. Ha pedig érzéki 
kísértésekbe juttok, ne csüggedjetek el szer
fölött, hanem a legnagyobb héketüréssel visel
jétek el. Nézzétek, hogyan tűrték az Istennel 
összeköttetésben álló első atyák a legnagyobb 
bajokat és kínokat a Krisztus nyájáért „Sok 
türelemmel a szóróngatásokban, a szükségben, 
a csapások közt, a börtönökben, a lázadások 
közt, a virrasztás közben, a böjtökben, a szüzes
ségben, az igazság szavában, az Isten erejében, 
a dicsőség és gyalázat, a rágalom és jóhír által, 
mintegy haldokolva és újra élve, mintegy 
szomorúan, de mindig örülve; mintegy szűköl
ködve, de sokakat gazdagítva.“ Mindezeket 
érettünk írták róluk, hogy mi is az ő nyomdo
kaikat kövessük.

A szent próféták és a pátriárkák kara is 
különböző kísértések közt töltötte életét. Hall
gasd meg Dávidot, amint előszámlálja sokféle
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szenvedését: „Uram Istenem, te benned remél
tem, ments meg minden üldözőmtől és szaba
díts meg“; és: „Végre meddig feledkezel meg 
rólam, Uram? és „Én el vagyok készülve a 
korbácsütésekre“; és „Távolítsd el tőlem 
szenvedéseimet“; és „Ellenségeim egész nap 
letiportak engem“; és „A hamut mint a kenye
ret, ettem“; és „Jövevény vagyok nálad és 
idegen, mint mindnyájan atyáim“. Látod-e? 
Nemcsak az ő büntetéseit mutatja meg, hanem 
az elődeiét is; és nemcsak egy ét vagy kettőét 
közülök, hanem mindnyájukét; azt mondja 
ugyanis: „Mint mindnyájan atyáim“, kinyilat
koztatván és kijelentvén, hogy közülük senki 
som talált nyugalmat e világon. Menjünk, ha 
úgy tetszik a legszerencsétlenebb hőshöz, t. i. 
szent Jóbhoz és hallgassuk meg őt röviden, 
amint kínjairól beszél, hogy talán, vele vetél
kedve, békésen tudjuk elviselni könnyű ter
hein két: „Nemde gonoszság — úgymond — 
az ember élete e földön s olyanok az ö napjai, 
mint a béres napjai?“ És máshelyt: „A kínos 
éjjeleket számlálgatám magamban; telve valék 
fájdalmakkal egészen virradatig“; és „Az iga
zakat kigunyolják, mivel a gonoszok kezébe 
kerültek“. És az Istenhez így szól: „Megfélem
lítesz engem éjjeli látomások által; a gonosz 
kezében hagy ál engem, gúnytárgyáúl adál en
gem a népeknek és körül vagyok véve min
denkitől.“ Látod-e a fájdalmas történetet? Lá
tod-e az erőszakos büntetéseket? Hasonlóké
pen szól Jeremiás is: „Jaj nekem, anyám mi
ért szültél engem, az elitéit és el к árhozott 
embert, hogy az emberek nyomorúságait lás
sam?“ így töltötte életét az igazak egész ka
ra fájdalmak és bú között. Azért kérlek tite
ket és újból mondom nektek, ne járjatok 
mindig a kényelmes és széles úton, mert a

3
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katona, aki ezen világ dolgaiért aggódik és 
nem harcol vezérének parancsa szerint, nem 
nyer koronát tőle; ti is liasonlóképen ne Jegye
tek tunyák és félénkek a bátorság pályáján, 
hanem legyetek hasonlók a boldog emberekhez, 
tűrjétek a büntetéseket, melyek Isten iránti 
hűségetekért érnek; tudjátok már, hogy „A 
megpróbáltatások béketűrést szereznek“, mint 
szent Pál mondja, „a béke tűrés pedig kísértést, 
a kísértés pedig jó reménységet, a reménység 
pedig nem csalja meg azokat, akik állhatatosak 
benne.“ Ezért ne csak a szenvedésekre tekint
setek, hanem a koronára is, ne csak a kín
zásokra, hanem a jutalomra is, ne csak a bün
tetésekre, hanem a mennyei ígéretre is, mert 
a remény teljessége abban áll, hogy a jövendő 
javakért megvetjük a jelen gyötrelmeit.

De azt hiszem, hogy most eleget mondot
tam ezen dolgokról. Haladjunk most tovább, 
visszatérve a tárgyhoz, amelytől eltértünk. 
Szent atyánk és nagy hitvallónk, Gergely, a 
világos égi megnyilatkozás után aláveté magát 
Isten parancsának; azután a főpapi rend föl
vétele végett Caesarodba ment, ahol Isten 
csodálatos módon kinyilatkoztatta, hogy ki 
Gergely; mert a Szentlélek galamb képében 
megjelent a feje fölött és Istennek csodálátra- 
ιη él tó főpapja kiváló tiszteletben tért vissza 
nem rég szerzett népe meglátogatására. Tisz
telet jeléül elébe ment akkor Bertád, a nagy 
király összes katonáival és az Euphrat folyó- 
nál találva rá, mindenkit nagy örömmel töltött 
el. Megkeresztelé ugyanis őket a Szenthárom
ság nevében és kimondhatatlan világosság 
szállott alá azok csodálatára, akik látták. Az
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után az Ür előtt kedvessé tette a népet, sok 
fényes templomot is épített az Istennek Ör
ményországban. Püspököket, papokat és dia
kónusokat, papnövendék- és szerzetes osztályt 
állított. Megtanítá őket a szép és termékeny 
tudományra, a szent könyvek érveivel támo
gatta a hitben; az apostoli hagyományok alap
jára erősíté úgy annyira, hogy az ő választott 
népe és papsága most is napról-napra előre
halad az erény útján.

A szent pedig nemsokára kivonta magát 
a kormányzásból és óhajtott magányába vonult 
vissza; mert legjobban szerette a pusztában 
tölteni életét a nagy Illéssel és Keresztelő 
Jánossal: ezért szívesen elrejtőzött az emberek 
szeme elől, hogy így szentül és lelkileg élve, 
Istennek szellemi látásához jusson.

Ezek szent Atyánk tulajdonságai és ez az 
ő tevékenységének története. Ezekkel a kiváló 
erényekkel ellátva élt a világon, nem földi gyö
nyörök, hanem csapások és kínok közt, éhezve 
és szomjazva, fázva és meztelenül, börtönben 
és békék közt, hegyek közt és pusztákban, 
szerette az Istent és az is szerette őt. Dicsőí
tette és az is őt: ,,Aki engem dicsőít — úgy
mond — azt megdicsőítem.u Gergely a Szent- 
háromság hirdetője, а к a tholi к us hit megerő
sítő] e, Krisztus nyájának gondozója, a Szent
lélek bölcseségének temploma, mennyei kalauz, 
levegőben röpködő madár, az egész föld kiolt
hat a ti an világa, fényesen tündöklő hajnali 
csillag, a tévelygők vezére, választott edény, 
a szentség tárháza, isteni ajándék, a Szentlélek 
szállása, az egységes Szentháromság lakása, 
az erény példányképe, az Isten parancsainak

3*



36

eszköze, a főpásztorok szépsége, a szerzetesek 
ékessége, a szentség igazgatója, a hit szilárd
sága, az egyház erőssége. Gergely a keresztény 
törvény tudora, hagyományainak tanítója, a 
gonosz lelkek üldözője, példánykép a viszon
tagságokban, a szelídség jelképe, az alázatosság 
mintája, a remeték képmása, a puszták ger- 
licéje, ragyogó nap, átható elme, álmatlan szem, 
a bünbánat mestere, a megtérés útja, a tévely
gők vezetője, a betegek orvosa, a bűnök ki
ír tója, buzgó lelkipásztor, éber őr, a türelem 
gyökere, csodák szemlélője, a földi dolgok 
megvetője, ég felé röpülő sas, angyalok társa, 
apostolok sorsosa, a vértanúkkal együtt meg
kínzott, a meny országnak családtagja, az Atya 
Isten örököse, Krisztus örököstársa, a Szent- 
háromsághoz az angyalokkal együtt mindig 
imádkozik az egész világért.

De te, óh isteni és tiszteletben levő fő, 
aki, mint mindeneknek feje, Krisztust magad
ban hordozván, az egész föld világosságául 
jelentél meg, istenes és boldog atya, aki a 
földön kellemesen töltvén az életet, bevégezted 
pályádat, a hitet megtartottad, a korona el
nyerésének az idejéhez eljutottál és vezető 
elméd tisztaságával, amennyire embernek lehet
séges, fölemelkedtél amaz elérhetetlen magas
ságba, ahol az Istent megláttad. Te a kínok 
keresztjét vállaidon hordozva, tiszta lélekkel 
követted Krisztust, amiált a 1 a legbiztosabb 
kincset gyűjtötted magadnak a menyben, Te 
mindazt, ami a világból való, eladtad és azok 
helyébe Krisztust, a megbecsülhetetlen gyön
gyöt szerezted meg. Te nem építéd könnyel
műen homokra házadat, hanem Krisztusban
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való hittel erős kőszálra raktad az alapját. 
Miért is a gonosz szellemek által felidézett 
heves viharokkal s a pogány vallás rohanó 
árjával szemben megingathatatlan maradtál. 
Te a nap terhét, a dél forró hevét ebben az 
egész életben teljesen eltűrted, ezért a jutalom 
díját kamatostul vetted el az Úrtól. Te a ke
gyelemnek Istentől rád bízott talentumát bő
ségesen szétosztván, megszaporítottad, miért 
is e boldogító szózatot hallottad: „Dicső, te 
jó és hu szolga, menj be a te Urad örömébe.“ 
Te lelked lámpását a könyőrület olaja által 
kiolthatatlanul megőrizted; azért kész vagy 
Krisztussal a mennyei lakodalomba menni. 
Te a paradicsomnak keskeny és szoros útján 
haladva, most égi jutalomnak örvendesz. Te 
életedet a halálról való elmélkedéssel töltéd 
el; testi indulataidat Isten iránti szeretetből, 
lelkednek vetéd alá. Te a tisztaság várába 
jutottál és a hit, remény és szeretet erényei 
által, mint Illés a szekerén, az okos lelkek 
közé égbe emelkedői, isteni tisztasággal egye
sülvén Istennel. És hogy röviden szóljak, te 
valamennyi szentnek erényeit, mint a méh, 
kezdettől fogva bölcsen összegyűjtve magadban 
és sokféle életmódot kiválasztva, magadat 
hasonlóvá tetted mindegyikükhöz, akiknek, 
mint választottaknak, neveit egyenként emlé
kezetben fogjuk tartani.

Az igazságos Ábel dicsér etetet nyert tiszta 
áldozatáért; te pedig, szent Atya, eszes aján
dékul egészen feláldoztad magadat Istennek, 
mindennap imádságokkal járulván hozzá. Én ősz 
láthatatlan reménnyel bízott az Istenben, te 
pedig a jelenvaló reményre példát is mutatsz. 
Énoch, midőn Istennek tetszett, fölemelkedett 
e földről, te pedig lelkednek látomását a föld
ről egészen mennybe helyezted át. Az igaz
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ságos és áldozatai miatt kedvelt Noé fabár
kában mentette meg az állatfajokat az özönvíz 
pusztításától, te pedig új bárkát alapítottál, 
Krisztus egyházát s az emberek sokaságát a 
bálványimádás özönéből mentetted meg. Az 
isteni szeretető és vendégszeretete miatt cso
dálatraméltó Abrahám, habár ígérete szerint 
nem is áldozta föl fiát, Istennek tetsző áldo
zatot mutatott be: te pedig a megpróbáltatások 
örvényében nem egyszer, hanem naponként 
befogadtad Krisztust és nem juhot áldoztál 
neki Izsák helyett, hanem magadat ajánlottad 
föl eszes áldozatul az élő Istennek. Izsák igaz
ságossága miatt s mint Krisztus élőképe di
csőül meg: te pedig, mint az igazságosság 
zsinórmértéke, mindenféle erényt és az erények 
teljes mintaképét nyújtod magadban. Jákob 
nemeslelküsége és fiainak sokasága miatt ér
demel csodálatot s ezért a földtől egészen az 
égig érő létrát látott és nagyobb titoknak a 
példáját mutatta meg nekünk: te pedig pász
torokat s főpapokat és sok nyájat szereztél 
Krisztusnak s a remény által, mint az eszes 
lények lépcsőjén, dicsőségről-dicsőségre, a föld
ről a mennybe hivatál: tehát nem valódi ju
hokat, hanem a Szentlélek kegyelmének jelével 
a világosságnak számos fiát vezetted be a 
dicsőségbe. Jób jámborsága és türelmes ön meg
tagadása által tűnt ki, de nem kevésbbé nyil
vánult a te állhatatosságod a gyötrelmek 
között, nem ugyan a városon kívüli szemét
dombon, hanem a pokoli sivatag fájdalmainak 
örvényében s a férgek helyett mérges viperá
kat és kígyókat tűrtél. József erkölcsi tiszta
sága és kegyessége által lett híressé, te pedig 
mindenben a szerénység példányképe gyanánt 
tüntetted föl magad és elmédet az egyiptomi 
ravasz nőtől, azaz a természet vétkeitől el-
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fordítottad s levetvén a bűnök ruháját, a faj
talanság elöl elszaladál, a bán tatomról meg
feledkezve, áruló testvéreidet az isteni igében 
való szűkölködésük közben az égből alászállott 
lelki kenyér igazságának bölcseségével bősége- 

tápláltad.
Mózest kedvessége és törvényhozása miatt 

titokzatosan Fáraó Istenének és Izrael népe 
vezérének nevezték. De te Atyám, ki Istennel 
vagy összeköttetésben, mindenben, még a leg
kegyetlenebb kínzások közt is kegyesnek tűntél 
fel s a vértanúság ködébe lépve, Istentől írott 
törvény táblákat vettél át és lelki törvényeket 
adál nemcsak Izraelnek, hanem az egész föld
nek; az ördögnek faragott képeivel díszített 
templomokat, mint Fáraó szekerét a mélységbe 
sülyesztéd hatalmaddal. Sámuelt anyja méhé
ben való fogantatása előtt Istennek ajánlották 
és a prófétaság kegyelmét nyervén, jövendöl- 
getett; téged pedig születésed előtt a Szent
lélek jóslata szerint Istennek szenteltek aján
dékát és kimondhatatlan látomás által s pró
fétai szemmel előreláttad a jövőt. A hős Dávid 
a dölyfös Góliáttal szellemi fegyverekkel har
colván, parittyájából dobott kővel teríté le őt. 
De te Krisztus keresztjének erejével az eszes 
Góliátot terítéd földre, t. i. a sötétség fejedel
meit és hatalmasságait, a világ kormányzóit 
és az eszes juhokat az oroszlán szájából ki
szabadítván, minden lelket Krisztus engedelmes 
szolgálatára vezettél. Illést Istenhez való 
gaszkodásáért dicsérték, mert a szerénytelen 
prófétákat bátran megölvén, kiirtotta ; de te 
a zsarnok királyt, utálatos vétkek szolgáját, 
undok állati alakká változtattad, nem ítélvén 
őt kárhozatra, hanem új életre hoztad. Jánost 
nagynak nevezte a Teremtő az asszonyok szü
löttei között; ő a pusztában kiáltó szó, Krisztus

sen

ra-
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előhírnöke, aki őt megkeresztelő; te pedig, 
amint látom, nem kevesebbnek tűntél löl előt
tünk, mint ő. A pátriárkák sorában ugyanis 
mindnyájuknak fölébe emelkedtél, a vértanúk
kal együtt harcoltál, a csatarendben előljártál, 
a pusztában sanyargattad magad, a hangos 
szóra hangosan válaszoltál 
előhírnöke voltál, az eszes nyájak megszámlál- 
hatlan Sokaságát keresztelted meg Krisztusban ; 
az igazság napja után, mint ragyogó világosság 
jöttél fel.

Ur igéjénekaz

Ekként jó cselekedeteid által minden igaz 
embernek, sőt még a prófétáknak a képét is 
bemutatod magadban: ezeknek a buzgalmát, 
másoknak a türelmét; ezeknek a kínjait, ama
zoknak a lelki fennköltségét; — és nemcsak 
ezeknek, hanem a Krisztus tanítványainak a 
képét is bemutatod, aki a Szentlélek kegyel
mét az árnyékszerű törvénytől megkülönböz
tetvén, kinyilatkoztatta nekünk, hogy az 
Isten titka a csalhatatlan igazság tisztelete. 
Péter és Pál, midőn lélekben egyetértő test
vérek lettek, mint Krisztus társai, kiválasztot
tak és elsők az apostolok között, az egész 
világot nyerték sors utján, akik a híres Róma 
városában hirdették Krisztus evangéliumát és 
a sátán edényét, a bűbájos Simont, (lölyfösségé- 
nek magaslatáról Krisztus jelével a földre 
döntvén, tönkretették; de te, szent Atya, nem
csak egy részen vág) egy helyen, hanem 
kelettől nyugatig, a föld egyik végétől a 
másikig terjesztőd a Krisztus evangéliumát; 
magába a fővárosba, Rómába men vén, és az 
apostoli főpappal (első Szilveszterrel) és Nagy 
Konstantin császárral szövetséget kötvén, velők 
megegyezői és apostoli szeretettel együtt tár-
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salogtál; akik közül emez eszközlé, hogy az 
igaz vallás tisztelete nyugaton lábrakapott és 
te abban a tartományban, ahol a nap felkel, 
hasonlóképen világító lettél, kettőtöknek a 
szava elterjedt az egész földön és betöltötte 
azt. A prófétákkal együtt prófétái tál a Szent
lélek által, az apostolokkal együtt prédikáltad 
Krisztust, az evangélistákkal együtt hírdetéd 
az Isten fiát, a fő atyákkal közölted az élet igéjét, 
a remetékkel együtt sanyargattad magadat, 
a vértanúkkal együtt kínoztak, a pásztorokkal 
legel te téd eszes nyájadat, a gonosz ellenség 
megkísértett és Krisztussal győztél

Minek nevezzelek tehát Téged ? Talán 
földművelőnek ? Valóban annak, hiszen a ke
leti tartomány okos földjét művelve megneme- 
sítéd, onnan a hitetlenség töviseit gyökerestül 
kiirtván, helyükbe a keresztény bölcseség igé
jét vetetted el s a lelki szőlőt újonnan ren
dezettnek tartván, nagyon termékennyé tetted, 
s vadon termő gyümölcseit mintegy lelki 
csűrbe gyűjtötted. Vagy építésznek nevezzelek? 
Méltó joggal, mert a költött istenek tiszteletére 
épült bálvány-templomokat férfias kitartással 
ledöntvén, földig leromboltad és az ördögi 
épületek helyébe Krisztus nevében mindenütt 
szép és bámulatos templomokat emeltél; végül, 
mint értelmes építész, a hívőknek újonnan 
alapított egyházait a Szentlélek kegyelmével 
az apostoli kószál alapjára építéd. Minek ne
vezzelek tehát? Talán katonának? Minden 
esetre, mert, mint bátor harcos a láthatatlan 
ellenség ellen fordítva fegyvered, a törvények
ért harcoltál s testednek sokféle sebeivel győ
zelmet arattál és az üdv sisakjával a hit fejét
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fölvértezvén, azt sértetlenül megőrizted, mint 
valami rendíthetetlen és erős sziklát a sok 
bűn harci rohama el Jenében és a reményben 
bízva, szembeszállottál az ellenséggel bátran 
harcolva, csúfosan legyőzted és elűzted őket, 
megfutamítván gyenge juhaid aki ától. Vagy 
angyalnak nevezzünk ? Mindenesetre, mivel 
nem különbözöl az angyalok tökéletes ter
mészetétől szellemileg élve a földön s mint 
mennyei férfiú, a földiektől fölemelkedve, az 
angyali élet példányképének mutatod magadat: 
hisz mivel tett többet hajdan az angyal, mikor 
elragadta Habalmkot a Sionról s Babylonba 
vívó és mikor Dánielnek az oroszlánok bar
langjába eledelt vitt? Téged ugyanis, jó ember, 
amint biztosra veszem, angyal táplált a bör
tönben. Vagy hajósnak nevezzünk ? Minden
esetre, mert azokat, akik e világ ördögi hitet
lenségének nagy és széles tengerén, mint hajó
töröttek, ide s tova hányódtak, Istenhez intézett 
szent könyörgéseddel a tévelygés viharainak 
háborgását enyhébb szellővé változtatva s a 
hányt-vetett hajókat okosan kormányozva, az 
igazi béke kikötőjébe vezérelted.

Most pedig, szent Atyánk, aki üdvösségre 
vezetsz minden hívőt, akiknek, legkedvesebb
jeidnek, a földről eltávozván, nem hiányoztál, 
habár az egyetemes természeti törvény adóját 
leróttad, a te erényed emléke örökre fönn
marad számunkra. Kérlek légy velünk ezután 
is lelki látogatásaiddal. Emlékezzél meg rólunk, 
mindig kérve (az Istent), üdvösségünk közös 
reményét, hogy könnyű bajaink támadásait 
türelmesen viseljük, mert az apostol szerint, 
„Aki megkísértetett, képes a kísértésben levő-
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kön is segíteni.“ Fogadd jóakaró lélekkel ezen 
gyarló dicsőítő beszédemet, mert habár nem 
méltó a te érdemeidhez, mégis lángoló hittél 
és teljes szeretettel ajánlom neked s a te 
kegyetlen sanyargatásaid emléke vigasztalással 
tölt el a mieink közben. És te, aki hasonló 
vagy Krisztushoz, fogadd, mint ő fogadta, 
az özvegy fillérét; én is hasonlóképen meg
fogyatkozva tagjaim erejében, gyenge testű 
létemre és nehéz szorongatástól elgyötrődve, 
de nemzeted szeretetének erejétől ösztönöztetve 
a te egyházmegyédben a szeretetnek jeléül 
lángoló szívvel hoztam neked ajándékul. Mert, 
ime, ezentúl én is kész vagyok ezen terhes 
életet elhagyni, hogy együtt lehessek Krisz
tussal. Talán mindaketten egymás elébe sie
tünk, kellemes és szép találkozóra és örökre 
egyesülünk, méltók lóvén a boldogító ígére
tekre; hogy azokat elnyerjük, engedtessék meg 
mindnyájunknak a mi Urunk, Jézus Krisztus 
által, akinek dicsőség és hatalom az Atyával 
és a Szenti élekkel egyetemben örökkön-örökké. 
Amen !
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