
 5 

HATVANEGYEDIK ZSOLTÁR (62.) 

Elmondta Karthagóban 412. szeptember–decemberben 

58 éves, 21 éves pap, 17 éves püspök 

 

 

1Végig, Idituné, Dávid zsoltára. 

2Nemde Istennek vetem alá a lelkemet, 

mert tőle való az én szabadulásom. 

3Mert Ő az én szabadító Istenem és az én elfogadóm, 

többé meg nem rendülök. 

 

4Meddig raktok terheket az emberre  

és gyilkoljátok valamennyien, 

mint a meghajolt falat és a ledöntött sövényt? 

5Mindazonáltal a becsületem elvételén gondolkodtak, 

szomjazva futottam. 

A szájukkal áldást mondtak és a szívükkel átkozódtak. 

 

6Istennek veti alá magát lelkem, 

mert tőle való az én türelmem. 

7Mert maga Isten az én üdvösségem, 

elfogadóm, nem fogok kivándorolni. 

 

8Istenben van az én szabadulásom és az én dicsőségem; 

segítségem Istene, és reményem Istenben van. 

9Reménykedjetek benne, nép egész gyülekezete, 

öntsétek ki előtte a szíveteket; 

Isten a mi segítőnk 

10Mert hiábavalóság Ádám fiai, hazugok az emberek fiai. 

Hazugok az emberek fiai a mérlegen 

hogy az ürességgel csapjanak be együtt. 

 

11Ne reménykedjetek a gonoszságban, 

és ne sóvárogjatok a rablásra; 

ha árad a gazdagság, a szíveteket ne kössétek hozzá. 

12Egyszer szólt Isten, e kettőt hallottam: 

 hogy a hatalom Istené, 

13és tiéd, Uram, az irgalmasság; 

mert Te megfizetsz kinek-kinek a cselekedetei szerint. 
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Minden földi dolgon át kell lépnünk 

1. [1. v.] Az isteni beszédek élvezete és Isten Igéje megértésének édessége, 

annak segítségével, aki adja az áldást, hogy földünk megteremje gyümölcsét,
1
 

bennünket szólásra, benneteket meghallgatásra indítson. 

Látom, hogy érdeklődéssel hallgattok, és örülök szívetek ínyének, ami nem köpi 

ki az üdvös dolgokat, hanem éhesen fogadja és haszonnal megőrzi. Tehát ma is, 

amennyiben az Úr megadja, erről a zsoltárról beszélünk nektek, amit az imént 

énekeltünk. 

A címe: Végig, Idituné, Dávid zsoltára. Ha jól emlékszem, már vázoltuk nektek, 

mit jelen Iditun. Amennyire a héber értelmezés eljutott hozzánk, az Iditun latinul 

annyit jelent mint  rajtuk átlépő. 

Átlép tehát az, aki énekel egyesekről, akiket felülről lenéz. Lássuk tehát meddig 

lép át, és kiket lép át, és hová jut el mások átlépésével; milyen biztonságos lelki 

helyről néz a mélységbe, nem úgy, hogy letekintve lezuhanjon, hanem, hogy az 

átlépő serkentse a lustákat, hogy kövessék őt, és dicsérje a helyet, ahová átlépve 

elérkezik. 

Így tehát ez a átlépő valami fölött és valami alatt van; ezért előbb vázolni akarja 

mi alatt van biztonságban, hogy amit átlép, abból ne gőg, hanem előbbre jutás 

szülessen. 

 

Istennek alárendeltek legyünk, és ne vele szembeszegülők 

2. [2–3. v.] Tehát valahol biztonságba kerülve mondja: Nemde Istennek vetem 

alá a lelkemet? 

Hallotta ugyanis, hogy aki magát fölmagasztalja, azt megalázzák, és aki magát 

megalázza, azt fölmagasztalják,
2
 és reszketve, nehogy átlépve elkapja a gőg, 

nem hencegve az alatta lévők miatt, hanem alázatosan a fölötte lévő miatt, 

azoknak, akik rá, az átlépőre tekintve, irigykedve romlással fenyegetik, ezt 

válaszolja: Nemde Istennek vetem alá a lelkemet? 

Miért akartok tőröket állítani nekem, az átlépőnek? Sértegetve akartok 

letaszítani, vagy félrevezetéssel akartok rászedni. Vajon úgy emlékszem arra, 

ami fölött vagyok, hogy elfeledkezem arról, aki alatt vagyok? Nemde Istennek 

vetem alá a lelkemet? Bármennyire előbbre jutok, bármennyire feljebb jutok, 

bármennyire átlépek, Isten alatt és nem vele szemben leszek. Tehát 

biztonságosan lépek át mindenen, ha az tart maga alatt, aki mindenek fölött van. 

Nemde Istennek lesz alávetett a lelkem? Mert tőle való az én szabadulásom. 

Mert Ő az én Istenem és az én szabadulásom, elfogadóm, többé meg nem 

                                         
1Vö. Zsolt 84,13. 
2Mt 23,12. 
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rendülök. – Tudom, ki van fölöttem, tudom ki az, aki kiterjeszti irgalmasságát 

azok fölé, akik ismerik Őt, tudom kinek a szárnyai alatt remélek; többé meg nem 

rendülök. 

Támadtok ugyan, mondja egyeseknek, átlépve azokon, akiknek mondja: 

támadtok ugyan, hogy meginogjak, de ne közelítsen hozzám a gőgnek lába. 

Ebből fakad az is, ami ebben a zsoltárban következik: És a bűnösök keze ne 

döntögessen engem,
1
 amivel egybecseng: Többé meg nem rendülök. 

Annak ugyanis, amit ott mond, hogy és a bűnösök keze ne döntögessen engem, 

itt az felel meg, hogy többé meg nem rendülök; annak pedig hogy ne közelítsen 

hozzám a gőgnek lába, itt az felel meg, hogy nemde Istennek vetem alá a 

lelkemet. 

 

Hiába üldözik az ember Krisztust 

3. Tehát egy magasabb helyről a biztonságban lévő és megerősített, akinek az 

Úr lett a menedéke, akinek maga Isten lett megerősített helye, letekint azokra, 

akiken átlépett, és letekintve szól hozzájuk, mint egy magas toronyból; mert ezt 

is mondják róla: erős torony az ellenséggel szemben;
2
 lenéz tehát rájuk és 

mondja: Meddig raktok terheket az emberre? 

Sértegetve, gyalázásokkal dobálva, áskálódva, üldözve terheket raktok az 

emberre; megterhelitek, amennyire csak megterhelhető egy ember, de hogy el is 

bírja, az attól függ, aki alkotta az embert. 

Meddig raktok terheket az emberre? Ha az embereket nézed: gyilkoljátok 

valamennyien. Terheljétek meg, bántsátok, gyilkoljátok valamennyien. Mint 

meghajolt falnak és megbontott sövénynek essetek neki, döngessétek, hogy 

ledöntsétek. 

És hol marad a többé meg nem rendülök? 

De miért nem rendülök meg többé? – Azért, mert Ő az én szabadító Istenem és 

az én elfogadóm. Tehát ti, emberek, tudtok terheket rakni az emberre, de Istenre 

tudtok-e, aki támogatja az embert? 

 

A Fő és a test szenvedése egy. Krisztus minden tagja egy városban egyesül. 

4. [4. v.] Gyilkoljátok valamennyien. Hol van akkora hely egy emberben, hogy 

mindenki gyilkolhatná? De itt önmagunkat, az Egyházat, Krisztus testét kell 

értenünk. Mert Jézus Krisztus egy ember a fővel és testével, a test Üdvözítője és 

                                         
1Zsolt 35,12. 
374Zsolt 60,4. 
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a test tagjai egy testben vannak,
1
 egyek hangban, egyek a szenvedésben, és 

amikor majd véget ér a gonoszság, egyek lesznek a nyugalomban. 

Így tehát Krisztus szenvedései nem egyedül Krisztusban vannak; sőt, Krisztus 

szenvedései csak Krisztusban vannak. Ha ugyanis Krisztuson a főt és testet 

érted, akkor Krisztus szenvedései csak Krisztusban vannak; ha pedig Krisztuson 

csak a főt érted, akkor a szenvedések nem csak Krisztusban vannak. 

Mert ha Krisztus szenvedései csak Krisztusban, sőt, csak a főben volnának, 

miért mondja egyik tagja, Pál apostol: Hogy kiegészítsem, amik még hiányoznak 

Krisztus gyötrelmeiből a testemben?
2
 Ha tehát Krisztus tagjai közé tartozol, 

bárki ember légy, bárki, aki ezt hallod, bárki aki ezeket most nem hallod (de 

mégis hallod, ha Krisztus tagjai közé tartozol), bármit szenvedsz azoktól, akik 

nem tagjai Krisztusnak, az hiányzott Krisztus szenvedéseiből. 

Azért adatik hozzá, mert eddig hiányzott; betöltöd a mértéket, nem túltöltöd; 

annyit szenvedsz, amennyit a te szenvedéseiddel hozzá kellett adni Krisztus 

összes szenvedéséhez, aki a Főnkben szenvedett, és a tagjaiban, azaz mibennünk 

is szenved. Ehhez a közöshöz, szinte köztársaságunkhoz mindegyikünk a 

magunk kis módján lerója tartozását, és erőink mértéke szerint adjuk a közösbe 

a szenvedéseinket. Mindenki szenvedéseinek teljes lerovása csak a világ végén 

történik meg. 

Meddig raktok terheket az emberre? – Mindaz, amit a próféták szenvedtek az 

igaz Ábeltől kezdve Zakariás véréig,
3
 ráterheltetett az emberre, mert Krisztus 

megtestesülésének eljövetelét megelőzték Krisztus egyes tagjai; ahogyan egy 

születéskor a fej megjelenését megelőzte a kéz,
4
 de azért a kéz is a fejhez 

tartozott. 

Ne gondoljátok tehát testvérek, hogy az igazak, akik a gonoszok üldözését 

szenvedték, még azok is, akik az Úr eljövetele előtt azért küldettek, hogy 

hirdessék az ő eljövetelét, ne tartoznának Krisztus tagjai közé. Távol legyen, 

hogy ne tartozzék Krisztus tagjai közé az, aki ahhoz a városhoz tartozik, 

amelynek a királya Krisztus. 

Ez a mennyei Jeruzsálem, a szent város egy; ennek az egy városnak egy királya 

van. Ennek a városnak a királya Krisztus, mert ő mondja neki: Anyám, Sion, 

mondja az ember. Ezt mondja neki: Anyám!, de az ember. Mert Sion anya, 

mondja az ember, és emberré lett benne, és maga a Magasságbeli alapozta meg 

                                         
1Vö. Ter 2,24; Ef 5,31. 
2Kol 1,24. 
3Vö. Mt 23,35. 
4Vö. Ter 38,27. 
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őt.
1
 Tehát ő a királya, a Magasságbeli, aki megalapozta, ő lett benne a 

legalázatosabb ember. 

Tehát megtestesülésének eljövetele előtt előre küldte egyes tagjait, és miután 

meghirdették eljövetelét, szorosan hozzájuk tartozva eljött ő maga. 

Vesd össze annak születésének hasonlatával, mert a keze megelőzte a fejét, de 

együtt is van a fejjel és alája is van rendelve.
2
 Mert Krisztusról mondják, amikor 

dicsérik az első nép kiválóságait és bánkódnak a letört természetes ágak miatt.
3
 

Övék az istenfiúság – mondja –, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az 

istentisztelet és az ígéretek. Övéik az atyák, és test szerint közülük származik 

Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten.
4
 

Test szerint közülük származik Krisztus, mintegy Sionból, mert emberré lett 

benne, mert Krisztus mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten, mert maga a 

Magasságbeli alapozta meg Siont.
5
 

Test szerint közülük származik Krisztus, Dávid fia; aki mindenek fölött való, 

mindörökké áldott Isten, Dávid ura. Tehát az az egész város beszél, az igaz Ábel 

vérétől kezdve egészen Zakariás véréig.
6
 Azután pedig János vérétől az apos-

tolok vérén, a mártírok, Krisztus híveinek vérén át egy város beszél, egy ember 

mondja: Meddig raktok terheket az emberre? Gyilkoljátok valamennyien. 

Lássuk csak, eltörlitek-e, lássuk, kioltjátok-e, lássuk, eltüntetitek-e a nevét a 

földről, lássuk, nem hiábavalóságokat gondolnak-e a népek,
7
 amikor ezt 

mondják: Mikor hal már meg és vész el a neve?
8
 Mint a meghajolt falnak és a 

ledöntött sövénynek essetek neki, döntögessétek. Elfogadóm, többé meg nem 

rendülök,
9
 mert mint egy homokrakásnak rontottak nekem, hogy szétdúljanak, és 

és az Úr elfogadott engem.
10

 

 

A keresztények becsülete gyötrelem a gonoszok szívének 

5. [5. v.] Mindazonáltal a becsületem elvételén gondolkodtak. – Miközben 

gyilkolták a védteleneket, vereséget szenvedtek, a megöltek vérével sokasították 

a hívőket, átadva nekik a helyet már nem gyilkolhatják őket. 

                                         
1Zsolt 86,5. 
2Vö. Ter 38,27. 
3Vö. Róm 11,21. 
4Róm 9,4–5. 
5Zsolt 86,5. 
6Vö. Mt 23,35. 
7Zsolt 2,l. 
8Zsolt 40,6. 
9Zsolt 61,3. 
10Zsolt 117,13. 
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Mindazonáltal a becsületem elvételén gondolkodtak. – Most, mivel nem ölhetik 

a keresztényeket, azon mesterkednek, hogy a becsületétől fosszák meg a 

keresztény embert. Most ugyanis a keresztények becsülete gyötri a gonoszok 

szívét. Már az a lelki József, miután a testvérei eladták, hazájából elhurcolták a 

nemzetekhez, mint Egyiptomba, miután megalázták a börtönben, hamis tanúkat 

állítottak ellene és megtettek vele mindent, amit megjövendöltek róla: Vas járta 

át a lelkét;
1
 már tiszteletben részesült, már nem áll testvérei hatalma alatt, akik 

eladták őt, hanem eledelt ad az éhezőknek.
2
 Alázatától és tisztaságától, 

romlatlanságától, megpróbáltatásaitól és szenvedéseitől vereséget szenvedve 

már megbecsülve látják és most a becsületétől akarják megfosztani. 

A bűnös látni fogja, mert tagadhatatlanul látni fogja, hiszen a hegyen épült város 

nem lehet elrejteni.
3
 Tehát a bűnös látni fogja és haragra gerjed, fogait 

csikorgatja és emészti magát.
4
 A haragvók és méltatlankodók szívében lappang 

és az arcuk elrejti a mérgüket. Ezért mondja itt is a gondolataikat: a becsületem 

elvételén gondolkodtak. Mert szavakkal nem merik kimondani, amit gondolnak. 

Mi a legjobbakat kívánjuk nekik akkor is, amikor rosszakat kívánnak nekünk. 

Ítéld meg őket Isten, és hagyjanak fel gondolataikkal.
5
 Mert mi volna jobb és 

hasznosabb számukra annál, hogy lezuhanjanak onnan, ahol rosszul állnak? 

Hogy ők is helyre igazítottan mondhassák: Sziklára állítottad a lábamat.
6
 

 

Két város, két nép, két király 

6. Mindazonáltal a becsületem elvételén gondolkodtak. – Vajon mindenki egy 

ellen, vagy egy mindenki ellen; vagy mindenki mindenki ellen, vagy egy egy 

ellen? 

Amikor azt mondja: terheket raktok az emberre, mintha egyről beszélne; és 

amikor azt mondja: Gyilkoljátok valamennyien, mintha mindenki egyre 

támadna; de mindenki mindenki ellen is, mert a keresztények is valamennyien, 

de egyben. 

Krisztus ellenségeinek különféle tévedéseit együttesen minek kell mondanunk? 

Nemde egy dolognak? Bizony merem egynek állítani; mert egy város áll 

szemben egy várossal, egy nép egy néppel, egy király egy királlyal. 

Mit jelent az, hogy egy város egy várossal szemben? – Azt jelenti, hogy az egy 

Babilon az egy Jeruzsálemmel szemben. Mert bármilyen misztikus neveken 

                                         
1Zsolt 104,18. 
2Vö. Ter 37; 39; 41. ff. 
3Vö. Mt 5,14. 
4Zsolt 111,10. 
5Zsolt 5,11. 
6Zsolt 39,3. 



 11 

nevezik is őket, végül is két városról beszélnek: annak a királya az ördög, ennek 

a király Krisztus. 

Felütöm az evangélium egy helyét és megindít, gondolom benneteket is: Miután 

sokakat, jókat és rosszakat meghívtak a menyegzőre és megtelt a lakodalmas 

ház vendégekkel – mert elküldték a szolgákat, akik a parancs értelmében hívták 

a jókat és rosszakat egyaránt –, bejött a király hogy lássa az asztalhoz 

telepedetteket, és meglátott egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába öltözve, 

és mondta neki, amit ti is tudtok: Barátom, hogy jöttél ide menyegzős ruha 

nélkül? 

Erre az elnémult.
1
 És parancsot adott, hogy kötözzék meg a kezét és lábát és 

vessék ki a külső sötétségre. Kiemelték a lakomáról és a lakomázó sokaságból 

kivetették ezt az embert a büntetésre. De az Úr, mert meg akarta mutatni, hogy 

ez az ember sok tagból álló egy test, amikor megparancsolta, hogy vessék ki, és 

a megérdemelt büntetésre juttatta, azonnal hozzátette: Mert sokan vannak a 

meghívottak, de kevesen a választottak.
2
 

Mit jelent ez? – Sokaságot hívtál meg, nagy sokaság érkezett; meghirdetted, 

beszéltél, szerfölött megsokasodtak,
3
 megtelt a lakodalmas ház vendégekkel; 

egyetlen egyet dobtak ki, és azt mondod: mert sokan vannak a meghívottak, de 

kevesen a választottak. Miért nem inkább ezt mondod: „Mindenki meghívást 

kapott, sokan vannak a választottak, egy lett kivetve?” 

Ha azt mondta volna: „Mert sokan vannak a meghívottak, többen a választottak 

és kevesen a kivetettek”, a kevesekben talán valószínűbbnek értenénk ezt az 

egyet. Most azonban azt mondja, hogy egyet vetettek ki, és hozzáteszi: Mert 

sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. 

Kik a választottak, ha nem azok, akik benn maradtak a házban? Miután egyet 

kivetettek, a választottak odabenn maradtak. Hogyan lehetnek kevesen a 

választottak az egy kivetése után, ha abban az egyben nem sokakat vetettek ki? 

– Úgy, hogy mindazok, akik a földieket ízlelik, mindazok, akik a földi 

boldogságot Isten elé helyezik, mindazok akik a magukét keresik és nem Jézus 

Krisztusét,
4
 ahhoz az egy városhoz tartoznak, amelyet misztikusan Babilonnak 

neveznek, és királya az ördög. 

Mindazok pedig, akik az odafönt valókat ízlelik, akik mennyei dolgokon 

gondolkodnak, akik úgy élnek a világban, hogy nem akarják bántani Istent, akik 

óvakodnak a bűntől és nem szégyellik megvallani vétkeiket, alázatosak, 

                                         
1Mt 22,12. 
2Mt 22,14. 
3Vö. Zsolt 39,6. 
4Vö. Fil 2,21. 



 12 

egyszerűek, szentek, igazak, jámborok, jók, valamennyien egy városhoz 

tartoznak, amelynek királya Krisztus. 

Az a másik város a korát, nem a méltóságát és becsületét tekintve nagyobb. Az a 

város korábban, emez később született. Az Káinnal, ez Ábellel kezdődött. Ez a 

két test két király alatt, külön-külön városokhoz tartozva tevékenykedik, és 

ellenségesek egymással a világ végéig, amíg el nem jön a keverék 

szétválasztása, és egyeseket jobbra, másokat balra fognak állítani, és mondják 

majd nekik: Jertek, Atyám áldottai és vegyétek az országot, mely nektek 

készíttetett a világ kezdetétől; azoknak pedig: Távozzatok az örök tűzre, mely az 

ördögnek és angyalainak készült.
1
 

Krisztus ugyanis ezt mondja: Jertek, Atyám áldottai és vegyétek az országot, 

mely nektek készíttetett a világ kezdetétől. Városának királya, a mindenek fölött 

győztes mondja ezt. A balján állóknak pedig mint a gonoszok városának 

mondja: Távozzatok az örök tűzre. Vajon elkülöníti-e tőlük a királyukat? Nem, 

mert hozzáteszi: mely az ördögnek és angyalainak készült. 

 

A gonoszok városa időben korábbi.  

Isten városát nem a természet, hanem a kegyelem építette. 

7. Figyeljetek, testvérek, kérlek benneteket, figyeljetek! Öröm nekem, kérlek 

benneteket, figyeljetek! Öröm nekem ugyanis, hogy még valamit elmondhatok 

nektek erről az édes városról. Mert nagyon dicsőséges dolgokat mondtak rólad, 

Isten városa.
2
 És ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, feledkezzék meg róla a 

jobbkezem.
3
 Édes ugyanis az egy haza, és valóban egy haza, egyedüli haza, rajta 

kívül bárhol vagyunk, az zarándkolás. Olyan dolgot fogok mondani, amire 

ráismertek, amit igazolni fogtok, felidézem azt, amit tudtok, nem olyat fogok 

tanítani, amit nem ismertek. Mert nem az az első, ami lelki – mondja az Apostol 

–, hanem ami testi, és utána következik a lelki.
4
 

Tehát az a város a korát tekintve nagyobb, mert Káin előbb született mint Ábel;
5
 

de ezekben a nagyobb szolgál a kisebbnek.
6
 Az nagyobb a korát tekintve, ez 

nagyobb a méltóságát tekintve. Miért nagyobb az a korát tekintve? – Mert nem 

az az első, ami lelki, hanem ami testi. Miért nagyobb ez a méltóságát tekintve? – 

Mert a nagyobb fog szolgálni a kisebbnek. 

                                         
1Mt 25,34. 41. 
2Zsolt 86,3. 
3Zsolt 136,5. 
41Kor 15,46. 
5Vö. Ter 4,1–2. 
6Ter 25,23. 
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Káin ugyanis várost épített, ahogy olvassuk,
1
 mielőtt bármely más város lett 

volna, az emberi dolgok kezdetén Káin épített várost. Kétségkívül úgy kell 

értened, hogy e kettőtől és leszármazottaiktól már sok ember született, hogy 

elegendő ember legyen ahhoz, hogy városnak lehessen őket nevezni. Tehát Káin 

várost épített ott, ahol korábban nem volt város. Ezután épült Jeruzsálem, Isten 

országa, a szent város, Isten városa, és lett a jövőt jelző előkép. 

Értsétek meg hát a nagy misztériumot, és jegyezzétek meg, amit korábban 

mondtam: nem a lelki az első, hanem a testi, és csak utána jön a lelki; ezért 

épített várost elsőnek Káin, és ott épített, ahol korábban nem volt város. 

Amikor pedig Jeruzsálem épült, nem ott épült, ahol korábban nem volt város, 

hanem előtte volt a Jebus nevű város, amelyről a jebuziták a nevüket kapták. 

Bevétele, legyőzése, leigázása, lerombolása után épült a új város és 

Jeruzsálemnek, a béke látomásának, Isten városának nevezték.
2
 

Mindaz, aki Ádámtól születik, még nem tartozik Jeruzsálemhez, mert magában 

hordozza a gonoszság dugványát, a bűn büntetését és halálra van szánva, és 

valamiképpen a régi városhoz tartozik. De ha Isten népének tagja lesz, 

lerombolják a régit és felépítik az újat. 

Tehát Káin azért épített várost ott, ahol korábban nem volt város, mert mindenki 

a halandósággal és a rosszasággal kezdi, hogy később jó legyen. Ahogy egy 

embernek engedetlensége miatt sokan bűnössé váltak, egynek 

engedelmességéért sokan meg is igazultak.
3
 És Ádámban mindannyian 

meghalunk,
4
 és mindegyikünk Ádámtól született. 

Költözzön át Jeruzsálembe, romboltassék le a régi és épüljön fel az új. Mintegy 

a jebuziták legyőzése után, hogy épüljön fel Jeruzsálem, mondja: Vessétek le 

magatokról a régi embert és öltsétek magatokra az újat.
5
 A már Jeruzsálemmé 

épülteknek és a kegyelem fényétől ragyogóknak mondja: Egykor sötétség 

voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban.
6
 A rossz város tehát 

kezdettől a végig tart; a jó várost a rosszak megváltozásával alapítják. 

 

Babilónia polgárai intézik Jeruzsálem ügyeit.  

Jeruzsálem polgárai a gonosz város elöljárói. 

8. Ez a két város a közbeeső időben keveredik egymással, a végén szét kell őket 

választani; ütközeteket vívnak egymással, egyik a gonoszságért a másik az 

igazságosságért, egyik a hiúságért másik az igazságért küzd. És olykor az 

                                         
1Vö. Ter 4,17. 
2Vö. Ter 4,17. 
3Róm 5,19. 
41Kor 15,22. 
5Kol 3,9–10. 
6Ef 5,8. 
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időleges keveredés következtében egyes Babilon városához tartozók intézik a 

Jeruzsálemhez tartozó ügyeket és viszont, egyes Jeruzsálemhez tartozók intézik 

a Babilonhoz tartozó ügyeket. 

Most úgy tűnik, valami nehezet ígérek. Legyetek türelemmel, amíg példákkal 

bemutatom. 

Mindaz ami a régi népben történt – mondja az Apostol –, előkép a számunkra, a 

mi okulásunkra írták meg, akik a végső időkben élünk.
1
 Nézzétek tehát azt az 

első népet, amely előképe lett a későbbi népnek, és lássátok benne, amiket 

mondok. 

Voltak nagy királyok Jeruzsálemben, ismerjük őket, név szerint fel tudjuk őket 

sorolni. A gonoszok tehát Babilon polgárai voltak és intézték Jeruzsálem ügyeit; 

végül mindet el kell onnan különíteni, mert csak az ördöghöz tartoznak. 

Ugyanígy találunk Jeruzsálemi polgárokat, akik bizonyos Babilonhoz tartozó 

ügyeket intéztek. Mert azt a három ifjút a csoda által megggyőzött 

Nabukodonozor országának intézőivé tette és a saját satrapái fölé rendelte, és 

Babilon ügyeit Jeruzsálemi polgárok intézték.
2
 

Lássátok, hogy most ez teljesedik és történik az Egyházban ezekben az időkben 

is. Mert mindazok, akikről ezt mondták: Amit csak mondanak tegyétek meg, de 

amiket tesznek, azokat ne tegyétek,
3
 Babilon polgárai, akik Jeruzsálem váro-

sának közügyeit intézik. Ha ugyanis Jeruzsálemmel kapcsolatban semmit sem 

intéznek, miért mondja, hogy Amit csak mondanak tegyétek meg, és miért 

mondja, hogy Mózes katedráján ülnek?
4
 És viszont, ha annak a Jeruzsálemnek a 

a polgárai, akik örökre uralkodni fognak Krisztussal, akkor miért mondja Amit 

csak mondanak tegyétek meg, ha nem azért, mert hallani fogják: Távozzatok 

tőlem mind, ti gonosztevők?
5
 Tehát tudjátok, hogy a rossz város polgárai 

irányítják a jó város egyes ügyeit. 

Lássuk, vajon a jó város polgárai most is irányítják-e a rossz város egyes ügyeit? 

– Minden földi köztársaság valamikor elvész; országuk véget ér, amikor eljön az 

az ország, amelyért imádkozunk: Jöjjön el a te országod,
6
 és amelyről 

jövendölték: És országának nem lesz vége;
7
 tehát a földi köztársaságnak 

megvannak azok az irányítói, akik a mi polgáraink. 

Mily sokan vannak a hívők, mily sok jó tanácsos van a városaikban, bírák, 

hercegek, grófok, királyok? Mindezek igazak és jók, és nincs más a szívükben, 

                                         
11Kor 10,11. 
2Vö. Dán 3,97. 
3Mt 23,3. 
4Mt 23,2. 
5Mt 23,3. 
6Mt 6,10. 
7Lk 1,33. 
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csak azok a dicsőséges dolgok, amelyeket rólad mondtak Isten városa.
1
 És szinte 

szolgálatot tesznek a mulandó városban, és a szent város tudósai parancsolják 

nekik, hogy legyenek hűségesek feletteseikhez mind a királynak, a legfőbbnek, 

mind a helytartóknak, akiket ő küldött, hogy a gonoszokat megbüntessék, a jókat 

pedig kitüntessék.
2
 A szolgák is legyenek uruknak alárendeltek, még a 

keresztények is a pogányoknak; és legyen hűséges a jobb a rosszabbikhoz, mert 

szolgálata csak bizonyos ideig tart, de örökre uralkodni fog. Mindez ugyanis 

addig tart, amíg átvonul a gonoszság.
3
 

A szolgák arra kapnak parancsot, hogy viseljék el gonosz és nehéz uraikat is; 

Jeruzsálem polgárainak el kell viselniük Babilon polgárait, és jobban kell 

szolgálniuk, mintha maguk is Babilon polgárai lennének, mintha ezt a parancsot 

teljesítenék: Aki ezer lépésre kényszerít, menj vele kétezret.
4
 

Ehhez a szétszórt, elterjedt, vegyes városhoz beszél ezekkel a szavakkal és 

mondja: Meddig raktok terheket az emberre? Gyilkoljátok valamennyien; ti is, 

akik kívül vagytok mint tövisek a sövényen, vagy mint terméketlen fák az 

erdőben, és ti, akik belül vagytok mint konkoly vagy mint a pelyva; ti 

valamennyien, ahányan csak vagytok elkülönültek, elvegyültek, akiket el kell 

viselni és majd el kell különíteni, gyilkoljátok valamennyien mint a meghajolt 

falat és a ledöntött sövényt. Mindazonáltal a becsületem elvételén gondolkodtak. 

Nem mondták, de gondolták. A becsületem elvételén gondolkodtak 

 

Krisztus a lelkekre szomjazik, hogy a testébe építse őket 

9. Szomjazva futottam. – Rosszakkal fizettek a jókért.
5
 Azok gyilkoltak, azok 

elűztek maguktól, én szomjaztam rájuk; azok a becsületemtől gondoltak 

megfosztani, én a testembe akartam őket átültetni. 

Mert mit teszünk, amikor iszunk, ha nem azt, hogy rajtunk kívül lévő folyadékot 

juttatunk a tagjainkba és bevisszük a testünkbe? 

Ezt tette Mózes annak a borjúnak a fejével. A borjú feje ugyanis nagy titok. 

Mert a borjú feje a gonoszok teste volt a szénát evő borjú képében.
6
 a földieket 

keresőké, mert minden test széna.
7
 Tehát, mint mondtam, a gonoszok teste volt. 

Mózes haragjában tűzbe vetette, összetörte, vízbe szórta és megitatta vele a 

népet,
8
 és a próféta haragja prófécia szolgálatában állt. Mert azt a testet a 

                                         
1Vö. Zsolt 86,3. 
21Pét 2,13–14. 
31Pét 2,13–14. 
4Mt 5,41. 
5Vö. Zsolt 34,12. 
6Vö. Zsolt 105,20. 
7Iz 40,6. 
8Vö. Kiv 32,20. 
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háborgatások tüzébe vetik és Isten Igéjével zúzzák össze. Lassanként tudniillik 

elválnak testének egységétől. Az idő úgy emészti meg mint a ruhát. És mindaz, 

aki kereszténnyé lesz, elkülönül attól a néptől, és szinte összetöri a tömeg. 

Amikor összeesküsznek, gyűlölnek; amikor összetörnek, hisznek. 

És mi sem nyilvánvalóbb, mint hogy a keresztség által ültetik át az embereket 

Jeruzsálem városának testébe, melynek képe volt Izrael népe? Azért szórják 

vízbe, hogy italul adják. Eddig a végig szomjazik ez: fut és szomjazik. Mert 

sokakat megivott, de mindig szomjazni fog. 

Ezért mondja: Asszony, szomjazom, adj innom.
1
 Az a szamariai asszony a kútnál 

hallja a szomjazó Urat és a szomjazó itatja meg; először hallja, hogy szomjazik, 

hogy később mint hívőt megigya. 

A kereszten is ezt mondta: Szomjazom!
2
, bár azok nem azt adták neki, amire 

szomjazott. Mert őrájuk szomjazott, ők azonban ecetet adtak neki; nem új bort, 

amelyet új tömlőkbe töltenek,
3
 hanem régi bort, de romlott régit. Beszélnek régi 

ecetről is, régi emberekről, akikről ezt mondja: Nincs bennük megváltozás,
4
 

hogy a jebuziták elűzése után felépüljön Jeruzsálem.
5
 

 

Gonoszul hordozzák Krisztus szentségeit, 

akik gyűlölik az ő törvényeit 

10. Ugyanígy ennek a főnek a teste mindvégig szomjazva fut. És mintha neki 

mondaná: Miért szomjazva? Mi hiányzik neked, ó Krisztus teste, ó Krisztus 

Egyháza? Ebben a világban is ennyi megbecsülés, ennyi magasztosság, ekkora 

kiválóság közepette, mi hiányzik neked? Beteljesedik rajtad, amit jövendöltek: 

Imádják majd őt a föld összes királyai, és az összes nemzetek szolgálnak neki.
6
 

Tehát miért szomjazol? Mire szomjazol? Ennyi nép sem elég neked? 

Miféle népeket emlegetsz? A szájukkal áldást mondtak és a szívükkel 

átkozódtak. Sokan vannak a meghívottak de kevesen a választottak.
7
 

A vérfolyásos asszony megérintette ruhájának szegélyét és meggyógyult; és 

amikor az Úr csodálkozott azon, hogy valaki megérintette, mert érezte, hogy erő 

árad ki belőle, tudniillik az asszony gyógyítására, kérdezte: Ki érintett engem? A 

tanítványok csodálkoztak: Szorongat a tömeg, és te azt kérdezed. Ki érintett 

                                         
1Jn 4,7. 
2Vö. Jn 19,28. 
3Vö. Mt 9,17. 
4Zsolt 54,20. 
5Vö. 2Sám 5,6. 
6Zsolt 71,11. 
7Mt 22,14. 
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engem? Erre ő: Valaki megérintett engem!
1
 Mintha azt mondta volna: Valaki 

megérintett, a tömeg szorongat. 

Akik Jeruzsálem ünnepein megtöltik a templomokat, Babilon ünnepein 

megtöltik a színházakat, és mégis szolgálnak, hódolnak, tiszteletüket fejezik ki, 

nemcsak azok, akik hordozzák Krisztus szentségeit és gyűlölik Krisztus 

parancsait, hanem azok is, akik a szentségeket sem hordozzák, tudniillik jóllehet 

pogányok, jóllehet zsidók, tiszteletüket fejezik ki, dicsérnek, prédikálnak, de a 

szájukkal mondtak áldást. Nem a szájukat figyelem; aki engem oktatott, tudja, 

hogy a szívükben átkozódtak. Ott átkozódtak, ott gondoltak megfosztani a 

becsületemtől. 

 

A mi türelmünk Isten 

11. [6. v.] És mi van veled, ó Iditun, Krisztus teste, miközben átlépsz rajtuk? 

Hogy vagy mindezek közepette? Mi van veled? Ellankadsz? Nem fogsz kitartani 

mindvégig? Nem hallod, hogy aki kitart mindvégig az üdvözül, jóllehet a 

gonoszság eláradása miatt sokak szeretete ki fog hűlni?
2
 Hol van az, hogy 

átléptél rajtuk? Hol van az, hogy a te társalgásod az égben van?
3
 Ők pedig a 

földiekhez tapadnak; mint földiek ízlelik a földieket, és maguk is földdé lesznek, 

a kígyó eledele. Mi van veled mindezek közepette? 

Mindezek ellenére, hogy jóllehet ezeket teszik, jóllehet ezeket gondolják, jólle-

het nekem rontanak, jóllehet mint meghajlottat döntögetnek, jóllehet már 

legyőzöttnek gondolnak és a becsületemtől gondolnak megfosztani; jóllehet a 

szájukkal áldanak és a szívükkel átkoznak; jóllehet áskálódnak ahol csak tudnak, 

rágalmaznak, ahogyan tudnak, mindazonáltal Istennek veti alá magát lelkem. 

És ki viselt el ennyi nyílt támadást vagy rejtett áskálódást? Ki viselt el ennyi 

mindent nyilvánvaló ellenségek és hamis testvérek között? Ki viselte el 

mindezt? Vajon az ember? És ha az ember, vajon az ember önmagától? 

Nem úgy léptem át, hogy hencegjek és elbukjam: Istennek veti alá magát 

lelkem, mert tőle való az én türelmem. 

Honnan ez a sok botrány közötti türelem, ha nem onnan, hogy ha azt reméljük, 

amit nem látunk, azt türelemmel várjuk?
4
 

Jön a szenvedésem, de jön a nyugalmam is; jön a háborgatásom, de jön a 

megtisztulásom is. Nemde ragyog az arany az aranyműves olvasztótégelyében? 

Ékszerként ragyogni fog, ékességként ragyogni fog, a tégelyben azonban 

szenved, hogy szennyezésétől megtisztulva ragyogóvá váljon. 

                                         
1Mk 5,25–31. 
2Mt 24,13.12. 
3Vö. Fil 2,30. 
4Vö. Róm 8,25. 
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A kemence ilyen: pelyva van benne, arany van benne, tűz van benne, az 

aranyműves meg fújtatja; a kemencében ég a pelyva és tisztul az arany, az 

hamuvá lesz, az arany megszabadul a szennyezésektől. 

A kemence a világ, a pelyva a gonoszok, az arany az igazak, a tűz a 

háborgatások, az aranyműves Isten. 

Tehát amit az aranyműves akar, azt teszem; ahová helyez, elviselem; én 

parancsot kapok az elviselésre, ő meg tud tisztítani. Lángoljon csak a pelyva, 

hogy felgyújtson és szinte elemésszen, az hamuvá lesz, én megszabadulok a 

szennytől. Miért? Azért, mert Istennek veti alá magát lelkem, mert tőle való az 

én türelmem. 

 

12. [7. v.] Ki neked az, akitől a türelmed való? – Mert maga Isten az én 

üdvösségem, elfogadóm, nem fogok kivándorolni. Mert ő az én Istenem, tehát 

hív engem; az én üdvösségem, tehát megigazulttá tesz engem, és elfogadóm, 

tehát megdicsőít engem. 

Itt ugyanis hívnak és megigazulok, ott pedig meg fogok dicsőülni; és onnan, 

ahol megdicsőülök, nem fogok tovább vándorolni. És nem maradok vándor 

állapotomban, innen fogok kivándorolni, de megérkezem valahová, ahonnan 

nem vándorlok tovább. Mert jövevény vagyok nálad a földön, mint összes 

atyáim.
1
 Tehát a jövevénységből kivándorlok, a mennyei házból nem fogok 

tovább költözni. 

 

Az ember megigazulása és dicsősége 

13. [8. v.] Istenben van az én üdvösségem és az én dicsőségem. – Üdvözülni 

fogok Istenben, megdicsőülök Istenben, ugyanis nem csak üdvözült, hanem 

dicsőséges is leszek; üdvözült, mert gonoszból igaz, általa megigazulttá lettem;
2
 

és megdicsőült, mert nem csak megigazultam, hanem megtiszteltetésben is van 

részem. Akiket ugyanis eleve elrendelt, azokat meg is hívta. 

Miután meghívta őket, mit tett itt? – Akiket meghívott, azokat megigazulttá tette, 

akiket pedig megigazulttá tett, azokat meg is dicsősítette.
3
 A megigazulás tehát 

az üdvösséghez, a megdicsőítés a megtiszteltetéshez tartozik. 

Az nem kérdéses, hogy a megdicsőítés a megtiszteltetéshez tartozik. Ahhoz 

azonban, hogy a megigazulás az üdvösséghez tartozik, valami bizonyítékot kell 

találnunk. 

                                         
1Vö. Zsolt 38,13. 
2Vö. Róm 4,5. 
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Íme, az evangéliumból adódik: voltak, akik igaznak tartották magukat és 

korholták az Urat, hogy odaengedte az asztalhoz a bűnösöket és vámosokkal és 

bűnösökkel együtt étkezett. És mit felelt az Úr ezeknek a gőgösködőknek, akik 

dicsekedtek vélt, de nem birtokolt egészségükkel? Nem az egészségeseknek kell 

az orvos, a hanem azoknak, akiknek baja van. Kiket nevezett egészségeseknek? 

És kiket betegeknek? A folytatásban mondja: Nem az igazakat jöttem hívni, 

hanem a bűnösöket bűnbánatra.
1
 

Tehát egészségeseknek mondta az igazakat, nem mintha a farizeusok ilyenek 

lettek volna, hanem mert ilyennek gondolták magukat; ezért gőgösködtek, ezért 

irigyelték a betegektől az orvost, és még betegebbé válva, megölték az orvost. 

Mégis egészségesnek nevezte az igazakat, a bűnösöket pedig betegeknek. 

A megigazulásom tehát őtőle van, mondja ez az átlépő, és az is tőle van, hogy 

megdicsőüljek: Istenben van az én üdvösségem és az én dicsőségem. 

Üdvösségem, hogy üdvözüljek, dicsőségem, hogy megtiszteltetésben legyen 

részem. 

Ez lesz majd egykor, és mi van most? – Segítségem Istene, és reményem 

Istenben van, mindaddig, amíg el nem jutok a tökéletes megigazulásra és 

üdvösségre. Mert a reményre vagyunk megváltva, a remény pedig, amit látunk, 

már nem remény.
2
 Mindaddig, amíg el nem jutok arra a dicsőségre, ahol az 

igazak ragyogni fognak atyjuk országában mint a Nap.
3
 

És mi történik közben a kísértések, a gonoszságok, a botrányok, a nyílt 

támadások és álnok beszédek közepette, azok között, akik a szájukkal áldanak, a 

szívükkel pedig átkoznak, azok között, akik azt gondolták, hogy megfosztanak 

becsületemtől, mi történik? 

Segítségem Istene – mert segítséget nyújt a harcolóknak. 

A kik ellen harcolóknak? – Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, 

hanem a fejedelemségek és hatalmasságok ellen.
4
 

Segítségem Istene, és reményem Istenben van. Remény addig, amíg nincs jelen, 

amit ígértek, és hisszük, amit még nem látunk; amikor pedig eljön, üdvösség 

lesz és megdicsőülés, de addig sem vagyunk magunkra hagyva. Mert segítségem 

Istene, és reményem Istenben van. 
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Gondjainkat bízzuk Istenre 

14. [9. v.] Reménykedjetek benne, nép egész gyülekezete. – Kövessétek Iditunt, 

lépjétek át ellenségeiteket; ellenfeleiteket, az utatokat akadályozókat, 

gyűlölőiteket, lépjétek át. 

Reménykedjetek benne, nép egész gyülekezete, öntsétek ki előtte a szíveteket. – 

Ne engedjetek azoknak, akik mondják nektek: Hol van a ti Istenetek? Könnyeim 

lettek a kenyerem éjjel és nappal, miközben naponta mondják nekem: „Hol van 

a te Istened?” 

De mit mond? – Emlékeztem rá és kiöntöttem maga fölé a lelkemet.
1
 

Emlékeztem, hogy hallottam: Hol van a te Istened?; emlékeztem ezekre és 

kiöntöttem magam fölé a lelkemet. Istenemet keresve öntöttem ki magam fölé a 

lelkemet, hogy elérjem Őt; nem maradt meg bennem. 

Tehát reménykedjetek benne, nép egész gyülekezete. Öntsétek ki előtte a 

szíveteket könyörögve, vallomást téve, reménykedve. Ne tartsátok meg a 

szíveteket a szívetekben: Öntsétek ki előtte a szíveteket. Nem vész el, amit 

kiöntesz. Mert ő az én elfogadóm. Ha elfogad, miért félsz kiönteni? Vesd az 

Úrra minden gondodat
2
 és reménykedj Őbenne. Öntsétek ki előtte a szíveteket; 

Isten a mi segítőnk. 

Miért féltek az Isten előtt gyűlöletes suttogók, megszólók között;
3
 mire képesek 

a nyíltan támadók, mire nem képesek a rejtve leselkedők, a hamisan dicsérők, 

valójában ellenségeskedők? Köztük mitől féltek? Isten a mi segítőnk. 

Vajon versenyezhetnek Istennel? Vajon erősebbek Nála? Isten a mi segítőnk; 

legyetek biztonságban. Ha Isten velünk, ki ellenünk?
4
 Átlépve Hozzá, fölemelve 

a szíveteket öntsétek ki előtte a szíveteket, Isten a mi segítőnk. 

 

Mulandó dolgokat kereső, hiábavaló emberek 

esküsznek össze ellenünk 

15. [10. v.] Már megerősített helyre jutva, erős toronyban az ellenség arca elől, 

könyörüljetek azokon, akiktől féltetek, mert szomjazva kell futnotok. Erre a 

helyre eljutva már nézzétek le őket és mondjátok: Mert hiábavalóság Ádám fiai, 

hazugok az emberek fiai. Emberek fiai, meddig lesztek nehéz szívűek? Emberek 

hiábavaló fiai, emberek hazug fiai, emberek fiai meddig szeretitek a hiúságot és 

keresitek a hazugságot?
5
 

                                         
1Zsolt 41,4–5. 
2Vö. Zsolt 54,23. 
3Vö. Róm 1,29 30. 
4Vö. Róm 8,31. 
5Vö. Zsolt 4,3. 



 21 

Könyörülettel mondjátok ezeket és értsétek meg. Ha már átléptetek, ha 

szeretitek ellenségeiteket, ha rombolni akartok, hogy építsetek, ha őt szeretitek, 

aki ítél a nemzetek között és betölti a romokat,
1
 így mondjátok ezeket, nem 

gyűlölködve, nem rosszal fizetve a rosszért.
2
 Hazugok az emberek fiai a 

mérlegen hogy az ürességgel csapjanak be együtt. 

Kétségtelenül sokan vannak; de nézd csak, egyedül van, egyedül az, akit 

kivetettek a lakomázók sokaságából.
3
 Egy követ fújnak, mind mulandó dolgokat 

keresnek, testi emberként testi dolgokat, és a jövőben remélnek mindent, és 

jóllehet sokféle a véleményük, a hiábavalóságban egyek. 

Sokfélék és különbözők a tévedések, és az önmagában megoszlott ország nem 

maradhat meg;
4
 de mindegyikben hasonló a hiábavaló és hazug akarat, egyetlen 

királyhoz tartozik, akivel együtt az örök tűzre fogják vetni őket.
5
 Azok a 

hibavalóságban egyek. 

 

Üres a gonoszság, csak az igazság hatalmas 

16. [11. v.] Lássátok, hogy ezekre is szomjazik; lássátok, hogy szomjazva fut. 

Tehát rájuk szomjazva fordul hozzájuk: Ne reménykedjetek a gonoszságban. 

Mert az én reményem Istenben van. 

Ti, akik nem akartok hozzám jönni és átlépni, ne reménykedjetek a 

gonoszságban. Nekem, ugyanis, aki átléptem, a reményem Istenben van; és 

vajon van-e gonoszság Istennél?
6
 Ne reménykedjetek a gonoszságban 

„Ezt fogjuk tenni, azt fogjuk tenni, ezt gondoljuk, így állítunk csapdákat” – a 

hiábavalóságban egyek. 

Te szomjazol; akik ezeket gondolják ellened, azoktól erednek, akiket iszol. Ne 

reménykedjetek a gonoszságban. Üres a gonoszság, semmi a gonoszság; semmi 

sem hatalmas, csak a igazságosság. Egy időre elrejtőzhet az igazság, legyőzni 

nem lehet. Egy ideig virulhat a gonoszság, meg nem maradhat. Ne 

reménykedjetek a gonoszságban, és ne sóvárogjatok a rablásra. 

Nem vagy gazdag és rabolni akarsz? – Mit találsz? És mit veszítesz el? Ó 

kárhozatos nyereség! Pénzt találsz és elveszíted az igazságosságot. Ne 

sóvárogjatok a rablásra. 

„Szegény vagyok, nincs semmim!” – Ezért akarsz rabolni? Látod, amit el akarsz 

rabolni, és nem látod ki fog elrabolni téged? Nem tudod, hogy ellenségtek, az 
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ördög mint ordító oroszlán körüljár, keresvén ki nyeljen el?
1
 A zsákmány, amit 

el akarsz ragadni, egérfogóban van: megragadod és megfogtak. Tehát ne 

sóvárogj a rablásra, ó szegény! Hanem Istenre vágyakozzál, aki megad nekünk 

bőségesen minden szükségeset.
2
 Táplál téged Ő, aki megteremtett. Aki táplálja a 

rablót, ne táplálná az ártatlant? Táplál téged, aki fölkelti Napját jókra és 

rosszakra, és esőt hullat igazakra és bűnösökre egyaránt.
3
 Ha táplálja azokat, 

akiket el fog ítélni, ne táplálná azokat, akik meg fog szabadítani? Tehát ne 

sóvárogjatok a rablásra. 

Mondtuk ezt a szegénynek, aki talán szükséghelyzetben lop el valamit. Jön a 

gazdag és mondja: „Nekem nem kell lopnom, semmim nem hiányzik, 

mindenem bőségben megvan.” 

Halljad te is: Ha árad a gazdagság, a szíveteket ne kössétek hozzá. Annak nincs, 

ennek van; az ne akarja ellopni azt, amije nincs, emez ne kösse a szívét ahhoz, 

amije van. Ha árad a gazdagság, azaz ha túlárad, mintha forrásból folyna, a 

szíveteket ne kössétek hozzá: ne magadnak tulajdonítsd, ne kösd hozzá magad; 

bizony akkor is félj, ha árad a gazdagság. Nem látod, hogy te magad is 

szétfolysz, ha hozzákötöd a szívedet? 

Gazdag vagy, és már nem akarod, hogy még gazdagabb légy, mert sok 

mindened van; halljad csak: Evilág gazdagjainak parancsold meg, hogy ne 

gondolkodjanak gőgösen. 

És mit jelent ez: ne kössétek hozzá a szíveteket? – És ne reméljetek a 

bizonytalan gazdagságban.
4
 

Tehát, ha árad a gazdagság, a szíveteket ne kössétek hozzá; ne a gazdagságban 

bízzatok, ne magatoknak tulajdonítsátok, ne abban reméljetek, nehogy ezt 

mondják nektek: „Íme, az ember, aki nem Istent tette menedékévé, hanem 

gazdagságának sokaságában remélt, és hiábavalóságában bízott”.
5
 

Tehát emberek hiábavaló fiai, emberek hazug fiai, ne raboljatok, és ha árad a 

gazdagság, a szíveteket ne kössétek hozzá; már ne szeressétek a hiábavalóságot 

és ne keressétek a hazugságot. Mert boldog, akinek reménye az Úr Isten, és nem 

nézett hiábavalóságokra és esztelen hazugságokra.
6
 

Rá akartok szedni valakit, csalni akartok; mit használtok a rászedésre? Hamis 

pénzeket. Mert hazugok az emberek fiai a pénzekben, hogy hamis érméket 

előhozva, becsapjanak. Hamis mérlegeléssel csapjátok be a nézőt, nem tudjátok, 
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hogy más, aki mérlegre tesz, és más, aki megítéli a súlyt? Nem látja, akinek 

mérlegre teszed; de látja Az, aki téged is, őt is mérlegre tesz. Tehát ne 

sóvárogjatok csalásra, rablásra, ne abban reméljetek, amit birtokoltok; 

figyelmeztettelek, előre megmondtam – mondja ez az Iditun. 

 

A szentírási könyvekben nincsenek nehézségek 

17. [12–13. v.] Mi következik ezután? 

Egyszer szólt Isten, e kettőt hallottam: hogy a hatalom Istené, és tiéd, Uram, az 

irgalmasság; mert Te megfizetsz kinek-kinek a cselekedetei szerint. 

Mondta Iditun, a magasból hallotta, ahová átlépett; hallott valamit és elmondta 

nekünk; de kissé zavarban vagyok, testvérek attól, amit mondott, és amíg 

veletek együtt részesedem a zavarban, vagy valami megkönnyebülésben, 

szeretném, ha figyelnétek. 

Mert az Úr segítségével eljutottunk a zsoltár végére; amit ezután mondunk, 

abban már nincs további magyaráznivaló. 

Így tehát igyekezzetek velem együtt, hogy meg tudjuk-e érteni ezt; és ha én nem 

értem, de valaki közületek megérti azt, amire én képtelen vagyok, annak inkább 

örülni fogok mintsem irigyelni. 

Nagyon nehéz kideríteni, hogy miért mondja először azt, hogy egyszer szólt 

Isten, majd, miután egyszer szólt e kettőt hallottam. 

Ha ugyanis ezt mondta volna: „Egyszer szólt Isten, ezt az egyet hallottam”, 

levágta volna a kérdés egy részét, és csak azt kérdeznénk, mit jelent az, hogy 

egyszer szólt Isten. 

Most azonban kérdezzük azt is, hogy mit jelent az egyszer szólt Isten, és azt is, 

hogy mit jelent az e kettőt hallottam, mikor Isten csak egyszer szólt. 

 

Isten egyszer szólt, mert egy Igét nemzett 

18. Egyszer szólt Isten. – Mit mondasz Iditun? Ha te, aki átlépted őket, azt 

mondod: egyszer szólt, és más Írást hívok segítségül és azt mondja nekem: 

Sokszor és sokféleképpen szólt Isten egykor az atyákhoz a prófétákban,
1
 mit 

jelent az, hogy Egyszer szólt Isten? 

Nemde ő az az Isten, aki az emberi nem kezdeténél Ádámhoz beszélt? Nemde 

ugyanő beszélt Káinhoz, Noéhoz, Ábrahámhoz, Izsákhoz, Jákobhoz, az összes 

prófétához és Mózeshez is? Az egy Mózeshez hány alkalommal szólt Isten? Íme 

egyhez sem egyszer, hanem gyakran szólt Isten. 

                                         
1Zsid 1,l. 
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Azután beszélt az itt járó Fiúhoz: Te vagy az én szeretett Fiam.
1
 Szólt Isten az 

apostolokhoz, az összes szentekhez, még ha nem is felhőből hangzó szózattal, 

hanem a szívben, ahol Ő a Mester. Azért mondja a zsoltáros: Hadd halljam, mit 

mond az Úr Isten, mert békességről beszél az Ő népének és a szentjeinek, és 

azoknak, akik megtérnek szívükben.
2
 Mit jelent tehát ez: Isten egyszer szólt? 

Sok mindent átlépett ez, hogy eljusson oda, ahol egyszer szólt Isten. – Íme, 

röviden mondtam el Szeretetreméltóságtoknak. Itt, az emberek között, 

emberekhez sokszor és sokféleképpen, sok teremtmény által szólt Isten; 

önmagában Isten egyszer szólt, mert egyetlen Igét nemzett Isten. 

Tehát ez az Iditun átlépve rajtuk, elméjének bátor, erős és bizakodó élével 

átlépte a földet és mindent ami a földön van; a levegőt, a felhőket és mindent, 

amelyekből Isten sokszor és sokféleképpen szólt; a hit élével még az angyalokat 

is mind átlépte. Átléptében nem tartóztatták földi dolgok, hanem mint a 

szárnyaló sas az egész földet borító ködök fölé emelkedett. A bölcsesség 

ugyanis ezt mondja: Ködbe burkoltam az egész földet.
3
 Átlépve az egész 

teremtésen, Istent keresve és kiárasztva maga fölé a lelkét, eljutott valami 

folyékony halmazállapothoz; elérkezett a kezdethez és az Istennél lévő Ige 

Istenhez. Megtalálta az egyetlen Atya egyetlen Fiát és látta, hogy egyszer szólt 

Isten; látta az Igét, aki által mindenek lettek,
4
 akiben minden egyszerre van 

jelen, megkülönböztetés, szétválasztás, fokozatok nélkül. 

Isten ugyanis ismert mindent, amit az Ige által alkotott; ha pedig ismerte, amit 

alkotott, akkor Őbenne (az Igében!) volt minden, ami lett, még mielőtt lett 

volna. 

Ha ugyanis nem Őbenne volt minden, ami lett, még mielőtt lett volna, hogyan 

ismerte volna mindazt, amit alkotott? Mert nem állíthatod, hogy Isten számára 

ismeretetlen dolgokat alkotott. Tehát Isten tudta, mit alkotott. 

És hogyan tudta alkotás előtt, ha csak az tudható, ami már meg van alkotva? 

De a létezőkről csak te nem tudhatsz megalkotásuk előtt, aki itt lenn élő, ide 

lenn elhelyezett ember vagy; de mielőtt mindezek lettek volna ismerte őket Az, 

aki megalkotta, és azt alkotta meg, amit ismert. 

Tehát aki által mindent alkotott, abban az Igében volt minden, mielőtt 

megalkotta őket; és miután megalkotta, itt van minden, de másként vannak itt és 

másként vannak ott. Másként a saját természetükben, amelybe meg lettek 

alkotva és másként a művészetben amelyben alkották őket. Ki tudja ezt 

kibontani? Csak törekedhetünk rá; menjetek Iditunnal együtt és lássátok. 
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Az Igében van elrejtve a bölcsesség összes kincse 

19. Mármost amennyire képesek voltunk rá, elmondtuk, hogyan szólt egyszer 

Isten; most lássuk, hogyan hallotta e kettőt: E kettőt hallottam. 

Lehet, hogy nem következetes, hogy csak ezt a kettőt hallotta, de ezt mondja: E 

kettőt hallottam; két bizonyos dolgot hallott, amelyeket nekünk kell 

meghallanunk. Talán sok egyebet is hallott, de azokat nem kell nekünk 

elmondania. Az Úr is mondta: Sok mondanivalóm volna még nektek, de nem 

bírjátok elviselni most.
1
 

Mit jelent tehát ez: E kettőt hallottam? – Azt jelenti, hogy ezt a kettőt, amit 

elmondok nektek, nem magamtól mondom, hanem azokat mondom el, amiket 

hallottam. 

Egyszer szólt Isten, egy Igéje van, az egyszülött Isten. Ebben az Igében van 

minden, mert mindenek az Ige által lettek. 

Egy Igéje van, akiben a bölcsesség és tudomány összes kincse el van rejtve.
2
 

Egy Igéje van, egyszer szólt Isten. Azt a kettőt, amit elmondok nektek, itt 

hallottam. Nem magamból beszélek, nem magamból mondom, hozzá tartozik, 

amit hallottam. A vőlegény barátja ott áll és hallgatja őt,
3
 hogy igazat mondjon. 

Mert hallgatja Őt, nehogy hazugságot szólva a sajátjából beszéljen;
4
 nehogy azt 

mondhasd: „Ki vagy te, aki ezt mondod nekem? Honnan mondod ezt nekem?” 

E kettőt hallottam, és ezeket mondom neked, mert ezt a kettőt hallottam én, aki 

azt is megtudtam, hogy Isten egyszer szólt. 

Ne vesd meg a hallót, aki elmond neked számodra szükséges dolgokat, őt, aki 

átlépve az egész teremtést elérkezett Isten egyszülött Igéjéhez, akinél megtudta, 

hogy egyszer szólt Isten. 

 

Isten hatalma és irgalmassága 

20. Mondja el tehát ezt a két dolgot. Mert ez kettő nagyon ránk tartozik: Hogy a 

hatalom Istené, és tiéd, Uram, az irgalmasság. 

Ez a két dolog: a hatalom és az irgalmasság? – Bizony ezek azok; értsd meg 

Isten hatalmát, értsd meg Isten irgalmasságát. E kettőben benne van szinte az 

összes Írás. 

E kettő miatt vannak a próféták, 

e kettő miatt vannak a pátriárkák, 
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ezek miatt van a Törvény, 

ezek miatt van maga a mi Urunk Jézus Krisztus, 

ezek miatt vannak az apostolok, 

ezek miatt minden igehirdetés és Isten Igéjének ünneplése az Egyházban; e kettő 

miatt: Isten hatalma és irgalmassága miatt. Hatalmát féljétek, irgalmasságát 

szeressétek. 

Ne úgy bízzatok irgalmasságában, hogy megvetnétek a hatalmát; és ne úgy 

féljétek a hatalmát, hogy kétségbeesnétek irgalmassága felől. Őnála hatalom 

van, őnála irgalmasság van. Ezt megalázza, amazt felmagasztalja;
1
 ezt 

megalázza hatalommal, azt fölmagasztalja irgalmassággal. Amikor ugyanis meg 

akarta mutatni haragját és bizonyítani akarta hatalmát, igen nagy türelemmel 

viselte el a harag edényeit, akik a kárhozatra készültek. Hallottad a hatalmat, 

keresd az irgalmasságot, és hogy megtudd – mondja –, megmutatja gazdagságát 

az irgalmasság edényeiben. 

Tehát a hatalmához tartozik a gonoszok elítélése. És ki mondhatná neki: „Mit 

csináltál?” Mert ki vagy te, ember, hogy feleselhetnél, Istennel?
2
 Féljed tehát és 

reszkess a hatalmától, de remélj irgalmasságában. 

Az ördög bizonyos mértékű hatalom, többnyire ártani akar, de nem tud, mert a 

hatalma hatalom alatt áll. Mert ha annyit tudna ártani az ördög, amennyit akar, 

nem maradhatna egyetlen igaz, egyetlen hívő sem a földön. 

Az ördög a maga edényei által úgy támad minket, mint a meghajlott falat; de 

csak annyi erővel tud döngetni, amekkorát kap. És  hogy a fal le ne dőljön, az Úr 

támasztja meg, mert Ő, aki hatalmat ad a kísértőnek, irgalmasságot nyújt a 

megkísértettnek Az ördögnek ugyanis mértékkel engedi a kísértést: És itatsz 

minket – mondja – könnyekkel mértékkel.
3
 

Ne féj tehát, ha valami megtételére engedélyt kap a kísértő; nagyon irgalmas 

Üdvözítőd van. Csak annyi kísértésre kap engedélyt, ami neked használ, hogy 

edzésben légy, hogy próbákra tétess, hogy te, aki nem ismerted magad, magadra 

találj. 

Mert hol, vagy miben lehetnénk biztonságban, ha nem Isten ezen hatalmában és 

irgalmasságában, ezen apostoli tétel szerint: Hűséges az Isten, aki nem engedi 

hogy kísértést szenvedjetek azon felül, amit képesek vagytok elviselni?
4
 

 

Istenből mint forrásból árad ránk az igazság 

21. Tehát a hatalom Istené. Mert nincsen hatalom, csak Istentől.
1
 

                                         
1Vö. Zsolt 74,8. 
2Róm 9,22–23. 
3Zsolt 79,6. 
41Kor 10,13. 
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Ne mondd: „És miért ad neki ekkora hatalmat? És ne adjon neki hatalmat. Aki a 

hatalmat adja, méltányos-e?” – Te, gonosz, zúgolódni tudsz, Ő a méltányosságot 

nem veszítheti el. Vajon van-e méltánytalanság Istennél? – Nincs!
2
 Ezt vésd a 

szívedbe, ezt ne verje ki a fejedből az ellenség! 

Isten tehet valamit, amiről te nem tudod, miért teszi; de méltánytalanul nem 

cselekedhet az, akinél nincs méltánytalanság. Mert panaszkodsz Istenre, mintha 

méltánytalanság történt volna (veled együtt gondolkodom, figyelj egy kicsit); 

nem panaszolnád a méltánytalanságot ha nem látnád az igazságosságot. Mert 

nem panaszolhatja a méltánytalanságot az, aki nem látja az igazságosságot, 

amelyhez mérten panaszolja a a méltánytalanságot. 

Honnan tudhatnád, hogy valami méltánytalan, ha nem tudnád, mi volna 

igazságos? És mi van akkor, ha az is igazságos, amit te méltánytalannak 

mondasz? 

„Nem igaz – mondod –, méltánytalanság!” – és úgy kiáltozol, mintha saját 

szemeddel látnád, látva, hogy ami történik, méltánytalanság az igazság 

valamilyen szabálya szerint, amelyhez méred azt az apróságot, amit látsz, és 

mert úgy látod, hogy nem felel meg a te szabályodnak, panaszkodsz; mint alkotó 

mester teszel különbséget igazságos és igazságtalan között. 

Tehát kérdezem tőled: Honnan látod, hogy valami igazságos? Mondom: Miből 

látod, hogy valami igazságos, és ennek láttán panaszlod a méltánytalanságot? 

Honnan ez a valami, amely fényével behinti a sokféle sötétségben lévő lelkedet; 

ez az valami. amely ráragyog elmédre? Honnan ez az igazság? Vajon nincs 

forrása? Magadtól való, ami igazságos, és te magad tudsz igazságot szolgáltatni 

magadnak? Senki nem adhatja magának azt, amije nincs. 

Mivel tehát bűnös vagy, nem lehetsz igazságos, ha meg nem térsz valami 

maradandó igazságossághoz, akitől ha eltávolodsz, igazságtalan vagy, akihez ha 

közeledsz, igazságos vagy. Ha távolodsz Tőle, ő attól nem lesz kisebb; ha 

közeledsz Hozzá, ő attól nem lesz nagyobb. Hol van tehát ez az igazságosság? 

A földön keresed? – Nincs ott. Amikor az igazságosságot keresed nem aranyat 

vagy drágaköveket keresel. Keresd a tengerben, keresd a felhőkben, keresd a 

csillagokban, keresd az angyalokban; bennük megtalálod, de az angyalok is a 

forrásból isszák. Az angyalok igazságossága ugyanis mindegyikükben ott van, 

de Egytől kapják. 

                                                                                                             
1Róm 13,1. 
2Róm 9,14. 
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Lássad hát, és lépjél túl (transcende!) menj oda, ahol egyszer szólt Isten, és ott 

találod meg az igazságosság forrását, ahol az élet forrása van, mert nálad van az 

élet forrása.
1
 

Ha ugyanis te a gyenge harmatból meg akarod ítélni, hogy mi igazságos és mi 

igazságtalan, vajon van-e méltánytalanság Istennél, akitől mint forrásból árad 

hozzád az igazságosság, amennyiben az igazságosságot ízleled, jóllehet sokfelől 

gonoszságok töltik be ízlésedet? Tehát Istennél van az igazságosság forrása. 

Ne keress méltánytalanságot ott, ahol az árnyék nélküli fény lakik. De a dolog 

teljesen el tud rejtőzni előled. Ha pedig a dolog elrejtőzött előled, a 

tudatlanságodat nézd, lásd ki vagy; erre a kettőre figyelj, hogy a hatalom Istené, 

és tiéd, Uram, az irgalmasság. A fölötted lévő dolgokat ne keresd, és a nálad 

erősebbeket ne kutasd; hanem amiket Isten parancsolt neked, azokról 

gondolkozz mindig.
2
 Mert amiket Isten neked parancsolt, azokhoz tartozik ez a 

kettő: a hatalom Istené, és tiéd, Uram, az irgalmasság. 

Ne félj az ellenségtől, csak annyit tehet, amennyihez hatalmat kapott. Tőle félj, 

akié a legfőbb hatalom; Őt féld, aki mindent megtehet, amit csak akar, és aki 

semmit nem tesz méltánytalanul, és amit tesz, az igazságos. Azt gondoltuk 

valamiről, hogy méltánytalanság; amiatt, hogy Isten tette, hidd el, hogy 

igazságos. 

 

Isten kifürkészhetetlen terve szerint engedi meg a rosszat a világban. 

Mennyi jó származott Krisztus szenvedéséből! 

22. Tehát – mondod –, ha valaki megöl egy ártatlan embert, helyesen cselekszik 

vagy rosszul? – Kétségtelenül rosszul. Miért engedi meg ezt Isten? – Előbb 

ügyelj arra, hogy adós ne maradj ezzel: Törd meg kenyeredet az éhezőnek, a 

hajléktalant vidd be házadba, és ha ruhátlant látsz, öltöztesd föl.
3
 Ez a te 

igazságod, mert ez parancsolta neked az Úr: Mosdjatok meg, legyetek tiszták, 

távolítsátok el a gonoszságokat a szívetekből és a szemem elől; tanuljatok jót 

tenni, ítéljetek az árvának és az özvegynek, aztán jöjjetek és vitatkozzunk, 

mondja az Úr.
4
 

Te vitatkozni akarsz, mielőtt megtennéd, azt, ami feljogosítana a vitára, hogy 

miért engedte meg ezt Isten. 

Isten indokát nem tudom megmondani neked, ó ember; azt azonban 

megmondom, hogy az is gonoszul tett, aki megölte az ártatlant, és azt is 

mondom, hogy ez nem történhetett volna meg, ha Isten nem engedi; és jóllehet a 

                                         
1Zsolt 35,10. 
2Sir 3,22. 
3Iz 58,7. 
4Iz 1,16–18. 
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gyilkos gonoszul cselekedett, Isten nem gonoszul engedte meg. Az ok abban az 

ismeretlenben rejtőzhet, aki téged megindít, akinek ártatlansága megráz. 

Gyorsan válaszolhatnám neked, hogy nem ölték volna meg, ha nem volna 

vétkes, de te ártatlannak véled. Gyorsan mondhatnám neked. Hiszen nem 

vizsgálhatod a szívét, nem kutathatod a tetteit, nem fürkészheted a gondolatait, 

hogy mondhatnád nekem: Jogtalanul ölték meg. 

Tehát könnyen válaszolhatnék neked, de szembe lehet állítani velem egy igazat, 

egy vitathatatlanul igazat, kétséget kizáróan igazat, akinek nem volt bűne, de 

megölték a bűnösök, elárulták a bűnösök; magát az Úr Krisztust állíthatják 

velem szembe, akiről nem mondhatjuk, hogy bármi gonoszság lett volna benne, 

mert azt rótta le, amit nem rabolt el.
1
 

És mit mondjak Krisztusról? 

Erre te azt mondod: „Én veled vitatkozom”! – Én is teveled. Rá vontakozó 

kérdést tettél fel, vele kapcsolatban oldom meg a kérdést. Ebben az esetben 

ugyanis ismerjük Isten indítékát, de csak azért, mert kinyilatkoztatta; és amikor 

megismered Isten indítékát, amelyért megengedte, hogy ártatlan Fiát megöljék a 

gonoszok, és ez az indíték tetszik neked – és ha igaz ember vagy, nem 

utasíthatod el –, hidd el, hogy más dolgokban is megvan Isten indítéka, csak el 

van rejtve előled. 

Tehát, testvérek, szükség volt az igaz vérére, hogy letöröljék a bűnösök adósle-

velét; szükség volt a türelem példájára, az alázatosság példájára; szükség volt a 

kereszt jelére az ördög és angyalai elűzésére;
2
 szükségünk volt a mi Urunk 

szenvedésére, mert az Úr szenvedése váltotta meg a földkerekséget. Mennyi jót 

tett Krisztus szenvedése! De ennek az igaznak a szenvedése nem történt volna 

meg, ha az Urat a gonoszok meg nem ölik. 

„Hogyan, azt a jót, amiben mi az Ur szenvedéséből részesültünk, Krisztus 

gonosz gyilkosainak kell tulajdonítanunk?” – Nem! Azok akarták, Isten 

megengedte. Azok gyilkosok voltak, még ha csak akarták is, Isten pedig nem 

engedte volna meg, ha nem lett volna igaz. 

Meg akarták ölni; tételezd föl, hogy képtelenek voltak rá, mégis gonoszok 

volnának, gyilkosok volnának, ki kételkednék ebben? Az Úr ugyanis kérdőre 

vonja az igazat és a gonoszt;
3
 és A gonosz gondolataiban kérdezés lesz.

4
 

Isten azt vizsgálja, amit valaki akart, és nem azt, hogy mire volt képes. Tehát ha 

akarták volna, de nem tudják végrehajtani és nem ölték volna meg, azok 
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gonoszok volnának, de Krisztus szenvedése nem hatna rád. Tehát a gonosz 

akarta, hogy ítéljék el; és Isten megengedte, hogy hatással lehessen rád; amit 

akart, azt a gonosz gonoszságának számítják be; amit megengedtek az Isten 

hatalmának számítandó be. Tehát az gonoszul akarta, Isten igazságosan 

megengedte. 

Így tehát testvéreim, Júdás Krisztus gonosz árulója, Krisztus üldözői mind 

rosszakarók, kegyetlenek, gonoszok, ítéletre méltók; de az Atya az, aki tulajdon 

Fiát sem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta őt.
1
 Tégy rendet, ha tudsz; 

tégy különbséget, ha tudsz; teljesítsd Istennek fogadalmaidat, melyeket megkü-

lönböztettek ajkaid;
2
 lássad, mit tett itt a gonosz, mit az igaz. 

Az akarta, Emez megengedte; az gonoszul akarta, Emez igazként engedte meg. 

A gonosz akaratát elítélik, az Igaz megengedése megdicsőül. Mert mi rossz 

történt Krisztussal azáltal, hogy Krisztus meghalt? Akik gonoszul akartak 

cselekedni, rosszak, de akivel gonoszul bántak, semmi rosszat nem szenvedett. 

Megölték a halandó testet, az pedig halállal megölte a halált, bizonyságot adott a 

türelemről és példát adott a feltámadásra. A gonosz rosszaságából az igaznak 

mennyi jótette fakadt! Ez Isten nagysága, hogy a jót is, amit teszel, Ő adja 

neked, és a rossz tettedből is Ő jót hoz elő. 

Ne csodálkozz hát: Isten megenged és meggondoltan engedi meg; és amit 

megenged, azt számlálva, mérlegelve, mértékkel engedi meg. Nála nincsen 

méltánytalanság. Csak te tartozz Őhozzá, belé vesd reményedet; Ő legyen a 

segítőd és üdvösséged; benne legyen megerősített helyed, erős tornyod; Ő 

legyen a menedéked, és nem hagyja, hogy nagyobb kísértés érjen, mint a mit el 

tudsz viselni,
3
 hanem a kísértéssel együtt a kiutat is megadja, hogy el tudd 

viselni; hogy hatalma megnyilvánulása legyen, hogy engedi, hogy kísértést 

szenvedj, az pedig irgalmassága legyen, hogy nem engedi, hogy erődön felül 

érjen kísértés, mert a hatalom Istené, és tiéd, Uram, az irgalmasság; mert Te 

megfizetsz kinek-kinek a cselekedetei szerint. 

(És a zsoltár magyarázata után, mivel bemutattak neki egy matematikust a nép 

között, a következőket mondta róla) 

A bűnbánó matematikus. Intelmek az elpártolókkal való bánásmódról. 

23. Az Egyház szomjúsága őt is meg akarja inni, akit láttok. Mint tudjátok, a 

keresztények keverékében sokan mondanak áldást a szájukkal és átkozódnak a 

szívükben; 
4
 ez hívő keresztényként bűnbánattal tér vissza, és megrettenve Isten 

hatalmától az Úr irgalmához fordul. 
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Az ellenség ugyanis hívő létére félrevezette; sokáig matematikus volt: 

félrevezetetten volt félrevezető, rászedetten rászedő, megértett, megtévesztett, 

sok hazugságot mondott Isten ellen, aki hatalmat adott az embernek, hogy tegye 

a jót és ne tegye a rosszat. 

Ez arról beszélt, hogy a házasságtörést nem a saját akarata, hanem Vénusz 

követte el; az emberölést sem saját akarata, hanem Mars követte el; igazságot 

sem Isten tett, hanem Jovis, és sok más, nem kis káromlást mondott. Mit 

gondoltok, hány kereszténytől szedett be pénzt? Míly sokan vettek tőle 

hazugságot, akiknek mi mondtuk: Emberek fiai, meddig vagytok nehézszívűek? 

Miért szeretitek a hiábavalóságot és keresitek a hazugságot?
1
 

Most, ahogy hinnünk kell róla, visszariadt a hazugságtól, és mint sokak 

megtévesztője, most az ördögtől megtévesztettnek érzi magát; bűnbánattal tér 

vissza Istenhez. Úgy gondoljuk, testvérek, hogy nagy szívbéli félelemmel tette 

ezt. 

Mert mit is mondjunk? – Ha a pogányságból térne meg egy matematikus, nagy 

öröm volna; de úgy tűnhetne, hogy a megtéréséért azt várja, hogy klerikus 

lehessen az Egyházban. De ez bűnbánó, és nem kér mást, csak irgalmasságot. 

Tehát a szemetekbe és szívetekbe kell ajánlanom őt. 

Akit láttok, szívvel szeressétek, szemmel vigyázzatok rá. Figyeljetek rá, tudjatok 

róla, és bárhova megy, a többi testvéreknek, akik most nincsenek itt, mutassátok 

be. Ez a figyelmesség is irgalmasság, nehogy az a félreveztő visszaszerezze a 

szívét és megtámadja. Vigyázzatok magatokra, ne tűnjön el előletek az ő 

magatartása, útja, hogy tanúsítani tudjátok nekünk, hogy ő valóban megtért az 

Úrhoz. Nem fog hallgatni életének híre, ha ennyire figyelmetekbe és irgalmassá-

gotokba ajánlom. 

Tudjátok, hogy az Apostolok Cseleketedeiben le van írva, hogy sok elveszett, 

azaz ilyen mesterségű és gonosz tanításokat követő ember odavitte kódexeit az 

apostolok elé, és oly sok könyvet égettek el, hogy jegyzőnek kellett meg-

becsülnie és az összeget föl kellett jegyeznie.
2
 Mindezt Isten dicsőségére, 

nehogy az ilyen elveszettek kétségbeessenek Őfelőle, aki meg tudta keresni azt, 

ami elveszett.
3
 

Ez az ember tehát elveszett, most azonban megkeresték, megtalálták, ide 

vezették; hozta magával a tűzrevaló kódexeket, melyek miatt tűzre kellett volna 

kerülnie, hogy miután azokat tűzre vetette, ő maga átmehessen az enyhületbe. 
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De tudjátok, testvérek, hogy már Húsvét előtt zörgetett az Egyháznál; Húsvét 

előtt kezdte kérni Krisztus Egyházától a gyógyszert. Mivel azonban olyan 

mesterséget űzött, amelyről feltételezhető a hamisság és a hazugság, elhalasz-

tottuk, nehogy kísértsen bennüket. Aztán mégis odabocsátottuk, nehogy súlyo-

sabb kísértés érje. 

Imádkozzatok érte Krisztushoz. Főként mai imáitokat érte mondjátok el Urunk-

nak, Istenünknek. Tudjuk ugyanis és bizonyosak vagyunk abban, hogy imád-

ságaitok eltörlik minden rosszaságát. Az Úr legyen veletek. 
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HATVANKETTEDIK ZSOLTÁR (63.) 

Elmondta Hippóban 412 nagyböjtjében 

58 éves 21 éves pap, 17 éves püspök 

 

 

1Zsoltár. Dávidé, amikor Júda pusztájában tartózkodott. 

2Isten, én Istenem, hozzád virrasztok a világosságból. 

Rád szomjazott az én lelkem, 

míly sokszorosan a testem is tereád. 

A puszta és száraz és víztelen földön, 

3így jelentem meg a te szentélyedben, 

hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. 

4Mert jobb a te irgalmasságod, mint az életek, 

az én ajkaim dicsérnek téged. 

5Így áldalak téged életemben, 

és a te nevedben emelem föl a kezeimet. 

6Mint kövérséggel és hájjal teljék meg az én lelkem, 

és ujjongó ajakkal fog dicsérni a szám. 

7Amikor megemlékeztem rólad fekvőhelyemen, 

reggelenként elmélkedtem rólad, 

8mert segítőm lettél, 

és szárnyaid árnyékában fogok ujjongani. 

9A lelkem tehozzád ragaszkodik, 

a te jobbod fölvett engem. 

10Azok pedig hiába keresték a lelkemet, 

alámennek a föld mélyébe, 

11a kard élére jutnak, 

a rókák osztályrésze lesznek. 

12A király pedig örvendezni fog Istenben; 

dicsekedni fognak mind, akik reá esküsznek, 

mert befogták a gonoszat beszélők száját. 

 

 

A zsoltárokat a Szentlélek sugalmazására írták. 

Amit korábban jövendölésként olvastak, 

azt mi beteljesedve látjuk. 

1. Azok miatt, akik talán még kezdők a kereszténységben, mert aki mindenkiért 

adta a vérét, mindenfelől gyűjti híveit, szólnunk kell néhány dologról, amit azok 

is szívesen hallgatnak, akik már ismerik, és tanulják meg azok, akik még nem 

ismerik. 
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Ezeket a zsoltárokat, amelyeket éneklünk, még mielőtt a mi Urunk Jézus 

Krisztus megszületett volna Szűz Máriától, a Szentlélek diktálására mondták el 

és írták le. Dávid ugyanis a zsidó nemzet királya volt; ez a nép egyedül tisztelte 

az egy Istent, aki az eget és a földet teremtette, a tengert és mindent, ami benne 

van, akár láthatók, akár nem láthatók. 

A többi nemzetek vagy a kezük alkotta bálványokat, vagy Isten teremtményét 

imádták, nem magát a Teremtőt, azaz a Napot, vagy a Holdat, a csillagokat, a 

tengert, hegyeket vagy fákat. Mindezeket Isten alkotta, és azt akarta, hogy 

azokban dicsérjék, ne azokat tiszteljék őhelyette. 

Tehát a zsidók népében volt király Dávid, kinek magvából született a mi Urunk 

Jézus Krisztus
1
 Szűz Máriától; mert Szűz Mária, aki világra hozta Krisztust, 

belőle származott;
2
 és elmondták ezeket a zsoltárokat, és bennük 

megjövendölték, hogy sok esztendő multán eljön Krisztus; és ezek a próféták, 

akik a mi Urunk Jézus Krisztus Szűz Máriától való születése előtt éltek, 

elmondták mindazt, ami eljövendő volt a mi napjainkban, amit most olvasunk és 

látunk. 

És nagyon örülünk annak, hogy reményünket előre megmondták a szentek, akik 

nem látták a beteljesedést, de lélekben látták a jövőt. Mi pedig most olvassuk és 

halljuk a lektoroktól; beszélünk róla, és ahogyan az Írásokban van, úgy látjuk 

beteljesedni az egész földkerekségen. 

Ki ne örülne ennek? Ki ne remélné jövőként azt, ami még nem történt meg, 

hiszen már látja, hogy mi minden beteljesedett! Most ugyanis testvérek, látjátok, 

hogy az egész világ, az egész föld, minden nemzet, minden régió siet Krisztus 

nevéhez és hisznek Krisztusban. Bizonyára látjátok, hogyan borulnak föl a 

pogányok hiábavalóságai; látjátok, nyilvánvaló számotokra. Vajon nem 

olvassuk-e ezt is a könyvből, és nem a szemetek láttára történik-e? 

 

Tehát mindez, amit történni láttok a saját szemetekkel, megíratott számtalan 

évvel ezelőtt azok által, akiket most olvasunk, amikor már beteljesedni látjuk 

mindezt. 

Mivel azonban azok is meg vannak írva, amik még nem következtek be, azaz, 

hogy a mi Urunk Jézus Krisztus el fog jönni, hogy ítéletet tartson, ő, aki először 

úgy jött, hogy elítéljék; először ugyanis eljött alázatosan, a végén magasztosan 

fog eljönni; eljött, hogy példát adjon a türelemre, a végén eljön, hogy érdemei 

szerint ítéljen meg mindenkit, jót és rosszat egyaránt; mivel tehát még nem jött 

el az, akit remélünk, az eleveneket és holtakat ítélő eljövendő Krisztus, ezt 

hinnünk kell. 
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Kevéske az, amit még eljövendőként kell hinnünk, hiszen már annyi mindent 

látunk, ami egykor jövő volt, most pedig beteljesedett. Ostoba, aki nem akarja 

elhinni azt a keveset, ami még hátra van, amikor látja, hogy mi minden 

teljesedett már, amik akkor még nem voltak, amikor hirdették. 

 

Krisztusról, a Főről és testről 

2. Ezt a zsoltárt a mi Urunk Jézus Krisztus, a fő és tagok nevében mondják. 

Ő ugyanis – aki született Máriától, szenvedett, eltemették, feltámadott, fölment a 

mennybe, most ott ül az Atyának jobbján és közbenjár értünk – egy valaki, a mi 

Főnk. Ha ő a fő, akkor mi tagok vagyunk; az ő egész Egyháza, mely mindenütt 

elterjedt, az ő teste, amelynek ő a feje. Nem csak azok a hívek, akik most élnek, 

hanem azok is akik előttünk éltek, és akik utánunk jönnek egészen a világ 

végéig, valamennyien az ő testéhez tartoznak; ennek a testnek a feje ő, aki 

fölment a mennybe.
1
 

Mivel tehát már ismerjük a főt és a testet, ő a fő, mi a test. Amikor halljuk az ő 

hangját, a főből is, a testből is hallanunk kell, mert mindazt, amit szenvedett, 

benne mi is szenvedtük, és amiket mi szenvedünk, bennünk ő is szenvedi. 

Mint ahogyan ha valakinek fáj a feje, mondhatja-e a keze, hogy nem szenved? 

Vagy ha a keze fáj, mondhatja-e a feje, hogy nem szenved? Vagy fáj a lába, 

mondhatja-e a feje, hogy nem szenved? Amikor valamelyik tagunk fáj, minden 

tagunk segítségére siet annak, amelyik szenved. 

Ha tehát amikor ő szenvedett, benne mi szenvedtünk, és ő már fölment a 

mennybe és az Atya jobbján ül, akkor bármit szenved az ő Egyháza evilág 

háborgatásai közepette, kísértésekben, ínségekben, szorongatásokban (mert úgy 

kell nemesednie, ahogyan az aranyat tisztítják tűzzel), ő szenved. 

Az Apostol szavával bizonyítjuk, hogy benne mi szenvedünk: Ha tehát 

meghaltatok Krisztussal, miért úgy gondolkodtok, mintha még mindig evilágból 

élnétek?
2
 Másutt azt mondja: Mert a mi régi emberünk megfeszíttetett vele, hogy 

a bűn teste elpusztuljon.
3
 

Ha tehát meghaltunk benne, benne föl is támadtunk. Ezt mondja ugyanis 

ugyanaz az Apostol: Ha pedig föltámadtatok Krisztussal, az odafönt valókat 

ízleljétek, az odafönn valókat keressétek, ahol Krisztus van és ül az Atyának 

jobbján.
4
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Ha tehát benne meghaltunk és feltámadtunk benne, és ő meghal bennünk és 

feltámad bennünk (ő ugyanis a fő és a test egysége) hangja méltán a mi hangunk 

is, és a mi hangunk az övé is. 

Halljuk tehát a zsoltárt és benne a szóló Krisztust értsük meg. 

 

A jelen élet pusztaság, ezért szomjazunk 

3. [1. v.] Ennek a zsoltárnak a címe: Dávidé, amikor Idumea pusztájában volt. 

Idumeán ezt a világot értjük. Idumea ugyanis tévelygő emberek népe volt, akik 

bálványokat tiszteltek. Ennek az Idumeának nincs jó sora. Ha pedig nincs jó 

sora, akkor ezt az életet kell értenünk rajta, amelyben annyi vesződséget 

szenvedünk, annyi szükségletnek vagyunk alávetve. És ez az a puszta, ahol 

nagyon szomjazunk, és hallani fogjátok a most a pusztában szomjazó hangját. 

Ha pedig felismerjük, hogy mi szomjazunk, ismerjük fel azt is, hogy inni 

fogunk. Mert aki ebben a világban szomjazik, annak az eljövendőben 

csillapítani fogják a szomjúságát, ahogy az Úr mondja: Boldogok akik éhezik és 

szomjazzák az igazságot, mert őket majd kielégítik.
1
 Tehát ebben a világban nem 

kell úgy élnünk, mintha szeretnénk a vályút. Itt szomjaznunk kell, másutt fognak 

megitatni minket. 

Most azonban, hogy el ne lankadjunk ebben a pusztaságban, ránk hullatja 

igéjének harmatát, és nem hagyja, hogy teljesen kiszáradjunk, hogy ne 

visszakívánkozás szülessen meg bennünk, hanem úgy szomjazzunk, hogy inni 

tudjunk. Hogy pedig inni tudjunk, bizonyos kegyelmet harmatoz ránk, de azért 

szomjazunk. És mit mond a lelkünk Istennek? 

 

A testi alvás Isten ajándéka, 

a lelki alvás veszedelem az embernek 

4. [2. v.] Isten, én Istenem, hozzád virrasztok a világosságból. 

Mit jelent virrasztani? – Azt jelenti, hogy nem alszunk. 

Mit jelent aludni? – Van alvása a léleknek és van alvása a testnek. A test 

alvására mindegyikünknek szüksége van, mert ha a test nem alhat, erejét veszti 

az ember, erejét veszti maga a test. 

Törékeny testünk ugyanis nem képes huzamosan elviselni a virrasztó és 

cselekvésben figyelő lelket. Ha a lélek hosszan figyel cselekvés közben, a 

törékeny és földi test nem érti, nem tűri, hogy állandóan tevékenykedjék, ezért 

ellankad és összeesik. Isten azért ajándékozta a testnek az alvást, hogy 

felfrissüljenek a test tagjai és hordozni tudják a virrasztó lelket. 
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Attól azonban óvakodnunk kell, hogy a lelkünk elaludjék, mert baj a lélek 

alvása. A test alvása jó, amely helyreállítja a test erejét. A lélek alvása azonban 

az Istenéről való elfeledkezés. Amely lélek elfeledkezik Istenéről, alszik. 

Ezért szól egyesekhez, akik elfeledkeztek Istenükről, és mintegy álomban űzik 

bálványtiszteletük őrültségeit. Akik ugyanis bálványokat tisztelnek, olyanok, 

mint akik alvás közben álomképeket látnak; ha azonban fölébred a lelkük, 

megértik, ki teremtette őket, és már nem azt tisztelik, amit ők alkottak. Ezt 

mondja tehát egyeseknek az Apostol: Ébredj, aki alszol és támadj föl a halálból, 

és megvilágosít téged Krisztus.
1
 

Vajon a testileg alvókat keltegette az Apostol? Nem, hanem az alvó lelket 

ébresztette, amikor arra serkentette, hogy Krisztus világosítsa meg. Tehát ezen 

virrasztások szerint mondja (a Zsoltáros): Isten, én Istenem, hozzád virrasztok a 

világosságból. 

Nem virrasztanál magadban, ha fel nem kél a világosságod, amely fölébreszt az 

álomból. Krisztus ugyanis megvilágosítja a lelkeket és virrasztóvá teszi őket; ha 

pedig megvonja a fényét, elalszanak. Ezért mondja neki egy másik zsoltárban: 

Világosítsd meg a szemeimet, nehogy valaha elaludjam a halálban.
2
 

Vagy ha elfordulva tőle elalszanak, jelen van ugyan a világosság, de nem 

láthatják, mert alszanak. Ahogyan a testileg nap közben alvó: a Nap már fölkelt, 

fényes nappal van, ő pedig mintha éjszakában volna, mert nem virraszt, hogy 

láthassa a felkelő Napot; így egyesekben, bár már jelen van Krisztus, már 

hirdették az igazságot, még mindig alszik a lélek. 

Ezeknek tehát ti, akik virrasztotok, naponta mondjátok: Ébredj, aki alszol és 

támadj föl a halálból, és megvilágosít téged Krisztus. Életeteknek ugyanis és 

erkölcseiteknek virrasztania kell Krisztusban, hogy az alvó pogányok 

meghallják, és virrasztásotok hangja fölébressze őket, ők pedig elűzve az álmot 

kezdjék velünk együtt Krisztusban mondani: Isten, én Istenem, hozzád 

virrasztok a világosságból. 

 

A keresztények sokasága egyetértő és Istenre szomjazik 

5. Tereád szomjazott az én lelkem – Íme, ez Idumea pusztája. Nézzétek, hogyan 

szomjazik itt; de lássátok mi jó van itt: Téged szomjazott. Vannak ugyanis, akik 

szomjaznak, de nem Istenre. 

Mindaz, aki aki valamit el akar nyerni, vágytól ég; maga a vágy a lélek 

szomjúsága. És nézzétek csak, mennyi vágy él az emberek szívében: 

az egyik aranyra vágyik, a másik ezüstre, 
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az egyik birtokra vágyik, a másik örökségre, 

az egyik sok pénzre, a másik sok jószágra, 

az egyik nagy házra, a másik asszonyra, 

az egyik tisztségekre, a másik gyermekekre. 

Nézzétek, ezeket a vágyakat, mennyire jelen vannak az emberek szívében. Az 

összes ember vágytól ég, és alig van, aki elmondhatná: Tereád szomjazott az én 

lelkem. Mert a világra szomjaznak az emberek és nem értik, hogy Idumea 

pusztájában vannak, ahol a lelküknek Istenre kell szomjaznia. 

Mi tehát mondjuk: Tereád szomjazott az én lelkem; mindannyian mondjuk, mert 

Krisztus egyetértésében valamennyien egy lélek vagyunk; ez a lélek szomjazzon 

Idumeában. 

 

A testünk ígéretet kapott a feltámadásra 

6. Tereád szomjazott az én lelkem, míly sokszorosan a testem is tereád. – Kevés 

az, hogy a lelkem szomjazott, a testem is szomjazott. 

Gondold meg, ha a lélek szomjazik Istenre, hogyan szomjazik a test Istenre? 

Amikor ugyanis a test szomjas, vízre szomjazik; amikor a lélek szomjas, a 

bölcsesség forrására szomjazik. Ebből a forrásból részegül meg a lelkünk, ahogy 

egy másik zsoltár mondja: Megrészegülnek majd házad bőségétől, és 

gyönyörűséged patakjából itatod őket.
1
 

Szomjaznunk kell tehát a bölcsességre, szomjaznunk kell az igazságosságra. 

Nem fogunk vele jóllakni, nem fogunk vele betelni, majd csak akkor, amikor 

véget ér ez az élet és eljutunk ahhoz, amit Isten ígért nekünk. 

Isten ugyanis azt ígérte, hogy olyanok leszünk, mint az angyalok;
2
 és az 

angyalok most nem szomjaznak mint mi, nem éheznek mint mi, hanem ott 

vannak az igazság, a világosság, a halhatatlan bölcsesség terített asztalánál. 

Ezért boldogok, és ebből a nagy boldogságból – mivel abban a mennyei 

Jeruzsálemben élnek, amelytől mi távol vándorlunk – várnak bennünket, 

zarándokokat, könyörülnek rajtunk, az Úr parancsára segítenek minket, hogy 

egykor visszaérkezzünk abba a közös hazába, és ott velük együtt töltekezzünk 

az Úr igazságának és örökkévalóságának forrásából. 

Most tehát szomjazik a lelkünk; ezért a testünk is szomjazik, de miért 

sokszorosan? 

Sokszorosan tereád – mondja – a testem is.  
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Miért? – Azért mert a testünk a feltámadás ígéretét kapta. Ahogy a lelkünknek 

boldogságot ígérnek, úgy a testünknek ígérik a feltámadást; halljátok és 

tanuljátok meg, a tartsátok meg, mi a keresztények reménye, miért vagyunk 

keresztények. 

Mert nem azért vagyunk keresztények, hogy földi boldogságot kérjünk 

magunknak, amelynek többnyire birtokában vannak a rablók és a gonoszok. 

Más boldogságért vagyunk keresztények, amelyet akkor fogunk megkapni, 

amikor enek a világnak az élete teljesen elmúlik. 

Tehát ígérik nekünk a test feltámadását; és olyan feltámadását ígérik, hogy ez a 

test fog feltámadni a végén, amelyet most hordozunk. Ne tartsátok ezt 

hihetetlennek. Ha ugyanis Isten megteremtett minket, akik nem léteztünk, nagy 

dolog-e számára helyreállítani azt, aki voltunk? Tehát ne tartsátok hihetetlennek 

amiatt, hogy látjátok bomlani, porrá és hamuvá válni a megholtakat.  

Vagy azt gondoljátok, hogy ha valakit a halála után elégetnek, vagy kutyák tépik 

szét, ezért nem fog feltámadni? Minden, ami szétbomlik és porrá lesz, Isten 

számára ép. Mert visszatérnek a világ elemei közé, ahonnan jöttek, amikor 

megteremtettünk; mi nem láttuk az elemeket, Isten azonban tudja, honnan 

alkotta őket, mert azt is tudta, miből alkot meg minket, mielőtt lettünk volna. 

Tehát a testnek olyan feltámadást ígérnek, hogy jóllehet az a test fog feltámadni, 

amelyet most hordozunk, de nem lesz olyan romlandó, mint most. Most ugyanis 

a törékenység romlandóságából fakadóan ha nem eszünk, elgyengülünk és 

megéhezünk; ha nem iszunk, elgyengülünk és megszomjazunk; ha sokáig 

virrasztunk, elgyengülünk és elalszunk; ha sokáig alszunk, elgyengülünk, ezért 

virrasztunk; ha sokáig eszünk és iszunk, ámbár azért eszünk és iszunk, hogy új 

erőre kapjunk, maga a hosszas táplálkozás elbágyaszt; ha sokáig állunk, 

elfáradunk, ezért leülünk; és ha sokáig ülünk, attól is elfáradunk ezért felállunk. 

Ezután lássátok, hogy a testünk soha nem áll meg: a csecsemő hamarosan 

kisgyermek lesz; keresed a kisgyermeket és már nincs, helyette gyermeket 

találsz; ugyanígy elrepül a gyermekkor és serdülő lesz belőle; keresed a 

gyermeket és nem találod, mert a serdülő ifjúvá lett; keresed a serdülőt és nincs, 

mert az ifjú megöregedett; keresed az ifjút és nem találod, az öreg is meghal; 

keresed az öreget és nem találod. Nem áll meg tehát az életünk, állandó 

elfáradás, állandó törődés, állandó romlás. 

Ha figyeljük, hogy Isten a feltámadás milyen reményét ígéri, akkor mindezen 

sokszoros fogyatkozásunkban szomjazzuk azt a romolhatatlanságot, és a testünk 

így szomjazik sokszorosan Istenre. Ebben az Idumeában, ebben a pusztaságban 

amilyen sokféleképpen vesződik, annyiféleképpen szomjazik; ahányféleképpen 

fáradozik, annyiféleképpen szomjazza azt a fáradhatatlan romolhatatlanságot. 
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Lelkünkkel és testünkkel szomjazunk Istenre 

7. Ámbár, testvérek, ebben a világban még a jó keresztények teste is Istenre 

szomjazik; mert ha a testnek szüksége van kenyérre, ha szüksége van vízre, ha 

szüksége van borra, ha szüksége van pénzre, ha szüksége van jószágra, Istentől 

kell kérnie, nem a démonoktól és bálványoktól, vagy nem tudom milyen evilági 

hatalmasságoktól. 

Vannak ugyanis, akik ha éheznek ebben a világban, elhagyják Istent és 

Mercuriust kérik, vagy Jupitert kérik, hogy adjon nekik, vagy valami égi lényt 

vagy démonokat kérnek, nem Istenre szomjazik a testük. 

Akik pedig Istenre szomjaznak, azoknak egész valójukkal, lelkükkel is testükkel 

is kell szomjazniuk, mert a léleknek is adja Isten a maga kenyerét, azaz az 

igazság igéjét, és a testnek is megadja amire szüksége van, mert Isten alkotta a 

lelket is, a testet is. 

A tested miatt kéred a démonokat; vajon a lelket Isten teremtette, a testedet meg 

a démonok alkották? Az alkotta a testet is, aki a lelket teremtette, és aki 

mindkettőt teremtette, táplálja is mindkettőt. Tehát testünk is, lelkünk is Istenre 

szomjazzon és a sokféle vesződségből egyszerűen elégítik ki. 

 

Ez a világ félelmetes pusztaság 

8. [3. v.] De hol szomjazik a lelkünk és sokszorosan a testünk nem bármire, 

hanem reád, Urunk, azaz Istenünkre; hol szomjazik? – A puszta és száraz és 

víztelen földön. Erről a világról beszélünk; ez Idumea, ez Idumea pusztája, 

amivel a zsoltár címe kezdte: puszta földön. 

Sík vidék, elhagyatott, ahol senki emberfia nem lakik, ráadásul sem utak 

nincsenek, sem víz nincs benne. Bárcsak legalább út volna benne! Legalább a 

belé tévedő ember tudhatná, hogyan juthat ki belőle! 

Nem lát embert, aki vigasztalná, nem lát utat, mert a puszta úttalan. Tehát csak 

bolyong. 

Legalább vizet találna, hogy felüdülhessen, ha már nem talál ki belőle! Gonosz a 

puszta, rettenetes és félelmetes! 

De Isten megkönyörült rajtunk, és utat készített nekünk a pusztában, a mi Urunk 

Jézus Krisztust,
1
 aki vigasztalást készített a pusztában azzal, hogy elküldte 

hozzánk igéjének hirdetőit, és vizet adott nekünk a pusztában azzal, hogy 

prédikátorait betöltötte Szentlélekkel, hogy örök életre szökellő víz forrása 
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legyen bennük.
1
 Mindennek birtokában vagyunk, de ezek nem a pusztából 

valók. 

Tehát először a puszta sajátosságaira hívta fel a figyelmet a zsoltár, hogy te is, 

amikor hallod, milyen bajban vagy, ha vigasztalásaid lehetnek a társakban, az 

utakban és vizekben, ne a pusztának tulajdonítsd, hanem annak, aki arra 

méltatott, hogy meglátogasson a pusztában. 

 

Azért láttál meg engem, hogy meglássalak Téged 

9. Így jelentem meg a te szentélyedben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. 

– Előbb szomjazott a lelkem és a testem is sokszorosan reád a pusztában, az 

úttalan és víztelen földön; és így jelentem meg a szentélyedben előtted, hogy 

lássam hatalmadat és dicsőségedet. 

Ha valaki nem szomjazik előbb ebben a pusztában, azaz a bajban, soha nem jut 

el ahhoz a jóhoz, aki Isten. 

De megjelentem előtted – mondja – a szentélyben. Már a szentélyben nagy 

vigasztalás van. 

Megjelentem előtted – mit jelent ez? Azt jelenti, hogy láttál engem; és azért 

láttál, hogy lássalak téged. Megjelentem előtted, hogy lássalak. 

Nem azt mondja: „Megjelentem előtted, hogy lássál engem”, hanem: 

Megjelentem előtted, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. 

Ezért mondja az Apostol: Most azonban, amikor ismeritek Istent, sőt Isten is 

ismer titeket.
2
 Mert előbb jelentetek meg Isten előtt, hogy megjelenhessék 

nektek Isten. Hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. 

Valójában ebben a pusztában, azaz ebben a magányban, ha a magánytól várná 

az ember az üdvösséget, soha nem látná meg az Úr hatalmát és az Úr dicsőségét, 

hanem szomjhalálra volna ítélve; sem utat, sem vigasztalást, sem vizet nem 

találna, amivel életben maradhatna a pusztában. 

Ha azonban fölnéz Istenhez, és teljes szívéből mondja neki: Tereád szomjazott 

az én lelkem, míly sokszorosan a testem is tereád,
3
 nehogy még a testi 

szükségleteit is mástól kérje és nem Istentől, vagy ne vágyódjon a test 

feltámadására, amit Isten ígér nekünk, tehát amikor fölnéz, nem kis 

vigasztalásokban van része. 
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Isten vigasztal minket a pusztában, 

miközben készíti romolhatatlan örökségünket 

10. Nézzétek, testvérek hogy a testünknek mindaddig, amíg halandó, ameddig 

törékeny, azon feltámadás előtt, mennyi vigasztalásban van része, amelyekkel 

élünk, kenyérben, vízben, gyümölcsökben, borban, olajban (ha ezek a 

vigasztalások és támaszok cserben hagynak, ugyancsak nem tudunk életben 

maradni), pedig ez a test még nem kapta meg azt a tökéletes egészséget, 

amelyben semmiféle szükséget, semmiféle rászorultságot nem fog szenvedni; 

ugyanígy a lelkünk is, amíg e testben él, evilág kísértései és veszedelmei között 

még gyenge, de ő is megkapja a szó vigasztalásait, az imádság vigasztalásait, a 

beszélgetés vigasztalásait; olyanok ezek a lelkünknek, mint amazok a 

testünknek. 

Amikor azonban majd feltámad a testünk és ezekre többé nem szorulunk rá, 

meglesz romolhatatlanságának valamilyen helye és állapota; ugyanígy a 

lelkünknek is meglesz a maga tápláléka, maga Isten Igéje, aki által mindenek 

lettek.
1
 

De hála Istennek, aki most, ebben a pusztaságban sem hagy magunkra; akár 

azzal, hogy megadja a testnek szükséges dolgokat, akár azzal, hogy megadja a 

léleknek szükséges dolgait; és amikor valamilyen szükségletekkel nevel, azt 

akarja, hogy jobban szeressük őt, nehogy a vályútól megromoljunk és 

elfeledkezzünk Róla. 

Néha megvon tőlünk szükséges dolgokat és megtör, hogy megtudjuk: Atya és 

Úr ő, aki nem csak becéz, hanem meg is ostoroz. Mert nagy és romolhatatlan 

örökségre készít föl minket. 

Ha te egy értékes ívókelyhet, egy pincét, vagy valami értéktárgyadat a fiadra 

akarod hagyni, és hogy el ne tékozolja, neveled; és ostorozással fenyíted, hogy 

semmidet el ne pazarolja, amit azután majd ő is itt fog hagyni, mint te, nem 

akarod, hogy bennünket is neveljen a Mi Atyánk a szükségletek és 

szorongatások ostoraival is, aki olyan örökséget készül nekünk adni, amely nem 

fog elmúlni? Mert örökségül fogja nekünk önmagát adni Isten, hogy ő a miénk, 

mi pedig övéi legyünk örökre. 

 

Igen nagy szeretete miatt küldte el Isten Fiát a világba 

11. Tehát a szentélyben jelenjünk meg Isten előtt, hogy megjelenjen nekünk; 

szent vágyban jelenjünk meg előtte, hogy Isten Fiának hatalmával és 

dicsőségében jelenjék meg nekünk. Sokaknak ugyanis nem jelenik meg; 

legyenek a szentélyben, hogy megjelenjék nekik. 

                                         
1Vö. Jn 1,3. 
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Sokan ugyanis azt gondolják róla (t.i. Isten Fiáról), hogy csak ember volt, mert 

azt hirdetik róla, hogy embertől született, megfeszítették és meghalt, a földön 

járt, evett, ivott és minden egyebet megtett, ami emberi; ezért azt gondolták, 

hogy olyan, mint a többi emberek. 

De hallottátok, amikor olvasták az evangéliumot, hogyan ajánlotta 

figyelmünkbe fenségét: Én és az Atya egy vagyunk.
1
 Nézzétek, mennyire 

fenséges, mennyire egyenlő az Atyával, és mégis leszállott a testünkhöz 

gyengeségünk miatt! Íme mennyire szeretett minket mielőtt mi szerettük volna 

Istent! 

Ha ennyira szeretett minket, mielőtt még szerettük volna őt, hogy a vele egyenlő 

Fiát emberré tette értünk, akkor mit tartogat nekünk, amikor már szeretjük őt? 

Tehát sokan kevésnek tartják azt, hogy Isten Fia megjelent a földön; és mert 

nincsenek a szentélyben, nem jelenik meg nekik az ő hatalma és az ő dicsősége. 

Azaz még nem szenteltetett meg a szívük, amelyből megérthetnék az ő erejének 

nagyságát, és hálát adnának Istennek azért, hogy nagy voltában hová jött el 

miattuk, milyen születésre és milyen szenvedésre. Nem képesek látni az ő 

dicsőségét és hatalmát. 

 

Ajándékodból és irgalmasságod által dicsérlek Téged 

12. [4. v.] Mert jobb a te irgalmasságod, mint az életek. – Sokféle az emberi 

élet, de Isten csak egy életet ígér, és azt nem érdemeink, hanem az ő 

irgalmassága miatt adja nekünk. 

Mi jót tettünk, amivel kiérdemelhettük volna? Vagy miféle jótetteink előzték 

meg, hogy Isten kegyelmét adja nekünk? Vajon érdemeket talált-e bennünk, 

amelyeket megkoronázhatott volna, és nem vétkeket, amelyeket 

megbocsáthatott? Bizony ha a megbocsátott vétkeket büntetni akarta volna, nem 

lett volna igazságtalan. Mert mi igazságosabb, mint hogy bűnhődjék a bűnös? 

Ha pedig igazságos, hogy a bűnös bűnhődjék, irgalmasságához tartozik, hogy 

nem bünteti, hanem megigazulttá teszi a bűnöst; a bűnöst igazzá, a gonoszt 

jámborrá teszi. Tehát az ő irgalmassága jobb, mint az életek. 

Miféle életek? – Azok, amelyeket az emberek választanak maguknak. Az egyik 

kereskedő, a másik földműves, ismét más bankár vagy katona életet választ. 

Különbözők az életek, de a te irgalmasságod jobb, mint a mi életeink. 

Jobb, amit a megnevelteknek adsz, mint az, amit a gonoszok választanak. Egy 

életet ajándékozol, amely megelőzi mindazokat az életeket, amelyeket ebben a 

világban választhatunk magunknak. 

                                         
1Jn 10,30. 
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Mert jobb a te irgalmasságod, mint az életek, az én ajkaim dicsérnek téged. – 

Ajkam nem dicsérne, ha meg nem előzött volna a te irgalmasságod. 

Ajándékodból dicsérlek, irgalmasságod által dicsérlek téged. Képtelen volnék 

dicsérni Istent, ha meg nem ajándékoz azzal, hogy dicsérhessem. Mert jobb a te 

irgalmasságod, mint az életek, az én ajkaim dicsérnek téged. 

 

Soha ne hagyjunk fel az imádsággal és a jótettekkel 

13. [5. v.] Így áldalak téged életemben, és a te nevedben emelem föl a kezeimet. 

– Így áldalak téged életemben, már ebben az életemben, amellyel 

megajándékoztál; nem abban, amelyet a többiekkel együtt a világ szerint 

választottam a sok élet közül, hanem amelyet irgalmasságodból adtál nekem, 

hogy dicsérhesselek téged. 

Így áldalak téged életemben. – Mit jelent az, hogy így? Azt jelenti, hogy 

irgalmasságodnak tulajdonítom az életemet, amelyben dicsérlek, nem pedig a 

saját érdemeimnek. 

És a te nevedben emelem föl a kezeimet. – Emeld föl tehát a kezedet 

imádságban. A mi Urunk fölemelte kezét a kereszten, és kifeszítették karjait 

értünk. Az ő kezei azért feszültek meg a kereszten, hogy a mi karjaink 

nekifeszüljenek a jótetteknek, mert az ő keresztje nyújtotta nekünk az 

irgalmasságot. 

Íme, ő fölemelte kezét és áldozatul ajánlotta föl önmagát értünk Istennek, és 

ezzel az áldozattal eltörölte minden bűnünket. Emeljük mi is Istenhez 

imádságban a kezünket, és Istenhez emelt kezünk nem vall szégyent, ha 

jótettekben tevékenykedik. 

Mert mit tesz, aki felemeli a kezét? Honnan a parancs, hogy fölemelt kézzel 

imádkozzunk Istenhez? Mert az Apostol mondja: tiszta lélekkel emeljék imára 

kezüket, ne haragos és viszálykodó lelkülettel,
1
 hogy amikor Istenhez emeled a 

kezedet, eszedbe jussanak a tetteid. Mert ha a kezeid azért emelkednek Istenhez, 

hogy elnyerd tőle, amit kérsz, akkor gondoskodj róla, hogy ezek a kezek jóban 

tevékenykedjenek és ne kelljen szégyenkezniük, amikor Istenhez emelkednek. A 

te nevedben emelem föl a kezeimet. 

Ezen imádságaink ebben az Idumeában, ebben a pusztaságban, ezen a víztelen 

és úttalan földön hangzanak, ahol Krisztus számunkra az út, de nem ebből a 

földből való út.
2
 A te nevedben emelem föl a kezeimet. 

                                         
11Tim 2,8. 
2Vö. Jn 14,6. 
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Mit kell imádságban kérnünk 

14. [6. v.] És mit mondjak, amikor a nevedben emelem föl a kezemet? Mit 

kérjek? – Jaj, testvérek, amikor fölemelitek a kezeteket, fontoljátok meg, mit 

kértek, mert a Mindenhatótól kértek. Valami nagyot kérjetek, nem olyan 

dolgokat, amiket azok kérnek, akik nem hisznek. 

Nézzétek, mi minden adatik a rosszaknak is. 

Pénzt akarsz kérni Istentől? Vajon nem adja-e a bűnösöknek is, akik nem 

hisznek benne? Tehát mi nagyon kérsz, ha azt kéred, amit a rosszaknak is 

megad? De ne ütközz meg, mert amiket a rosszaknak is ajándékoz, azok annyira 

hiábavaló dolgok, hogy méltók arra, hogy a bűnösöknek ajándékozzák őket; ne 

tartsd nagyra azokat a dolgokat, amelyek a rosszaknak is ajándékozhatók. Istené 

ugyanis minden földi ajándék is; de lássátok, hogy amiket a bűnösöknek 

ajándékoz, nem tartandók sokra. 

Más az, amit nekünk tartogat. Gondoljuk csak meg, miket ad a rosszaknak is és 

abból megérthetjük, mit tartogat a jóknak. Lássátok, miket ajándékoz a 

rosszaknak: adja nekik ezt a világosságot, nézzétek, hogy látják a jók és a 

rosszak; adja az esőt, amely a földre hullik, és belőle mennyi jó születik! Az 

evangélium szava szerint a rosszak is, jók is részesednek belőle: Aki fölkelti 

napját jókra és rosszakra, és esőt ad az igazaknak és gonoszoknak egyaránt.
1
 

Azokat az ajándékokat tehát, amelyek akár az esőből, akár a napfényből 

születnek, Urunktól kell kérnünk, mert szükségesek számunkra, de nem csak 

ezeket kérjük, mert ezek megadatnak jóknak is, rosszaknak is. 

Mit kell tehát kérnünk, amikor fölemeljük a kezünket? Mert amennyire képes rá, 

a zsoltár elmondta. 

Mit mondott, ahogyan képes volt rá? Ahogyan képes volt emberi száj emberi 

füleknek elmondani. Mert emberi szájak mondták el ezeket, hasonlatok 

segítségével mondták el, ahogyan képesek voltak felfogni a gyengék és a 

kicsinyek mind. Mit mondott? Mit kért? – Azt, hogy A te nevedben emelem föl a 

kezeimet. És mit fog kapni? – Mint kövérséggel és hájjal teljék meg az én 

lelkem, 

Gondoljátok, testvérek, hogy ez a lélek valami testi kövérségre vágyott? Nem 

nagy dologként vágyott arra, hogy kövér kosokat vagy kövér disznókat vágjanak 

neki; vagy hogy vendéglőre leljen, ahol kövér falatokat talál, amelyekkel 

jóllakhat. Ha ezt elhisszük, akkor méltók vagyunk arra, hogy ezeket halljuk. 

Tehát valami spirituális értelmet kell találnunk. 

                                         
1Mt 5,45. 
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A lelkünknek is van bizonyos kövérsége. Van bizonyos jóllakottsága a kövér 

bölcsességnek. Azok a lelkek ugyanis, akik nélkülözik ezt a bölcsességet, 

lesoványodnak, és annyira erőtlenné válnak, hogy minden jótettbe gyorsan 

belefáradnak. 

De miért fáradnak bele gyorsan minden jótettbe? – Mert nincs bennük a 

jóllakottság kövérsége. Halljad az Apostolt, mit mond a kövér lélekről, amikor 

megparancsolja, hogy mindenki tegye a jót. Mit is mond? Isten a derűs adakozót 

szereti.
1
 

Mint kövérséggel és hájjal teljék meg az én lelkem, és ujjongó ajakkal fog 

dicsérni a szám. – A kövér lélek mitől kövér, ha nem attól, hogy az Úr lakatja 

jól? És mégis, bármennyire kövér itt, mi lesz abban az eljövendő világban, 

amelyben Isten fog táplálni minket? Amíg ebben a vándorlásban vagyunk, el 

sem tudjuk mondani, mik leszünk akkor. 

Talán azt a jóllakottságot óhajtjuk itt, amikor fölemeljük a kezünket, amely a 

kövérséggel úgy jóllakat, hogy minden igényünk elenyészik és már nem 

vágyódunk semmire, mert minden, amire itt vágyunk, és minden, amit itt 

nagynak tartunk, a miénk lesz. 

Atyáink meghaltak már, Isten azonban él; itt nem lehetnek mindig atyáink; ott 

azonban mindig lesz élő Atyánk, mindig lesz hazánk. Bárhol legyünk a földön, 

nem maradhatunk mindig itt; másoknak kell születniük, és az élő polgárok fiai 

azért születnek, hogy kiszorítsák innen a szüleiket. 

A gyermek azért születik hogy azt mondja az idősebbnek: „Mit keresel itt?” 

Akik következnek, akik születnek, azoknak ki kell szorítaniuk az elődöket. Ott 

azonban valamennyien együtt fogunk élni; nem lesz utód, mert nem nem lesz 

elmenő. Milyen lesz az a haza!!? 

De itt szereted a gazdagságot? – Ott maga Isten lesz a gazdagságod. 

De szereted a jó forrást? – Mi drágább annál a bölcsességnél? Mi fényesebb 

nála? Minden helyett, amit itt szerethetsz, ott a tiéd lesz az, aki mindeneket 

teremtett. 

Ebben a pusztaságban a te nevedben emelem föl a kezeimet. Mint kövérséggel és 

hájjal teljék meg az én lelkem, és ujjongó ajakkal fog dicsérni a szám. – Most 

könyörgés van, ameddig csak létezem; amikor véget ér a szomjúság, véget ér a 

könyörgés és helyébe lép a dicséret. És ujjongó ajakkal fog dicsérni a szám. 

                                         
12Kor 9,7. 
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Mindig Istenre gondoljunk és cselekvés közben őhozzá ragaszkodjunk 

15. [7–8. v.] Amikor megemlékeztem rólad fekvőhelyemen, reggelenként 

elmélkedem rólad, mert segítőm lettél. – Fekvőhelynek nevezi a nyugalmát. 

Amikor valaki nyugodt, megemlékezik Istenről; amikor valaki nyugton van, a 

nyugalom nem választja el Istentől, és nem feledteti el őt; ha nyugalmában 

megemlékezik Istenről, a tettei közben Istenről gondolkodik. 

Hajnalnak nevezi ugyanis a cselekedeteit, mert mindenki hajnalban kezd 

tevékenykedni. Mit mondott tehát? – Azt, hogy amikor megemlékeztem rólad 

fekvőhelyemen, reggelenként is elmélkedem rólad. Ha tehát nem emlékeztem 

meg rólad a fekvőhelyemen, hajnalban sem elmélkedtem rólad. 

Aki pihentében nem gondol Istenre, gondolhat-e Istenre tevékenysége közben? 

Aki pedig megemlékezik, miközben pihen, róla gondolkodik amikor 

tevékenykedik, nehogy cselekvés közben ellankadjon. 

Ezért mit fűz hozzá? – Azt, hogy reggelenként elmélkedem rólad, mert segítőm 

lettél. Ugyanis ha Isten nem segíti a jótetteinket, mi végre nem tudjuk hajtani 

azokat. És helyes dolgokat kell művelnünk, azaz világosságban, amikor Krisztus 

jelenlétében cselekszünk. 

Akik rosszat tesznek, éjszaka tevékenykednek, nem hajnalban, ahogy az Apostol 

mondja: A részegeskedők éjszaka részegednek le, és akik alszanak, éjszaka 

alszanak; mi akik a nappalé vagyunk, józanok legyünk. Arra buzdít, hogy nappal 

tisztességesen éljünk, „mint nappal – mondja – tisztességesen éljünk”.
1
 És 

ismét: Ti mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az 

éjszakáé sem a sötétségé.
2
 

Kik az éjszaka fiai, a sötétség fiai? – Azok, akik mindenféle rosszat elkövetnek. 

Annyira az éjszaka fiai, hogy félnek, nehogy meglássák, miket művelnek; akik 

nyilvánosan tesznek rosszat, azért járnak el nyilvánosan, mert sokan teszik 

ugyanazt; amit kevesen művelnek, a rejtekben teszik. Akik pedig nyíltan teszik a 

rosszat, napvilágnál vannak, de a szív sötétségében. 

Tehát csak az tevékenykedik hajnalban, aki Krisztusban cselekszik. De aki 

pihentében megemlékezik Krisztusról, róla gondolkodik minden tette közben, és 

segítője az Úr a jótettekben, hogy gyöngesége miatt el ne fáradjon. Amikor 

megemlékeztem rólad fekvőhelyemen, reggelenként elmélkedem rólad, mert 

segítőm lettél. 

                                         
1Róm 13,13. 
21Tesz 5,5. 8. 
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Nagyok lehetünk Istenben, ha neki engedelmeskedve 

kicsinyek akarunk lenni 

16. És szárnyaid árnyékában fogok ujjongani. – Földerülök a jótettek közben, 

mert szárnyaid árnyékoznak be. Ha meg nem óvsz, mert kiscsibe vagyok, az 

ölyv elragad engem. 

Az egyik helyen maga a mi Urunk mondta Jeruzsálemnek, annak a városnak, 

ahol megfeszítették: Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam összegyűjteni 

fiaidat, ahogy a kotlós összegyűjti csibéit, és te nem akartad!
1
 

Kicsinyek vagyunk, tehát oltalmazzon minket Isten szárnya árnyéka alatt. De mi 

lesz, ha felnőttek leszünk? Jó nekünk, ha akkor is oltalmaz, és az Ő nagysága 

alatt kiscsibék leszünk. Ő ugyanis mindig nagyobb nálunk, akármekkorára 

növünk is. 

Senki nem mondhatja: „Addig oltalmazzon, amíg kicsi vagyok!”– mintha 

eljönne az idő, amikor olyan nagykorú lehet, hogy már elég önmagának. Isten 

oltalma nélkül semmi vagy. 

Azt akarjuk, hogy mindig oltalmazzon minket; akkor lehetünk benne naggyá, ha 

alatta mindig kicsinyek maradunk. És szárnyaid árnyékában fogok ujjongani. 

 

Isten oltalma alatt nem fogunk félni az ellenségektől 

17. [9. v.] A lelkem teutánad ragaszkodik. – Nézzétek a vágyakozót, nézzétek a 

szomjazót, nézzétek, hogyan ragaszkodik Istenhez. Szülessen meg bennetek ez 

az érzület. Ha már csírázik bennetek, áztassa eső és növekedjék; erősödjék meg 

annyira, hogy teljes szívből elmondhassátok ti is: A lelkem teutánad 

ragaszkodik. 

Mi az, ami hozzá ragaszt? – A ragasztó a szeretet. Éljen benned a szeretet, és 

ezzel a ragasztóval ragaszkodjon a lelked Isten után. Nem Istenhez, hanem Isten 

után, hogy ő járjon előtted, te pedig kövesd őt. Aki ugyanis meg akarja előzni 

Istent, a saját elgondolása szerint akar élni, és nem akarja követni Isten 

parancsait. 

Ezért Pétert is elkergették, amikor az értünk szenvedni készülő Krisztusnak 

tanácsot akart adni. Akkor Péter még gyönge volt, és nem tudta, mennyire 

szükséges lesz Krisztus vére az emberi nem számára; az Úr pedig, aki azért jött, 

hogy megváltson minket és váltságul adja a vérét értünk, kezdte előre mondani a 

szenvedését. Péter elképedt azon, hogy az Úr meg fog halni, mert azt szerette 

volna, ha mindig úgy él, ahogyan látta őt, mert testi szemeire hagyva magát testi 

érzelemmel kötődött az Úrhoz, és mondta neki: Távol legyen tőled Uram, kíméld 

meg magad! 

                                         
1Mt 23,37. 
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Az Úr pedig: Menj a hátam mögé, sátán, mert nem Isten dolgaival törődöl, 

hanem az emberekével.
1
 

Miért az emberekével? – Azért, mert előttem akarsz járni; takarodj mögém, hogy 

kövess; és hogy már Krisztust követve mondja: A lelkem teutánad ragaszkodik. 

Méltán fűzi hozzá: a te jobbod fölvett engem. A lelkem teutánad ragaszkodik, a 

te jobbod fölvett engem. 

Ezt mondta Krisztus bennünk, azaz az emberben, akit magára öltött értünk, akit 

feláldozott értünk, az mondta ezt. Ezt mondja az Egyház is Krisztusban, mondja 

a főjében, mert maga is nagy üldözéseket szenvedett itt, és egyes tagjaiban ma is 

szenved. 

Mert ki az, aki Krisztushoz tartozik, és nem zaklatják különféle kísértések, és 

nem csatázik vele naponta az ördög és az ő angyalai, hogy elcsábítsák 

valamilyen bűnös kívánsággal, valami rossz késztetéssel, nyereség ígéretével 

vagy károsodás ijesztésével, az élet ígéretével vagy a halállal való 

ijesztegetéssel, valamely hatalmas ember ellenségeskedésével vagy valamely 

hatalmas barátságával? 

Az ördög mindenféleképpen akadályoz, valahogyan el akar gáncsolni; üldözések 

közepette élünk, állandóan vannak ellenségeink, az ördög és angyalai, de nem 

félünk. 

Az ördög és angyali olyanok, mint az ölyvek, de mi annak a kotlósnak a 

szárnyai alatt vagyunk, és nem érhet el minket, mert a kotlós, aki vigyáz ránk, 

erős. 

Gyenge lett értünk, de önmagában erős a a mi Urunk Jézus Krisztus, ő Isten 

Bölcsessége. Tehát ezt mondja az Egyház: A lelkem teutánad ragaszkodik, a te 

jobbod fölvett engem. 

 

Isteni büntetés zúdult a zsidókra 

18. [10. v.] Azok pedig hiába keresték a lelkemet. – Mit tettek velem, akik 

keresték a lelkemet, hogy elveszejtsék? Bárcsak azért keresték volna a lelkemet, 

hogy higgyenek velem! De azért keresték a lelkemet, hogy elveszejtsenek 

engem. 

Mit készültek tenni? – Nem a ragasztót készültek elrabolni, amellyel a lelkem 

teutánad ragaszkodik. Mert ki szakíthat el Krisztus szeretetétől? Háborgatás 

vagy szorongatás, vagy üldözés, éhség, ruhátlanság vagy kard?
2
 A te jobbod 

fölvett engem. Tehát e ragasztó és a te hatalmas jobbod miatt hiába keresték a 

lelkemet. 

                                         
1Mt 22,23. 
2Róm 8,35. 
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Ezt mindazokra érhetjük, akik üldözték, vagy üldözni akarják az Egyházat, 

leginkább azonban a zsidókra értjük, akik el akarták pusztítani Krisztus lelkét 

magába a főnkben, akit megfeszítettek és a tanítványaiban is, akiket őutána 

üldöztek. Keresték a lelkemet. 

Alámennek a föld mélyébe. – A földet nem akarták elveszíteni, ezért feszítették 

meg Krisztust: 

Alámennek a föld mélyébe. – Mi a föld mélye? A földies vágyak. Jobb testben a 

föld felszínén járni mint bűnös vággyal a föld alá menni. Mert mindaz, aki 

üdvössége ellenére földi dolgokat kíván, a föld alatt van; aki előnyben részesíti a 

földet, földet halmoz magára és eltemeti magát. 

Mit mondtak tehát ők a föld elvesztésétől való félelmükben az Úr Jézus 

Krisztusról, amikor látták, hogy utána megy a sokaság, mert csodákat művelt? – 

Azt mondták: Ha ezt élni hagyjuk, jönnek rómaiak és elveszik tőlünk a helyet is, 

a népet is.
1
 Attól féltek, hogy elveszítik a földet és a föld alá mentek; megtörtént 

velük, amitől féltek. Mert azért akarták megölni Krisztust, hogy el ne veszítsék a 

földet, és azért veszítették el, mert megölték Krisztust. 

Miután ugyanis megölték Krisztust – mert maga az Úr megmondta nekik: 

Elvétetik tőletek az Isten országa és olyan nemzeteknek adatik, amely igazságot 

cselekszik
2
 – az üldözések nagy szerencsétlenségei érték őket. Legyőzték őket a 

római császárok és a nemzetek királyai; kizárták őket a helyről, ahol 

megfeszítették Krisztust; most az a hely tele van Istent dicsérő keresztényekkel 

és egy zsidó sem él ott; eltűntek Krisztus ellenségei és tele van a Krisztust 

dicsérőkkel. 

Íme, elvették tőlük a helyet a rómaiak, mert megölték Krisztust, mégpedig azért 

ölték meg, nehogy a rómaiak elvegyék tőlük a helyet. Tehát alámennek a föld 

mélyébe. 

 

19. [11. v.] Kard élére jutnak. – Valóban, szemmel láthatóan ez történt velük: 

elűzte őket a rájuk rontó ellenség. 

A rókák osztályrésze lesznek. – Rókáknak nevezi a világ királyait, akik akkor 

uralkodtak, amikor legyőzték Júdeát. Halljátok csak, hogy megtudjátok és 

megértsétek, hogy azokat nevezi rókáknak. 

Maga az Úr nevezte Heródes királyt rókának: Menjetek és mondjátok meg annak 

rókának.
3
 Nézzétek, és figyeljetek testvéreim: nem akarták hogy Krisztus legyen 

a királyuk és rókák zsákmánya lettek. Amikor ugyanis Pilátus helytartó, Judea 

                                         
1Jn 11,48. 
2Mt 21,43. 
3Lk 13,32. 
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legátusa, a zsidók szavára megölte Krisztust, ezt mondta a zsidóknak: A 

királyotokat feszítsem meg? – mert a zsidók királyának nevezték és valóban 

király volt. Ám azok elvetették Krisztust és mondták: Nekünk nincs királyunk, 

csak császárunk!
1
 Elvetették a bárányt és a rókát választották, méltán lettek a 

rókák osztályrésze. 

 

Krisztus legyőzte a világot nem fegyverrel, hanem a kereszttel 

20. [12. v.] A király pedig örvendezni fog Istenben. – Azért mondja, hogy a 

király pedig, mert a zsidók a rókát választották, a királyt nem akarták. 

A király pedig, azaz az igazi király, akinek feje fölé tették a feliratot, amikor 

szenvedett. Mert Pilátus ezt a feliratot tétette a feje fölé héberül, görögül és 

latinul: A zsidók királya, hogy minden arra járó olvassa a király dicsőségét és a 

zsidók szégyenét, akik elvetve az igazi királyt a róka császárt választották. A 

király pedig örvendezni fog Istenben; ők a rókák osztályrésze lettek. 

A király pedig örvendezni fog Istenben. – Amikor megfeszítették, úgy vélték, 

hogy legyőzték, ő pedig megfeszítetten ontotta vérét, amellyel megváltotta a 

földkerekséget. 

A király pedig örvendezni fog Istenben, dicsekedni fognak mind, akik reá 

esküsznek. Miért fognak dicsekedni mind, akik reá esküsznek? – Azért, mert 

Krisztust választották maguknak, nem a rókát; mert amikor a zsidók gyalázták 

őt, akkor adta értük váltságuk árát. 

Hozzá tartozzunk tehát, aki megváltott minket, aki értünk legyőzte a világot nem 

fegyveres harcosként, hanem a kereszten kicsúfoltan. 

A király pedig örvendezni fog Istenben; dicsekedni fognak mind, akik reá 

esküsznek. Ki az, aki reá esküszik? – Az aki életét ígéri neki, aki fogadalmat 

teszi neki és teljesíti, aki kereszténnyé lesz; ez az, amit a zsoltár mond: 

Dicsekedni fognak mind, akik reá esküsznek, mert befogták a gonoszat beszélők 

száját. 

Mennyi gonoszságot beszéltek a zsidók? Mennyi rosszat mondtak nem csak a 

zsidók, hanem mindazok, akik a bálványok miatt üldözték a keresztényeket? 

Amikor rátámadtak a keresztényekre, azt gondolták, el tudják pusztítani őket; de 

miközben úgy vélték, hogy kiirtják őket, a keresztények megsokasodtak, ők 

maguk eltűntek. Befogták a gonoszat beszélők száját. Most senki nem mer 

nyíltan Krisztus ellen szólni, már valamennyien félik Krisztust, mert befogták a 

gonoszat beszélők száját. 

                                         
1Jn 19,15. 



 52 

Amikor a Bárány gyenge volt, a rókák is mertek ellene beszélni. Győzött az 

oroszlán Júda törzséből
1
 és elhallgattak a rókák, mert befogták a gonoszat 

beszélők száját. 

                                         
1Vö. Jel 5,5. 
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HATVANHARMADIK ZSOLTÁR (64.) 

Elmondta 395-ben Hippóban, a húsvéti időben 

41 éves, 4 éves pap 

 
 

1A karvezetőnek. Zsoltár. Dávidé. 

2Hallgasd meg, Isten, imádságomat háborgatásomban; 

az ellenség félelméből ragadd ki a lelkemet. 

3Megoltalmaztál engem a rosszakarók gyülekezetétől, 

és a gonosztevők sokaságától. 

 

4Akik megélesítették nyelvüket, mint a kardot, 

5megfeszítették az íjat, a keserű dolgot, 

hogy lenyilazzák titkon a szeplőtelent. 

6Gyorsan lenyilazzák őt, és nem félnek, 

makaccsá lettek a gonosz beszédben, 

megbeszélték, hogy tőröket rejtenek el, 

mondták: „Ki fogja látni azokat?” 

7Kigondolták a gonoszságot, 

elenyésztek kigondolva a terveket. 

Az ember bensője és az ő szíve mélységes örvény. 

8Odajön majd az ember és a mély szív,  

és fölmagasztaltatik Isten. 

Gyermekek nyilai lettek a csapásaik, 

9És elgyengültek fölöttük a nyelveik, 

zavarba jöttek mind, akik látták őket, 

10és félt minden ember; és hirdették Isten műveit, 

és megértették az Ő cselekedeteit. 

11Örvend majd az igaz az Úrban, és reménykedik benne, 

és dicsérni fogják mind az egyenes szívűeket. 
 

 

 

 

Krisztus tagjai soha nincsenek gyötrés nélkül 

1. Ma szent vértanúk szenvedésének ünnepe van, és róluk megemlékezve föl-

idézzük, amit szenvedtek és megértjük azt, amit szemléltek. Ugyanis nem 

viseltek volna el ekkora testi háborgatásokat, ha az elméjükben nem hordoztak 

volna nagy nyugalmat. Így tehát ezt a zsoltárt az ő ünneplésükre vegyük végig. 

Tegnap ugyanis Szeretetreméltóságtok sok mindent hallott, és ma sem tagadhat-

juk meg szolgálatunkat ettől az ünneptől. Ebben a zsoltárban leginkább az Úr 

szenvedéséről van szó, és a mártírok nem lehettek volna erősek, ha nem 
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szemlélik azt, aki elsőként szenvedett; sem hozzá hasonló szenvedéseket nem 

viselhettek volna el, ha nem remélik azt a föltámadásban, amit Ő előre meg-

mutatott önmagában. 

Szeretetreméltóságtok tudja, hogy a mi Főnk a mi Urunk Jézus Krisztus, és mi 

valamennyien ehhez a Főhöz tartozó tagok vagyunk; és már jól ismeritek az Ő 

hangját, mely nem csak a Fő, hanem a test nevében is beszél; és az Ő szavai 

nem csak magát az Úr Jézus Krisztust jelentik vagy hirdetik, aki már fölment a 

mennybe, hanem a tagjait is, akik követni fogják a Főjüket. Ezért ismerjük föl itt 

nem csak az Ő hangját, hanem a sajátunkat is. És ne mondja senki, hogy ma 

nem élünk a szenvedések háborgatásai közepette. 

Sokszor hallottátok, hogy azokban az időkben szinte az egész Egyházat egy-

szerre üldözték, most pedig egyenként kísértik meg. Megkötözték ugyan az 

ördögöt, hogy ne tehessen meg mindent, amire képes, és ne tegyen meg 

mindent, amit csak akar, de annyi kísértést megengednek neki, amennyi a 

halandó lelkeknek javára válik. Nekünk se használ, ha kísértések nélkül 

vagyunk, és ne azt kérjük Istentől, hogy ne kísértessünk, hanem hogy ne 

vitessünk kísértésbe. 

 

Az ellenségektől való félelemtől szabadon, az Úr félelme alatt szolgálunk 

2. [2. v.] Mondjuk tehát mi is: Hallgasd meg, Isten, imádságomat 

háborgatásomban, az ellenség félelméből ragadd ki a lelkemet. – Dühöngtek az 

ellenségek a mártírok miatt; miért imádkoztak Krisztus testének e szavai? – 

Azért imádkoztak, hogy ragadtassanak el az ellenségektől, és az ellenségek ne 

tudják megölni őket. 

Tehát nem találtak meghallgatásra, mert megölték őket? Isten elhagyta megtört 

szívű szolgáit, és megvetette a benne remélőket? Távol legyen! 

Volt-e valaki, aki segítségül hívta az Urat, és magára hagyták? Volt-e valaki, aki 

remélt benne, és elhagyta őt?
1
 Tehát meghallgatták, és megölték őket, és mégis 

elragadták őket az ellenségek elől. 

Egyesek félelmükben egyetértettek az ellenséggel, és élve maradtak; de az 

ellenség elnyelte őket. A megölteket kiragadták, az élve maradtakat elnyelték. 

Innen fakad ez az örvendező szó is: Talán elevenen nyeltek volna el minket.
2
 

Sokakat elnyeltek, élőket is elnyeltek, sok megholtat elnyeltek. Akik úgy 

gondolták, hiábavaló a keresztény hit, azokat mint halottakat nyeltek el, akik 

tudták, hogy az evangélium hirdetése az igazság, tudták, hogy Krisztus az Isten 

                                         
1
Sir 2,11–12. 

2
Zsolt 123,3. 
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Fia, ezt hitték is, belül vallották is, de a kínok hatására áldoztak a bálványoknak 

is, azokat elevenen nyelték el. 

Azokat elnyelték, mert halottak voltak, ezek pedig meghaltak, mert elnyelték 

őket. Elnyelt állapotban ugyanis nem maradhattak életben, jóllehet elevenen 

nyelték őket el. 

A mártírok hangja tehát ezt imádkozza: az ellenség félelméből ragadd ki a 

lelkemet – nem azért, hogy ne öljön meg az ellenség, hanem hogy ne féljek a 

gyilkos ellenségtől. 

A szolga annak beteljesedéséért imádkozik a zsoltárban, amit az imént az Úr az 

evangéliumban parancsolt. Mit parancsolt az imént az Úr? Azt, hogy ne féljetek 

azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni! Inkább attól 

féljetek, akinek hatalma van a lelket is, a testet is megölni a Gehenna tűzében.
1
 

És megismételte: Igen, mondom nektek, tőle féljetek.
2
 

Kik azok, akik megölik a testet? – Az ellenségek. 

Mit parancsolt az Úr? – Hogy ne féljünk tőlük. Imádkozzunk tehát, hogy adja 

meg, amit parancsol. 

Az ellenség félelméből ragadd ki a lelkemet. – Ragadj ki engem az ellenség 

félelméből és rendelj a te félelmed alá. Ne féljek attól, aki megöli a testet, 

hanem attól féljek, akinek hatalma van a lelket is, a testet is megölni a Gehenna 

tűzében. Nem a félelemtől akarok mentesülni, hanem szabad akarok lenni az 

ellenség félelmétől, mint az Úr félelme alatt élő szolga. 

 

A mártírok feje és példaképe Krisztus 

3. [3. v.] Megoltalmaztál engem a rosszakarók gyülekezetétől, és a gonosztevők 

sokaságától. – Szemléljük most a Főnket. Sok mártír szenvedett ilyeneket, de 

egyik sem világít úgy, mint a mártírok Feje, Őbenne jobban szemlélhetjük azt, 

amit ők tapasztaltak. Megoltalmazták a rosszakarók gyülekezetétől, mert 

megoltalmazta Isten, megoltalmazta a saját testét maga a Fiú és az ember, akit 

hordozott. 

Mert az ember fia és Isten Fia: Isten Fia istensége miatt, ember fia a szolga 

alakja miatt;
3
 hatalma van letenni az életét, és újra fölvenni azt.

4
 Mit tehettek 

vele az ellenségek? Megölték a testet, a lelket nem ölték meg. 

                                         
1
Mt 10,28. 

2
Lk 12,5. 

3
Vö. Fil 2,6–7. 

4
Vö. Jn 10,18. 
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Figyeljetek csak! Kevés lett volna tehát, ha az Úr csak szóval buzdítja a 

mártírokat és példával nem erősíti meg őket. Tudjátok, milyen volt a rosszakaró 

zsidók gyülekezete és milyen volt a gonosztevők sokasága. 

Miért gonosztevők? Azért, mert meg akarták ölni az Úr Jézus Krisztust. Oly sok 

jó tettet mutattam nektek, melyikért akartok megölni engem?
1
 Meggyógyította 

összes betegeiket, törődött összes sérültjeikkel, hirdette a mennyek országát, 

nem hallgatta el rosszaságaikat, hogy inkább azoktól forduljanak el, ne az 

orvostól, aki gyógyítja őket. 

Mindezen gyógyításáért hálátlanul, mint a magas láztól önkívületben lévő, 

rátámadtak az orvosra, aki eljött, hogy meggyógyítsa őket, és kigondolták 

pusztító tervüket. Mintha próbára akarták volna tenni, hogy valóban ember-e, 

aki meg tud halni, vagy több-e, mint az emberek, és nem hagyja, hogy megöljék. 

Az ő szavaikat ismerjük föl Salamon bölcsességében: A legszégyenletesebb 

halálra ítéljük, tegyük próbára a türelmét, mert a beszédei szerint meglátogatják 

őt, ha ugyanis valóban Isten fia, elfogadja őt, és kiszabadítja őt az ellenség 

kezéből.
2
 Lássuk tehát, mi történt? 

 

A zsidók semmiképpen sem ártatlanok Krisztus halálában 

4. [4. v.] Akik megélesítették nyelvüket, mint a kardot. Emberek fiai, a fogaik 

fegyverek és nyilak, és a nyelvük éles kard,
3
 – amit egy másik zsoltár mondott, 

azt mondja itt is: Akik megélesítették nyelvüket, mint a kardot. 

Ne mondják a zsidók: „Nem öltük meg Krisztust”, mert azért adták át a bíró 

Pilátusnak, hogy ők maguk ártatlannak tűnjenek a halálától. Mert amikor Pilátus 

mondta nekik: Ti öljétek meg őt, ezt válaszolták: Nekünk senkit sem szabad 

megölnünk.
4
 Gaztettük gonoszságát az ember-bíróra akarták áthárítani, de vajon 

az Isten-bírót meg tudták-e téveszteni? Abban, amit Pilátus tett, azzal, hogy 

megtette, bizonyos mértékben részes volt, de hozzájuk mérten sokkal 

ártatlanabb. 

Amennyire képes volt, próbálta kiszabadítani Őt a kezükből. Ezért vezettette 

eléjük megostorozottan. Mert nem büntető szándékkal ostoroztatta meg az Urat, 

hanem ki akarta elégíteni a dühüket, hogy legalább ezzel csillapítsa őket, és 

hagyjanak föl megölési szándékukkal, amikor megostorozottan látják;
5
 ezt is 

megtette.  

                                         
1
Jn 10,32. 

2
Bölcs. 2,18–20. 

3
Zsolt 56,5. 

4
Jn 18,31. 

5
Vö. Jn 19,1–5. 
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De amikor makacsul kitartottak, tudjátok, megmosta a kezét és mondta, hogy ő 

ezt nem tenné, ő ártatlan ennek halálában;
1
 mégis kivégeztette. 

De ha vétkes az, aki szándéka ellenére megtette, ártatlanok volnának azok, akik 

kikényszerítették, hogy megtegye? Semmiképpen. 

De Pilátus kimondta fölötte az ítéletet, és megparancsolta, hogy feszítsék 

keresztre, és ezzel mintha ő ölte volna meg; és ti öltétek meg, ó zsidók.
2
 

Hogyan öltétek meg? – A nyelv kardjával. Mert megélesítettétek a nyelveteket. 

És mikor sújtottatok le rá, ha nem akkor, amikor ezt kiáltottátok: Feszítsd meg, 

feszítsd meg őt!?
3
 

 

Mely órában feszítették meg az Urat? 

5. Eszünkbe jut, ezért nem szabad mellőzni, nehogy valakit megzavarjon az 

isteni könyvek olvasása: az egyik evangélista azt mondja, hogy a hatodik órában 

feszítették meg az Urat,
4
 a másik szerint a harmadik órában;

5
 összezavaro-dunk, 

dunk, ha ezt nem értjük. 

Az evangélista azt mondja, hogy Pilátus a hatodik óra kezdetén ült a bírói 

székbe, és valóban, amikor az Urat fölemelték a fán, a hatodik óra volt. 

De a másik evangélista, tekintettel a zsidók lelkületére, mert ártatlannak akartak 

látszani az Úr halálában, vétkesnek mutatja őket, amikor azt mondja, hogy az 

Urat a harmadik órában feszítették meg. 

Minden körülményt tekintetbe véve, mi mindent elkövethettek, amikor Pilátus-

nál vádolták az Urat, hogy feszítse keresztre; a harmadik óra lehetett, amikor 

kiáltozták: Feszítsd meg, feszítsd meg őt! 

Tehát igazában őt akkor ölték meg, amikor kiáltoztak. A hatalom végrehajtó em-

berei a hatodik órában feszítették meg; a törvény megszegői a harmadik órában 

kiáltoztak, és amit azok a kezükkel a hatodik órában, azt ezek a nyelvükkel a 

harmadik órában tették meg. Vétkesebbek azok, akik kiáltozva tomboltak, mint 

azok, akik engedelmesen végrehajtották az ítéletet. Ez a zsidók egész éles el-

méjűsége, ez az, amit valami nagy dologként akartak: öljünk és ne öljünk; úgy 

öljük meg, hogy úgy lássék, nem mi öltük meg. 

Megélesítették nyelvüket, mint a kardot. 
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Krisztus a szeplőtelen bárány 

6. [5. v.] Megfeszítették az íjat, a keserű dolgot. – Íjnak mondja a rejtekből való 

támadást. Aki ugyanis karddal közelharcot vív, az nyíltan harcol; aki nyilat lő ki, 

elrejtőzik, hogy megsebezzen. A nyíl ugyanis váratlanul üt sebet. 

De ki elől van elfedve az emberi szív rejteke? Vajon a mi Urunk Jézus Krisztus 

elől is, akinek nem volt arra szüksége, hogy bárki tanúskodjék neki az emberről? 

Ő ugyanis tudta, mi lakik az emberben – ahogyan az evangélista tanúsítja.
1
 

De halljuk csak őket, és lássuk, hogy mintegy az Úr tudtán kívül megteszik, 

amit terveznek. 

Megfeszítették az íjat, a keserű dolgot, hogy lenyilazzák titkon a szeplőtelent. 

Amit mondott, hogy megfeszítették az íjat, ugyanaz, mint a titkon, mintegy 

elfedve a rejtőzködést. 

Tudjátok, hogy milyen cselekkel művelték ezt, hogyan rontották meg pénzzel a 

tanítványát, hogy elárulja nekik;
2
 hogyan gondoskodtak hamis tanúkról, mi-lyen 

cselekkel és fondorlatokkal jártak el, hogy lenyilazzák titkon a szeplőtelent. 

Mekkora gonoszság! 

Íme, a rejtekhelyről jön a nyíl, mely megsebzi a szeplőtelent, akin még akkora 

szeplő sem volt, amekkorát egy nyílvessző eltalálhatott volna. Mert ő a szeplő-

telen bárány, a teljesen szeplőtelen, a mindig szeplőtelen; tőle nem elvették a 

szeplőket, hanem szeplő soha nem érte őt. Mert sokakat szeplőtelenné tett a 

bűnök megbocsátásával, de ő maga azért szeplőtelen, mert bűntelen. Hogy 

lenyilazzák titkon a szeplőtelent. 

 

7. [6. v.] Gyorsan lenyilazzák őt, és nem félnek. – Milyen kemény az a szív, 

mely meg akarja ölni azt az embert, aki halottakat támasztott föl! Gyorsan, azaz 

álnokul, váratlanul, előre nem láthatóan. Az Úr ugyanis azok között, akik nem 

ismerték, hogy ő mit tud és mit nem tud, tudatlannak tűnt; és nem tudták, hogy 

nincs, amit ne tudna, azaz mindent tud; és jöttek, hogy megtegyék, amiről úgy 

vélték, hatalmukban áll megtenni. Gyorsan lenyilazzák őt, és nem félnek. 

 

Az ellenségek Krisztust üldözve maguknak ártottak 

8. Makaccsá lettek a gonosz beszédben. – Makaccsá lettek: oly sok csoda 

történt, és meg se rezdültek, kitartottak a gonosz beszéd tanácsában. Átadták a 

bírónak: a bíró megremeg; de ők, akik átadták a bírónak, nem remegtek meg; 

megrendül a hatalom, és nem rendül meg a kegyetlenség; a bíró meg akarja 

mosni a kezét, azok pedig beszennyezik a nyelvüket. 
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De miért történik ez? – Azért, mert makaccsá lettek a gonosz beszédben. Mi 

mindent megtett Pilátus? Mennyire fékezni akarta őket? Miket mondott? Miket 

tett? De ők makaccsá lettek a gonosz beszédben: Feszítsd meg, feszítsd meg őt! 

Az ismétlés a gonosz beszéd megerősítése. 

Lássuk, hogyan erősítették meg gonosz beszédüket. A kérdésre: A királyotokat 

feszítsem meg?, ezt mondták: Nekünk nincs királyunk, csak császárunk!
1
 

Megerősítették a gonosz beszédet. Pilátus fölkínálta királynak Isten Fiát, azok 

emberhez folyamodtak, méltón arra, hogy császáruk legyen, és ne legyen 

királyuk. 

Halljad továbbá, hogyan erősítették meg a gonosz beszédet: Én semmit nem 

találok ebben az emberben – mondja a bíró –, amiért halált érdemelne.
2
 Ők 

pedig, akik megerősítették a gonosz beszédet, mondták: Az ő vére mirajtunk és a 

mi gyermekeinken!
3
 

Makaccsá lettek a gonosz beszédben. – Megerősítették a gonosz beszédet: nem 

az Úrnak, hanem maguknak. Miért nem maguknak, amikor mondják: mirajtunk 

és a mi gyermekeinken? Amit tehát megerősítettek, maguknak erősítették meg, 

ahogyan másutt mondja: Vermet ástak arcom előtt, és beleestek.
4
 

Az Urat a halál nem ölte meg, hanem Ő ölte meg a halált; őket pedig megölte a 

gonoszság, mert nem akarták megölni a gonoszságot. 

 

Az ember belső küzdelméről 

9. Testvérek, kétségtelenül biztos: vagy megölöd a gonoszságot, vagy téged öl 

meg a gonoszság. 

De ne úgy keresd a megölendő gonoszságot, mintha valami rajtad kívüli dolog 

lenne. Magadra tekints, és lásd meg, hogy mi küzd veled benned, és vigyázz, 

nehogy kiűzzön a gonoszságod, az ellenséged, ha nem ölöd meg; mert belőled 

van, és a saját lelked lázad ellened, nem valami más. 

Egyrészt Istenhez ragaszkodsz, másrészt gyönyörködsz a világban; amivel a 

világban gyönyörködsz, az küzd az elme ellen, amely Istenhez ragaszkodik. 

Csak ragaszkodjon, ragaszkodjon, ne gyengüljön el, ne hagyja el magát, nagy 

segítsége van. Legyőzi azt, ami ellene lázad, ha kitartó a küzdelemben. Van a 

testedben bűn, de ne uralkodjék. Ne uralkodjék tehát halandó testeteken a bűn, 

és ne engedelmeskedjetek kívánságainak.
5
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Ha pedig nem engedelmeskedsz neki, ott van, ami késztet, ami gyönyörködik a 

rosszban. Ha pedig nem engedelmeskedsz neki, úgy cselekszel, hogy ne 

uralkodjék, ami ott van, és végül eltűnik, ami ott volt. 

Mikor? – Amikor majd a győzelem elnyeli a halált, amikor ez a romlandó 

magára ölti a romlatlanságot;
1
 ott már nem lesz, ami ellenkeznék veled, nem 

lesz más, ami gyönyörködtethetne, csak Isten. 

Tehát ezek a zsidók is irigykedtek az Úrra, gyönyörködtette őket a fejedelemség. 

Egyesek úgy látták, elvétetik tőlük a fejedelemség, és gyönyörködésükből föllá-

zadtak az Úr ellen; akik, ha a saját rossz gyönyörködésük ellen lázadtak volna, 

legyőzték volna az irigységet és nem vereséget szenvedtek volna tőle, és az Úr 

üdvözítőjük lett volna, hiszen azért jött, hogy gyógyítson. 

Most azonban a láznak kedveztek, szembeszálltak az orvossal; amire a láz indí-

totta őket, megtették, amit viszont az orvos parancsolt, azt megtagadták. 

Tehát inkább őket ölték meg, nem az Urat, mert az Úrban megöletett a halál, 

őbennük élt a gonoszság; mivel pedig élt bennük a gonoszság, ők maguk meg-

haltak. 

 

10. Megbeszélték, hogy tőröket rejtenek el, mondták: „Ki fogja látni azokat?” – 

Rejtőzni gondolták azt, akit megöltek, rejtőzni gondolták Istent. 

Íme – gondold meg –, ember volt Krisztus, mint a többi emberek: nem tudta, mit 

gondolnak róla; vajon Isten sem tudta? Ó emberi szív, miért mondtad magad-

nak: ki lát engem? Amikor az lát, aki téged alkotott? Mondták: „Ki fogja látni 

azokat?” Látta Isten, látta Krisztus is, mert Krisztus is Isten. De miért tűnt nekik 

úgy, hogy nem látja? Halljad a folytatást. 

 

Az igazságosság világossága és a gonoszság sötétsége 

11. [7. v.] Kigondolták a gonoszságot, elenyésztek kigondolva a terveket – azaz 

a ravasz és éles elméjű tanácsokat. „Ne mi áruljuk el, hanem a saját tanítványa; 

ne mi öljük meg, hanem a bíró; az egészet csináljuk úgy, hogy úgy tűnjék, nem 

tettünk semmit.” 

És akkor mi a nyelv ezen kiáltása: Feszítsd meg, feszítsd meg őt!? Annyira 

vakok vagytok, hogy süketek is vagytok. A színlelt ártatlanság nem ártatlanság; 

a színlelt méltányosság nem méltányosság, hanem kettős gonoszság, mert 

gonoszság is, és színlelés is. 

Így tehát ezek elenyésztek, kigondolva a terveket. Minél találékonyabbnak 

látszottak a kigondolásban, annál inkább elenyésztek, mert az igazság és 

méltányosság világosságából a gonosz tervek mélységébe süllyedtek. 

                                         
1
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Az igazságnak megvan a maga világossága, elárasztja és megvilágosítja a hozzá 

ragaszkodó lelket. Az a lélek pedig, amely elfordul az igazság világosságától, 

minél inkább találni akar valamit az igazságossággal szemben, annál távolabb 

űzik a világosságtól, és elmerül a sötétségben. 

Tehát ezek, kigondolván, amit az igaz ellen terveltek, méltán távolodtak el az 

igazságosságtól; és minél inkább eltávolodtak az igazságosságtól, annál inkább 

elenyésztek, kigondolva a terveket. 

Nagy dolog az ártatlanság tanácsa: amikor Júdás megbánta, hogy elárulta 

Krisztust, és visszavitte nekik a kapott pénzt, ők nem akarták a kincstárba tenni, 

és azt mondták: „Vérnek díja, ne tegyük a kincstárba!”
1
 

Mi a kincstár? – Isten ládája, melybe összegyűjtötték azt, amit Isten szolgáinak 

szükségleteire beletettek. Ó ember, a szíved legyen inkább Isten ládája, ahol 

Isten gazdagsága van, ahol Isten pénze van, tudniillik a lelked, melyen rajta van 

uralkodód képe! 

Mivel ez így van, milyen volt az ártatlanság színlelése, hogy a vérdíjat nem 

teszik a ládába, de magát a vért a lelkiismeretbe öntik? 

 

12. De mi történt velük? – Elenyésztek, kigondolva a terveket. 

Miért? – Mert mondja: „Ki fogja látni őket?” Azaz, hogy senki sem fogja látni 

őket. Ezt mondták, ezt gondolták magukban, hogy senki nem látja őket. 

Nézd csak, mi történik a rossz lélekkel? Eltávolodik az igazság világosságától, 

és mivel nem látja Istent, azt gondolja, hogy Isten nem látja őt. Ugyanígy ezek 

eltávolodva a sötétségbe mentek, hogy ők maguk ne lássák Istent, és mondták: 

„Ki lát minket?” – Az is látta őket, akit megfeszítettek, ők pedig elenyészve sem 

a Fiút, sem az Atyát nem látták. 

Ha tehát Ő is látta őket, miért hagyta, hogy elfogják és megöljék? Ha látta őket, 

miért akarta, hogy a terveik érvényesüljenek rajta? Miért? – Mert ember volt az 

emberért, és rejtőző Isten az emberben, aki azért jött, hogy a tudatlanoknak az 

erősség példáját adja; ezért viselt tudva mindent. 

 

A szenvedő és felmagasztalt Krisztus misztériuma 

13. [8. v.] Mert mi következik? – Odajön majd az ember és a mély szív, és 

fölmagasztaltatik Isten. 

Azok azt mondták: Ki fog látni minket? 

Elenyésztek, kigondolva a terveket, gonosz terveket. 

Odajött az ember ezekhez a tervekhez, 
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és elszenvedte, hogy elfogják mint embert. 

Csak mint embert foghatták el, 

csak mint embert bánthatták, 

csak mint embert verhették, 

csak mint embert feszíthették meg, 

és csak mint ember halhatott meg. 

Odajött tehát az ember ezekhez a szenvedésekhez, melyek nem érinthették 

volna, ha nem lett volna ember. De ha Ő nem volna ember, az ember nem 

szabadult volna meg. 

Odajött az ember és a mély szív, azaz a rejtett szív; az emberi tekintetek elé 

állítva az embert, és belül rejtve Istent: elrejtve Isten formáját, amelyben 

egyenlő az Atyával, és mutatva a szolga formáját, amellyel kisebb az Atyánál. 

Ő ugyanis mindkettőt megmondta, de Ő más Isten formájából, és más a szolga 

formájából. Isten formájából mondta: Én és az Atya egy vagyunk.
1
 A szolga 

formájából mondta: Mert az Atya nagyobb nálam.
2
 

Miért mondja Isten formájából: Én és az Atya egy vagyunk? Azért, mert amikor 

Isten formájában volt, nem zsákmánynak tekintette, hogy egyenlő az Istennel. 

Miért mondja a szolga formájából: Mert az Atya nagyobb nálam? – Azért, mert 

kiüresítette magát és szolgai formát öltött.
3
 

Odajött az ember és a mély szív, és fölmagasztaltatott Isten. Megölik az embert 

és fölmagasztaltatik Isten. Az, hogy megölték, emberi gyöngeségből történt. Az 

pedig, hogy föltámadott és fölment a mennybe, az isteni hatalomból.
4
 

Odajön az ember és a mély szív, a rejtett szív, a titokban lévő szív, és nem 

mutatja meg, amit tud, nem mutatja meg, hogy ki ő. Azok, azt gondolván, hogy 

csak annyi, amennyinek látszik, megölik az embert a mély szívben, és 

fölmagasztaltatik Isten az isteni szívben, ugyanis a maga isteni fölsége magasz-

talta föl. És fölmagasztaltan hova ment? Oda, ahonnan megalázottan nem 

távozott el. 

 

A szenvedő Krisztus példája megerősíti gyöngeségünket 

14. Odajön majd az ember és a mély szív, és fölmagasztaltatik Isten. – Ezért 

most figyeljetek, testvérek, az ember mély szívére. Melyik emberére? – Az anya 
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Sion, mondja az ember, és emberré lett benne, és maga a Magasságbeli alapozta 

meg Siont.
1
 

Abban a városban lett emberré, melyet az a Magasságbeli alapozott meg, aki 

benne emberré lett. Tehát odajött az ember és a mély szív. Nézd az embert a 

mély szívben; lássad, amennyire képes vagy rá, ha egyáltalán képes vagy rá, 

nézd Istent is a mély szívben. 

Odajött az ember, és mivel Isten volt, 

és mivel önként készült a szenvedésre,
2
 

és mivel példát készült adni a gyengéknek, 

és mivel semmit nem tudtak vele kezdeni, akik dühöngtek rá, mint szenvedni 

készülő Istenre, de az emberben, de a testben, mi következik a zsoltárban? 

Ez: Gyermekek nyilai lettek a csapásaik. 

Hol van az a dühöngés? Hol van a kiabáló nép oroszlánordítása: Feszítsd meg, 

feszítsd meg őt!? Hol van az íjat megfeszítők leselkedése? Hát nem gyermekek 

nyilai lettek a csapásaik? Tudjátok, hogyan csinálnak maguknak nádszálból 

nyílvesszőket a gyermekek. Kit sebeznek meg, vagy hogyan sebeznek? Milyen 

kézzel lövik ki, és miféle fegyver az? Gyermekek nyilai lettek a csapásaik. 

 

A zsidók mesterkedései az Úr feltámadását bizonyítják 

15. [9. v.] És elgyengültek fölöttük a nyelveik. – Élesítsék a nyelvüket, mint a 

kardot, erősítsék meg maguknak a gonosz beszédet. Méltán maguknak erősí-

tették meg, mert elgyengültek fölöttük a nyelveik. Lehettek-e erősek Istennel 

szemben? 

Hazudott a gonoszság önmagának – mondja;
3
 és elgyengültek fölöttük a 

nyelveik. Íme, föltámadott az Úr, akit megöltek. 

Átmentek a kereszt előtt, vagy ott álltak, és szemlélték Őt, ahogyan annyival 

korábban jövendölte a zsoltár: Átlyuggatták kezemet és lábamat, megszámlálták 

minden csontomat, ők pedig néztek és szemléltek engem.
4
 

Akkor a fejüket csóválva mondogatták: Ha Isten Fia, szálljon le a keresztről. 

Próbára tették, hogy Isten Fia-e, és úgy találták, hogy nem az, mert csúfoló-

dásukra nem szállt le a keresztről; szerintük akkor lett volna Isten Fia, ha 

leszáll.
5
 Mit gondolsz arról, aki a keresztről nem szállt le, de a sírból 

föltámadott? 
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Tehát mire jutottak? Mert még ha az Úr nem is támadt volna föl, jutottak volna-

e másra, mint a mártírok üldözői? Hiszen a mártírok még nem támadtak föl, és 

üldözőik nem jutottak semmire; mi pedig a még föl nem támadottak születés-

napját ünnepeljük. Hol van a dühöngők tombolása? 

Gyermekek nyilai lettek a csapásaik, és elgyengültek fölöttük a nyelveik. – 

Mennyire jutottak a tervekkel, melyeket kigondolva elenyésztek, hogy még az 

Úr halála és temetése után is őröket állítottak a sírhoz? Mondták ugyanis 

Pilátusnak: „Ez a csaló” – ezzel a névvel illették az Úr Jézus Krisztust szolgái-

nak vigasztalásául, amikor csalóknak nevezik őket –, mondták tehát: „Uram, 

emlékszünk rá, hogy ez a csaló még életében azt állította: »Harmadnapra 

feltámadok!« Rendeld hát el, hogy harmadnapig őrizzék a sírt, nehogy 

odamenjenek tanítványai és ellopják, aztán híreszteljék a nép között: »Feltámadt 

a halálból.« Ez utóbbi csalás rosszabb lenne az előbbinél. Van őrségetek – 

válaszolta Pilátus –, menjetek, őrizzétek, ahogy csak tudjátok! Erre elmentek, 

lepecsételték a követ, és őrséget állítottak a sírhoz.
1
 

Katonákat állítottak őrségbe a sírhoz. Megrendült a föld, az Úr föltámadott; 

olyan csodák történtek a sír körül, hogy az őrségbe állított katonák is tanúskod-

hattak volna róla, ha igazat akartak volna mondani; de a kapzsiság, mely foglyul 

ejtette Krisztus tanítványát, foglyul ejtette a sírt őrző katonákat is. 

Pénzt adunk nektek – mondták: »Mondjátok, hogy éjnek idején, amíg mi alud-

tunk, odajöttek a tanítványai és ellopták.«
2
 Valóban elenyésztek kigondolva a 

terveket.” 

Mit is mondtál, ó boldogtalan ravaszság? Annyira elhagyod a jámbor megfon-

toltság világosságát és elmerülsz a ravaszság mélységében, hogy ezt mondod: 

„Mondjátok, hogy éjnek idején, amíg mi aludtunk, odajöttek a tanítványai és 

ellopták?” Alvó tanúkra hivatkozol; valójában te magad aludtál el, amikor ezt 

kitervelve elenyésztél. 

Ha aludtak, mit láthattak? 

Ha nem láttak semmit, hogyan lehetnek tanúk? 

De elenyésztek kigondolva a terveket; eltávolodtak Isten világosságától, el-

enyésztek a saját terveik kigondolásában; mert amikor semmire sem juthattak 

azzal, amit akartak, valóban elenyésztek – de honnan ez? Odajött az ember és a 

mély szív, és fölmagasztaltatik Isten. 

Ezért miután nyilvánvalóvá lett Krisztus föltámadása, és eljött a Szentlélek, és 

erővel töltötte el a félénk tanítványokat, úgy, hogy most már a haláltól nem félve 

hirdessék azt, amit láttak; miután fölmagasztaltatott Isten a maga fenségében, 

akit a mi gyöngeségünk miatt ítéltek el megalázottan; és amikor megszólaltak az 
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égi harsonák, hogy hirdessék az eljövendő bírót, akit korábban elítélten láttak: 

zavarba jöttek mind, akik látták őket. 

Miután tehát fölmagasztaltatott Isten és hirdetni kezdték Krisztust, látták a 

zsidókat egyes zsidók, látták azokat, akik elenyésztek a terveikben. Azok u-

gyanis látták, hogy a Megfeszített nevében, akit saját kezükkel öltek meg, sok 

csoda történik; a szívükben visszahúzódtak azoktól, akik megátalkodtak a 

gonoszságban, és megundorodtak konokságuktól; üdvösségük kérdésével for-

dultak az apostolokhoz: „Mit tegyünk?” Zavarba jöttek mind, akik látták őket;
1
 

azaz, akik megértették, hogy elgyengültek fölöttük a nyelveik, akik megértették, 

hogy elenyésztek kigondolt gonosz terveikben. Ezek jöttek zavarba. 

 

Az Úr feltámadása megerősíti a tanítványok szívét 

16. [10. v.] És félt minden ember. – Akik nem féltek, nem is voltak emberek. 

Félt minden ember, azaz mindenki, aki használta az eszét, hogy megértse a 

történteket. Ezért akik nem féltek, azokat inkább állatoknak, esztelen barmoknak 

kell nevezni. Ragadozó és ordító oroszlán még mindig az a nép. De félt minden 

ember, azaz akik hinni akartak, akik megremegtek az eljövendő ítélettől. 

És félt minden ember; és hirdették Isten műveit. – Aki ezt mondta: az ellenség 

félelmétől ragadd el a lelkemet, félt minden ember.
2
 Az ellenség félelmétől 

elragadták, de alávetették Isten félelmének. Nem azoktól félt, akik megölik a 

testet, hanem attól, akinek hatalma van a testet is, a lelket is a Gehennára vetni.
3
 

Prédikálták az Urat; mert Péter előbb félt, és az ellenségtől félt. A lelkét még 

nem ragadták el az ellenség elől. Amikor a szolgálólány kérdezte, hogy a 

tanítványok közül való-e, háromszor megtagadta az Urat.
4
 

Az Úr föltámadott, megerősítette az oszlopot; ezután Péter félelem nélkül és 

félelemmel prédikált: már nem azoktól félt, akik megölik a testet, hanem attól 

fél, akinek hatalma van a testet is, a lelket is a Gehennára vetni. 

Félt minden ember; és hirdették Isten műveit. – Az Isten műveit hirdető 

apostolokat ugyanis a papi fejedelmek maguk elé idézték, és megfenyegették 

őket, hogy ne prédikáljanak Jézus nevében. 

És ők mondták: Mondjátok meg nekünk, kinek kell inkább engedelmeskedni? 

Istennek vagy az embereknek?
5
 Mit kérdeztek: Inkább az embereknek vagy 

Istennek? Erre nem válaszolhattak mást, csak azt, hogy inkább Istennek kell 

engedelmeskedni. Az apostolok pedig tudták, mit parancsol Isten, és megvették 
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a fenyegetőző papokat. Mivel tehát félt minden ember, nem félemlítette meg 

őket az ember, és hirdették Isten műveit. 

Ha az ember fél, ember nem félemlítheti meg, mert az embernek attól kell 

félnie, aki emberré teremtette. Attól félj, aki az emberek fölött van, és emberek 

nem fognak megfélemlíteni. Az örök haláltól félj, és nem fogsz törődni a jelen 

halállal. Arra a romolhatatlan gyönyörűségre és maradéktalan nyugalomra 

vágyódj, és a mulandó javakat ígérő egész világot ki fogod nevetni. 

Tehát szeress és félj; szeresd, amit ígér, és félj attól, amivel fenyeget az Isten; 

akkor nem fogsz megromlani attól, amit ígér, és nem fogsz megrettenni attól, 

amivel fenyeget az ember. 

És félt minden ember; és hirdették Isten műveit, és megértették az Ő 

cselekedeteit. 

Mit jelent az, hogy megértették az Ő cselekedeteit? – Ez volt az, ó Uram Jézus 

Krisztus, hogy hallgattál, és mint juhot vezettek vágóáldozatra? És a nyíró előtt 

nem nyitottad meg a szádat, és mi azt gondoltuk, hogy csapások és fájdalmak 

között vagy és ismered a gyöngeséget? Az volt-e, hogy elrejtetted szépségedet, 

te, aki ékesebb vagy az emberek fiainál?
1
 Az volt-e, hogy olyannak látszottál, 

mint akinek nincs szépsége, sem ékessége?
2
 Elviselted a kereszten a 

csúfolódókat: Ha Isten Fia, szálljon le a keresztről.
3
 

Melyik szolgád és szerelmesed, aki talán ismerte hatalmadat, nem kiáltott föl a 

szívében és nem mondta: „Ó, ha most leszállna, még azok is zavarba jönnének, 

akik csúfolják!” 

De nem így történt: meg kellett halnia a halandók miatt, és föl kellett támadnia 

az örökre győzők miatt. Ezt azok, akik le akarták szállítani a keresztről, nem 

értették; de amikor föltámadott, és dicsőségesen fölment a mennybe, akkor 

megértették az Ő műveit. Hirdették Isten műveit, és megértették az Ő 

cselekedeteit. 

 

A mi kincsünk Ő, aki azért teremtett, hogy boldoggá tegyen minket 

17. [11. v.] Örvend majd az igaz az Úrban. – Már nem szomorú az igaz. Amikor 

megfeszítették az Urat, a tanítványok szomorúak voltak; elszomorodva, kese-

regve szétszéledtek, mert úgy gondolták, elveszett a remény. 

Föltámadott; amikor megjelent, szomorúnak találta őket. Fogva tartotta úton 

lévő két tanítványa szemét, hogy föl ne ismerjék, és sóhajtozónak, szomorko-

dóknak látta őket; de fogva tartotta a szemüket, miközben magyarázta az 
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Írásokat, és az Írásokkal mutatta meg, hogy mindennek úgy kellett történnie, 

ahogyan történt. Bizonyította ugyanis az Írásokkal, hogy az Úrnak harmadnapon 

föl kellett támadnia. És hogyan támadt volna föl harmadnapon, ha leszállt volna 

a keresztről? 

Most ti, akik szomorkodtok az úton, hova lennétek, ha a zsidók csúfolódására 

láttátok volna az Urat leszállni a keresztről? Örvendjetek tehát, hogy így befogta 

a zsidók száját. Várjátok ki az orvos tervét: azzal, hogy nem szállt le, azzal, 

hogy akarta, hogy megöljék, elkészítette a gyógyszert. 

Íme, már föltámadott, íme már beszél, de még nem ismerik föl, hogy azután 

annál nagyobb örömmel ismerjenek rá. Végül a kenyértörésben megnyitotta a 

szemüket: fölismerik őt,
1
 örülnek, fölkiáltanak. Örvend majd az igaz az Úrban. 

Újságolják egy keményebbnek: „Láttuk az Urat, föltámadott az Úr!” Ő pedig 

még szomorkodik, nem hisz: Ha csak nem bocsátom kezemet a szegek helyére, 

én nem hiszem – mondja. 

Megérintheti a testet, viszi a kezét, tapint és fölkiált: Én Uram, én Istenem! 

Örvend majd az igaz az Úrban. 

Ezek az igazak tehát örvendeztek az Úrban, mert látták, érintették és hittek; a 

most élő igazak nem örvendeznek az Úrban, mert nem látják, és nem érintik? És 

hol vannak a szavak, melyeket az Úr Tamáshoz intézett: Mivel láttál engem, 

hittél; boldogok, akik nem láttak és hittek?
2
 

Tehát valamennyien örvendjünk az Úrban; a hit szerint valamennyien egy igaz 

legyünk, egy testben valamennyiünknek egy Főnk van, és az Úrban örvendjünk, 

ne önmagunkban, mert a kincsünk nem mi vagyunk magunknak, hanem Ő, aki 

teremtett minket. Ő a mi kincsünk, aki boldoggá tesz minket. 

És senki ne örüljön önmagában, ne bízzon önmagában; senki ne essen kétségbe 

önmaga miatt, sem a másik ember miatt, akinek úgy kell megfogni a kezét, hogy 

társak legyenek a reményben, és ne ő legyen forrása a reménynek. 

 

Isten tudja, mit ad meg neked és mit von meg tőled 

18. Örvend majd az igaz az Úrban, és reménykedik benne, és dicsérni fogják 

mind az egyenes szívűeket. – Mivel az Úr már föltámadott, már fölment a 

mennybe, már megmutatta, hogy van a másik élet; már nyilvánvalóvá vált a 

terve azok előtt, akik elől mély szívvel nem hiába rejtőzött, tudniillik, hogy a 

vére azért ontatott, hogy a megváltottak váltságdíja legyen; mivel mindez 

nyilvánvalóvá vált, mindezt hirdették és hitték az egész ég alatt, örvend majd az 
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igaz az Úrban, és reménykedik benne, és dicsekedni fognak mind az egyenes 

szívűek. 

Kik az egyenes szívűek? – Jaj, testvéreim, mindig mondjuk, és jó, ha tudjátok. 

Kik az egyenes szívűek? – Azok, akik mindazt, amit ebben az életben szenved-

nek, nem értelmetlenségnek tartják, hanem Isten tervének tulajdonítják a gyó-

gyulásukra; és nem a saját igazságosságukban remélnek, azt gondolván, hogy 

igazságtalanul szenvedik, amit szenvednek, vagy hogy igazságtalan az Isten, 

mert nem szenved többet az, aki többet vétkezik. 

Lássátok, testvérek, ezeket gyakran mondjuk. Ér valami, akár a testedben, akár 

családi ügyeidben, elveszítesz valakit a szeretteid közül: ne azokat nézd, akiket 

rosszabbnak tartasz magadnál – mert lehet, hogy igaznak mered mondani 

magadat, de őket rosszabbnak tartod magadnál –, és akiknek ezekben a dolgok-

ban szerencséjük van és nem érik őket csapások; bosszankodsz Isten terve miatt 

és mondod: „Azt gondolod, hogy bűnös vagyok és azért ostorozol: miért nem 

érik csapások azt, akinek annyi bűnéről tudok? Bármennyi rosszat tettem, 

vétettem-e annyit, mint az?” Elhajlott a szíved. 

Milyen jó Izrael Istene – de az egyenes szívűekhez! A te lábod pedig megbotlik, 

mert féltékenykedsz a bűnösökre, látván a bűnösök békéjét.
1
 

Hagyd gyógyítani; tudja, mit tegyen az, aki ismeri a sebet. Nem mást vág föl az 

orvos. És ha kétségbeesel? És ha éppen azért sebez meg, hogy kétségbe ne ess? 

Szenvedd el tehát, bármit szenvedsz egyenes szívvel, mert Isten tudja, mit ad 

meg neked és mit von meg tőled. 

Amit megad neked, annak vigasztalnia kell téged, nem megrontania; amit pedig 

megvon tőled, annak türelmessé kell tennie, nem káromkodóvá. Ha pedig 

káromkodsz, elfordulsz Istentől és magad felé fordulsz: kifordult és elhajolt 

szívű vagy. És ennél még rosszabb, hogy Isten szívét akarod a saját szívedhez 

igazítani, hogy Ő tegye meg azt, amit te akarsz, holott neked kell megtenned azt, 

amit Ő akar. 

Mi történik tehát? El akarod hajlítani Isten mindig egyenes szívét a saját szíved 

rosszaságához? Mennyivel jobb, ha Isten egyenességéhez igazítod a szívedet? 

Nemde erre tanított a te Urad, akinek a szenvedéséről az imént beszéltünk? 

Nemde a te gyöngeségedet hordozta, amikor mondta: Szomorú az én lelkem 

mindhalálig? 
2
 Nemde téged képviselt, amikor mondta: Atyám, ha lehetséges, 

múljék el tőlem ez a kehely?
3
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Mert nem két különböző tisztelet az Atyáé és a Fiúé, hanem a szolga alakjában a 

te szívedet hordozta, hogy példájával tanítsa. Mert a háborgatás mintegy a te 

szívedet érte, mely azt akarta, hogy múljék el az, ami fenyegette, de Isten ezt 

nem akarta. Nem Isten ért egyet a te szíveddel; te érts egyet Isten szívével. 

Halljad az Ő szavát: de ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te, Atyám.
1
 

 

A szívet hozzá kell igazítani Isten egyenességéhez 

19. Dicsérni fogják mind az egyenes szívűeket.  

Mi következik? – Ha dicsérni fogják mind az egyenes szívűeket, akkor el fogják 

ítélni a kifordult szívűeket. 

Két lehetőség áll előtted: válassz, amíg idő van rá. Ha egyenes szívű leszel, jobb 

felől leszel és megdicsérnek. Hogyan? Úgy, hogy gyertek, Atyám áldottai, 

vegyétek az országot, mely nektek készíttetett a világ kezdetétől.
2
 

Ha pedig kifordult szívű leszel, ha gúnyolod Istent, ha kineveted a 

gondviselését; ha azt mondod magadban: „Igazában nem törődik Isten az emberi 

dolgokkal, mert ha törődne velük, lehetne-e olyan gazdag az a gonosztevő, és 

szűkölködnék-e én, az ártatlan?” – akkor kifordult szívű vagy. 

Az ítélet jön, és nyilvánvalóvá fog válni mindaz, ami miatt ezeket teszi Isten; és 

te, aki ebben az életben nem akartad a szívedet Isten egyenességéhez igazítani, 

és nem akartál a jobb oldalra készülni, ahol megdicsérik az összes egyenes 

szívűeket, te a bal oldalon leszel, ahol hallani fogod: Távozzatok az örök tűzre, 

mely az ördögnek és angyalainak készült. 
3
 

„És akkor már soha többé nem lesz idő igazítani a szívet?” – Bizony nem! Tehát 

most igazítsátok, testvérek, most igazítsátok. Ki akadályozza meg? Énekeljük a 

zsoltárt, olvassuk az evangéliumot, megszólal a felolvasó, megszólal a szónok; 

türelmes az Úr: vétkezel és könyörül; újra vétkezel, és újra könyörül, és megint 

vétkezel. Meddig türelmes Isten? Hallod, hogy Isten igazságos is. 

Reszketünk, mert félünk; tanítsatok meg nem félni, és nem fogunk reszketni. De 

jobb, ha Isten félni tanít, mintha bárki ember nem félni tanít. Félt ugyanis 

minden ember, és hirdették Isten műveit. Azok közé számláljon minket Isten, 

akik féltek és hirdették. Mivel félünk, azért hirdetjük nektek, testvérek. 

Látjuk a készségteket, hogy meghalljátok az Igét, és látjuk várakozásaitokat és 

érzéseiteket. Csendes esőt kap a föld, gabonát, ne töviseket teremjen; a gabona 

számára csűrt készítenek, a tövisek számára tüzet. 
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Te tudod, hogyan bánj a földeddel, Isten pedig ne tudná, mit tegyen a 

szolgájával? Édes az eső, mely a bőven termő földre hull, és az is édes, amelyik 

a tövises földre hull. Vajon az esőt vádolhatja az a föld, mely tövist termett? 

Nemde az eső lesz a tanú Isten ítéletekor, és mondja majd: én édesen jöttem 

mindnyájatokra? Tehát te lássad, mit teremsz, és vedd észre, hogy mi készül 

számodra. 

Ha gabonát teremsz, reméld a csűrt; ha töviseket teremsz, a tüzet reméld. De 

még nem jött el sem a csűrnek, sem a tűznek az ideje, tehát most készülj, és nem 

kell félned. 

Krisztus nevében élünk mi is, akik beszélünk, és ti is az Ő nevében éltek, 

akikhez szólunk; nemde most van a helye és most van az ideje a rossz élet 

megváltoztatásának, és az igazodást segítő jó tanácsnak? 

Nemde ha akarod, ma megtörténik? 

Nemde ha akarod, most megtörténik? 

Mit akarsz beszerezni ahhoz, hogy megtedd? 

Miféle csodatévő kenőcsöt keresel? 

Hova akarsz hajózni érte? 

Milyen hajót szerelsz föl érte? 

Íme, miközben beszélek, változtasd meg a szívedet, és megtörténik, amiért oly 

gyakran és oly hosszan kiáltunk, hogy megtörténjék, ami ha nem történik meg, 

örök büntetést von maga után. 
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HATVANNEGYEDIK ZSOLTÁR (65.) 

ELMONDTA KARTHAGÓBAN 412. XII. 26-28-án 

58 ÉVES 21 ÉVES PAP, 17 ÉVES PÜSPÖK 

 

 

1Végig, Dávid zsoltára, a száműzött népből való Jeremiás és Ezekiel éneke, 

amikor elkezdték a kivonulást. 

2Téged illet a himnusz, Isten, a Sionon; 

és neked teljesítik a fogadalmat Jeruzsálemben. 

3Hallgasd meg imádságomat, 

hozzád jön majd minden test. 

4A gonoszok beszédei erőt vettek rajtunk, 

és te megkegyelmezel rosszaságainknak. 

 

5Boldog, akit kiválasztottál és fölvettél; 

a te csarnokaidban fog lakni. 

Betelünk majd a te házad javaival, 

szent a te templomod, csodálatos az igazságosságban. 

6Hallgass meg minket, Isten, üdvözítőnk, 

a föld határainak és a távoli tengernek reménysége. 

 

7Szilárddá teszed a hegyeket erőddel, 

felövezvén magadat hatalommal. 

8Ki fölkavarod a tenger mélyét, 

hullámainak zúgását ki tudja elviselni. 

9Megzavarodnak a nemzetek. 

És félni fognak, 

akik a föld határain laknak, a jeleidtől; 

örülni fogsz a menekülésnek reggel és este. 

 

10Meglátogattad a földet és megrészegítetted; 

sokszorosan meggazdagítottad. 

Isten folyója megtelt vízzel; 

elkészítetted azok eledelét, 

mert ilyen a te előkészületed. 

11Barázdáit részegítsd meg, 

és sokasítsd meg sarjadékait, 

cseppjeidnek örvendeni fognak, amikor kihajtanak. 

 

12Megáldod a te jóságod esztendejének koronáját. 

13És mezeid betelnek bőséggel. 

virulnak a puszta szélei, 
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és ujjongásba öltöznek a dombok. 

14a juhok kosai ujjongásba öltöztek, 

és a völgyek bővelkednek gabonával; 

kiáltozni fognak, mert himnuszt énekelnek. 

 
 

 

 

Tudatosítsuk, hogy fogságban vagyunk és vágyódjunk a szabadulásra 

 

1. Magából a zsoltár címéből föl kell ismernünk a szent prófécia hangját. A 

felirat: Végig, Dávid zsoltára, a száműzött népből való Jeremiás és Ezekiel 

éneke, amikor elkezdték a kivonulást. Nem mindenki számára ismert, hogy mi 

történt atyáinkkal a babiloni száműzetés idején, hanem csak azoknak, akik 

hallgatva vagy olvasva gondosan odafigyelnek a Szentírásra. 

Izrael fogságba ejtett népét Jeruzsálem városából elhurcolták a babiloni 

szolgaságba.
1
 Szent Jeremiás azonban megjövendölte, hogy a nép hetven évvel 

később vissza fog térni a fogságból, és helyre fogja állítani Jeruzsálem városát, 

melyet ő az ellenséges pusztítás után elsiratott.
2
 

Voltak pedig próféták abban az időben a fogságban lévő nép körében, 

Babilonban. Közöttük volt Ezekiel próféta is. A nép pedig várta, hogy leteljen a 

Jeremiás próféta által jövendölt hetven esztendő. A hetven év elmúltával 

helyreállították a lerombolt templomot, és a nép nagy része visszatért a 

fogságból. 

Mivel azonban az Apostol ezt mondja: Mindez előkép a számunkra, a mi 

okulásunkra írták meg, akik a végső időkben élünk,
3
 nekünk is először 

tudatosítanunk kell fogságunkat, majd a szabadulásunkat; meg kell ismernünk 

Babilont, ahol fogságban vagyunk, és Jeruzsálemet, ahova szeretnénk 

visszatérni. 

Ez a két város az Írás szerint valóban két város. Jeruzsálemben azonban most 

zsidók nem laknak. Miután ugyanis megfeszítették az Urat, nagy ostorozás 

büntetése érte őket: kitiltották őket arról a helyről, ahol gonosz szabadossággal 

őrülten rátámadtak az orvosra, szétszórták őket az összes nemzetekbe, és az a 

föld a keresztényeké lett; és beteljesedett, amit az Úr mondott nekik: ezért 

elvétetik tőletek az ország, és olyan nemzetnek adatik, mely igazságot 

cselekszik.
4
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Amikor pedig ennek a városnak a fejedelmei látták, hogy nagy sokaság megy a 

csodatévő és a mennyek országát hirdető Úr után, ezt mondták: Ha hagyjuk Őt, 

mind utána mennek, azután jönnek a rómaiak és elveszik tőlünk a helyet is, a 

nemzetet is.
1
 Nehogy elveszítsék a helyet, megölték az Urat, és azért veszítették 

el, mert megölték. 

Ez a földi város a mennyekben lévő örök város árnyéka volt, de amikor 

nyilvánvalóbban hirdetni kezdték azt, amit jelzett, a jelző árnyék elvettetett; 

ezért nincs benne most templom, melyet az Úr eljövendő testének képmásaként 

építettek. 

Őrizzük a fényt, az árnyék elmúlt, mégis bizonyos fogságban vagyunk: ameddig 

testben élünk, mondja, távol járunk az Úrtól.
2
 

 

Jeruzsálem és Babilon két szellemi város előképe. 

Az Atya leveleket küldött nekünk, száműzötteknek. 

2. És nézzétek csak e két várost, Babilont és Jeruzsálemet. Babilon annyit jelent, 

mint zűrzavar, Jeruzsálem pedig a Béke látomása. Most figyeljetek a Zűrzavar 

városára, hogy megérthessétek a Béke látomását; azt elviselhessétek, erre 

vágyódhassatok. 

Miről lehet fölismerni ezt a két várost? Vajon most szét tudjuk-e választani 

ezeket egymástól? Keverednek, és az emberi nem eredetétől kezdődően 

vegyesen léteznek egészen a világ végéig. 

Jeruzsálem Ábellel kezdődött, Babilon Kainnal; a városok épületei csak később 

emelkedtek. Jeruzsálem a jebuzeusok földjén állt, mert korábban Jebusnak 

nevezték;
3
 A jebuzeusok nemzetét akkor űzték el belőle, amikor Isten népe 

kiszabadult Egyiptomból és bevonult az Ígéret Földjére. 

Babilont a perzsák területének belsejében alapították, és hosszú időre egyéb 

nemzetek fejévé emelkedett. 

Tehát ezt a két várost meghatározott időben alapították, hogy az egykor 

elkezdődött két város képeként mindvégig megmaradjanak ebben a világban, de 

a végén szétválasszák őket. 

Tehát hogyan tudjuk őket most megmutatni, amikor keveredve vannak? Akkor 

majd, amikor egyeseket jobbra, másokat balra fog állítani, az Úr megmutatja: 

Jeruzsálem jobbról, Babilon balról fog állni. 
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Jeruzsálem ezt fogja hallani: Gyertek, Atyám áldottai, vegyétek az országot, 

mely nektek készíttetett a világ kezdetétől. 

Babilon pedig ezt hallja majd: Távozzatok az örök tûzre, mely az ördögnek és 

angyalainak készült. 
1
 

Mégis tudunk valamit felhozni, amennyiben az Úr ajándékba adja, amivel a 

jámbor hívők most is meg tudják különböztetni Jeruzsálem polgárait Babilon 

polgáraitól. 

Ezt a két várost két szerelem alkotja: Jeruzsálemet az Isten iránti szerelem, 

Babilont a világ iránti szerelem alkotja. 

Kérdezze meg tehát magát mindenki, hogy mit szeret, és rájöhet, hogy melyik 

városból való; és ha Babilon polgárának találná magát, irtsa ki a bűnös vágyat, 

és ültesse el a szeretetet; ha pedig Jeruzsálem polgárának találja magát, 

türelemmel viselje a fogságot, és remélje a szabadságot. 

Ugyanis a szent anya, Jeruzsálem sok polgárát Babilon bűnös vágyai romlásban 

tartják fogva, és a vágyak romlottsága miatt mintegy babiloni polgárokká váltak; 

most is sokan vannak így, és utánunk is, ebben a földi életben sokan lesznek 

ilyenek; de az Úr, Jeruzsálem alapítója tudja, kiket rendelt eleve jeruzsálemi 

polgárokká, akikről látja, hogy még az ördög uralma alatt vannak, ezért meg kell 

váltani őket Krisztus vérével; ismeri őket, mielőtt azok ismernék magukat. Tehát 

ennek az előképnek a birtokában éneklik ezt a zsoltárt. 

Ennek a zsoltárnak a címében szerepel két próféta is, akik abban az időben 

fogságban voltak, Jeremiás és Ezekiel, és énekeltek valamit, amikor elkezdték a 

kivonulást. 

Az kezd kivonulni, aki szeretni kezd. Sokan ugyanis titokban vonulnak ki, és a 

kivonulók lába a szív érzülete; mégpedig Babilonból vonulnak ki. 

Mit jelent az, hogy Babilonból? – Azt jelenti, hogy a zűrzavarból. 

Hogyan lehet kivonulni Babilonból, azaz a zűrzavarból? – Úgy, hogy akik 

korábban a hasonló bűnös vágyaktól össze voltak keveredve, kezdenek 

különbözni a szeretet hatására; és mivel már különböznek, nincsenek 

összekeveredve. Jóllehet testileg még elvegyülnek a többiek között, a szent vágy 

azonban már elkülöníti őket; és a testi elvegyülés miatt még nem vonultak ki, a 

szív érzülete miatt azonban elkezdték a kivonulást. 

Tehát halljuk már, testvérek; halljuk és énekeljük, és vágyódjunk a városba, 

melynek a polgárai vagyunk. Miféle örömökről énekelnek nekünk? Hogyan 

alakul ki bennünk újra városunk szerelme, amelyről hosszú vándorlásunk alatt 

elfeledkeztünk? 
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De a mi Atyánk leveleket küldött nekünk onnan, kikézbesítette nekünk Isten az 

Írásokat, és ezen levelek fölébresztik bennünk a visszatérés vágyát, mert ha 

vándorlásunkat szeretjük, az ellenség felé fordulunk, és hátat fordítunk a 

hazának. Mit is énekelünk tehát itt? 

 

A reményünket horgonyként vetettük előre az ígéret földjébe 

3. [2. v.] Téged illet a himnusz, Isten, a Sionon. – Az a haza a Sion; Sion 

ugyanaz, mint Jeruzsálem, és ennek a névnek a jelentését már tudnotok kell. 

Ahogyan Jeruzsálem azt jelenti, hogy Béke látomása, úgy Sion azt jelenti, hogy 

Szemlélés, azaz látás és szemlélődés. Valami nagy látványra kapunk ígéretet: ez 

a látvány maga Isten, aki a várost alapította. A szép és ékes városnak mennyivel 

szebb az alapítója! 

Téged illet a himnusz, Isten – mondja. 

De hol? – A Sionon; Babilonban nem illet. 

Ugyanis mindaz, aki kezd megújulni, a szívével már Jeruzsálemben énekel, 

ahogyan az Apostol mondja: A mi forgolódásunk az égben van.
1
 Mert a testben 

járva – mondja – nem a test szerint harcolunk.
2
 A vágyunkkal már ott vagyunk, 

a reményt, mint valami horgonyt, abba a földbe vetettük, nehogy ebben a 

tengerben háborgatások közepette hajótörést szenvedjünk. 

Amint tehát egy lehorgonyzott hajóról helyesen mondjuk, hogy már partot ért; 

még hánykolódik, de bizonyos értelemben a szelekkel és viharokkal szemben 

már kikötött; ha zarándokságunk kísértéseivel szemben a reményünk abban a 

mennyei Jeruzsálemben van megalapozva, nem engedi, hogy sziklákhoz 

csapódjunk. 

Aki tehát ezzel a reménnyel énekel, ott énekel; tehát mondja: Téged illet a 

himnusz, Isten, a Sionon. A Sionon, nem Babilonban. 

De most még itt vagy Babilonban? Igen – mondja – itt vagyok; ez a szerető és 

ez a város; itt vagyok, de testtel, nem szívvel. 

Mivel pedig két dolgot mondtam, hogy testtel vagyok itt, nem szívvel: onnan 

éneklek, nem innen; mert nem testtel éneklek, hanem szívvel. A megszólaló 

testet ugyan hallják Babilon polgárai is, a szív hangját azonban Jeruzsálem 

alapítója hallja. 
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Ezért mondja az Apostol a polgárokat szerelmes énekekre és abba a szépséges 

városba, a Béke látomásában való visszatérés vágyára buzdítva: Énekeljetek és 

zsoltározzatok szívetekben az Úrnak.
1
 

Mit jelent az, hogy szívetekben énekeljetek? – Azt jelenti, hogy ne arról 

énekeljetek, ami által Babilonban vagytok, hanem arról énekeljetek, ami által 

odafönn vagytok. 

Tehát téged illet a himnusz, Isten, a Sionon. – A Sionon illet téged a himnusz, 

nem Babilonban. Akik Babilonban énekelnek, azok Babilon polgárai, és nem 

illő módon énekelnek himnuszt Istennek. Halljad az Írás szavát: Nem szép a 

dicséret a bűnös szájában.
2
 Téged illet a himnusz, Isten, a Sionon. 

 

Minden, ami bennünk halandó,  változzon áldozattá az Úrnak 

4. És neked teljesítik a fogadalmat Jeruzsálemben. – Itt teszünk fogadalmat, és 

jó, hogy itt teljesítjük. 

Kik azok, akik itt fogadalmat tesznek, és nem teljesítik? – Azok, akik nem 

tartanak ki mindvégig abban. amit fogadtak. Ezért mondja egy másik zsoltár: 

Tegyetek fogadalmakat, és teljesítsétek Uratoknak, Isteneteknek.
3
 

És neked teljesítik a fogadalmat Jeruzsálemben. – Ugyanis ott fogunk 

beteljesedni, azaz az igazak föltámadásában válunk hiánytalanná; ott fog 

teljesedni egész fogadalmunk, nem csak a lélek, hanem a már nem romlandó test 

is, mert már nem Babilonban lesz, hanem átváltozott mennyei test lesz. 

Milyen változásra kaptunk ígéretet? – Mert valamennyien föl fogunk támadni – 

mondja az Apostol –, de nem fogunk mindnyájan elváltozni. Azokról pedig, akik 

elváltoznak, ezt mondja: Hirtelen, egy szempillantás alatt, a végső 

harsonaszóra; mert az megszólal, és a halottak feltámadnak romlatlanul, azaz 

épségben, és elváltozunk. 

Hogy ez az elváltozás milyen lesz, elmondja a folytatásban: Ennek a 

romlandónak magára kell öltenie a romlatlanságot, és ennek a halandónak 

magára kell öltenie a halhatatlanságot; amikor pedig ez a romlandó magára 

öltötte a romlatlanságot, és az a halandó magára öltötte a halhatatlanságot, 

akkor teljesedik az Írás szava: A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te 

fullánkod?
4
 

Most ugyanis, miután elménk elkezdett megújulni amiatt, hogy Jeruzsálembe 

vágyakozunk, a romlandó testből sok támadás ér bennünket. melyek meg fognak 
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szűnni, amikor majd a győzelem elnyeli a halált. Győzni fog a béke, és vége lesz 

a háborúnak. 

Amikor pedig a béke győzni fog, az a város fog győzni, amelyet a béke 

látomásának nevezünk. Tehát akkor a halál részéről nem lesz semmiféle 

támadás. 

Most mennyit küszködünk a halállal! Ezért vannak a testi gyönyörűségek, 

melyek tilalom ellenére is sok mindenre késztetnek, melyekkel nem értünk 

egyet, de a tiltakozás ellenére is küszködünk. 

Először tehát a testi kívánság, mert követtük, vezetett bennünket; később, 

amikor már vonakodtunk, vonzott; végül miután kegyelmet kaptunk, már nem 

vezet, nem is vonz, de még mindig viaskodik velünk; a viaskodást követi a 

győzelem. Most még ha támad is, ne hagyd magad legyőzni; a végén, amikor a 

győzelem majd elnyeli a halált, a támadás is véget ér. Mit is mondott? – Utolsó 

ellenségként a halál semmisül meg.
1
 

Teljesítem a fogadalmamat. Miféle fogadalmat? – Mint valami holokausztot. 

Holokausztról ugyanis akkor beszélünk, amikor valamit a tűz egészen elemészt; 

egészen elégő áldozat az, amelyik teljesen megsemmisül; ilyen a tömjénáldozat. 

A tömjén ugyanis teljesen elég. 

Ragadjon el tehát minket a tűz, az isteni tűz Jeruzsálembe; kezdjünk égni a 

szeretettől míg el nem hamvad minden, ami halandó, és ami szembeszegült 

velünk, váljon áldozattá az Úrnak. 

Ezért mondja másutt: Tégy jót, Uram, Sionnal, jóakaratod szerint, hogy 

fölépüljenek Jeruzsálem falai. Akkor majd megkapod az igazságosság áldozatát, 

a fölajánlásokat és az egészen elégő áldozatokat.
2
 

Téged illet a himnusz, Isten, a Sionon; és neked teljesítik a fogadalmat 

Jeruzsálemben. – Itt most tegyük föl a kérdést: Vajon nem ennek a városnak a 

királyáról van-e szó, a mi Urunkról és Üdvözítőnkről, Jézus Krisztusról; 

énekeljünk tehát mindaddig, amíg nagyobb világosságra nem jutunk. 

Mert már mondhatnám, hogy Ő az, akinek mondjuk: Téged illet a himnusz, 

Isten, a Sionon; és neked teljesítik a fogadalmat Jeruzsálemben. De ha 

mondanám, inkább nekem hinnétek, mint az Írásnak, és ezért nekem talán nem 

hinnétek el. 
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Minden emberfajtából összegyűlnek Krisztushoz 

5. [3. v.] Hallgasd meg – mondja – imádságomat, hozzád jön majd minden test. 

– Az Úr is mondja, hogy neki adatott a hatalom minden test fölött.
1
 Tehát már 

kezd megjelenni az a Király, amikor azt mondja: hozzád jön majd minden test. 

Miért megy hozzá minden test? – Azért mert testet öltött magára. 

Hogyan jön minden test? – Úgy, hogy szűzi méhből öltötte magára a zsengét, és 

a zsenge után következnek a többiek, hogy megtörténjék az egészen elégő 

áldozat. 

Tehát miért minden test? – Azért, mert minden ember. 

És miért minden ember? Vajon mindazokról jövendől, akik majd hinni fognak 

Krisztusban? Vajon a sok gonoszról is, akik el lesznek ítélve? Vajon a sok nem 

hívőről is, aki hitetlenségében hal meg? Tehát hogyan kell értenünk azt, hogy 

hozzád jön majd minden test? 

Azt mondta, hogy minden test, azaz mindenfajta test: Mindenfajta testből jönnek 

majd hozzád. 

Mit jelent az, hogy mindenfajta testből? 

Vajon jönnek a szegények és nem jönnek a gazdagok? 

Jönnek az alacsonysorsúak és nem jönnek a rangosak? 

Jönnek a tudatlanok és nem jönnek a tudósok? 

Jönnek a férfiak és nem jönnek a nők ? 

Jönnek az urak és nem jönnek a szolgák? 

Jönnek az öregek és nem jönnek a fiatalok? 

Vagy jönnek az ifjak és nem jönnek serdülők? 

Jönnek a serdülők és nem jönnek gyermekek? 

Jönnek a gyermekek és nem hozzák a kisdedeket? 

Végül vajon jönnek a zsidók (mert közülük valók voltak az apostolok, közülük 

való a sok ezer először áruló, azután hívő), és nem jönnek görögök? 

Vagy jönnek a görögök és nem jönnek rómaiak? 

Vagy jönnek a rómaiak és nem jönnek barbárok? 

És ki számlálja meg az összes nemzetet, akik jönnek ahhoz, akinek ezt mondták: 

Hozzád jön majd minden test? Hallgasd meg imádságomat, hozzád jön majd 

minden test. 

                                         
1
Vö. Jn 17,2. 



 79 

Krisztus pap és áldozat, felajánló és felajánlás. 

A Mózes arcát takaró fátyolról. 

6. [4. v.] A gonoszok beszédei erőt vettek rajtunk, 

és te megkegyelmezel rosszaságainknak. 

Mit jelent ez, hogy a gonoszok beszédei erőt vettek rajtunk, 

és te megkegyelmezel rosszaságainknak? – Azt jelenti, hogy ezen a földön 

születtünk, és rossznak találtuk azokat, akiket beszélni hallottunk. 

Segítsen engem Szeretetreméltóságtok szándéka, hogy ki tudjam fejteni azt, 

amit gondolok. Ugyanis minden ember bárhova születik, annak a földnek, vagy 

környéknek, vagy városnak a nyelvét tanulja meg, a hely szokásai és élete itatja 

át. Mit tehetne egy pogányok között született gyermek, hogy ne tisztelje a követ, 

hiszen ennek tiszteletére nevelik a szülei? Tőlük hallotta az első szavakat, ezt a 

tévedést az anyatejjel szívta magába; és mivel akik beszéltek hozzá, idősebbek 

voltak, és a beszélni tanuló gyermek még csecsemő volt, tehetett-e mást ez a 

kicsi, mint hogy a nagyobbak tekintélyét követte, és azt tartja jónak, amit azok 

dicsérnek? 

Tehát a később Krisztushoz tért nemzetek, emlékezve szüleik rosszaságaira, már 

azt mondják, amit Jeremiás próféta mondott: Atyáink valójában hazugságot 

tiszteltek, hiábavalóságot, ami nem használt nekik.
1
 Amikor tehát már ezt 

mondják, elhagyják vétkes szüleik véleményeit és káromlásait. 

Mivel pedig azoknak, akik meggyőztek ilyen véleményekről és káromlásokról, 

annál nagyobb tekintélyt kellett tulajdonítani, minél idősebbek voltak, aki 

Babilonból már vissza akart térni Jeruzsálembe, vallomást tesz és mondja: „A 

gonoszok beszédei erőt vettek rajtunk. Rosszra tanítottak minket, Babilon 

polgáraivá tettek, elhagytuk a Teremtőt, teremtményt imádtunk; elhagytuk azt, 

aki minket alkotott, és kezünk alkotását imádtuk. Mert a gonoszok beszédei erőt 

vettek rajtunk, de nem nyomorítottak meg bennünket.” 

Miért? – Azért, mert te megkegyelmezel rosszaságainknak. 

Figyeljen Szeretetreméltóságtok! 

Te megkegyelmezel rosszaságainknak – ezt csak egy valamit fölajánló papnak 

mondják, amivel az kiengeszteli a rosszaságot és kegyelmet nyer neki. A 

rosszaság ugyanis akkor nyer kegyelmet, amikor Isten megkegyelmez neki. 

Mit jelent az, hogy Isten megkegyelmez a rosszaságnak? – Azt jelenti, hogy 

megbocsátja és tudatlanba veszi. De hogy Istentől bocsánatot nyerjünk, a 

megkegyelmezés valami áldozat által történik. 
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Van tehát az Úr Istentől küldött papunk, aki tőlünk vette azt, amit az Úrnak 

fölajánlhat, ezt neveztük a Szűz méhéből való test szent zsengéjének. Ezt az 

egészen elégő áldozatot ajánlotta föl Istennek; kitárta karját a kereszten, hogy 

mondja: Szálljon föl az én imádságom, mint a tömjénfüst a te színed elé. 

Kezemnek fölemelése legyen esti áldozat.
1
 

Miként tudjátok, az Úr estefelé függött a kereszten;
2
 és a mi rosszaságaink 

kegyelmet nyertek, különben fölemésztettek volna minket. 

A gonoszok beszédei erőt vettek rajtunk: Jupiter, Saturnus és Mercurius 

prédikátorai vezettek minket – a gonoszok beszédei erőt vettek rajtunk. 

De mit teszel? – Megkegyelmezel rosszaságainknak. 

Te vagy a pap, te vagy a vágóáldozat; te vagy a felajánló és felajánlás. Ő az a 

pap, aki belépve a függönyön át, egyedül van ott azok közül, akik testet viseltek 

és közbenjár értünk.
3
 

Ennek előképeként abban az első népben és abban az első templomban egy pap 

lépett be a Szentek Szentjébe, a nép pedig odakint állt; és az, aki egyedül 

léphetett be a függöny mögé, áldozatot ajánlott föl a kívülálló népért.
4
 

Ha helyesen értjük, a lélek elevenít, ha nem értjük, a betű öl. Az imént, amikor 

olvasták az Apostolt, hallottátok: A betű öl, a lélek pedig elevenít.
5
 Ugyanis a 

zsidók nem tudták, hogy mi történik abban a népben, de most sem tudják. Róluk 

mondja: Ameddig Mózest olvassák, fátyol borítja a szívüket.
6
 Itt a fátyol kép; de 

ha elvétetik a kép, megjelenik majd bennük az igazság. De mikor vétetik le a 

fátyolkép? Halljad az Apostolt: amikor pedig átmégy az Úrhoz, levétetik a 

fátyol.
7
 Amíg tehát át nem mennek az Úrhoz, amíg Mózest olvassák, fátyol 

borítja a szívüket. 

Ettől a titoktól ragyogott egykor Mózes arca annyira, hogy Izrael fiai nem tudtak 

arcába tekinteni
8
 (az imént hallottátok, amikor olvasták); és fátyol volt a beszélő 

Mózes arca és a szavait hallgató nép között. A fátyolon keresztül hallották a 

szavakat, az arcot nem látták. 

És mit mond az Apostol? Azt, hogy Izrael fiai nem tudtak Mózes arcába 

tekinteni. Nem tekintettek – mondja – egészen végig. 
9
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Mit jelent az, hogy egészen végig? – Azt jelenti, hogy egészen addig, amíg 

megértik Krisztust. Az Apostol ugyanis ezt mondja: A törvény vége ugyanis 

Krisztus minden hívő megigazulására; 
1
 Mózes arca, az ő testi és halandó arca 

ragyogott ugyan, de ez a ragyogás tartós, vagy örökkévaló lehetett-e? A 

halálakor ugyanis minden bizonnyal megszűnt. A mi Urunk Jézus Krisztus 

dicsőségének ragyogása azonban örökkévalóság. Az az ideig tartó előkép volt, 

az pedig, amit az előkép jelzett, igazság. Olvassák tehát, és nem értik Krisztust; 

a szándékuk nem ér egészen végig, mivel az eléje tett fátyol megfosztja őket a 

belső ragyogás látásától. 

És lásd meg itt a fátyol alatt Krisztust. Maga a mi Urunk Jézus Krisztus mondja: 

Ha Mózesnek hinnétek, nekem is hinnétek, mert ő rólam írt. 
2
 

Miután azon esti áldozat által kegyelmet nyertek a bűneink és rosszaságaink, 

átmegyünk az Úrhoz és elvétetik a fátyol; ezért miután az Urat megfeszítették, a 

templom függönye kettéhasadt.
3
 

Hallgasd meg imádságomat, hozzád jön majd minden test. 

A gonoszok beszédei erőt vettek rajtunk, és te megkegyelmezel 

rosszaságainknak. 
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Isten nem a szakadásokat és eretnekségeket, 

hanem a katolikus egységet veszi fel 

7. [5–6. v.] Boldog, akit kiválasztottál és fölvettél. – Ki az, akit kiválasztott és 

fölvett? Valaki, akit a mi Üdvözítőnk, Jézus Krisztus választott ki? Vagy Ő 

maga test szerint mint ember választatott ki és vétetett föl? 

Mintha Isten Igéjének mondaná, aki kezdetben volt, miként az evangélista 

mondja: Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige; mert 

Isten Igéje Istennek Fia, akiről ezt is mondja: Mindenek általa lettek, és nélküle 

semmi sem lett, ami lett; 
1
 hogy neki mint Isten Fiának mondja, mert Ő a mi 

papunk, aki később testet vett magára: Boldog, akit kiválasztottál és fölvettél, 

azaz boldog az az ember, akit magadra öltöttél, aki időben kezdett létezni, aki 

asszonytól született, mint annak temploma, aki mindig létezik és öröktől fogva 

volt. 

Vagy inkább maga Krisztus vett föl valaki boldogot, és nem többes számban, 

hanem egyes számban beszél róla, ugyanis egyet vesz föl, mert az egységet 

veszi föl? A szakadásokat nem veszi föl, az eretnekségeket nem veszi föl; 

sokaságot csináltak magukból, nem azt az egyet alkotják, ami fölvétetik. Akik 

pedig megmaradnak egységben Krisztussal és az ő tagjai, bizonyos értelemben 

egy férfit alkotnak, akiről az Apostol ezt mondja: Amíg mindnyájan el nem 

jutunk az Isten Fia megismerésére, a tökéletes férfikorra Krisztus 

nagykorúságának mértéke szerint.
2
 Így tehát egy férfi vétetik föl, akinek a feje 

Krisztus, mert a férfi feje Krisztus.
3
 

Ő az a boldog férfi, aki nem ment el a gonoszok tanácsában,
4
 és a folytatás, amit 

a zsoltáros mond: ő az, akit fölvesznek. Nem idegen tőlünk: a tagjai vagyunk, 

egy fő vezérel, egy lélek éltet valamennyiünket, egy hazába vágyódunk 

mindannyian. 

Lássuk tehát, hogy amit Krisztusnak mond, vajon ránk is vonatkozik-e, és 

rólunk is mondja-e? Kérdezzük meg a lelkiismeretünket, vizsgáljuk meg azt a 

szeretetet, és ha még kicsinyke, és az imént született (mert lehet, hogy valakiben 

épp most csírázott ki), gondosan gyomlálja ki a mellette sarjadó töviseket, azaz 

a világi gondokat, nehogy a szent sarjat megfojtsák. 

Boldog, akit kiválasztottál és fölvettél. Legyünk Őbenne és fölvétetünk, legyünk 

Őbenne és kiválasztottak leszünk. 
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A mennyei Jeruzsálem kimondhatatlan javai. 

Az igazságosság szépségéről. 

8. És mit fog nekünk adni? 

A te csarnokaidban fog lakni – mondja. Ez az a Jeruzsálem, melynek azok 

énekelnek, akik elkezdtek kiköltözni Babiloniából: a te csarnokaidban fog lakni. 

Betelünk majd a te házad javaival. – Melyek Isten házának javai?  

Testvérek, képzeljünk el magunknak egy gazdag házat: mi minden van ott 

fölhalmozva, milyen bőség van benne, milyen sok arany és ezüst edénye van; 

hány család él benne, mily nagy a jószágok száma; végül maga a ház mennyire 

gyönyörködtet festményekkel, márványozással, kazettás mennyezetekkel, 

oszlopokkal, udvarokkal, kamrákkal; vágyódunk is az ilyenekre, de ez még 

Babilónia zűrzavarából való. 

Szabadulj meg mindezen vágyaktól, ó Jeruzsálem polgára; szabadulj meg! Ha 

haza akarsz térni, ne élvezd a fogságot. De hiszen már el is kezdted a 

kiköltözést, ne nézz hátra, ne rekedj meg az úton. Még vannak ellenségek, akik 

próbálnak meggyőzni a fogságról és a vándorlásról, de már ne vegyenek erőt 

rajtad a gonoszok beszédei. Isten házába vágyakozzál és az ő házának javaira 

vágyakozzál, de ne olyan javakra, melyeket a saját házadnak vagy a szomszédod 

házának vagy pártfogód házának szoktál kívánni. Az Ő házának java valami 

más. 

Nekünk kell-e elmondanunk, hogy melyek az Ő házának javai? Ő maga mondja 

el, aki Babiloniából kiköltözve énekli: Betelünk majd a te házad javaival. 

Melyek ezek a javak? – A szívünk esetleg az arany, az ezüst és a többi 

drágaságok felé fordul, de ne ilyeneket keress, ezek lenyomnak, nem 

fölemelnek. 

Így tehát már annak a Jeruzsálemnek a javairól, az Úr azon házának javairól, az 

Úr azon templomának javairól gondolkodjunk, mert amik az Úr házához 

tartoznak, azok alkotják az Úr templomát. 

Betelünk majd a te házad javaival; szent a te templomod, csodálatos az 

igazságosságban. Ezek ennek a háznak a javai. 

Nem azt mondta: a te szent templomod csodálatos az oszlopokban, a 

márványozásban, az aranyozott tetőkben, hanem: csodálatos az 

igazságosságban. 

Van külső szemed, mellyel láthatod a márványozást és aranyozást; belül van az 

a szem, amellyel az igazságosság szépsége látható. 



 84 

Betelünk majd a te házad javaival, szent a te templomod, csodálatos az 

igazságosságban. Mondom: belül van az a szem, amellyel látható az 

igazságosság szépsége.  

Ha az igazságosságnak nincs szépsége, miért szeretik az igaz öreget? Van-e 

valami a testében, ami gyönyörködtetné a szemet? A végtagjai meggörbültek, az 

arca ráncos, a haja ősz, gyöngeséggel és panaszokkal teljes. De ha ez a 

megrokkant öreg a szemedet nem is gyönyörködteti, a füledet talán igen: de 

milyen hanggal? Milyen énekkel? Ha fiatal korában szépen énekelt is, idővel 

minden elvész. Vagy talán élvezi a füled a szavait, melyeket fogatlan szájával 

hebeg? És mégis, ha igaz ember, ha más javaira nem vágyakozott, ha 

vagyonából adakozik a rászorulóknak, ha jóra int és helyesen gondolkodik, ha 

igazán hisz, ha kész arra, hogy az igaz hitért megrokkant tagjait föláldozza, 

hiszen sok öreg vértanú is volt, miért szeretjük őt? Mi jót látunk benne testi 

szemünkkel? – Semmit. 

Van tehát valami szépsége az igazságosságnak, melyet a szív szemével látunk, 

és szeretjük és lángra lobbanunk tőle; Ezt szerették meg annyira az emberek a 

vértanúkban, amikor vadállatok marcangolták őket. Ugye amikor vér borította el 

őket, és a vadállatok karmai széttépték a testüket, a szem csak iszonyatos dolgok 

látott? Mi más szerethető volt ott, ha nem az igazságosság sértetlen szépsége a 

szétmarcangolt testekben. 

Ezek Isten házának javai, ezekkel készülj jóllakni. De hogy jóllakhass velük, 

amikor majd megérkezel, a vándorlás közben erre kell éhezned és szomjaznod; 

erre szomjazz, erre éhezz, mert ezek Isten házának javai. 

Hallgasd azt a királyt, akinek ezeket mondják, aki azért jött, hogy téged újra 

haza vezessen, és önmagát tette utaddá.
1
 Mit is mond? – Boldogok, akik éhezik 

és szomjazzák az igazságot, mert őket majd jóllakatják.
2
 

Szent a templomod, csodálatos az igazságosságban. – És testvérek, magát a 

templomot se gondoljátok magatokon kívülinek. Szeressétek az igazságosságot, 

és ti magatok vagytok Isten temploma. 

 

A tenger ennek a gonosz világnak a képe. 

Örüljünk, hogy a hit hálójában úszunk. 

9. Hallgass meg minket, Isten, üdvözítőnk. – Most föltárja, milyen Istenről 

beszél. A szó szoros értelmében az Úr Jézus Krisztus az üdvözítő. Most 

világosabbá válik, kiről is mondta: Hozzád megy minden test. 
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Hallgass meg minket, Isten, üdvözítőnk, Hozzád megy minden test. – Az az egy 

férfi, akit fölvesznek Isten templomába, több is, meg egy is. Egy személyben 

mondta: hallgasd meg, Isten, a könyörgésemet;
1
 és mivel ez az egy többekből 

áll, most ezt mondja: Hallgass meg minket, Isten, üdvözítőnk. Halljad csak, hogy 

már nyíltabban beszél róla: Hallgass meg minket, Isten, üdvözítőnk, a föld 

határainak és a távoli tengernek reménysége. 

Íme, ezért mondta: Hozzád megy minden test. Mindenfelől jönnek. A föld 

minden határának reménye: nem egy szeglet reménye, nem egyedül Júdea 

reménye, nem csak Afrika reménye, nem Pannónia reménye, nem Kelet vagy 

Nyugat reménye, hanem a föld minden határáé és a távoli tengeré, egészen a 

föld széléig. A távoli tengerben is és azért távoli, mert tenger. 

A tenger ugyanis ennek a világnak, ennek a sótól keserű, viharoktól háborgó 

világnak a képe, amelyben a perverz és gonosz kívánságok miatt az emberek 

olyanok, mint az egymást fölfaló halak. 

Figyeld ezt a gonosz tengert, ezt a keserű, vadul hullámzó tengert; figyeld 

milyen emberekkel van tele. 

Aki örökségre vár, nemde a másik halálát várja? 

Aki nyereségre vágyik, nemde a másik kárát akarja? 

Mily sokan akarnak fölemelkedni mások letiprásával! 

Mily sokan akarják megszerezni mások javait! 

Hogyan nyomják el egymást, és nyelik el azt, akit lehet! 

És amikor egy nagyobb hal elnyelte a nála kisebbet, őt magát elnyeli a nála 

nagyobb. Ó te gonosz hal, zsákmányt akarsz a kicsiből, és prédája leszel a 

nagynak. 

Ezek naponta történnek, a szemünk előtt, látjuk ezeket, riadjunk vissza tőlük. 

Ne ezt tegyük, testvérek, mert Ő a föld határainak reménye. Ha nem ő volna a 

remény a távoli tengeren is, nem mondta volna a tanítványainak: emberek 

halászaivá teszlek titeket.
2
 

Miután a hit hálójával már megfogtak minket a tengerben, örüljünk neki, hogy a 

hálón belül úszunk; mert ez a tenger még háborog, de a hálót, amellyel 

megfogtak a part felé vonják. A part a tenger vége, tehát megérkezés a világ 

végéhez. 

Közben a hálón belül erkölcsösen éljünk, testvérek, nehogy elszakítva a hálót, 

kimenjünk belőle. Mert sokan vannak, akik elszakították a hálót, szakadást 

támasztottak és kimentek, mondván, hogy nem tudják elviselni a hálón belüli 
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rossz halakat; ők maguk lettek rosszá, miután azt mondták, hogy nem tudják 

elviselni őket. A háló ugyanis jó és rossz halakat egyformán megfog. 

Az Úr mondja: Végül hasonlít a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, 

amely mindenféle halat összefog. Amikor megtelik, partra húzzák, nekiülnek, és 

a javát edényekbe válogatják, a hitványát pedig kiszórják. Így lesz a világ végén 

is. Megmutatja a partot, megmutatja a tenger szélét. Elmennek az angyalok, 

aztán kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és tüzes kemencébe vetik őket. 

Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.
1
 

Rajta, Jeruzsálem polgárai, akik a hálón belül vagytok és jó halak vagytok, 

viseljétek el a rosszakat; ne szakítsátok el a hálót, mert a tengerben együtt 

vagytok velük, de nem lesztek együtt az edényekben. Mert ő a föld határainak 

reménye, ő a remény a távoli tengeren is. A távolban, mert a tengeren is. 

 

10. [7. v.] Szilárddá teszed a hegyeket erőddel – nem azok erejével. Felkészítette 

ugyanis a nagy prédikátorokat, és azokat nevezte hegyeknek, akik önmagukban 

alacsonyak [alázatosak], őbenne magasak. 

Szilárddá teszed a hegyeket erőddel. – Mit mond e hegyek egyike? Magunkban 

már a halálos ítéletet is elfogadtuk, hogy ne magunkban bízzunk, hanem 

Istenben, aki feltámasztja a halottakat. 
2
 

Aki magában bízik, és nem bízik Krisztusban, az nem e hegyek közül való, 

akiket ő készít fel a maga erősségében. Szilárddá teszed a hegyeket erőddel, 

felövezvén magadat hatalommal. 

A hatalmat értem, de mit jelent a felövezvén magadat? – Akik Krisztust teszik 

középponttá, felövezetté teszik, azaz körülveszik minden felől Őt. 

Valamennyien magunkénak valljuk, ezért van középen. Valamennyien, akik 

hiszünk benne, körülvesszük őt, és mivel a hitünk nem a mi erőnkből, hanem az 

ő hatalmából való, ezért a maga hatalmával és nem a mi erőnkkel övezi föl 

magát. 

 

Az üldözés a hit gyarapodására szolgált 

11. [8–9. v.] Ki fölkavarod a tenger mélyét. – Megtette ezt, de lássuk, mit is tett. 

Fölkészítette ugyanis a hegyeket a maga erejében: elküldte őket prédikálni. 

Felövezte magát hívőkkel hatalomban, és megmozdult a tenger: megmozdult a 

világ, és üldözni kezdte az Ő szentjeit. 

Felövezvén magadat hatalommal ki fölkavarod a tenger mélyét. – Nem ezt 

mondta: aki fölkavarod a tengert, hanem: a tenger mélyét. A tenger mélye a 
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gonoszok szíve. Amint ugyanis a mélyből minden nagyobb mozgásba jön, és a 

mélység tart mindent, úgy mindaz, ami a nyelv, a kéz, a különböző hatalmak 

által az Egyház üldözésére szolgált, a mélyből jött. Ha ugyanis a gonoszságnak 

nem lett volna gyökere a szívben, mindez nem jött volna elő Krisztussal 

szemben. 

Fölkavarta a mélységet, talán azért, hogy a mélységet is kimerítse, mert 

bizonyos bajokban fenékig kimerte a tengert, és száraz pusztasággá tette. Ezt 

mondja egyik másik zsoltár: ki a tenget szárazfölddé változtatja.
1
 

Az összes gonoszok és pogányok, akik hívők lettek, tenger voltak. Termőfölddé 

változtak: akik előbb a sós hullámoktól terméketlenek voltak, ezután az 

igazságosság gyümölcsét teremték. 

Ki fölkavarod a tenger mélyét, hullámainak zúgását ki tudja elviselni? – Mit 

jelent az, hogy ki tudja elviselni? Ki az, aki elviseli a tenger hullámainak 

zúgását, a világ hatalmasainak parancsait? De miért tudják elviselni? Mert 

szilárddá teszi a hegyeket a maga erejében. 

Ki tudja tehát elviselni azt, amit mondott? – Ezt mondja: mi önmagunktól ezeket 

a üldözéseket nem tudjuk elviselni, csak akkor, ha ő ad hozzá erőt. Ki 

fölkavarod a tenger mélyét, hullámainak zúgását ki tudja elviselni? 

 

12. Megzavarodnak a nemzetek. – Először megzavarodnak, de vajon azok a 

Krisztus erejében megszilárdított hegyek szintén megzavarodtak? Fölkavarodott 

a tenger, nekizúdult a hegyeknek; a tenger megtört, a hegyek rendületlenek 

maradtak. 

Megzavarodnak a nemzetek, és félni fognak mind. – Íme, már valamennyien 

félnek; akik korábban megzavarodtak, most már valamennyien félnek. A 

keresztények nem féltek, most már a keresztényektől félnek. Mind, akik 

korábban üldözők voltak, most félnek. Győzött ugyanis az, aki felövezte magát 

hatalommal, ezért hozzá jön minden test, hogy a többiek már magától a csekély 

létszámtól féljenek. 

És félni fognak, akik a föld határain laknak, a jeleidtől. – Az apostolok ugyanis 

csodákat műveltek, ezért a föld minden határát félelem fogta el, és hívők lettek. 

 

Az emberi lelket mind a kedvező körülmények, 

mind a nehézségek megkísértik 

13. Örülni fogsz a menekülésnek reggel és este – azaz örvendetes dolgokat 

teszel. Mit ígér nekünk már ebben az életben? – Azt, hogy örülni fogsz a 
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menekülésnek reggel és este. Van menekülés reggel és van menekülés este. A 

reggel a világ kedvező helyzetét, az este a világ háborgatását jelenti.  

Figyeljen Szeretetreméltóságtok (ugyanis mindkettő megkísérti az emberi 

lelket), nehogy a kedvező helyzet megrontson, és a nehézség megtörjön titeket. 

Azért jelenti a reggel a kedvező helyzetet, mert a reggel örvendetes az éjszaka 

szomorúságának elmúlta miatt. Az estével beköszöntő sötétség ugyanis 

szomorú, ezért ajánlott föl estéli áldozatot, amikor a világ mintegy estéjéhez 

érkezett. Tehát ne féljen senki az estétől, és ne rontsa meg a reggel sem. 

Tegyük fel, hogy valaki pénzt ígér azért, hogy valami rosszat tégy; ez reggel, 

mert sok pénz mosolyog rád, reggeled lesz. – Ne hagyd magad megvesztegetni, 

és megmenekülsz reggel. Ha ugyanis megmenekülsz, nem fognak meg. Az ígért 

nyereség ugyanis olyan, mint a csalétek az egérfogóban: megszorítanak és nincs 

merre menekülj, megfogtak az egérfogóval. 

A te Urad Istened azonban menekülést adott neked, hogy a nyereséggel meg ne 

fogjanak, amikor ezt mondja a szívedben: „Én vagyok a te gazdagságod”. Ne 

arra figyelj, amit a világ ígér, hanem arra, amit a világ Teremtője ígért; ha arra 

figyelsz, amit Isten ígért neked, ha megteszed az igazságosságot, meg fogod 

vetni azt, amit az ember ígér neked, hogy eltérítsen az igazságosságtól. Tehát ne 

arra figyelj, amit a világ ígér, hanem arra, amit a világ Teremtője ígér, és 

menekülésed lesz reggel az Úr Isten Igéje szerint, aki ezt mondja: Mit használ az 

embernek, ha megnyeri az egész világot, a lelkének pedig kárát látja?
1
 

De az, aki ígérettel nem tudott megvesztegetni, és gonoszságba vinni, fenyegetni 

kezd, ellenséged lesz, és kezdi mondani: „Ha ezt meg nem teszed, majd én 

megmutatom, én majd elintézem, ellenséged leszek!” 

Amikor nyereséget ígért, reggeled volt, most már alkonyodik, és elszomorodsz. 

De Ő, aki menekülést adott neked reggel, este is adja. Ahogyan megvetetted az 

Úr világosságából a világ reggelét, úgy vesd meg az Úr szenvedéséből az estét 

is, és mondd a lelkednek: „Mi többet tud tenni nekem ez annál, amit az én Uram 

szenvedett értem? Ragaszkodni fogok az igazságossághoz, nem egyezem bele a 

gonoszságba. Tomboljon testben, el fog törni az egérfogó, és én elröpülök az én 

Uramhoz, aki mondja nekem: »Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, a 

lelket azonban nem tudják megölni«.
2
 És éppen a testből adott nekem 

biztonságot, mondván: »Fejeteknek egy hajszála se fog elveszni«.”
3
 

Nagyszerűen mondja itt: Örülni fogsz a menekülésnek reggel és este. Ha ugyanis 

nem okozna örömet maga a menekülés, nem törekednének kijutni innen. Az 
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ígért nyereségnek adod a fejedet, ha nem jelent számodra örömet az Üdvözítő 

ígérete. 

És ugyanígy engedsz a kísértőnek és megfélemlítőnek, ha nem jelent számodra 

örömet Ő, aki előbb szenvedett, hogy menekülést készítsen neked. Örülni fogsz 

a menekülésnek reggel és este. 

 

A sok egyház és az egy Egyház 

14. [10 v.] Meglátogattad a földet és megrészegítetted. 

Mivel részegítetted meg a földet? – Azzal, hogy a te részegítő kelyhed mily 

drága! 
1
 

Meglátogattad a földet és megrészegítetted – elküldted felhőidet, hullatták az 

igazság prédikációját, megrészegült a föld. 

Sokszorosan meggazdagítottad. Mivel tetted sokszorosan gazdaggá? – Azzal, 

hogy Isten folyója megtelt vízzel. 

Mi Isten folyója? – Isten népe. Az első nép megtelt, a föld többi részét belőle 

öntözik. Halljad Őt, aki ígéri a vizet: Ha valaki szomjazik, jöjjön és igyék. Aki 

hisz bennem, a bensőjéből élő víz folyói fognak fakadni. 
2
 

Ha több a folyó, egy is a folyó, mert az egység miatt sokan egyek. Sok egyház 

van és egy az Egyház: a hívők sokan vannak, Krisztus menyasszonya egy; így 

sok a folyó és egy a folyó. Sok izraelita hitt és beteltek Szentlélekkel, ők 

széledtek szét a nemzetekbe; kezdték hirdetni az igazságot, és Isten folyójából, 

mely megtelt vízzel, megöntöztetett az egész föld. 

Elkészítetted azok eledelét,mert ilyen a te előkészületed. – Nem azért, mert 

kiérdemeltek téged, akiknek megbocsátottad a bűnöket, hiszen csak büntetést 

érdemeltek, hanem a te irgalmasságod miatt, mert ilyen a te előkészületed, így 

készítetted el azok eledelét. 

 

Krisztus igazságát és szentségeit fokozatosan kell átadni 

15. [11. v.] Barázdáit részegítsd meg. – Tehát először legyenek barázdák, 

amelyek megrészegíthetők; szívünk keménységét szántsa föl Isten beszédének 

ekevasa. 

Barázdáit részegítsd meg, és sokasítsd meg sarjadékait. – Azt látjuk, hogy 

hisznek, és a hívők hatására hisznek mások, azután az ő hatásukra ismét mások 

hisznek, és egy embernek nem elég, hogy hívővé válva egyet megnyertek. Így 

sokasodik a mag is: kevés magot vetnek a földbe, és vetés sarjad. 
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Barázdáit részegítsd meg, és sokasítsd meg sarjadékait. 

Cseppjeidnek örvendeni fognak, amikor kihajtanak. – Azaz lehet, hogy folyó 

vizét el tudná nyelni, de amikor kihajt a vetés, a föld számára alkalmas 

cseppeknek örül. A kicsinyeknek és a gyengéknek csepegtetünk valamit a 

szentségekből, mert még képtelenek befogadni a teljes igazságot. 

Halljad csak, kezdetben hogyan csepeg a kicsinyeknek, azaz az újonnan 

megtérteknek. Az Apostol mondja: Hozzátok azonban, testvérek, nem 

szólhattam úgy, mint lelki emberekhez, hanem csak mint testiekhez, mint akik 

még nem nőttetek fel Krisztusban. 
1
 

Amikor azt mondja, hogy még nem nőttetek föl Krisztusban, a már 

kisarjadtakról beszél, akik még nem alkalmasak annak a bőséges bölcsességnek 

a befogadására, amelyről ezt mondja: a tökéletesek között bölcsességről 

beszélünk. 
2
 

Örül a cseppeknek, amikor kikel és növekedik; és miután megerősödött, 

befogadja a bölcsességet is, ahogyan egy kisdedet tejjel táplálnak és alkalmassá 

válik a szilárd eledelre; de kezdetben az eledelből, melyre még alkalmatlan, 

számára tej készült. Cseppjeidnek örvendeni fognak, amikor kihajtanak. 

 

A konkoly eltűrésével gyarapodik a gabona termése 

16. [12. v.] Megáldod a te jóságod esztendejének koronáját. – Miután 

megtörtént a vetés, felnő, amit elvetettek, és jön majd az aratás. És közben a 

vetésre az ellenség rávetette a konkolyt, és megjelentek a jók között a rosszak, 

az álkeresztények, akiknek a szára hasonlít, de a termésük más. 

Konkolynak ugyanis azokat a gyomnövényeket nevezzük, melyek kezdetben 

teljesen olyanok, mint a gabona. Ezért mondja az Úr a konkolyt vetőről: Jött az 

ellenség, és rávetette a konkolyt. Mikor pedig felnőtt a vetés, és kalászt hányt, 

akkor megjelent a konkoly is.
3
 

Tehát jött az ellenség és rávetette a konkolyt; de mit tett a búzával? – A konkoly 

nem nyomja el a gabonát, sőt a konkoly eltűrésével gyarapodik a gabona 

termése. Ugyanis maga az Úr mondta a munkásoknak, akik ki akarták tépni a 

konkolyt: Hagyjátok mindkettőt megnőni az aratásig, nehogy a konkolyt 

gyomlálva vele együtt a búzát is kitépjétek! Hanem aratáskor majd mondom az 

aratóknak: Előbb a konkolyt szedjétek össze, kössétek kévébe és égessétek el, a 

búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe!
4
 Ez az év vége a világ aratása. Megáldod a te 

jóságod esztendejének koronáját. 
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Amikor koronát hallasz, az a győzelem dicsőségét jelenti. Győzd le az ördögöt, 

és koronád lesz. Megáldod a te jóságod esztendejének koronáját. Ismét csak 

Isten jóságára hívja föl a figyelmet, nehogy valaki a saját érdemeivel 

dicsekedjék. 

 

Az első és második aratás az Úr szántóföldjén 

17. [13. v.] És mezeid betelnek bőséggel, virulnak a puszta szélei, és ujjongásba 

öltöznek a dombok. – A mezők, a dombok, a puszta szélei ismét csak emberek.  

Mezők – a kiemelkedés nélküli simaság miatt, tehát a kiegyenlítettség miatt, 

amiről a mezőket elnevezzük – az igaz népek. 

Dombok a kiemelkedés miatt, mert Isten fölmagasztalja azokat, akik magukat 

megalázzák. 

A puszta szélei az összes nemzetek. 

Miért a puszta szélei? – Azért, mert elhagyatottak voltak, egy próféta sem kapott 

küldetést hozzájuk; olyanok voltak, mint a pusztaság, melyben nem jár ember. 

Istennek egy szava sem küldetett a nemzetekhez, a próféták csak Izrael népének 

prédikáltak. Elérkezett az Úr ideje, a zsidók népében a gabona hitt. Mert akkor 

ezt mondta a tanítványoknak: Azt mondjátok, messze még az aratás; de nézzetek 

csak körül és lássátok, hogy fehér már a vidék az aratásra.
1
 

Volt tehát egy első aratás, és lesz egy második a világ végén. Az első aratás a 

zsidókból volt, mert hozzájuk küldettek az eljövendő Üdvözítőt hirdető próféták. 

Ezért mondta az Úr tanítványainak: lássátok, hogy fehér már a vidék az 

aratásra, tudniillik Júdea vidéke. Mások dolgoztak, mondja, és ti az ő 

munkájukba álltatok be.
2
 Fáradoztak a próféták, hogy vessenek, ti pedig sarlóval 

álltatok be az ő munkájukba. Tehát megtörtént az első aratás, és abból, az akkor 

megtisztított búzából vetették be a földkerekséget, hogy egy másik aratás legyen 

belőle majd a végén. 

A második vetésre vetették rá a konkolyt, most ezzel vesződünk. Ahogyan 

abban az elsőben dolgoztak a próféták mindaddig, amíg el nem jött az Úr, úgy 

ebben a másodikban fáradoztak az apostolok, és dolgoznak mind az igazság 

hirdetői, mindaddig, amíg a végén az Úr majd aratni küldi angyalait. 

Korábban tehát pusztaság volt, de virulnak a puszta szélei. Nézzétek csak, ahol a 

prófétákat nem lehetett hallani, a próféták Urát befogadták. Virulnak a puszta 

szélei, és ujjongásba öltöznek a dombok. 
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18. [14. v.]. Beöltöztek a juhok kosai – hozzáértve, hogy ujjongásba. Mert 

ujjongásba öltöznek a dombok, azt az ujjongást öltik magukra a juhok kosai. A 

domboknak felelnek meg a kosok. Dombok, mert kiemelkedések, kosok, mert a 

nyáj vezetői. 

Tehát a kos-apostolok ujjongásba öltöztek, örülnek a gyümölcseiknek: nem 

hiába fáradoztak, nem hiába prédikáltak. 

A juhok kosai ujjongásba öltöztek és a völgyek bővelkednek gabonával – azaz az 

egyszerű emberek bő termést hoznak. 

Kiáltozni fognak – azért bővelkednek gabonával, mert kiáltozni fognak. 

Mit fognak kiáltozni? – Himnuszt énekelnek. Más dolog ugyanis kiabálni Isten 

ellen, és más himnuszt énekelni; más dolog káromkodni, és más Isten dicséretét 

kiáltani. Ha káromkodva kiabálsz, tövist hajtottál, ha himnuszt énekelsz, búzával 

bővelkedel. 
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HATVANÖTÖDIK ZSOLTÁR (66.) 

Elmondta Hippóban 412 nagyböjtjében 

58 éves 21 éves pap, 17 éves püspök 

 

 

1Végig, a föltámadás zsoltárának éneke. 

 

Ujjongj az Istennek, egész föld, 

2de az ő nevének zsoltározzatok, 

dicsőítsétek az Ő dicséretét. 

3Mondjátok Istennek: „Mily félelmetesek a te műveid. 

Hatalmad sokaságában hazudnak neked ellenségeid. 

4Az egész föld imádjon téged és zsoltározzon neked, 

zsoltárt mondjon a te nevednek." 

 

5Jöjjetek és lássátok Isten műveit, 

félelmetes az emberek fiaira vonatkozó terveiben. 

6A tengert szárazfölddé változtatja, 

és a folyóvízen száraz lábbal mennek át; 

ott örvendezni fogunk Őbenne. 

7Aki uralkodik erejében örökké, 

az Ő szemei letekintenek a nemzetekre; 

a lázadók ne hencegjenek önmagukban. 

 

8Áldjátok, nemzetek, a mi Istenünket, 

és halljátok dicséretének szavát; 

9aki lelkünket az életre adta, 

és nem hagyta meginogni a lábunkat. 

 

10Mert próbára tettél minket, Isten; 

tűzzel vizsgáltál meg, ahogy megolvasztják az ezüstöt. 

11Belevittél minket a tőrbe, 

háborgatásokat raktál a hátunkra. 

12Embereket ültettél a fejünkre, 

átmentünk tűzön és vízen, 

és kivezettél minket az enyhületre. 

 

13Bemegyek majd a te házadba egészen elégő áldozatokkal; 

megadom neked a fogadalmaimat, 

14melyeket megkülönböztettek ajkaim, 

és beszélt a szám a háborgatásomban. 

15Egészen elégő velős áldozatokat ajánlok föl neked 
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tömjénnel és kosokkal, 

fölajánljuk neked ökröket bakokkal együtt. 

16Jöjjetek, halljátok és elbeszélem,  

mind, akik félitek az Istent, 

mi mindent tett az én lelkemnek. 

17Számmal hozzá kiáltottam, 

és magasztaltam a nyelvem alatt. 

18Ha a szívemben gonoszságra tekintettem, 

ne hallgasson meg engem az Úr. 

19Emiatt hallgatott meg Isten, 

figyelt az én könyörgésemnek szavára. 

 

20Áldott az én Istenem,  

aki nem vetette meg az én könyörgésemet, 

és irgalmasságát nem vonta meg tőlem. 

 

 

 

 

Ha az Úr meg nem ígérte volna, senki nem remélhetné a feltámadást 

 

1. [1. v.] Ennek a zsoltárnak a címében ezt írják: Végig, a föltámadás 

zsoltárának éneke. – Amikor a zsoltárok megszólalnak és ezt halljátok: Végig, 

Krisztusra értsétek, ahogy az Apostol mondja: a Törvény vége Krisztus minden 

hívő megigazulására.
1
 Hogy hogyan énekel itt a feltámadásról és kinek a 

feltámadásáról énekel, amennyire Ő méltat minket, hogy adja és feltárja nekünk, 

halljátok. 

Mi keresztények ugyanis tudjuk, hogy a feltámadás a főnkben már megtörtént és 

a tagokban meg fog történni. Mert az Egyház feje Krisztus, Krisztus tagjai az 

Egyház.
2
 Ami korábban történt a Főben, az később következik a testben. Ez a 

reményünk, ezért hiszünk, ezért tartunk ki és vagyunk állhatatosak evilág sok 

rosszasága közepette, mert vigasztal a remény mindaddig, amikor majd valóság 

lesz a remény. Valóság akkor lesz, amikor majd mi is feltámadunk, és égi 

állapotra változva olyanok leszünk, mint az angyalok. 

De ki merné ezt remélni, ha az Igazság meg nem ígéri? A zsidók úgy tartották, 

hogy ezt a reményt megígérték nekik, és nagyon dicsekedtek azzal, hogy 

megkapták a Törvényt, és ha szerinte élnek, itt is részük lesz testi javakban és a 
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halottak feltámadásában is oly dolgokat reméltek, amelyeknek már itt 

örvendettek. 

Ezért a zsidók nem tudtak válaszolni a szaddúceusoknak, akik tagadták a 

feltámadást, amikor feltették nekik a kérdést, amelyet ugyanezek a 

szadddúceusok az Úrnak is feltettek. Onnan tudjuk, hogy nem tudták 

megválaszolni a kérdést, hogy csodálkoztak, amikor az Úr megadta a választ. 

Tehát a szaddúceusok feltesznek egy kérdést egy asszonyról, akinek volt hét 

férje; nem egyszerre, hanem egymás után. A nép szaporodása érdekében 

ugyanis törvény volt, hogy ha egy férfi gyermektelenül halt meg, a testvére, ha 

van, vegye feleségül az asszonyt és támasszon utódot a testvérének.
1
 

Föltételezve egy ilyen asszonyt, akinek mind a hét férje gyermek nélkül halt 

meg, miután egymás után feleségül vették, feltették a kérdést: A feltámadáskor 

közülük kié lesz az asszony? 

Kétségtelen, hogy a zsidók nem fáradoztak volna, nem vesződtek volna ezzel a 

kérdéssel, ha nem olyan dolgokat reméltek volna a feltámadásban, amelyekkel 

ebben az életben éltek. 

Az Úr pedig az angyalokhoz való hasonlóságot, nem az emberi test 

romlandóságát ígérve, mondta nekik: Tévedtek, mert nem ismeritek sem az 

Írásokat, sem Isten hatalmát. A feltámadáskor ugyanis nem mennek férjhez, nem 

is nősülnek, meg sem halnak, hanem olyanok lesznek, mint Isten angyalai.
2
 

Megmutatta, hogy itt fontos az utódlás, mert gyászoljuk az elmúlást; ott 

azonban, ahol nem lesznek elmúlók, utódokra sem lesz szükség. Ezért fűzte 

hozzá, hogy meg sem halnak. Mindazonáltal a zsidók, mivel reméltek, ámbár 

testileg, az eljövendő feltámadásban, örültek, hogy megválaszolt a 

szaddúcesoknak, akikkel vitájuk volt erről a fogós és megoldhatatlan kérdésről. 

A zsidók tehát reméltek a halottak feltámadásában, és azt remélték, hogy 

egyedül ők fognak feltámadni a boldog életre a Törvény megtartása és az Írások 

igazolásai szerint, amelynek csak a zsidók voltak birtokában, a nemzetek nem. 

Megfeszítették Krisztust; Izrael megvakult, a nemzetek teljessége bement (az 

Országba)
3
 – az Apostol mondja ezt. A nemzetek felé is kezdett elhangzani a 

halottak feltámadásának ígérete, azok felé, akik hitték, hogy Jézus Krisztus 

feltámadott. 

Ezért ez a zsoltár a zsidók feltételezése és gőgje ellen, a nemzetek hitének javára 

szól, akik ugyanarra a feltámadásra kaptak meghívást. 
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Az Egyház egészére vonatkozik Isten szava 

2. Testvérek, bizonyos mértékig meghallottátok a zsoltár lényegét. Egész 

figyelmetekkel forduljatok ahhoz, amit mondtam, amit elétek tártam, el ne 

kalandozzon ettől a gondolatotok: a zsidók feltételezése ellen szól, akik a 

törvényből fakadó megigazulásért remélték maguknak a feltámadást, és 

megfeszítették Krisztust, aki elsőként támadt föl, és az ő majdan feltámadó 

tagjai nem csak a zsidók, hanem mindazok, akik hisznek benne, azaz minden 

nemzet. Ezért kezdi így: Ujjongj az Istennek. 

Kicsoda? – Egész föld, tehát nem csak Júdea. 

Lássátok, testvérek, hogyan ajánlja figyelmünkbe az egész földön elterjedt 

Egyház egyetemességét; és ne csak a zsidókat gyászoljátok, akik irigyelték a 

nemzetektől ezt a kegyelmet, hanem inkább az eretnekeket sirassátok. Ha 

ugyanis gyászolni kell azokat, akiket nem gyűjtöttek össze, mennyivel inkább 

kell gyászolnunk azokat, akiket összegyűjtöttek és különváltak. Ujjongj az 

Istennek, egész föld, 

Mit jelent az ujjongás? – Azt jelenti, hogy az öröm hangján szólalj meg, ha nem 

jönnek szavak az ajkadra. Mert nem szavakkal ujjongunk, hanem csak az öröm 

hangjait szólaltatjuk meg, mint a vajúdó és szülő szív örömét a felfogottak 

hangján, amelyet szavakkal kifejezni lehetetlen. 

Ujjongj az Istennek, egész föld – senki ne ujjongjon részlegesen. Mondom, senki 

ne ujjongjon részlegesen: az egész föld ujjongjon. A katolikus ujjongjon.  

A katolikus az egészet átöleli; aki csak egy részt mond magáénak és az egésztől 

elhatárolódik, üvölteni akar, nem ujjongani. Ujjongj az Istennek, egész föld, 

 

A hit és a jócselekedetek dicsőítik Istent 

3. [2. v.] De az ő nevének zsoltározzatok. – Mit is mondott?  Miközben 

zsoltároztok, áldassék az ő neve. Tegnap már elmondtam, mit jelent zsoltározni, 

és úgy hiszem, Szeretetreméltóságtok emlékszik rá. 

Zsoltározni azt is jelenti, hogy fogjuk a pszaltériumnak nevezett hangszert, és 

pengetjük és a kezünk összhangban van a hangunkkal. Ha tehát ujjongtok, amit 

Isten hall, akkor zsoltározzatok is, amit az emberek látnak is, hallanak is, de ne a 

saját neveteknek. Ügyeljetek rá, hogy igazságtokat ne az emberek színe előtt 

tegyétek, hogy lássanak benneteket.
1
 

Akkor kinek a nevéért zsoltározzak – mondod –, hogy ne az emberek lássák a 

tetteimet? – Figyelj csak egy másik helyre: Úgy világoskodjék a ti világosságtok 

az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék atyátokat, aki a 
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mennyekben van.
1
 Lássák jótetteiteket és ne titeket, hanem Istent dicsőítsék. 

Mert ha a magatok dicsőítésére teszitek a jót, válaszul azt kapjátok, amit ő 

mondott egyeseknek, akik ilyenek voltak: Bizony mondom nektek, megkapták 

jutalmukat. És ismét: Különben nem lesz jutalmatok Atyátoknál, aki a 

mennyekben van.
2
 

 

Erre azt mondod: „Tehát el kell rejtenem a tetteimet, nehogy az emberek színe 

előtt tegyem azokat?" – Nem! Hanem mit mond? Világoskodjanak a tetteitek az 

emberek előtt. 

„Tehát tanácstalan vagyok. Azt mondod: Óvakodjatok attól, hogy igazságtokat 

az emberek színe előtt tegyétek; ugyanakkor azt mondod: Világoskodjanak a 

tetteitek az emberek előtt. Mihez tartsam magam? Mit tegyek? Mit hagyjak el? 

Amennyire az ember nem szolgálhat két úrnak, akik különböző dolgokat 

parancsolnak, annyira nem teljesítheti egy úr ellentmondó parancsait.” 

„Nem különböző dolgokat parancsolok – mondja az Úr. A végre figyelj, végig 

énekelj; mi célból cselekszel, arra figyelj. Ha azért cselekszel, hogy téged 

dicsőítsenek, ezt megtiltottam; ha pedig azért, hogy Istent dicsőítsd, azt 

parancsoltam." 

Zsoltározzatok tehát, de ne a saját neveteknek, hanem Uratok, Istenetek 

nevének. Ti zsoltározzatok, őt dicsérjék; ti kifogástalanul éljetek, őt dicsőítsék. 

Mert honnan való a kifogástalan élet? Ha állandóan a tiétek volna, soha nem 

éltetek volna bűnösen; ha magatoktól való volna, soha kifogástalanul nem 

éltetetek volna. De az ő nevének zsoltározzatok. 

 

Aki dicsekszik az Úrban dicsekedjék. 

Sok mindenre tanít Natánael kiválasztása. 

4. Dicsőítsétek az Ő dicséretét. – A zsoltár egész figyelmünket Isten dicséretére 

irányítja, semmit nem hagy, amiért magunkat dicsérhetnénk. Ezért még jobban 

dicsőítsük és örvendjünk, Hozzá ragaszkodjunk, őbenne dicsekedjünk. 

Hallottátok, amikor az Apostolt olvasták: „Gondoljatok csak meghívástokra, 

testvérek! Nem sokan vannak köztetek olyanok, akik a világ szerint bölcsek, nem 

sok a hatalmas, nem sok az előkelő. Isten azonban azt választotta ki, ami a világ 

szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azt választotta ki, ami a 

világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket, és ami a világ előtt 

alacsonyrendű és lenézett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy 

megsemmisítse azokat, akik valaminek látszanak."
3
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Mit akar mondani? Mit akar megmutatni? – A mi Urunk Jézus Krisztus leszállt a 

mennyből, hogy helyreállítsa az emberi nemet és kegyelmét adja mindazoknak, 

akik megértik, hogy ez az ő kegyelme és nem a saját érdemük; és nehogy valaki 

testben dicsekedhessen, a gyengéket választotta ki. Ezért nem választotta ki azt a 

Natánaelt. 

Mert mit gondolsz arról, hogy a vámasztalnál ülő vámost, Mátét kiválasztotta,
1
 

és Natánaelt nem választotta ki, akiről pedig maga az Úr tanúskodott, amikor ezt 

mondta: Íme egy igaz izraelita, akiben nincsen álnokság. 

Ebből megérthetjük, hogy Natánael törvénytudó volt. Nem mintha később 

tudósokat nem választott volna; de ha elsőként azokat választja, azt 

gondolhatták volna, hogy a tudásuk miatt tette; így pedig a tudásuk megdicsőült 

volna, Krisztus kegyelme pedig kisebbedett volna. 

Tehát tanúskodott mint jó hívő mellett, akiben nem volt álnokság, de nem vette 

föl azon tanítványai közé, akiket – műveletlenségükben – elsőként meghívott. 

És honnan tudjuk, hogy jártas volt a Törvényben? Onnan, hogy amikor az Úr 

követői egyikétől hallotta: Megtaláltuk a Messiást, ami annyit jelent hogy 

Krisztus,
2
 kérdezte, honnan való, és mondták neki: Názáretből. Erre ő: Jöhet 

valami jó Názáretből.
3
 Kétségtelen, hogy aki tudja, hogy valami jó jöhet 

Názáretből, az jártas a Törvényben és jól ismerte a prófétákat. 

Tudom, hogy ezeket a szavakat másként is lehet mondani, de a bölcsebbek nem 

hagyják jóvá; t.i. hogy lemondóan szólal meg az, aki a hallottakra válaszul ezt 

kérdezni: Jöhet valami jó Názáretből?, azaz lehetséges-e ez? Ezzel a hangsúllyal 

mintha lemondóan nyilatkozna. 

A folytatás azonban ez: Jöjj és lásd!
4
 Ez a Jöjj és lásd mindkét változatra 

következhet. Ha hitetlenkedve mondod: Jöhet valami jó Názáretből?, azt 

válaszolják: Jöjj és lásd, amit nem hiszel. Ha állítóan mondod: Jöhet valami jó 

Názáretből, válaszul azt mondják: Jöjj és lásd, mennyire jó az, amit Názáretről 

jelentek neked, és amit helyesen hiszel, jöjj és tapasztald meg. 

Mégis abból gondoljuk, hogy törvénytudó volt, hogy nem választotta tanítványai 

közé az, aki inkább a világ oktalanjait választotta; pedig oly nagy tanúságot tett 

mellette az Úr, amikor ezt mondta: Íme, egy igaz izraelita, akiben nincsen 

álnokság.
5
 

Tehát később az Úr képzett szónokokat is meghívott, de elkapta volna őket a 

gőg, ha előbb nem a halászokat választja ki; kiválasztott gazdagokat is, de 
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méltán mondhatták volna, hogy a gazdagságukért választotta őket, ha előbb nem 

a szegényeket hívja meg; később császárokat is kiválasztott, de nagyobb dolog, 

hogy amikor Rómába jön a császár, diadémját letéve könnyezik a halász 

sírjánál, mintha a halász könnyezne a császár sírjánál. 

Mert a világ gyöngéit választotta ki Isten, hogy megszégyenítse az erőseket, és 

ami a világ előtt alacsonyrendű és lenézett, azt választotta ki az Isten, a 

semminek látszókat, hogy megsemmisítse azokat, akik valaminek látszanak. 

És hogyan folytatja? – Az Apostol ezzel fejezi be: Hogy egy test sem 

dicsekedhessék Isten előtt.
1
 Nézzétek, hogyan veszi el tőlünk a dicsőséget, hogy 

dicsőséget adjon; elveszi a miénket, hogy nekünk adja a sajátját, elveszi a üreset, 

hogy nekünk adja a teljeset, elveszi az ingatagot, hogy nekünk adja a szilárdat. 

Mennyivel erősebb és szilárdabb a mi dicsőségünk, mert Istenben van! 

Tehát ne dicsekedjél magadban, ezt tiltja az igazság; hanem amit az Apostol 

mond, azt parancsolja az igazság: aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék.
2
 

Dicsőítsétek tehát az Ő dicséretét. 

Ne utánozzátok a zsidókat, akik a saját érdemeiknek akarták tulajdonítani a 

megigazulásukat, és irigykedtek az evagéliumi kegyelemhez járuló nemzetekre, 

mert minden bűnük bocsánatot nyert; mintha nekik nem lettek volna 

megbocsátani való bűneik, hanem mint jó napszámosok várták a bérüket. És 

jóllehet még betegek voltak, egészségesnek vélték magukat, ezért még 

súlyosabb betegségbe estek. Mert ha enyhébb betegségben lettek volna, nem 

gyűlölték volna őrültként az orvost. Dicsőítsétek az Ő dicséretét. 

 

Isten műveli bennünk az akarást és cselekvést is. 

A zsidók és a pogányok meghívása. 

5. [3. v.] Mondjátok Istennek: Mily félelmetesek a te műveid! Miért félelmetesek 

és nem szeretnivalók? – Halljad a zsoltár másik szavát: Szolgáljatok az Úrnak 

félelemmel és ujjongjatok neki rettegéssel.
3
 

Mit akar ezzel mondani? – Halljad az Apostol szavát: Félelemmel és rettegéssel 

munkáljátok üdvösségteket. 

Miért félelemmel és rettegéssel? – Megadja az okát: Hiszen Isten maga ébreszti 

bennetek a szándékot, és hajtja végre a tettet tetszésének megfelelően.
4
 Ha tehát 

Isten tevékenykedik benned, Isten kegyelméből teszed a jót, nem a saját 

erőiddel. Tehát ha örülsz neki, félj is, nehogy amit az alázatos megkapott, a 

gőgöstől elvegyék. 
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Mert, mint tudjátok, ez megtörtént. A zsidók gőgjéről, akik a Törvény tetteiből 

eredően tartották magukat igaznak és ezért buktak el, ezt mondja egy másik 

zsoltár: Ezek a harci szekerekben, azok a lovakban, a saját fegyvereikben a 

fölemelkedésükre, mi pedig a mi Urunk Istenünk nevében magasztaltatunk fel.
1
 

Ezek a harci szekerekben, azok a lovakban, mi pedig a mi Urunk Istenünk 

nevében magasztaltatunk fel. – Nézd csak, hogyan hencegnek azok magukban; 

és nézd csak, hogyan dicsekszenek ezek Istenben. Ezért mi történt? Azoknak 

megkötözték a lábát és elestek, mi pedig fölserkentünk és fölegyenesedtünk.
2
 

Halljad csak, hogy a mi Urunk ugyanezt mondja: Eljöttem, hogy akik nem 

látnak, lássanak, és aki látnak, megvakuljanak.
3
 Lássad egyrészt a jóságot, 

másrészt a rosszaságot. Mi jobb nála? Mi irgalmasabb? Mi igazságosabb? Miért 

mondja, hogy akik nem látnak, lássanak? – A jóság miatt. és miért, hogy akik 

látnak megvakuljanak? – A fennhéjázás miatt. 

Valóban láttak és megvakultak? – Nem láttak, de azt hitték, hogy látnak. Mert 

nézzétek csak, testvérek, amikor maguk a zsidók kérdezik: Vajon vakok 

vagyunk?, az Úr mondja nekik: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, most 

azonban, mivel azt mondjátok. „Látunk!”, megmarad a bűnötök.
4
 

Orvoshoz jöttél; látónak mondod magad? Ha azt kéred, hogy legyen elég a 

szemkenőcsből – mindig vak maradsz. Valljad meg, hogy vak vagy, hogy 

megvilágosodhass. 

Figyeld a zsidókat, figyeld a pogányokat. Akik nem látnak, lássanak – mondja –, 

azért jöttem, hogy akik látnak megvakuljanak. Magát a mi Urunk Jézus Krisztust 

a zsidók testben látták, a nemzetek nem látták; és nézd csak, akik látták, 

megfeszítették, akik nem látták, hittek benne. 

Tehát mit tettél, ó Krisztus a gőgösökkel szemben? Mit tettél? – Látunk, mivel 

erre méltattál és a tagjaid vagyunk. Látjuk: elrejtetted Istent, a szemünk elé 

tetted az embert. 

De miért? – Azért, hogy a vakság részben érje Izraelt, és a nemzetek teljessége 

belépjen. Ezért rejtetted el Istent, és tetted a szemünk elé az embert. 

Néztek és nem láttak; látták, amit magadra vettél és nem látták meg, ki vagy; 

látták a szolga alakját, és nem látták Isten alakját;
5
 a szolga alakját, aminél 

nagyobb az Atya;
6
 Isten alakját nem, ami miatt az imént hallottátok: Én és az 
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Atya egy vagyunk.
1
 Elfogták azt, akit láttak, megfeszítették azt, akit láttak; 

sértegették azt, akit láttak és nem ismerték föl azt, aki rejtőzött. Halljad csak az 

Apostolt, amint mondja: Ha fölismerték volna, soha meg nem feszítették volna a 

dicsőség Urát.
2
 

Tehát nemzetek, akik meghívást kaptatok, figyeljétek a szigor miatt levágott 

ágakat, magatokat pedig beoltva a jóság miatt, és mivel részesei lettetek az 

olajfa kövérségének, ne gondoljatok nagyot, azaz ne gőgösködjetek. Mert nem 

te tartod a gyökeret – mondja –, hanem a gyökér hordoz téged. Inkább 

reszkessetek, mert levágva látjátok a természetes ágakat. A zsidók ugyanis a 

pátriárkák által jöttek, Ábrahám testéből születtek. És mit mond az Apostol? 

Mondhatnád ugyan: Letörtek az ágak, hogy én oltódjam a helyükbe. Ez igaz. A 

hitetlenség miatt törtek le, te meg a hit által állsz. Ne légy hát fennhéjázó, hanem 

félj! Ha Isten nem kegyelmezett a természetes ágaknak, neked sem kegyelmez.
3
 

Figyeld tehát a letört ágakat, és magadat beoltva; de ne hencegj a letört ágak 

miatt, hanem inkább mondd Istennek: Mily félelmetesek a te műveid! 

Testvérek, ha nem henceghetünk a pátriárkák gyökeréről egykor levágott 

zsidókkal szemben, hanem inkább félnünk kell: Mily félelmetesek a te műveid, 

mennyivel kevésbé henceghetünk a levágottak új sebeivel szemben? Korábban 

levágták a zsidókat, beoltották a pogányokat; az oltványok közül levágták az 

eretnekeket, de velük szemben sem henceghetünk, nehogy levágást érdemeljen 

az, aki gyönyörűségét leli a levágottak sértegetésében. 

Testvéreim, akármilyen püspök szólít meg, kérünk benneteket, legyetek 

óvatosak; ti, akik az Egyházban vagytok, ne sértegessétek azokat, akik 

nincsenek belül, hanem inkább imádkozzatok értük, hogy ők is belül legyenek. 

Mert Istennek megvan a hatalma, hogy újra beoltsa őket.
4
 

Az Apostol a zsidókról mondta ezt, és megtörtént velük. Az Úr feltámadott és 

sokan hittek; amikor megfeszítették, nem értették, de azután hittek benne és 

megbocsáttatott nagy vétkük. 

Az Úr kiontott vére az emberölőknek, hogy ne mondjam az istenölőknek adatott, 

mert ha fölismerték volna, soha meg nem feszítették volna a dicsőség Urát. Most 

az emberölőknek adatott az ártatlan kiontott vére, és azt a vért, amelyet 

esztelenségükben kiontottak, kegyelemből itták. 

Mondjátok tehát Istennek: Mily félelmetesek a te műveid. Miért félelmetesek? – 

Mert a vakság részben éri Izraelt, hogy a pogányok teljessége belépjen.
5
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Ó, nemzetek teljessége, mondd Istennek: Mily félelmetesek a te műveid, és úgy 

örülj, hogy remegsz; ne hencegj a levágott ágakkal szemben. Mondjátok 

Istennek: Mily félelmetesek a te műveid! 

 

Krisztus leghatalmasabb és páratlan jele a feltámadás 

6. Hatalmad sokaságában hazudnak neked ellenségeid. – Azért hazudnak neked 

ellenségeid – mondja – hogy sok legyen a hatalmad. 

Mit jelent ez? – Fokozottan figyeljetek! A mi Urunk Jézus Krisztus hatalma 

leginkább a feltámadásban mutatkozott meg, innen vette ez a zsoltár a címét. És 

feltámadása után megjelent tanítványainak. 

Nem ellenségeinek jelent meg, hanem a tanítványainak.
1
 Megfeszítetten 

mindenki számára látható volt, feltámadottan csak a híveknek; hogy később is, 

aki akar, hihessen és a hívő megkapja a feltámadás ígéretét. 

Sok szent nagyon sok csodát tett, de egyikük sem támadt föl holtából, mert azok 

is, akiket feltámasztott, halandóként támadtak fel. 

Figyeljen Szeretetreméltóságtok! Az Úr a tetteire hívta fel a figyelmet, amikor 

mondta: Higgyetek a tetteknek, ha nekem nem akartok hinni!
2
 Figyelmünkbe 

ajánlotta a próféták korábbi tetteit is, még ha nem is azonosak; de sok ugyanaz, 

sok ugyanannak a hatalomnak jele. 

Az Úr járt a tengeren és Péternek is ugyanezt parancsolta.
3
 Vajon nem ugyanaz 

az Úr volt-e jelen, amikor ketté vált a tenger, hogy Mózes Izrael népével 

átvonulhasson?
4
 Ugyanaz az Úr művelte azokat. 

Aki ezeket tulajdon testével művelte, ugyanő tette szolgái teste által. Azt 

azonban szolgái által nem tette (hiszen mindent ő cselekedett), hogy valaki 

közülük meghalt és az örök életre támadt volna föl. 

Mivel tehát a zsidók, amikor az Úr csodákat művelt, mondhatták: „Ezt megtette 

Mózes is, Illés is, Elizeus is"; mondhatták maguknak, mert azok is támasztottak 

fel halottakat, tettek sok csodát. Ezért, amikor jelet kértek tőle, a saját jelét 

ajánlotta, ami csak vele fog megtörténni és mondta: A gonosz és házasságtörő 

nemzedék jelet kíván, de nem kap mást, csak Jónás próféta jelét. Amint ugyanis 

Jónás próféta három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az 

Emberfia is három nap és három éjjel a föld szívében.
5
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2Jn 10,38. 
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Hogyan volt Jónás a cethal gyomrában? Nemde úgy, hogy végül elevenen 

kihányta a hal? Az Úr számára az alvilág volt az, ami Jónás számára a cethal. 

Ezt a saját jelet ajánlotta, ez a leghatalmasabb jel. Nagyobb tett holtából 

feltámadni, mint elkerülni a halált. Az Úr embersége szerinti hatalmának 

nagysága a feltámadás erejében mutatkozik meg. 

Erre hívja fel a figyelmet az Apostol, amikor mondja: Hiszen nem a törvény 

útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a 

hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét.
1
 

Ugyanígy figyelmeztet egy másik helyen: Gyöngeségében ugyan megfeszítették, 

de Isten erejéből él.
2
 

Mivel tehát az Úr ezen nagy hatalmát a feltámadásban látjuk, ahonnan ez a 

zsoltár a címét vette, mit mást akar jelenteni ez, hogy Hatalmad sokaságában 

hazudnak neked ellenségeid, ha nem azt, hogy így értsd: azért hazudnak neked 

ellenségeid, hogy keresztre feszítsenek, és azért feszülsz a keresztre, hogy 

feltámadjál? 

A hazugságuk tehát arra volt jó, hogy felhívja a figyelmünket a te nagy 

hatalmadra. Mert miért szoktak hazudni az ellenségek? Azért, hogy kisebbítsék 

annak hatalmát akiről hazudnak. Veled azonban az ellenkezője történt – mondja 

–, mert kevésbé vált volna nyilvánvalóvá a hatalmad, ha nem hazudnak neked. 

 

Krisztus feltámadásakor 

az irigyek és hazugok megszégyenülnek 

7. Figyeljétek az evangéliumban magát a hamis tanúk hazugságát, és lássátok, 

hogy a feltámadásról szól. Amikor ugyanis az Úrnak azt mondták: Milyen jelet 

mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed?,
3
 amellett, amit Jónásról mondott nekik, egy 

másik hasonlattal ugyanazt mondta, mint tudjátok, ezt a páratlan, legnagyobb 

jelet ajánlva figyelmükbe: Bontsátok le ezt a templomot, és én harmadnapra 

fölépítem. A zsidók ellene vetették: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, 

és te három nap alatt újjáépítenéd?” De ő saját teste templomáról beszélt.
4
 

Arról beszélt, hogy ezt a hatalmát fogja megmutatni az embereknek, amelyről a 

templom hasonlatát adta a teste miatt, amely a benne rejtőző istenség temploma 

volt. Ezért a zsidók a templomot kívülről látták, a benne lakozó istenséget nem 

látták. 

                                         
1Fil 3,9–10. 
22Kor 13,4. 
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Az Úr ezen szavaiból szőtték a hamis tanúk a hazugságot, amit ellene vallottak; 

ugyanezekből a szavakból, amelyekkel jövendő feltámadását ajánlotta 

figyelmükbe, amikor a templomról beszélt. 

Az ellene valló hamis tanúk ugyanis, amikor arról vallatták őket, mit hallottak 

tőle, ezt mondták: Lebontom ezt a templomot és három nap múlva felépítem azt.
1
 

Három nap múlva – ezt hallották, de azt nem, hogy lebontom; hanem azt 

hallották hogy bontsátok le. Egyetlen szót, néhány betűt változtattak meg, hogy 

a hamis tanúságot összehozzák. 

De kivel szemben változtatod meg a szót, ó emberi hiúság, ó emberi gyengeség? 

A változhatatlan Igével szemben változtatod meg a szót! Megváltoztatod a saját 

igédet, de vajon megváltoztathatod-e Isten Igéjét? Ezért mondja egy másik 

helyen: És hazudott a gonoszság önmagának.
2
 

Tehát miért hazudtak neked ellenségeid, ó Uram, akinek ujjong az egész föld? 

Azt mondják: Lebontom, mikor te azt mondtad: Bontsátok le. Miért mondják, 

hogy azt mondtad: Lebontom, és nem azt mondták, amit mondtál: Bontsátok le? 

Azért, hogy ne vádolhassák őket a templom lebontásának vétkével. Krisztus 

ugyanis meghalt, mert akarta; és mégis ti öltétek meg. 

Íme, megengedjük, ó hazugok, hogy ő maga bontotta le a templomot. Az 

Apostol ugyanis ezt mondja: Aki szeretett engem és önmagát adta értem.
3
 Az 

Atyáról pedig ezt mondja: Aki saját Fiának nem kegyelemezett, hanem 

mindnyájunkért odaadta őt.
4
 

Ha tehát az Atya odaadta a Fiát, a Fiú pedig önmagát adta, akkor mit tett Júdás? 

– Az Atya, amikor halálra adta a Fiút értünk, jót tett; amikor Krisztus önmagát 

adta értünk, jót tett; amikor Júdás kapzsiságából elárulta mesterét, rosszat tett. 

Ami ugyanis Krisztus szenvedéséből nekünk adatott, azt nem Júdás 

rosszaságának tulajdonítjuk; ő megkapja rosszaságának bérét; Krisztus pedig a 

kegyelem dicséretét. 

Egyébként ő maga bontotta le a templomot; ő bontotta le, aki mondta: 

Hatalmam van az életem letételére és hatalma van az újra fölvételére; senki nem 

veszi el tőlem, hanem én magam teszem le és újra fölveszem.
5
 Ő bontotta le a 

templomot a maga kegyelmével, a ti rosszaságotokkal: Hatalmad sokaságában 

hazudnak neked ellenségeid. 
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Íme, hazudnak, íme hisznek nekik, íme elnyomnak, íme megfeszítenek, íme 

sértegetnek, íme a fejüket hajtogatják: Ha Isten Fia, szálljon le a keresztről.
1
 

Íme, amikor akarod, leteszed az életedet, és lándzsa döfi át oldaladat,
2
 és a 

szentségek ömlenek ki oldaladból; levesznek a fáról, gyolcsba göngyölnek, sírba 

fektetnek, őröket állítanak melléd, nehogy tanítványaid elvigyenek; eljön 

feltámadásod órája, a föld megrendül, a sírok megnyílnak, titokzatosan 

feltámadsz, nyilvánvalóan megjelensz. 

Hol vannak azok a hazugok? Hol van a rosszakarat hamis tanúsága? Hatalmad 

sokaságában hazudnak neked ellenségeid. 

 

Az alvó tanúkról 

8. Vedd hozzájuk a sír őreit is, számoljanak be a látottakról; kapják meg a pénzt 

és hazudjanak ők is; beszéljenek romlottak által kioktatott megrontottak; 

mondják a zsidók által korrumpáltak, akik nem akartak Krisztusban 

becsületesek lenni; beszéljenek és hazudjanak ők is. 

Mit fognak mondani? – Beszéljetek, lássuk csak, hazudjatok ti is az Úr 

hatalmának sokaságában. 

Mit fogtok mondani? – Azt, hogy Miközben mi aludtunk, eljöttek a tanítványai, 

és elvitték a sírból.
3
 Ó valóban alvó ostobaság! Vagy virrasztottál, és meg kellett 

volna akadályoznod, vagy aludtál, és nem tudod, mi történt. 

Hozzájárultak ők is az ellenségek hazugságához: megnőtt a hazudók száma, 

hogy növekedjen a hívők jutalma: mert Hatalmad sokaságában hazudnak neked 

ellenségeid. 

Tehát hazudtak, hatalmad sokaságában hazudtak; megjelentél a hazug 

igazmondók ellenére és megjelentél azoknak az igazmondóknak, akiket te tettél 

igazmondókká. 

9. [4. v.] Maradjanak meg a zsidók a maguk hazugságában, veled pedig, mivel 

hatalmad sokaságában hazudtak, történjék az, ami következik: Az egész föld 

imádjon téged és zsoltározzon neked, zsoltárt mondjon a te nevednek, 

Magasságos. 

Kevéssel előbb Legalázatosabb, most Magasságos; legalázatosabb hazug 

ellenségeid kezében, Magasságos a dicsérő angyalok magasságai fölött. Az egész 

föld imádjon téged és zsoltározzon neked, zsoltárt mondjon a te nevednek, 

Magasságos. 
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A gőgös zsidók elvakulnak,  hogy az alázatosak üdvözüljenek 

10. [5. v.] Jöjjetek és lássátok Isten műveit. – Ó nemzetek, ó még hátralévő 

nemzetek, hagyjátok magukra a hazug zsidókat, jöjjetek vallomást tenni. 

Jöjjetek és lássátok az Úr műveit, félelmetes az emberek fiaira vonatkozó 

terveiben. 

Emberfiának nevezték őt is, és valóban ember fia volt; igazán ember fia a szolga 

alakjában,
1
 de ne gondoljátok, hogy állapota ugyanaz, mint a hozzá hasonló 

szolgáké, mert félelmetes az emberek fiaira vonatkozó terveiben. Az emberek 

fiai tervet szőttek Krisztus megfeszítésére, a megfeszített megvakította a 

megfeszítőket. 

Mit tettetek tehát emberek fiai, amikor kieszelt tanácsot tartottatok Uratok ellen, 

akiben rejtve volt a fenség és megnyilvánult a gyengeség? – Ti terveket 

szőttetek elveszejtésére, ő az elvakítást és az üdvözítést tervezte: elvakítani a 

gőgösöket, üdvözíteni az alázatosakat; azért akarta elvakítani a gőgösöket, hogy 

vakon megalázódjanak, megalázottan vallomást tegyenek, vallomást téve 

megvilágosodjanak. Félelmetes az emberek fiaira vonatkozó terveiben. 

Valóban félelmetes! Íme, a vakság részben verte Izraelt, íme a zsidók, akik 

közül született Krisztus, kívül vannak; íme a nemzetek, amelyek Júdea ellen 

voltak, Krisztusban belül vannak.
2
 Félelmetes az emberek fiaira vonatkozó 

terveiben. 

 

A tenger a világ, a folyó a világ halandósága 

11. [6. v.] Éppen ezért mit tett tervének félelmetességében? A tengert 

szárazfölddé változtatja. Mert ez következik a zsoltárban: A tengert szárazfölddé 

változtatja. 

Tenger volt a világ: keserűen sós, vihartól háborgó, hullámokkal tajtékzó tenger 

volt; és bizony szárazfölddé változott a tenger, most szomjazza az édesvizet az, 

ami korábban sós vízzel volt telve. 

Ki művelte ezt? – Aki a tengert szárazfölddé változtatja. 

Mit mond most már az összes nemzetek lelke? – Azt, hogy a lelkem, mint a reád 

szomjazó föld.
3
 

Aki a tengert szárazfölddé változtatja. A folyóvízen száraz lábbal mennek át; 

ugyanazok, akik szárazfölddé változtak, jóllehet korábban tenger voltak, a 

folyóvízen száraz lábbal mennek át; 
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Mi a folyó? – A folyó evilág egész halandósága. Nézzétek a folyót: jön és 

tovafolyik, a helyébe újabb tovafolyó víz érkezik. Ugye így történik a folyó 

vizével, amely a földből fakad és tovafolyik? 

Mindenkinek, aki megszületett, át kell adnia helyét az utána születőnek; az 

esendő dolgok egész rendje bizonyos folyam. A vágyakozó lélek ne vesse bele 

magát ebbe a folyóba, ne ugorjon bele, hanem maradjon veszteg. 

És hogyan keljen át a veszendő dolgok gyönyörűségein? – Higgyen Krisztusban, 

és száraz lábbal fog átkelni; az ő vezetésével száraz lábbal fog átkelni. 

Mit jelent száraz lábbal átkelni? – Azt jelenti, hogy könnyedén kel át. Nem 

keres lovat, hogy átkeljen; nem kérkedik gőgösen a folyón való átkeléshez, 

alázatosan kel át, és biztonságosan kel át. A folyóvízen száraz lábbal mennek át. 

 

Egyetlen életkor sem maradandó 

12. Ott fogunk örvendezni Őbenne. – Ó zsidók, saját tetteitekkel dicsekedtek; 

hagyjátok abba a magatokkal való dicsekvést fogadjátok el a Krisztusban való 

örvendezés kegyelmét. Ott ugyanis örvendeni fogunk, de nem önmagunkban; ott 

Őbenne fogunk örvendeni. 

Mikor fogunk örvendeni? – Akkor, amikor majd száraz lábbal megyünk át a 

folyón. 

Örök életet ígérnek nekünk, a feltámadást ígérik nekünk; ott a testünk már nem 

lesz folyó, ugyanis most, amikor a halandóságban vagyunk, folyó. 

Nézzétek, megáll-e bármelyik életkor? – A gyermekek meg akarnak nőni, és 

nem tudják, hogy életük hossza az évek múlásával fogy. Mert az évek nem 

egymásra halmozódnak, hanem számuk növekedésével fogynak, mint a folyó 

vize, amely halad előre, de a forrástól egyre távolodik. 

És nőni akarnak a gyerekek, hogy megszabaduljanak a felnőttek uralmától; íme, 

megnőnek, gyorsan megnőnek, és eljutnak az ifjúkorba; ők, akik ifjúvá lettek, 

állítsák meg az ifjúkort, ha tudják – elmúlik az is. Eljön az öregkor, és legalább 

az öregkor örökkévaló lenne, de a halál elviszi. Tehát folyó a születő teste. A 

halandóságnak ezen folyóján, hogy a mulandó dolgok kívánsága el ne nyelje és 

magával ne ragadja, könnyedén kel át az, aki alázatosan, azaz száraz lábbal kel 

át az, akinek vezére az, aki korábban kelt át, aki a patakból halálig ivott, azért 

emeli magasba a fejét.
1
 

Tehát átkelvén száraz lábbal ezen a folyón, azaz könnyedén átmenve ezen a 

folyó halandóságon, ott örvendeni fogunk Benne. 

                                         
1Vö. Zsolt 109,7. 



 108 

Most azonban kiben, ha nem Őbenne vagy a belé vetett reményben? Mert ha 

örvendünk is most, reményben örvendünk; akkor azonban Őbenne fogunk 

örvendeni. Most is Őbenne, de a remény által, akkor pedig szemtől szemben.
1
 

 

13. [7. v.] Ott örvendezni fogunk Őbenne. – Kiben? Abban, aki uralkodik 

erejében örökké. Mert nekünk miféle erőnk van? És örökkévaló-e? Ha 

örökkévaló volna az erőnk, nem buktunk volna el, nem estünk volna bűnbe, nem 

érdemeltünk volna büntetésül halandóságot 

Ő önként vállalta magára azt, ahová mi megérdemelten zuhantunk: Aki 

uralkodik erejében örökké. 

Annak válunk majd részesévé, akinek erejében erősek leszünk; ő azonban a saját 

erejében erős. 

Mi megvilágosítottak vagyunk, ő a megvilágosító fényesség, ha elfordulunk 

tőle, elsötétedünk, ő önmagától képtelen elfordulni. Az ő tűze meggyújt minket; 

ha eltávozunk tőle, megfagyunk, ha visszatérünk, újra lángra gyúlunk. Tehát 

mondjuk neki, hogy őrizzen meg erejében, mert benne fogunk örvendezni aki 

uralkodik erejében örökké. 

 

A Törvény nem tesz megigazulttá a bűnből, hanem növeli a bűnöket 

14. De ezt nem csak a hívő zsidóknak nyújtja. Mert a zsidók sokra tartva 

erejüket nagyon hencegtek, azután megtudták, kinek erejében voltak üdvösen 

erősek és egyesek közülük hivővé lettek; de ez nem volt elég Krisztusnak, mert 

sokat adott oda, nagy árat fizetett, amit adott nem érvényesülhetett csak a zsidók 

számára. Az Ő szemei letekintenek a nemzetekre. 

Tehát az Ő szemei letekintenek a nemzetekre. És mit teszünk? Zúgolódni fognak 

a zsidók; azt fogják mondani: „Ami nekünk, az nekik is; nekünk az evangélium, 

nekik is az evangélium; nekünk a feltámadás kegyelme, nekik is a feltámadás 

kegyelme. Semmi haszna, hogy megkaptuk a Törvényt és a Törvény 

rendelkezései szerint éltünk és megtartottuk az atyák parancsolatait; semmi 

haszna, ami nekünk az nekik is!” 

Ne zúgolódjanak, ne perlekedjenek. A lázadók ne hencegjenek önmagukban. Ó 

te nyomorult és romlandó test, ugye bűnös vagy? Miért kiabál a nyelved? Ügyelj 

az lelkiismeretre. Mert mindannyian vétkeztek és rászorulnak Isten dicsőségére.
2
 

Ismerd meg magad, emberi gyengeség. Megkaptad a Törvényt, hogy 

törvényszegő légy, mert nem tartottad meg, nem teljesítetted, amit kaptál. 

 

                                         
11Kor 13,12. 
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A Törvényből rád szállt nem az igazság, amit a Törvény parancsol, hanem a 

törvényszegés, amelyet te műveltél. Ha tehát eláradt a bűn, miért irigykedsz a 

túláradó kegyelemre?
1
 Ne lázadozz, mert a lázadozókat nem magasztalják föl. 

Mintha átkot mondana: Akik lázadnak, azokat föl nem magasztalják, sőt 

felmagasztalják, de nem önmagukban. Alázkodjanak meg magukban és 

felmagasztalják őket Krisztusban. Mert aki magát megalázza, azt 

fölmagasztalják, és a ki magát fölmagasztalja, azt megalázzák.
2
 A lázadók ne 

hencegjenek önmagukban. 

 

A mi életünk Isten 

15. [8–9. v.] Áldjátok, nemzetek, a mi Istenünket. – Íme elűzték azokat, akik 

lázadoznak, megkapták a magyarázatot; egyesek megtértek, mások gőgösek 

maradtak. Ne riasszanak meg azok, akik irigylik a nemzeteknek nyújtott 

evangéliumi kegyelmet; már eljött Ábrahám ivadéka, akiben áldást nyernek 

mind a nemzetek.
3
 Áldjátok Őt, akiben áldást nyertek: Áldjátok, nemzetek, a mi 

Istenünket, és halljátok dicséretének szavát. Nehogy magatokat dicsérjétek, 

hanem őt dicsérjétek. 

Mi az ő dicséretének szava? – Az, hogy az ő kegyelméből vagyunk amik 

vagyunk. Aki lelkünket az életre adta – íme, ez az ő dicséretének szava: Aki 

lelkünket az életre adta. 

Tehát a halálban volt; a halálban volt tebenned. Ebből adódik, hogy nem volt 

szabad dicsekednetek magatokban. Íme, a halálban volt tebenned; hol lesz az 

életben, ha nem abban, aki ezt mondta: Én vagyok az út, az igazság és az élet?
4
 

Ahogyan egyes hívőknek mondja az Apostol: Valamikor sötétség voltatok, most 

azonban világosság vagytok az Úrban.
5
 Tehát sötétség magatokban, világosság 

az Úrban; így halál magatokban, élet az Úrban. 

Aki lelkünket az életre adta. – Íme, lelkünket az életre adta, mert hiszünk Benne; 

lelkünket az életre adta, de mi másra van szükségünk ezután, ha nem arra, hogy 

állhatatosak legyünk őbenne mindvégig? 

És ki adja meg ezt nekünk, ha nem az, akiről a folytatásban mondja: és nem 

hagyta meginogni a lábunkat. Ő adta lelkünket az életre, ő irányítja lépéseinket, 

hogy ne bizonytalankodjanak, el ne botoljanak és mozgásban tartsanak. Ő éltet, 

ő tesz állhatatossá mindvégig, hogy örökké élhessünk. És nem hagyta meginogni 

a lábunkat. 
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Isten megaláz, hogy gyógyítson és fölemeljen 

16. [10–12. v.] Miért mondta ezt: és nem hagyta meginogni a lábunkat? – Mit 

szenvedtél, vagy mit voltál képes elszenvedni, hogy meginogjanak a lábaid? 

Mit? – Halljad a folytatást. 

Miért mondtam, hogy nem hagyta meginogni a lábunkat? – Azért, mert sok 

mindent elszenvedtünk, amik letérítették volna az útról a lábunkat, ha ő nem 

vezérel, és hagyta volna meginogni lábunkat. 

Miket szenvedtünk el? – Mert próbára tettél minket, Isten; tűzzel vizsgáltál meg, 

ahogy megvizsgálják az ezüstöt. – Nem úgy égettél, mint a szénát, hanem mint 

az ezüstöt; amikor tűzbe vittél nem elhamvasztottál, hanem a salakot égetted ki 

belőlünk. 

Tűzzel vizsgáltál meg, ahogy megolvasztják az ezüstöt. – És lássad milyen 

szigorú Isten azokkal, akinek a lelkét életre adta: Belevittél minket a tőrbe, de 

nem azért hogy meghaljunk, hanem hogy kiszabadulva fellélegezzünk. 

Háborgatásokat raktál a hátunkra. – Gonoszul kiegyenesedve gőgösök voltunk; 

gonoszul kiegyenesedve meggörnyedtünk, és becsületben meggörnyedve 

fölegyenesedtünk. 

Háborgatásokat raktál a hátunkra. Embereket ültettél a fejünkre. – Mindezt 

elszenvedte az Egyház a sok és különféle üldözésben; egyenként szenvedte és 

szenvedi most is. Nincs ugyanis senki, aki ebben az életben mentesnek 

tekinthetné magát ezektől a kísértésektől. 

Embereket ültettél a fejünkre. – Tűrjük azokat, akiket nem akarunk, 

feletteseinknek ismerjük el azokat, akikről tudjuk, hogy rosszabbak nálunk. Ha 

nincsenek bűnei, joggal felettes az ember; de minél több a bűne, annál 

alantasabb. És jó, ha meggondoljuk, hogy bűnösök vagyunk és úgy viseljük el a 

fejünk fölé rendelteket, hogy mi is megvalljuk Istennek, hogy érdemeink szerint 

szenvedünk. Mert miért méltatlankodva szenveded, amit az tesz, aki igazságos?  

Háborgatásokat raktál a hátunkra. Embereket ültettél a fejünkre. – Szigorúnak 

tűnik Isten, amikor így cselekszik, de ne félj, mert Atya ő, aki soha nem azért 

szigorú, hogy elpusztítson. 

Háborgatásokat raktál a hátunkra. Embereket ültettél a fejünkre. – Ha gonoszul 

élsz és megkímél, nagyobb a haragja. Mindezek a háborgatások a nevelő ostorai 

azért, hogy ne érjen a büntető ítélete. Háborgatásokat raktál a hátunkra, 

embereket ültettél a fejünkre. 
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A szorongató dolgok tüzek, a kedvező dolgok megrontó víz 

17. Átmentünk tűzön és vízen. – A tűz és a víz egyformán veszedelmes ebben az 

életben. Kétségtelenül azt látjuk, hogy a víz kioltja a tüzet, a tűz pedig kiszárítja 

a vizet. Ugyanígy a kísértések, melyekkel tele van ez az élet. A tűz eléget, a víz 

megrohaszt; a háborgatás égetésétől és a romlás vízétől egyaránt félnünk kell. 

Amikor szorongató dolgok jönnek, és olyasmik, amiket szerencsétlenségnek 

mondanak ebben a világban, olyan, mint a tűz; amikor kedvező dolgok 

történnek és körülvesz a világ gazdagsága, az olyan, mint a víz. Vigyázz, 

nehogy a tűz megégessen, nehogy a víz megrohasszon. 

Légy erős a tűzzel szemben, ki kell égned; agyagedényként kerülsz a 

kemencébe, hogy megszilárduljon a formád. A tűzzel kiégetett edény már nem 

fél a víztől; a ki nem égetett agyagedény sárként szétolvad a vízben. Ne siess a 

vízhez; tűzön át menj a vízhez, hogy a vízen is át tudj menni. 

Ezért a szentségekben is, a katekézisben is, az ördögűzésben is előbb a tüzet 

használjuk. Mert miért kiáltják sokszor a tisztátalan lelkek: „Égek!”, ha ez a tűz 

nem létezik? Az ördögűzés tüze után megyünk a keresztséghez, hogy a tűzből a 

vízhez, a vízből az enyhületre jussunk. 

Ami a szentségekben történik, ugyanaz történik evilág kísértéseiben is: először a 

félelem szorongatása jön tűzként, majd a félelem elmúltával attól kell félni, 

hogy a világi szerencse meg ne rontson. Ha azonban a tűz nem ölt meg, és a 

vízben nem merülsz el, hanem kiúszol belőle, a fenyíték által eljutsz a 

nyugalomra, és tűzön és vízen átmenve elérkezel az enyhületre. 

Mindaz, aminek jelei a szentségekben vannak, az örök élet tökéletességében 

valóság. Amikor majd átjutunk arra az enyhületre, drága testvérek, ott nem kell 

félnünk semmiféle ellenségtől, semmiféle kísértőtől, senki irigytől, semmiféle 

tűztől vagy víztől; ott örök enyhület lesz. 

Enyhületnek a nyugalom miatt nevezzük. Mert ha azt mondanád: Hőség – igaz; 

ha azt mondanád: enyhület – az is igaz. De ha helytelenül érted az enyhületet, 

úgy tűnhet, hogy ellanyhulunk ott. De nem ellanyhulunk, hanem elpihenünk; 

nem is perzselődünk ott hőség miatt, hanem izzani fogunk lélekben. 

Vedd észre ezt a hőséget egy másik zsoltárban: Nincs aki elrejtőzhet az ő hősége 

elől.
1
 

Mit mond az Apostol is? – Azt, hogy buzgólelkűek legyetek.
2
 Tehát átmentünk 

tűzön és vízen, és kivezettél minket az enyhületre. 

                                         
1Zsolt 18,7. 
2Róm 12,11. 
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Krisztus tagjai a feltámadásban érik el tökéletességüket 

18. [13. v.] Figyeld csak, hogy nem csupán az enyhületről, hanem a kívánatos 

tűzről is beszél: Bemegyek majd a te házadba holokausztokkal (egészen elégő 

áldozatokkal).  

 

Mi a holokauszt? Egész elégő, de isteni tűzzel elégetett. Holokausztnak nevezik 

az áldozatot, amikor teljesen elégetik. A többi csak része az áldozatnak: amikor 

teljesen elég és az egészet isteni tűz emészti meg, holokauszt a neve; ha csak 

részeket égetnek el, áldozat a neve. Mert minden holokauszt áldozat, de nem 

minden áldozat holokauszt 

Tehát holokausztokat ígér: Bemegyek majd a te házadba egészen elégő 

áldozatokkal. – Egész valómat eméssze meg a tüzed, semmi ne maradjon az 

enyém, minden legyen a tiéd. Ez azonban az igazak feltámadásakor történik 

majd, amikor ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó 

halhatatlanságba öltözik; akkor valósul meg, ami írva van: a halált elnyelte a 

győzelem.
1
 

A győzelem olyan mint az isteni tűz, amikor elnyeli a halálunkat, az holokauszt 

lesz. Semmi halandó nem marad majd a testben, semmi vádolható nem marad a 

lélekben; ebből a halandó életből minden elemésztődik, hogy az örök életben 

beteljesedjék, tehát ezekből lesz a holokauszt. 

 

Te szorulsz rá Istenre, Isten nem szorul rád 

19. [14. v.] És mi történik a holokausztokban? – Megadom neked a 

fogadalmaimat, melyeket megkülönböztettek ajkaim. 

Mi különbség van a fogadalmak között? – A különbség az, hogy magadat 

vádolod, Őt dicséred; megérted, hogy te teremtmény vagy, ő a Teremtő; te a 

sötétség, ő a Világosság, akinek mondod: Te teszed fényessé a mécsesemet 

Uram, én Istenem megvilágosítod sötétségeimet.
2
 Mert amikor azt mondod, ó 

lélek, hogy magadtól világítasz, nem teszel különbséget. Ha nem teszel 

különbséget, nem megkülönböztetett fogadalmakat teljesítesz. 

Megkülönböztetett fogadalmakat teljesíts: valld meg, hogy te változandó vagy, ő 

változhatatlan; valld meg, hogy nélküle semmi vagy, ő nélküled teljesen 

tökéletes; te szorulsz őrá, ő nem szorul rád. 

Kiáltsd neki: Mondtam az Úrnak, én Istenem vagy te, mert javaimra nem 

szorulsz rá.
3
 Azzal is, hogy holokausztként fogad el téged Isten, nem ő 

                                         
11Kor 15,54. 
2Zsolt 17,29. 
3Zsolt 15,2. 
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gyarapszik, nem ő lesz nagyobb, nem ő lesz gazdagabb, nem ő lesz okosabb; 

bármit tesz érted, neked jobb, nem neki, aki teszi. 

Ha ezeket meggondolod, teljesíted Istenednek a fogadalmaidat, melyeket 

megkülönböztettek ajkaid. Megadom neked a fogadalmaimat, melyeket 

megkülönböztettek ajkaim, 

 

Istent egész lélekből kell szeretni 

20. [15. v.] És beszélt a szám a háborgatásomban. – Gyakran milyen édes a 

háborgatás! Mennyire szükséges! 

Mit mondott itt ennek szája a háborgatásban? – Azt hogy velős égőáldozatokat 

ajánlok föl neked. 

Mit jelent az hogy velős? – Azt jelenti, hogy őrzöm magamban a szeretetedet; 

nem a felszínen lesz, hanem a csontom velejében, hogy szeretlek téged. 

A velőnél nincs bensőbb bennünk: a húsunkban vannak a csontjaink, a velő a 

csontoknál is beljebb van. Aki tehát a felszínen tiszteli Istent, inkább az 

embereknek akar tetszeni, és mert a bensőjében mást gondol, nem velős 

égőáldozatokat ajánl föl; akinek pedig bensőjébe lát, azt teljes egészében 

elfogadja. Velős egészen elégő áldozatokat ajánlok föl neked tömjénnel és 

kosokkal. A kosok az Egyház vezetői; most Krisztus egész teste beszél, ez az 

amit felajánl Istennek. 

Mi a tömjén? – Az imádság. 

Mi az, hogy tömjénnel és kosokkal? – Az, hogy leginkább a kosok imádkoznak a 

nyájért. 

Fölajánljuk neked ökröket bakokkal együtt. – Az ökrök nyomtatják a learatott 

gabonát, azokat is felajánlják Istennek. Az Apostol az evangélium hirdetőire 

értendőnek mondta azt, ami írva van: Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját.
1
 

Nemde az ökrök közül valóként tartozik az Istenhez? Tehát nagyok ezek a 

kosok, nagyok ezek az ökrök. 

Kiket hagytam ki? Akik talán felelősek mások bűneiért; akik talán maguk 

elestek útközben és sebesülésükből a bűnbánat gyógyítja őket? Vajon ők 

kimaradnak és nem tartoznak a holokauszthoz? Hogy ők sem féljenek, 

hozzátette a bakokat is, ezért mondja: Velős egészen elégő áldozatokat ajánlok 

föl neked tömjénnel és kosokkal, fölajánljuk neked ökröket bakokkal együtt. 

                                         
11Kor 9,9. 



 114 

Ezzel a hozzátétellel üdvözülnek a bakok; önmagukban képtelenek rá, az 

ökrökhöz kötve elfogadják őket. Mert barátokat szereztek a hamis mammonból, 

hogy befogadják őket az örök hajlékokba.
1
 

Tehát ezek a bakok nem bal felől lesznek, mert barátokat szereztek maguknak a 

hamis mammonból. Milyen bakok kerülnek bal oldalra? Azok, akiknek majd ezt 

mondják: Éheztem és nem adtatok ennem;
2
 nem azok, akik a bűneiket 

megváltották alamizsnával. 

 

Istennek nagy kegyelme,  

hogy a bálványoktól megtérhettünk az élő Istenhez 

21. [16–17. v.] Jöjjetek, halljátok és elbeszélem, mind, akik félitek az Istent. – 

Menjünk és halljuk, miket fog elbeszélni. 

Jöjjetek, halljátok és elbeszélem. – De kiknek szól ez a Jöjjetek, halljátok? 

Mindazoknak, akik félitek az Istent. Ha nem félitek Istent, nem mondom el. 

Nincs kinek elmondani, ahol nincs istenfélelem. Az istenfélelem nyissa meg a 

füleket, hogy legyen ami bemenjen, és legyen hová bemenjen, amit el fogok 

mondani. 

De mit fog elmondani? – Azt, hogy mi mindent tett az én lelkemnek. 

Tehát beszélni akar, de mit akar elbeszélni? – Vajon azt, hogy meddig terjed a 

Föld, milyen tágas az ég, mennyi a csillagok száma, milyen a Nap és a Hold 

járása? Ezekben a teremtette világ tartja a maga rendjét; akik nagyon kíváncsian 

kutatták, nem ismerték meg a Teremtőjüket.
3
 

Azt halljátok, azt értsétek meg, ó ti istenfélők, mi mindent tett az én lelkemnek, 

és ha akarjátok, a tiéteknek is. Mi mindent tett az én lelkemnek. 

A számmal, hozzá kiáltottam. – Ez maga is a lelkével történt, hogy szájával 

Hozzá kiáltott, ezt is Ő tette a lelkének. 

Lássátok, testvérek, pogányok voltunk, talán nem magunkban, de a szüleinkben. 

És mit mond az Apostol? – Tudjátok, amikor még pogányok voltatok, hogyan 

vezetettek titeket a néma bálványok elé.
4
 Mondja csak most az Egyház: Mi 

mindent tett az én lelkemnek. A számmal, hozzá kiáltottam. Emberként a kőhöz 

kiáltottam, a süket fához kiáltottam, süketnéma bálványokhoz beszéltem; de 

most már Isten képmása megtért a Teremtőjéhez. 

                                         
1Vö. Lk 16,9. 
2Mt 15,42. 
3Vö. Bölcs 13,9. 
41Kor 12,2. 
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Aki korábban fának mondtam, hogy „Én atyám vagy te", és kőnek: „te 

nemzettél engem",
1
 most ezt mondom: „Miatyánk, aki a mennyekben vagy".

2
 

Számmal hozzá kiáltottam. – Már a saját számmal, nem máséval. Amikor az 

atyai hagyományok üres szokása szerint kövekhez kiáltottam,
3
 idegen szájjal 

kiáltottam; amikor pedig azt kiáltottam az Úrnak, amivel megajándékozott, amit 

ő sugallt nekem, a saját számmal kiáltottam hozzá, és magasztaltam a nyelvem 

alatt. 

Mit jelent az, hogy a Számmal hozzá kiáltottam, és magasztaltam a nyelvem 

alatt? – Azt jelenti, hogy nyíltan hirdettem Őt, és a rejtekben megvallottam Őt. 

Kevés nyelvvel magasztalni Istent; hanem a nyelv alatt magasztalni azt jelenti, 

hogy amit kimondasz, azt gondolod is magadban. Számmal hozzá kiáltottam, és 

magasztaltam a nyelvem alatt. Nézd, mennyire hiteles akar lenni a rejtekben az, 

aki velős holokausztokat ajánl föl. 

Ezt tegyétek, testvérek, ezt utánozzátok, hogy elmondhassátok: Jöjjetek, 

halljátok és elbeszélem, mi mindent tett az én lelkemnek. Mert mindaz, amit 

elmond, az ő kegyelme a lelkünkben. Nézzétek csak, miket mond még. 

 

Szívből forduljon el a gonoszságtól, aki tetszeni akar Istennek 

22. [18. v.] Ha a szívemben gonoszságra tekintettem, ne hallgasson meg engem 

az Úr. – Most gondoljátok meg, testvérek, hogy vádaskodó emberek milyen 

könnyen és hányszor ítélnek el gonoszságokat emberekben: „Vétett, rosszat tett, 

gazember, mások miatt nyilatkozott!"  

Vigyázz, vajon észreveszed-e a gonoszságot a saját szívedben, nehogy annak 

megtételén gondolkozzál, amit a másikban kárhoztatsz, és nem azért kiabálsz rá, 

mert megtett valamit, hanem mert rajtakapták. Térj magadba; a bensődben légy 

önmagad bírája. 

Rejtett fekvőhelyeden, szíved bensejében, ahol csak te vagy és az aki lát, ott 

utáld a gonoszságot, hogy Isten tetszését találja benned. Ne tekints a 

gonoszságra, azaz ne szeresd; hanem inkább vesd meg, azaz utáld, fordulj el 

tőle. 

Ami örömet ígért, hogy rávegyen a bűnre, ami bajjal fenyegetett, hogy 

rákényszerítsen a bűnre, mindaz semmiség, elmúlik; megvetésre méltó, lábbal 

kell tiporni, nem tekintetbe venni, hogy elfogadjuk. 

                                         
1Jer 2,27. 
2Mt 6,9. 
3Vö. 1Pét 1,18. 
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Néha ugyanis gondolatokkal, vagy gonosz társalkodók szavaival késztet. 

Megrontják ugyanis a jó erkölcsöket a gonosz beszélgetések;
1
 ne légy rájuk 

tekintettel. De kevés ezt az arcra és a nyelvre érteni. A szívedben ne légy rá 

tekintettel, azaz ne szeresd, ne fogadd el. 

Mindennapos kifejezés a szeretet helyett a tekintettel lenni; először azért, mert 

Istenről mondjuk: Tekintettel volt rám. 

Mit jelen ezt, hogy Tekintettel volt rám? Előbb nem látott téged? Vagy fölfelé 

figyelt, és a kérésed figyelmeztette, hogy reád fordítsa a szemét? – Korábban is 

látott téged, de azzal, hogy Tekintettel volt rám, azt mondod: megszeretett 

engem. 

Ha egy embert kérsz, aki lát téged, hogy könyörüljön rajtad, ezt mondod neki: 

„Légy tekintettel rám!" Lát téged, és te azt mondod: „Légy tekintettel rám!" Mit 

jelent az, hogy „Légy tekintettel rám!" – Azt jelenti: „Szeress, figyelj rám, 

könyörülj rajtam!" 

Tehát nem azért mondta: Ha a szívemben gonoszságra tekintettem, mert 

semmiféle rosszra késztetés nincs az emberi szívben. Bizony van, és nem szünik 

meg ez a késztetés, de ne legyünk rá tekintettel. Ha ugyanis tekintettel vagy a 

gonoszságra, hátranéztél, és érvényes rád az Úr ítélete, amit az evangéliumban 

mond: Aki kezét az eke szarvára teszi és visszanéz, nem alkalmas az Isten 

Országára.
2
 

Mit kell tehát tennem? – Azt, amit az Apostol mond: Feledem, ami mögöttem 

van és nekifeszülök az előttem lévőknek.
3
 Minden ami a hátunk mögött van, 

amik már elmúltak, rosszak. Senki nem a jóságból jön Krisztushoz; 

mindannyian vétkeztek, a hittel igazulnak meg.
4
 

A megigazulás csak abban a másik életben lesz tökéletes, de a haladásra és a jó 

erkölcsökre ő serkent és ő ajándékozza. Tehát ne számláld a magad érdemeit, ne 

számláld! És ha gonoszság késztet, ne engedj neki. Mert mit mond? – Ha a 

szívemben gonoszságra tekintettem, ne hallgasson meg engem az Úr. 

23. [19. v.] Emiatt hallgatott meg Isten, mert a gonoszságra nem voltam 

tekintettel a szívemben. És figyelt az én könyörgésemnek szavára. 

 

Buzgón kell imádkozni 

24. [20. v.] Áldott az én Istenem, aki nem vetette meg az én könyörgésemet, és 

irgalmasságát nem vonta meg tőlem. – Ez attól a sortól nyeri értelmét, ahol ezt 
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mondta: Jöjjetek, halljátok és elbeszélem, mind, akik félitek az Istent, mi mindent 

tett az én lelkemnek.
1
 

És elmondta, amit hallottatok, és ezzel fejezi be: Áldott az én Istenem, aki nem 

vetette meg az én könyörgésemet, és irgalmasságát nem vonta meg tőlem. 

Így érkezik el a feltámadásra az, aki beszél; a feltámadásra, amelyben már mi is 

ott vagyunk reménykedve, sőt már mi is ott vagyunk, és ez a zsoltár a mi 

hangunk. 

Tehát amíg itt vagyunk, arra kérjük Istent, hogy ne vesse meg könyörgésünket 

és ne fordítsa el rólunk irgalmasságát; azaz hogy állhatatosan imádkozzunk és 

szüntelenül könyörüljön rajtunk. 

Sokan ugyanis ellankadnak az imádságban, megtérésük újdonságában buzgón 

imádkoznak, azután egyre lanyhábban, egyre hűvösebben, a végén hanyagul, 

mintha biztonságban lennének. Az ellenség virraszt, te alszol. 

Maga az Úr parancsolta az evangéliumban: Szüntelenül, kell imádkozni és nem 

szabad belefáradni.
2
 És adja a hasonlatot arról a gonosz bíróról, aki Istentől nem 

félt, embertől nem tartott, akit az az özvegy naponta zaklatott, hogy hallgassa 

meg, és végül akit az irgalom nem indított meg, az az unalomnak engedett, és a 

gonosz bíró ezt mondta magában: Igaz, Istentől nem félek, embertől nem tartok, 

de annyira terhemre van ez az özvegy, hogy igazságot szolgáltatok neki, nehogy 

végül nekem jöjjön és arcul üssön. Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond 

az igazságtalan bíró? Hát az Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, 

akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Megváratja őket? Mondom nektek, 

hamarosan igazságot szolgáltat nekik."
3
 Tehát ne fáradjunk bele az imádságba. 

Ő, ha késlelteti is, nem mulasztja el megadni azt, amit ígért; ígéretébe 

kapaszkodva nem lankadunk el az imádságban – és ez is az ő jótéteményéből 

való. 

Ezért mondta: Áldott az én Istenem, aki nem vetette meg az én könyörgésemet, és 

irgalmasságát nem vonta meg tőlem. Ha látod, hogy nem foszt meg az 

imádságodtól, légy biztos abban, hogy nem vonja meg tőled irgalmasságát sem. 

                                         
1Zsolt 65,16. 
2Lk 18,1. 
3Lk 18,4–8. 
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HATVANHATODIK ZSOLTÁR (67.) 

Elmondta Karthagóban 412. szeptember–decemberben 

58 éves, 21 éves pap, 17 éves püspök 

 

 

1A karvezetőnek. Húros hangszerekre. Zsoltár. Ének. 

2Könyörüljön rajtunk az Isten és áldjon meg minket; 

ragyogtassa föl az Ő arcát fölöttünk, 

3hogy megismerjük a földön a te utadat, 

az összes nemzetekben a te szabadításodat. 

 

4Tegyenek vallomást neked a népek, Isten; 

vallomást tegyenek neked az összes népek. 

5Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, 

mert megítéled a népeket méltányosságban, 

és a nemzeteket a földön kormányozod. 

 

6Tegyenek vallomást neked a népek, Isten; 

vallomást tegyenek neked az összes népek. 

7A föld megadta a gyümölcsét, 

áldjon meg minket Isten, a mi Istenünk, 

8áldjon meg minket Isten, 

és félje Őt a földnek minden határa. 

 
 

 

 

Isten lelki földműves 

1. [2. v.] Szeretetreméltóságtok emlékszik rá, hogy két zsoltárban, melyeket már 

magyaráztunk, buzdították a lelkünket, hogy áldja az Urat, és jámbor énekkel 

mondták: Áldjad én lelkem az Urat.
1
 Ha tehát azokban a zsoltárokban biztattuk a 

lelkünket, hogy áldja az Urat, ebben a zsoltárban helyesen mondja: Könyörüljön 

rajtunk az Isten, és áldjon meg minket. 

Áldja lelkünk az Urat és áldjon minket az Isten. Amikor Isten megáld minket, 

növekedünk, és amikor mi áldjuk Istent, ugyancsak mi növekedünk, mindkettő a 

mi javunkat szolgálja. Ő nem lesz nagyobb a mi áldásunktól, de nem is 

fogyatkozik átkainktól. Aki átkozza Istent maga fogyatkozik; aki áldja Istent, 

maga növekedik. Megelőz minket Isten áldása, és annak következménye, hogy 

mi is áldjuk Istent. Az az eső, ez a termés. Tehát termésként adjuk vissza a 

                                         
1Zsolt 102,1; 103,1. 
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földműves Istennek, aki esőt ad ránk és megművel minket. Ne terméketlen 

áhítattal, ne üres szóval, hanem igaz szívvel énekeljük ezeket. 

Az Atya Istent ugyanis nyíltan nevezik földművesnek. Az Apostol mondja: Isten 

szántóföldje vagytok, Isten épülete vagytok.
1
 

Ebben a látható világban a szőlő nem épület, és egy épület nem szőlő; mi 

azonban Isten szőleje vagyunk, mert azért művel meg, hogy teremjünk; Isten 

épülete vagyunk, mert aki megművel, bennünk lakik. 

És mit mond ugyanaz az Apostol? Én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést 

az Isten adta. Nem számít sem az, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak a 

gyarapodást adó Isten.
2
 

Tehát Ő adja a gyarapodást. De nem ők a földművesek? Mert földművesnek azt 

mondjuk, aki ültet, aki öntöz, hiszen az Apostol azt mondta: Én ültettem, Apolló 

öntözte. Kérdezzük, hogyan művelte Isten ezt? Válaszol az Apostol: De nem én, 

hanem Isten kegyelme velem.
3
 

Tehát bárhová fordulsz, akár az angyalokhoz, Istent találod földművesednek; 

akár a prófétákhoz, Ő a földművesed; akár az apostolokhoz, Őt ismered föl 

földművesednek. 

És akkor mik vagyunk mi? – Talán ennek a földművesnek a napszámosai, és 

napszámosai is csak a tőle kapott erővel és a tőle kapott kegyelemmel. Tehát ő 

műveli meg a földet és adja a növekedést. 

Az ember földműves úgy műveli a szőlőt, hogy kapálja, metszi és megteszi 

mindazt, ami a gondos műveléshez szükséges; de esőt hullatni a szőlejére 

képtelen. Ha netalán öntözi, kinek köszönhetően tudja tenni? Csatornába vezeti 

a vizet, de Isten tölti meg a forrást. Végezetül szőlejében a vesszőket növeszteni 

nem tudja, a fürtöket formálni képtelen, a szemeket módosítani nem tudja és az 

időjárást befolyásolni képtelen. A mi földművesünk azonban Isten, aki mindenre 

képes, legyünk hát biztonságban. 

Azt mondhatja valaki: „Csak te mondod, hogy földművesünk az Isten!” – Sőt, 

én mondom földműveseknek az apostolokat, akik ezt mondták: Én ültettem. 

Apolló öntözte. 

Ha csak én mondom, ne higgye el senki; de ha Krisztus mondja, jaj annak, aki 

nem hiszi. Mit mond tehát az Úr Krisztus? Én vagyok a szőlőtő, ti a 

szőlővesszők, Atyám, a szőlőműves.
4
 Szomjazzon tehát a föld, és adjon hangot a 

                                         
11Kor 3,9. 
21Kor 3,6–9. 
31Kor 15,10. 
4Jn 15,5. 
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szomjúságának, mert írva van: A lelkem mint az utánad szomjazó föld.
1
 Mondja 

tehát a földünk, mi magunk, Isten esőjére szomjazva: Könyörüljön rajtunk az 

Isten és áldjon meg minket; 

 

Minden jó Istentől való 

2. Ragyogtassa föl az Ő arcát fölöttünk. – Talán kérdezed majd, mit jelent az, 

hogy áldjon meg minket. Az emberek sokféle áldást várnak Istentől: az egyik azt 

az áldást kéri, hogy tele legyen a háza a jelen élethez szükséges javakkal; a 

másik arra vágyik, hogy teljesen egészséges lehessen; a másik talán 

betegségében várja a gyógyulás áldását; ismét más gyermekekre vágyik, és talán 

szomorkodik amiatt, hogy nem születnek, és azt az áldást kéri, hogy utódai 

legyenek. És ki tudná elsorolni a különféle emberi vágyakat, amelyekkel kérik, 

hogy Isten áldja meg őket? 

S van-e valaki közöttünk, aki azt mondaná, hogy nem Isten áldása, ha bőven 

terem a földje, ha a háza bővelkedik evilági a javakban, vagy hogy a testi 

egészség megmarad és nem vész el, vagy ha elveszett, helyreáll? A gyermekekre 

tisztán vágyódó asszonyok termékenysége, kire tartozik, ha nem Istenre? Mert 

aki megteremtette, amikor még nem létezett, az utódokkal gondoskodik annak 

fennmaradásáról, akit megalkotott. Ezeket Isten műveli, ezeket Isten 

ajándékozza. 

És kevés ezt mondanunk: „Ezeket Isten műveli, ezeket Isten ajándékozza”, 

hanem „egyedül Ő műveli, egyedül Ő ajándékozza”. 

De mi van akkor, ha ezeket Isten műveli, de van más is, aki műveli ezeket és 

nem Isten? 

Ő műveli ezeket, és egyedül Ő. És hiába kérik ezeket emberektől vagy 

démonoktól; és bármi jót kapnak Isten ellenségei, Őtőle kapják; és amikor 

mástól kérik, amikor megkapják, nem tudják, hogy Tőle kapják. Mint ahogy ha 

büntetés éri őket, és azt gondolják, másoktól ered, akkor is tudatlanul Tőle jön a 

büntetés; ugyanígy, amikor élnek, jóllaknak, egészségesek, megszabadulnak, 

még ha nem is tudják, még ha embereknek, vagy démonoknak, vagy 

angyaloknak tulajdonítják is, csak Őtőle kapják, akinek mindenek fölötti 

hatalma van. 

Azért mondtuk ezeket, testvérek, hogy még ha valaki szükségletei enyhítésére 

vagy valami betegség miatt ilyen földi dolgokat kérne is, csak Őtőle kérje, aki 

minden jónak forrása és mindennek teremtője és újjáteremtője. 

 

                                         
1Zsolt 142,6. 
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Az anyagi javakat Isten igazaknak és bűnösöknek egyformán adja. A 

mulandó javak esendőek. Légy Isten hangyája. 

3. De mások azok az ajándékok, amelyeket Isten ellenségeinek is ad, és mások, 

amelyeket csak barátainak tartogat. 

Melyek azok, amelyeket ad az ellenségeinek? – Azok, amelyeket felsoroltam. 

Mert nem csak a jóknak van szükséges dolgokkal teli háza, vagy nem csak a jók 

egészségesek, illetve gyógyulnak meg betegségekből; nem csak a jóknak vannak 

gyermekei, nem csak nekik van pénzük és a jelen, mulandó élethez szükséges 

dolgaik. Ezek megvannak a rosszaknak is, és olykor a jók nélkülözik ezeket; de 

nélkülözik a rosszak is, és többnyire még inkább, mint amazok. Néha a jók 

jobban el vannak látva ezekkel az ajándékokkal, mint a rosszak. 

Isten úgy akarta, hogy keverten legyenek ezek a mulandó dolgok, mert ha csak a 

jóknak adná, azt gondolhatnák a rosszak, hogy ezek miatt kell tisztelni Istent; és 

viszont, ha csak a rosszaknak adná, a gyenge jók félnének megtérni, nehogy 

híjával legyenek ezeknek. A gyenge lélek ugyanis kevésbé alkalmas Isten 

országára, földművesünknek Istennek táplálnia kell őt. Mert a viharokat erősen 

álló fa is, amikor kibújt a földből, gyönge fű volt. Ez a földműves pedig tudja, 

hogy nem csak az erős fákat kell nyesnie és tisztítania, hanem az éppen kibújt 

gyenge hajásokat is óvnia kell. 

Éppen ezért, szeretteim, ahogy mondani kezdtem, ha csak a jóknak adná ezeket 

az ajándékokat, mindenki ezek kedvéért akarna megtérni Istenhez; és viszont, ha 

csak a rosszak kapnák, a gyengék félnének, hogy ha megtérnek, elveszítik azt, 

ami csak a rosszakat illeti meg. Ezért egyaránt kapják jók is, rosszak is. 

Ismét, ha csak a jóktól venne el ilyen javakat, ugyanez a félelem fogná el a 

gyengéket, hogy meg ne térjenek Istenhez; és viszont, ha csak a rosszaktól 

venné el, ezt tekinthetnék az egyetlen büntetésnek, ami a rosszakat sújtja. 

Tehát az, hogy a jóknak adja, vigasztalja az úton lévőket; az pedig, hogy a 

rosszaknak is adja, figyelmezteti a jókat, hogy másokra vágyjanak, amelyek nem 

közösek a rosszakkal. 

És ismét: elveszi a jóktól, amikor akarja, hogy vessenek számot erőikkel, és 

fedezzék fel eddig ismeretlen önmagukat, hogy el tudják-e már mondani: Az Úr 

adta, az Úr elvette, amint az Úrnak tetszett, úgy történt; legyen áldott az Úr 

neve.
1
 

Mert az a lélek is áldotta az Urat, és megtermette az áldás esőjének gyümölcsét. 

Az Úr adta, az Úr elvette; visszavette, amit adott, de nem vonta vissza az 

adományozást. 

                                         
1Jób 1,21. 
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A teljesen egyszerű, áldott lélek, nem ragaszkodva a földi dolgokhoz, és nem 

összeragadt tollakkal heverve a földön, hanem az erények kibontott tollaival a 

kettős szeretet két szárnyával röpülve ujjong a szabad levegőben; és látja, hogy 

azt vették vissza tőle, amit lábbal tiport, és nem azt, amiben heverészett; és 

biztonsággal mondja: Az Úr adta, az Úr elvette, amint az Úrnak tetszett, úgy 

történt; legyen áldott az Úr neve. Tehát ezért vétetnek el ezek a dolgok a jóktól. 

De nehogy valaki a gyengék közül ezt mondja: „Mikor lehetek én olyan erényes 

mint szent Jób volt?” – Csodálod a fa erejét te, aki az imént születtél; ez a nagy, 

akit csodálsz, akinek lombja és árnyéka alatt megpihensz, egykor gyenge vessző 

volt. 

De félsz, nehogy elvegyék tőled, ha majd ilyen leszel? Figyeld csak, hogy a 

rosszaktól is elveszik. Miért vonakodsz a megtéréstől? Amit félsz elveszíteni, ha 

jó vagy, talán rosszként fogod elveszíteni. 

Ha jóként veszíted el, ott lesz a vigasztaló, aki elvette; a ládából kiürül az arany, 

de szív tele lesz hittel; kívül szegény vagy, de belül gazdag vagy; magaddal 

viszed azt a gazdagságot, amelyet nem veszítesz el akkor sem, ha hajótörésből 

csupaszon menekülsz ki. 

Amit tehát esetleg rosszként veszítenél el, miért ne találna meg jóként a kár, 

amikor látod, hogy a rosszak is szenvednek károkat? De nagyobb sebet kapnak 

annál a kárnál: üres a ház, de még üresebb a lelkiismeret. Ha egy rossz veszíti el 

ezeket a dolgokat, nincs amiben kívül megkapaszkodhatna és belül sincs, ahol 

megnyugodhatna. Menekül innen, ahol a kárt szenvedte, ahol az emberek szeme 

előtt hencegett gazdagsága mutogatásával; most már nem tud hencegni az em-

berek szemében és nem tér magába, mert odabenn nincs semmije. 

Nem utánozta a hangyát; nem gyűjtött magának gabonát amikor nyár volt.
1
 – 

Mit mondtam: amikor nyár volt? Amikor nyugodtan folyt az élet, amikor 

boldogult ebben a világban, amikor mindene sikerült, amikor mindenki 

boldognak mondta, akkor volt számára nyár. Utánozta volna a hangyát, ha 

hallgatott volna Isten Igéjére, gyűjtötte volna a gabonát és elraktározta volna. 

De jött a háborgatás kísértése, rászakadt a tehetetlenség tele, a félelem vihara, a 

szomorúság hidege, akár kár érte, akár egészsége romlott meg, akár eltemette 

valakijét, a hírneve csorbult, vagy megalázták: tél lett. A hangya ahhoz fordul, 

amit nyáron gyűjtött, és rejtekében, ahol nem látja senki, nyári munkájából erőt 

merít. Amikor nyáron gyűjtött magának, mindenki látta, amikor télen ebből 

táplálkozik, senki nem látja. 

                                         
1Vö. Péld 6,6; 30,25. 
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Mit jelent ez? – Nézd csak Isten hangyáját: naponta korán kel, siet Isten 

templomába, imádkozik, hallgatja az olvasmányt, himnuszt énekel, megrágja 

amint hallott, elgondolkodik rajta, elrejti magában a szérűről gyűjtött magvakat. 

Mindazt, ami most mondok, akik okosan hallgatják, ugyanezt teszik, és 

mindenki látja őket, hogy a templomba mennek, hazatérnek a templomból, 

hallják a beszédet, hallják az olvasmányt, megtalálják a könyvet, kinyitják és 

olvassák; mindezt látják amikor történik. Ez a hangya, utat tör magának, cipeli 

és elrejti a személők szeme láttára. 

Egyszer csak eljön a tél, mert kire nem köszönt rá? Megesik a kár, meghalnak a 

szeretettek; a többiek, akik nem tudják, hogy a hangyának belül van ennivalója, 

talán sajnálják mint szerencsétlent, és mondják: „Mit gondolsz, mi van a lelké-

vel? Hogyan összetört!” Aki ezt mondja magához méri, saját erejével 

sajnálkozik, ezért téved, mert azzal a mércével, amivel magát méri, akarja mérni 

azt, akit nem ismer. 

Látod, hogy kárt szenvedett, vagy megalázták, vagy gyász érte, mit hiszel? – 

Azt, hogy valami rosszat tett, amiért ez érte. Ilyen szíve van, ilyen lelkülete van 

ellenségeimnek. 

Tudatlan vagy, ó ember; valójában önmagad ellensége vagy, aki nyáron nem 

gyűjtötted magadnak azt, amit ez gyűjtött. Most a hangya odabenn táplálkozik a 

nyári munkából; de csak gyűjteni láthattad, táplálkozni nem láthatod. 

Testvérek, amennyiben az Úr adta, amennyire gyengeségünket és alázatunk arra 

méltatta, hogy súgta és adta, és amennyire a magunk gyönge módján fogadtuk, 

ezeket elmondtuk, hogy miért adja Isten mindezeket keverve jóknak is 

rosszaknak is, és miért veszi el jóktól is, rosszaktól is. 

Megadta neked? – Ne hencegj! 

Elvette tőled? – Ne törj össze! 

Félsz, hogy el ne vegye tőled? – Jótól is rossztól is elveheti; jobb tehát, ha jóként 

elengeded azt, amit Istené, de Istené maradsz. 

Ugyanígy a rossz is; őt ezzel buzdítjuk: Kárt fogsz szenvedni (ki nem veszíti el 

szeretteit?), valami baleset érhet, szerencsétlenség érhet, ilyenekkel tele van 

világ, számtalan a példa; nyáron beszélek hozzád, nem hiányoznak a magvak, 

amiket begyűjthetsz: figyelj a hangyára, ó lusta;
1
 gyűjts a nyárban, amíg lehet, a 

tél nem hagy gyűjteni, hanem azt kell enned, amit gyűjtöttél. 

Milyen sokan vannak, akik úgy szenvedik a háborgatást, hogy nem hagy nekik 

időt sem olvasásra, sem valaminek meghallgatására, talán nem is engednek 

hozzájuk senkit, aki vigasztalhatná őket. Egyedül marad a hangya a maga üre-

gében; nézzen körül, gyűjtött-e valami nyáron, amihez nyúlhat a télben. 
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Isten az emberek világossága 

4. De ha most megáld bennünket Isten, miért áld meg? Milyen áldást kér ez a 

hang: Hogy áldjon meg minket az Isten? – Azt az áldást kéri, amelyet barátainak 

tartogat, amelyet csak a jóknak ad. Nehogy nagyra tartsd, amit a rosszak is 

megkapnak, mert jó az Isten, aki ezeket teszi, aki fölkelti Napját jókra és 

rosszakra és esőt ad igazakra és gonoszokra egyaránt.
1
 

Tehát mit ad főként a jóknak? Mit ad főként az igazaknak? – Ragyogtassa föl az 

Ő arcát fölöttünk. 

Ennek a (látható) Napnak arcát fölragyogtatod jókra és rosszakra; a te arcodat 

fölöttünk ragyogtasd föl. Ezt a látható fényt a barmokkal együtt látják jók és 

rosszak egyaránt; de boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják Istent.
2
 Ra-

gyogtassa föl az Ő arcát fölöttünk. 

Ennek kettős értelme van, és mindkettőt el kell mondanunk. 

Ragyogtasd föl arcodat fölöttünk, mutasd meg nekünk a te arcodat. Isten 

ugyanis nem úgy ragyogtatja föl arcát, mintha olykor fényesség nélkül, sötét 

volna; hanem ragyogtasd föl fölöttünk, hogy ami rejtve volt előlünk táruljon föl, 

és ami ott volt, de mi nem láthattuk, nyilatkozzék meg fölöttünk, azaz ragyogjon 

föl. 

Vagy másként: a képmásodat világítsd meg rajtunk, ahogy ezt mondja: 

Ragyogtasd föl arcodat fölöttünk. Belénk pecsételted a képmásodat, mert a 

magad képére és hasonlatosságára teremtettél minket,
3
 vert pénzeddé tettél 

minket; de a képmásod nem maradhat sötétben. Küldd el bölcsességed sugarát, 

űzze el a mi sötétségünket, és ragyogjon föl bennünk a képmásod; hadd 

ismerjük meg képmásodat, hadd halljuk, amit az Énekek énekében mondanak: 

Hacsak meg nem ismered magadat, ó szépséges az asszonyok között.
4
 

Mert az Egyháznak mondják: Hacsak meg nem ismered magadat. 

Mit jelent ez? – Azt jelenti, hogy ha meg nem ismered, hogy Isten képmására 

lettél teremtve. 

Ó, Egyház drága, a szeplőtelen Bárány vérén megváltott lelke, vedd észre, 

milyen értékes vagy; gondold meg, mit adtak érted. Mondjuk tehát és kívánjuk: 

Ragyogtassa föl az Ő arcát fölöttünk. 
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Hordozzuk az Ő arcát, ahogyan a császárok arcáról mondják, mert Isten arcának 

szentsége van az ő képmásában, de a gonoszok nem ismerik magukban Isten 

képmását. 

Mit kell mondaniuk, hogy fölragyogjon Isten arca fölöttük? – Azt, hogy Te 

világosítod meg az én mécsesemet, Uram; én Istenem, megvilágosítod a 

sötétségemet.
1
 A bűnök sötétségében vagyok, de bölcsességed sugara 

szétoszlatja sötétségemet; jelenjék meg a te arcod és ha általam valami torzulás 

jelenne meg, te újjáformálod azt, amit eredetileg megformáltál. Ragyogtassa föl 

tehát az Ő arcát fölöttünk. 

 

Krisztus az út, az igazság és az élet 

5. [3. v.] Hogy megismerjük a földön a te utadat. – A földön, itt, ebben az 

életben ismerjük meg a te utadat. 

Mit jelent az, hogy a te utadat? – Azt, amelyik Hozzád vezet. Ismerjük fel, 

merre menjünk, ismerjük fel, melyik úton járjunk; a sötétségben egyikre sem 

vagyunk képesek. 

Távol vagy a zarándokoktól; utat készítettél, amelyen vissza kell jutunk Hozzád, 

hogy megismerjük a földön a te utadat, 

Melyik az Ő útja, hogy ezt óhajtjuk, hogy megismerjük a földön a te utadat? 

Keressük az utat, nem mi akarjuk kitalálni. 

Az evangéliumból tudhatjuk meg: Én vagyok az út – az Úr mondja. Krisztus 

mondja: Én vagyok az út. 

De félsz, nehogy eltévedj? – Hozzáteszi: És az igazság. 

Ki téved el az igazságban? – Az téved el, aki visszahúzódik az igazságtól. Az 

igazság Krisztus, az út Krisztus: járj rajta. 

Félsz, hogy meghalsz, mielőtt célba érsz? – Én vagyok az élet. 

Én vagyok az út, az igazság és az élet.
2
 Mintha azt mondaná: Miért félsz? 

Általam jársz, bennem jársz, bennem lelsz nyugalmat. 

Miért mondja tehát: hogy megismerjük a földön a te utadat, ha nem azért, hogy 

megismerjük a földön a te Krisztusodat? De ez a zsoltár válaszoljon; ne 

gondoljátok, hogy más Írásokból kell hoznunk az itt hiányzó bizonyítékot, 

ismételve mutatja, amit mondott: hogy megismerjük a földön a te utadat. 

És mintha kérdeznéd: „melyik földön és miféle utat?” – mondja: az összes 

nemzetekben a te üdvösségedet. 

Melyik földön keresed? – Halljad: az összes nemzetekben. 
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Miféle utat keresel? – Halljad: a te üdvösségedet. 

Vajon nem Krisztus az ő üdvössége? És mi az, amit az az agg Simeon mondott; 

mondom, az az öreg az evangéliumban, akit hosszú éveken át megőriztek 

egészen az Ige csecsemőkoráig? Az az öregember ugyanis karjába vehette 

csecsemőként Isten Igéjét. Ő, aki méltónak tartotta méhbe költözni, 

méltatlannak tartotta volna, hogy egy öregember karjaiban legyen? Ugyanő volt 

a szűz méhében, aki az öreg karjaiban, a gyenge csecsemő a szűz bensőjében és 

az öreg karjaiban, hogy nekünk ajándékozza azt az erőt, amely által mindenek 

lettek; és ha mindenek, akkor maga az anya is. Eljött alázatosan, eljött gyengén, 

de azért öltötte magára a gyengeséget, hogy átformálja, mert megfeszítették 

ugyan gyengeségben, de él Isten erejéből.
1
 Ezt az Apostol mondja. 

Tehát az öreg karjaiban volt. És mit mondott az az öregember? Mit mond 

örvendezve amiatt, hogy már eloldódhat innen, mert karjaiban láthatja azt, akitől 

és akiben üdvössége van: Most már elbocsátod a te szolgádat, Uram – mondja – 

békességben; mert látták szemeim a te üdvösségedet.
2
 

Tehát áldjon meg minket Isten és könyörüljön rajtunk; ragyogtassa föl az Ő 

arcát fölöttünk, hogy megismerjük a földön a te utadat. 

Milyen földön? – az összes nemzetekben 

Melyik utat? – a te üdvösségedet. 

 

Isten népe hazafelé tartva új éneket énekel 

6. [4. v.] Mi következik, ha megismerik a földön Isten útját, ha megismerik az 

összes nemzetekben Isten üdvösségét? – Ez: Tegyenek vallomást neked a népek, 

Isten; vallomást tegyenek neked az összes népek. 

Van olyan eretnek, aki azt mondja: „Nekem Afrikában van népem”, egy másik 

máshol ezt mondja: „Nekem is van Galáciában népem”. – Neked Afrikában, 

annak Galáciában; én azt keresem, akinek mindenütt van népe. 

Bizonyára föl mertetek ujjongani amiatt, amit hallottatok, mert ezt hallottátok: 

Tegyenek vallomást neked a népek, Isten. Halljátok csak a következő sort, mert 

nem részekről szól: vallomást tettek neked az összes népek. 

Járjatok az úton az összes nemzetekkel, járjatok az úton az összes népekkel, ó 

béke gyermekei, az egyetlen Katolikus gyermekei, járjatok az úton, és menet 

közben énekeljetek. Az úton járók ezt teszik a fáradtság enyhítésére. 
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Énekeljetek ezen az úton; kérve kérlek benneteket, énekeljetek ezen az úton; az 

új éneket énekeljétek; senki ne a régi éneket énekelje; égi hazátok szerelemes 

énekeit énekeljétek, senki ne a régieket. Új az út, új a vándor, új az ének. 

Halljad csak az Apostolt, amint az új énekre buzdít: Mindenki, aki Krisztusban 

van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg.
1
 Az új éneket 

énekeljétek az úton, amelyet megismertetek a földön. 

Milyen földön? – Az összes nemzetekben. 

Ezért az új ének sem valamelyik részhez tartozik. Aki csak egy részben énekel, a 

régit énekli; bármit énekel, a régit énekli, a régi ember énekel, mert megoszlott, 

testi. Bizony, amennyiben testi, annyiban régi, amennyiben pedig lelki, 

annyiban új. 

Nézd csak, mit mond az Apostol: Hozzátok azonban, testvérek, nem szólhattam 

úgy, mint lelki emberekhez, hanem csak mint testiekhez. És mivel bizonyítja testi 

voltukat? Azzal hogy amíg az egyik így nyilatkozik: „Én Pállal tartok”, a másik 

meg: „Én Apollóval”, vajon nem vagytok-e testiek?
2
 

Tehát lélekben énekeld az új éneket a biztonságos úton. Ahogy a vándorlók 

énekelnek, és többnyire éjszaka énekelnek. Félelmetes zajok veszik körül őket, 

vagy inkább félelmetes némaság, és minél nagyobb a csend, annál félelme-

tesebb; azok is énekelnek, akik útonállóktól félnek. 

Mennyivel biztonságosabban énekelsz Krisztusban? Ezen az úton nincs 

útonálló; ha te le nem térsz az útról nem esel rablók kezébe. 

Énekelj, mondom, biztonságosan énekeld az új éneket az úton, amelyet 

megismertél a földön, azaz az összes nemzetekben. Nézd csak, hogy ezt az új 

éneket az nem énekli veled, aki egy részben akar lenni. Énekeljetek – mondja – 

az Úrnak új éneket, és ezzel folytatja: énekeljetek az Úrnak minden földek.
3
 

Tegyenek vallomást neked a népek, Isten. Megtalálták a te utadat, tegyenek 

vallomást. Maga az éneklés vallomás; a te bűneidnek és Isten erejének 

megvallása. Valld meg a te gonoszságodat, valld meg Isten kegyelmét; magadat 

vádold, Őt dicsőítsd; magadat korhold, Őt dicsérjed; hogy amikor eljön, úgy 

találjon, hogy bünteted magad és akkor Üdvözítődnek mutatkozzék. 

Miért félnétek vallomást tenni ti, akik ezt az utat az összes nemzetekben 

találtátok meg? Miért félnétek vallomást tenni és vallomástokban az új éneket 

énekelni az egész földdel, az egész földön, a katolikus békében? 
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Félsz vallomást tenni Istennek, nehogy mint vallomástévőt elítéljen? Ha nem 

téve vallomást rejtőzöl, kivallatva elítélnek. Félsz vallomást tenni te, aki nem 

vallva nem tudsz rejtve maradni; némaságodban elítélnek téged, aki vallomá-

soddal megszabadulhatnál. Tegyenek vallomást neked a népek, Isten; vallomást 

tegyenek neked az összes népek. 

 

Ha megvallottad bűneidet, ujjongj, és ne félj a szigorú bírótól. 

7. [8. v.] És mivel ez a vallomás nem a vesztőhelyre visz, a folytatásban mondja: 

Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek. 

Ha jajgatnak az emberek előtt a vallomást tevő rablók, Isten előtt ujjongjanak a 

vallomástevő hívők. 

Ha ember ítél, a rablótól a kínzás és a félelem követeli a vallomást, sőt olykor a 

vallomást elnyomja a félelem, de követeli a fájdalom; és az, aki jajgat a kínok 

között, fél, hogy ha vall, kivégzik, ezért elviseli a kínzást, amíg csak lehet, és ha 

legyőzi a fájdalom, kimondja a halálos vallomást. Tehát soha nem vidám, soha 

nem ujjongó, mielőtt vall, kimutatja a körmeit, miután vallott, a hóhér viszi az 

elítéltet; mindenütt nyomorult. 

De örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek. Miért? – Magáért a vallomásért. 

Miért? – Mert jó az, akinek vallomást tesznek; azért várja a vallomást, hogy 

megszabadítsa a megalázkodottat, és azért ítéli el a vallomást nem tévőt, hogy 

megbüntesse a gőgöst. Tehát szomorkodj a vallomás előtt, és ha megtetted a 

vallomást, ujjongj, mert már gyógyulsz. 

A lelkiismereted bekötötte a sebedet, a gennyes kelés meg csak duzzadt, fájt, 

nem hagyott nyugodni; az orvos a szavak meleg borogatását teszi rá és olykor 

felvágja a kelést; a háborgatás fenyítékével gyógyító kést használ, csak te 

ismerd fel az orvos kezét; tégy vallomást, vallomásodban fakadjon fel és 

távozzon el minden genny; már ujjongj, már örvendj, ami hátra van, könnyen 

fog gyógyulni. 

Tegyenek vallomást neked a népek, Isten; vallomást tegyenek neked az összes 

népek. És mivel vallanak, örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, mert 

megítéled a népeket méltányosságban. 

Senki ne tévesszen meg: örülni fog az ítéletre kerülő, aki félt attól, aki meg fogja 

ítélni. Mert előre látta és megelőzte annak arcát a vallomásban;
1
 ő pedig, amikor 

eljön, méltányosan fogja megítélni a népeket. 

Mit árthat neked a vádló ravaszsága, ha tanúd a lelkiismeret, ahol csak te leszel 

és az ügyed, és a bíró nem kér tanút? Ügyvédet küldött neked, őmiatta és őáltala 
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tégy vallomást; intézd az ügyedet, mert ő védője a bűnbánónak, bocsánatkérője 

a vallomástevőnek, bírája az ártatlannak. Kell-e féltened ügyedet, ha az 

ügyvéded lesz a bírád? 

Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, mert megítéled a népeket 

méltányosságban. 

„De félhetnek, nehogy rosszul ítéljék meg őket!” – Adják át magukat jobbításra, 

adják át magukat irányításra annak, aki látja az ítéletre menőket. Itt javuljanak, 

és ne féljenek a megítéléstől. 

Nézd csak, mit mond egy másik zsoltárban: Isten, a nevedben üdvözíts engem és 

a te erődben ítélj meg engem.
1
 

Mit is mond? – Azt, hogy ha előbb nem üdvözítesz a nevedben, félnem kell, 

amikor majd megítélsz erődben; ha pedig előbb üdvözítesz a nevedben, miért 

félnék az erőben ítélőtől, hiszen előbb üdvössége megelőzött a névben? 

Ugyanígy mondja itt is: Tegyenek vallomást neked az összes népek. 

És ne gondoljátok, hogy a vallomásban valamitől félni kell: Örvendjenek – 

mondja – és ujjongjanak a nemzetek. 

Miért örvendjenek és ujjongjanak? – Azért, mert megítéled a népeket 

méltányosságban. Senki nem ad jutalmat ellenünk, senki nem korrumpál téged, 

senki nem téveszt meg. Tehát légy biztonságban. 

De mi lesz az ügyeddel? – Istent senki nem korrumpálja, ez nyilvánvaló; nehogy 

emiatt jobban kelljen félni, mert ő semmiképpen nem korrumpálható. 

Tehát hogyan leszel biztonságban? – Aszerint, amit már megmondtak: Isten, a 

nevedben üdvözíts engem és a te erődben ítélj meg engem. 

Ugyanígy itt is: Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, mert megítéled a 

népeket méltányosságban. És hogy ne féljenek a rosszak, hozzáteszi: és a 

nemzeteket a földön kormányozod. 

Rosszak voltak a nemzetek, tekeregtek a nemzetek, perverzek voltak a 

nemzetek; méltán féltek, hogy eljön rosszaságuk, tekergésük, perverzitásuk 

bírája; de eljött az ő keze, kiterjedt irgalmassága a népekre; irányítják őket, hogy 

egyenes úton járjanak; miért félnének az eljövendő bírótól ők, akit előzőleg 

jobbítóként ismerték meg? 

Adják magukat a kezébe, ő maga irányítja a nemzeteket a földön. Az irányított 

nemzetek pedig, amelyek a hitben járnak, Őbenne ujjonganak, és teszik a jót. 

S ha netalán, mert tengeren hajóznak, apró réseken, kis repedéseken bejutna a 

víz a hajó aljára, jótetteikkel kimerik, nehogy összegyűlve elsüllyessze a hajót. 
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Naponta kimerik böjtöléssel, imádsággal, alamizsnaadással, és tiszta szívvel 

mondva: Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az 

ellenünk vétkezőknek.
1
 Ha ezt tiszta szívvel mondod, biztonsággal járj és ujjongj 

az úton, énekelj az úton. Ne félj a bírótól; mielőtt hívő lettél, megtaláltad az 

Üdvözítőt. Mikor rossz voltál, keresett, hogy megváltson; megváltottan 

elhagyna, hogy elveszejtsen? És a nemzeteket a földön kormányozod. 

 

Isten kegyelme üdvös eső 

8. [6–7. v.] Ujjong, örvend, buzdít, és buzdításában ismétli ugyanazokat a 

sorokat: Tegyenek vallomást neked a népek, Isten; vallomást tegyenek neked az 

összes népek; a föld megadta a gyümölcsét. 

Miféle gyümölcsöt? – Azt, hogy tegyenek vallomást neked a népek. 

Föld volt, tele volt tövisekkel; jött a gyomláló keze, jött fölségének és 

irgalmasságának segítségül hívása; a föld kezdett vallomást tenni, már adja a 

föld a gyümölcsét. Hozott volna gyümölcsöt, ha előbb nem áztatja eső? Megadta 

volna-e a föld a gyümölcsét, ha Isten irgalmassága nem árad le rá? 

Erre azt mondod: „Olvassák nekem valahonnan, hogy az eső áztatta föld adta 

meg gyümölcsét!” – Halljad az esőt hullató Urat: Tartsatok bűnbánatot, mert 

elközelgett a mennyek országa.
2
 

Esik, és maga az eső mennydörgés; megrémít. Félj a mennydörgéstől és fogadd 

az esőt. Nézd csak, a mennydörgés után jön Isten esője; lássunk ezután valamit 

az evangéliumból. 

Íme, az az egész városban rosszhírű utcanő behatol az idegen házba, ahová a ház 

ura nem hívta, de a meghívott hívta, nem szóval hanem kegyelemmel. A beteg 

tudta, hogy ott van a helye, ahol orvosa asztalhoz telepedett. 

Belép az, aki bűnös nő volt; nem mer előbbre menni, megáll a lábánál; a lábánál 

sír, könnyeivel öntözi, hajával törölgeti, kenetével megkeni.
3
 

Miért csodálkozol? – A föld megadta gyümölcsét. 

Tehát ez történt, itt hullatott esőt az Úr a szájával; megtörtént, amit az 

evangéliumban olvastunk. Elküldve az apostolokat a felhőiből hullatott esőt, és 

miután hirdették az igazságot a föld még bővebben termett, és ez a vetés már 

betöltötte az egész földkerekséget. 
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Isten áldása hatékony az élők megsokasítására 

9. [8. v.] Nézd csak, miket mond ezután: Áldjon meg minket Isten, a mi 

Istenünk,áldjon meg minket Isten. – Áldjon meg, amint már mondtam, újra meg 

újra áldjon meg, sokasítson meg áldásával. 

Figyeljen Szeretetreméltóságtok, mert a föld gyümölcse már megtermett 

Jeruzsálemben. Onnan indult ugyanis az Egyház, ott jött el a Szentlélek és 

betöltötte az egybegyűlt szenteket, csodák történtek, mindenki nyelvén szóltak.
1
 

Akik ott voltak, beteltek Szentlélekkel, megtértek, féltek és fogadván az isteni 

záport a vallomásban oly bőséges gyümölcsöt hoztak, hogy mindenüket közösbe 

adták és szétosztották a szegényeknek; senki nem mondott magáénak semmit, 

hanem mindenük közös volt és egy szívvel lélekkel imádkoztak Istenhez.
2
 

Ajándékba kapták az Úr vérét, amelyet kiontottak; az Úr megbocsátva nekik 

ajándékozta, hogy tanulják meg inni azt, amit kiontottak. Nagy gyümölcs ez: a 

föld megadta gyümölcsét, nagy gyümölcsöt, nagyon jó gyümölcsöt. Vajon a 

földnek egyedül kellett meghoznia gyümölcsét? 

Áldjon meg minket Isten, a mi Istenünk, áldjon meg minket Isten. Még mindig 

áldjon meg, mert áldáson leginkább és legtöbbször a sokasítást értjük. 

A Genezisből igazoljuk ezt, lássad csak Isten műveit. Isten megalkotta a 

világosságot; szétválasztotta a világosságot és a sötétséget, a világosságot 

elnevezte nappalnak, a sötétséget elnevezte éjszakának. Nem mondja: 

Megáldotta a világosságot. Mert ugyanaz a világosság tér vissza és váltakozik 

nappalokon és éjszakákon. 

Égnek nevezte el a vizek közötti boltozatot. És nem mondta: Megáldotta az eget. 

Szétválasztotta a tengert a szárazföldtől és mindkettőt elnevezte, és itt sem 

mondta: Megáldotta Isten. 

Elérkezik azokhoz, amelyek magot teremnek és a vízből jönnek elő. 

Sokféleségük önmagában nagyon bőséges, és megáldotta őket Isten, mondván: 

Növekedjetek és sokasodjatok, töltsétek be a tenger vizét, és a madarak 

sokasodjanak a föld felett. 

Ugyanígy, amikor mindent alávetett az embernek, akit a maga képmására 

teremtett, írva van: És megáldotta őket Isten mondván: Növekedjetek és 

sokasodjatok, és töltsétek be a földet.
3
 Tehát az áldás sajátosan a sokasodásra és 

a föld betöltésére vonatkozik. 

                                         
1Vö. ApCsel 2,1–4. 
2Vö. ApCsel 4,32. 
3Vö. Ter 1. 



 132 

Halljad ebben a zsoltárban is: Áldjon meg minket Isten, a mi Istenünk, áldjon 

meg minket Isten. És mire szól ez az áldás? Arra, hogy és félje Őt a földnek 

minden határa. 

Tehát, testvéreim, Krisztus nevében oly bőségesen megáldott minket Isten, hogy 

gyermekeivel betölti az egész földet, azokkal, akiket Egyszülöttének 

örököstársaiként gyermekeivé fogad. 

Egyetlent nemzett, és nem akarta, hogy egy legyen; egyetlent nemzett – 

mondom –, és nem akarta, hogy egyedül maradjon. Testvéreket alkotott neki, 

jóllehet nem nemzéssel, hanem adoptálással szerzett neki örököstársakat. Előbb 

ha-landóságunk részesévé tette Őt, hogy el merjük hinni, hogy részesei lehetünk 

az ő istenségének. 

 

Menjünk elébe az Úr ítéletének. A Szentírás sajátsága az igazság.  

A püspök nem a tapsnak, hanem a hallgatók gyarapodásának örül. 

10. Vegyük észre értékünket. Megmondtak mindent előre, elénk tárnak mindent, 

az evangélium bejárja az egész földkerekséget; az emberi nem minden baja 

tanúskodik korunkban, beteljesedik minden, amit az Írásokban megmondtak 

előre. Ahogy a mai napig megtörtént minden, úgy a hátralévők is meg fognak 

történni. 

Féljünk az ítélet napjától, az Úr el fog jönni.
1
 Aki alázatosan jött el, hatalommal 

fog eljönni; aki eljött, hogy elítéljék, el fog jönni ítéletet mondani. Ismerjük fel 

az alázatosat, hogy ne kelljen megrémülnünk a hatalmastól; öleljük át az 

alázatosat, hogy vágyódni merjünk a hatalmas után. Mert akik vágyódnak utána, 

azok számára kegyelmesen jön el. 

Azok vágyódnak utána, akik megtartják a hitét és megteszik a parancsolatait. 

Mert eljön, ha nem is akarjuk. Akarjuk tehát, hogy eljöjjön Ő, aki akkor is eljön, 

ha mi nem akarjuk. 

Hogyan akarhatjuk, hogy eljöjjön? – Úgy, hogy erkölcsösen élünk, erkölcsösen 

cselekszünk. Az elmúlt dolgok ne gyönyörködtessenek, a jelenvalók ne 

tartsanak fogva; ne dugjuk be fülünket mint a kígyó a farkával, ne is szorítsuk a 

földre a fülünket; a múlt dolgok ne késleltessenek a meghallásban, a jelenvalók 

ne tartsanak vissza a jövendőkről való gondolkodástól; feszüljünk neki az 

előttünk lévőknek, és feledjük el a mögöttünk lévőket.
2
 

És amit most küszködünk, amiért most sóhajtozunk, ami miatt most nyögünk, 

amit most beszélünk, amit a magunk gyarló módján most gondolunk, de 

megérteni nem tudunk, meg fogjuk érteni és élvezni fogjuk az igazak feltáma-

                                         
1Vö. ApCsel 1,11; Zsid 10,37. 
2Vö. Fil 3,13. 
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dásakor. Megújul majd mint a sasé ifjúságunk;
1
 csak most dörzsöljük oda 

régiségünket Krisztus sziklájához.
2
 

Testvérek, akár igaz, amit a kígyóról mondanak, vagy amit a sasról mondanak, 

akár inkább emberi mese, mintsem igazság, igazság van az Írásokban, és nem 

hiába mondták ezt az Írások; tegyük meg, amit jelent, és ne vesződjünk azzal, 

hogy mennyire igaz. 

Te légy olyan, hogy mint a sasé megújulhasson ifjúságod. És tudd meg, hogy 

nem újulhat meg, ha régiséged nem zúzódik össze a sziklán, azaz csak a szikla 

segítségével, Krisztus segítségével újulhatsz meg. 

Te ne légy süket régi életed édessége miatt Isten Igéjével szemben; ne hagyd, 

hogy jelen dolgaid úgy fogva tartsanak és akadályozzanak, hogy ezt mondd: 

„Nincs időm olvasni, nincs időm meghallgatni valamit!” Ezt jelenti a földhöz 

szorított fül. Te ne légy ilyen, hanem az ellenkezője légy, azaz feledd el a 

mögötted lévőket és feszülj neki az előtted lévőknek, hogy régiségedet összetörd 

a sziklán. 

És ha hasonlatokat mondanak neked: ha megtalálod az Írásokban, hidd el, ha 

nem találod, akkor csak emberi mesék, ne nagyon hidd el. A dolog talán úgy 

van, talán nem. Te meríts hasznot belőle, a hasonlat üdövsségedre szolgál. 

Nem akarsz foglalkozni egy adott hasonlattal? Másik alapján tedd meg, csak 

tedd meg, és biztonsággal várd Isten Országát, és ne vitatkozzék veled az 

imádságod. Mert te, keresztény, amikor ezt mondod: Jöjjön el a te országod,
3
 

hogyan mondod, hogy Jöjjön el a te országod? Vizsgáld meg a szívedet. Nézd 

csak, íme: Jöjjön el a te országod. Kiáltja neked: Jövök! Nem félsz? 

Gyakran mondtuk Szeretetreméltóságtoknak, hogy az igazság hirdetése sem ér 

semmit, ha a szív nincs összhangban a nyelvvel; az igazság hallgatása sem ér 

semmit, ha a hallgatást nem követi a gyümölcs. 

Erről a helyről, mint magaslatról szólunk hozzátok; hogy félelemmel mennyire 

vagyunk a lábaitok alatt, azt Isten tudja, aki kegyes az alázatosakhoz. Mert mi 

nem a dicsérők szavát élvezzük, hanem a vallomást tevők áhítatát és az egyenes 

szívűek tetteit. És hogy mennyire csak a ti haladástokban gyönyörködünk, és 

mekkora veszedelmet jelentenek a dicséretek, Ő tudja, aki szabadítson ki minket 

minden veszedelemből, és méltasson arra, hogy veletek együtt megment minden 

kísértésből és országában megismer és megkoronáz bennünket. 

                                         
1Vö. Zsolt 102,5. 
2Vö. Zsolt 136,9; 1Kor 10,4. 
3Mt 6,10. 
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HATVANHETEDIK ZSOLTÁR (68.) 

Elmondta 414-416-ban 

62/64 éves, 23/25 éves pap, 19/21 éves püspök 

 

 

1 Végig, Dávidé. Ének zsoltára. 

2Keljen föl Isten és szóródjanak szét ellenségei; 

és fussanak arca elől, akik gyűlölik Őt. 

3Amint eloszlik a füst, oszoljanak szét;  

amint elolvad a viasz a tűz arcától, 

úgy vesszenek el a bűnösök Isten arcától. 

4És az igazak örvendjenek és ujjongjanak Isten színe előtt, 

és gyönyörködjenek örvendezésben. 

 

5Énekeljetek Istennek, zsoltározzatok az Ő nevének;  

utat készítsetek neki, aki napnyugta felett jön fel:  

Úr az ő neve.  

Ujjongjatok az Ő színe előtt;  

6árváknak atyja, özvegyek bírája, 

Úr az ő szent hajlékában. 

7Isten, aki egyetértő lakóvá tesz a házban,  

kivezeti a megbéklyózottakat erősségben; 

hasonlóképpen a keserítőket, akik a sírokban laknak. 

 

8Isten, amikor a te néped előtt kivonultál, 

amikor átvonultál a pusztában, a föld megindult,  

mert az egek harmatoztak Isten arcától, 

Sinai hegye Izrael Istenének arcától. 

10Akaratod szerinti esőt hullattál, Isten, örökségedre; 

és ellankadt, de te tökéletessé tetted. 

11A te élőlényeid laknak majd rajta, 

jóságodban gondoskodtál a szegényről, Isten. 

12Az Úr adja majd az igét 

a nagy erővel evangelizálóknak: 

13a Szeretett erőinek királya, 

és ház szépségének osztja szét a zsákmányt. 

14Ha a karámok között alusztok 

a galambnak ezüstözött tollai 

és vállai között zöldellő aranyként. 

15Miközben megkülönbözteti rajta  

az Egekfölötti a királyokat, 

hótól fehérlenek a Szelmonon. 
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16Isten hegye, dús hegy, sajtos hegy. 

17Miért gyanakodtok, sajtos hegyek,  

a hegyre, amelyen lakni Istennek tetszett? 

Ugyanis az Úr lakni fogja végig. 

18Sok tízezer az Isten harci szekere: 

az örvendezők ezrei. 

Bennük van az Úr a Sinain, a szentélyben. 

19Fölmentél a magasságba, foglyul ejtetted a fogságot;  

ajándékokat kaptál az emberekben, 

hogy ott lakjanak, akik nem hisznek.  

 

20Áldott az Úr napról napra; 

célba vivő utat készít nekünk gyógyulásaink Istene. 

21Istenünk a szabadító Isten; 

az Úré a halál kimenetele. 

22Mindazonáltal Isten összezúzza ellenségeinek fejét, 

a saját vétkeikben járók bozontos fejét. 

 

23Mondta az Úr: „Megtérítem Básánból, 

megtérítem a tenger mélyébe,  

24hogy vérbe lépjen a lábad, 

kutyáid nyelve részt kapjon az ellenségekből őtőle.” 

 

25Látták lépéseidet, Isten, 

az én Istenem lépéseit, a királyét, aki a szentélyben van. 

26Elöl mentek a fejedelmek  

a hozzájuk csatlakozó zsoltározókkal, 

dobverő leányok között. 

27Az egyházakban áldjátok Istent, 

az Urat, Izrael forrásaiból. 

28Itt az ifjú Benjamin eksztázisban,  

Júda fejedelmei, a vezéreik, 

Zabulon fejedelmei, Neftali fejedelmei. 

 

29Parancsolj, Isten, a te erődnek; 

szilárdítsd meg, Isten, amit köztünk cselekedtél. 

30Jeruzsálemi templomodból, 

hozzanak neked ajándékokat a királyok. 

31Fenyítsd meg a nádszál vadját,  

a bikák gyülekezetét a népek tehenei közepette, 

hogy elkülönüljenek azok, akiket ezüst tett próbára. 

Szórd szét a nemzeteket, akik háborút kívánnak.  
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32Jöjjenek a legátusok Egyiptomból, 

Etiópia siessen a keze elé. 

33Föld országai, énekeljetek Istennek, 

zsoltározzatok az Úrnak,  

zsoltározzatok az Istennek,  

aki fölmegy az egek ege fölé, kelet felé; 

íme, hallatja majd a hangját, az erőnek hangját. 

 

35Adjatok dicsőséget Istennek.  

Izrael fölött az Ő dicsősége, 

és az Ő ereje a felhőkben. 

36Csodálatos Isten az ő szentjeiben, Izrael Istene, 

Ő maga ad majd erőt és bátorságot a népének. 

Áldott az Isten! 

 

 
 

 

Az elme megértését kövessék a test tettei 

1. [1. v.] E zsoltár címe, úgy tűnik, nem igényel fáradságos magyarázatot, 

egyszerűnek és könnyűnek látszik. Mert így szól: Végig, Dávidé. Ének zsoltára. 

Már sok zsoltárnál magyaráztuk, mint jelent a Végig: mert a Törvény célja 

Krisztus minden hívő megigazulására;
1
 cél, aki tökéletessé tesz, és nem bevégez 

vagy elpusztít. 

Mindazonáltal, ha valaki kutatni akarja, hogy mit jelent az Ének zsoltára, miért 

nem Zsoltár, vagy Ének, hanem mindkettő; vagy hogy mi különbség van az ének 

zsoltára és a zsoltár éneke között, mert néhány zsoltár címében így is előfordul, 

talán talál valamit, amit mi a szellemesebbekre és ráérőbbekre hagyunk. 

Néhányan ugyanis előttünk különbséget tettek az ének és a zsoltár között, 

mondván, hogy az éneket csak szájjal adják elő, a zsoltárt pedig szemmel látható 

hangszer, azaz pszaltérium kíséretével éneklik; így vegyük úgy, hogy az ének az 

elme megértését, a zsoltár pedig a test cselekedeteit jelenti. 

Mint ebben a 67. zsoltárban, amelyet magyarázni kezdünk, ezt a felszólítást: 

Énekeljetek Istennek, zsoltározzatok az Ő nevének,
2
 egyesek úgy különböztették 

meg, hogy szerintük azért mondja, Énekeljetek Istennek, mert amiket az elme 

magában gondol, azokat Isten ismeri, de az emberek nem látják; a jótetteket 

pedig azért kell látniuk az embereknek, hogy dicsőítsék Atyánkat, aki a 

                                         
1Róm 10,4. 
2Vö. Zsolt 67,5. 
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mennyekben van,
1
 ezért méltán mondja: zsoltározzatok az Ő nevének, azaz 

hirdessétek, hogy dicsérjék a ő nevét. 

Ezt a különböztetést, amennyire emlékszem, magam is követtem. Emlékszem rá, 

hogy mi is olvastuk: Zsoltározzatok Istennek,
2
 mert ami jót szemmel láthatóan 

teszünk, az nem csak az embereknek, hanem Istennek is tetszik. 

Ellenben nem minden tetszhet az embereknek is, ami Istennek tetszik, mert 

láthatatlanok. Ezért csodálatos, ha bizonyos értelemben mindkettőt olvassuk, azt 

is, hogy Énekeljetek az Úrnak, és azt is, hogy zsoltározzatok az Úrnak, mert 

néhol így olvashatjuk: Énekeljetek az ő nevének. Ha pedig ez is megtalálható a 

szent Írásokban, akkor ezt a megkülönböztetést feleslegesen dolgozták ki. 

Engem az is késztet, hogy átfogó néven inkább Zsoltároknak, mint Énekeknek 

nevezik, úgy, ahogy az Úr mondja: Amik meg vannak írva rólam a Törvényben 

és a Prófétákban és a Zsoltárokban;
3
 és magát a könyvet a Zsoltárok és nem az 

Énekek könyvének nevezik, miként meg van írva – mondja – a Zsoltárok 

könyvében;
4
 holott a mondott megkülönböztetés alapján inkább Énekeket kellett 

volna mondania. Mert az ének zsoltár nélkül is lehetséges, a zsoltár pedig ének 

nélkül lehetetlen. 

Lehetségesek ugyanis az elmének olyan gondolatai, amelyeknek nincsenek testi 

cselekedetei; de nincs olyan jó cselekedet, amely mögött ne volna az elmében 

gondolat. Ezért mindkettő lehet ének, de mindkettő nem lehet zsoltár, és mégis, 

ahogy mondtam, átfogóan zsoltároknak nevezzük, nem énekeknek, és könyve a 

zsoltároknak van, nem az énekeknek. 

És ha olyan esetekben magyarázzuk és tárgyaljuk a mondottak jelentését, 

amikor a cím csak annyit mond, hogy Zsoltár, vagy csak annyit mond, hogy 

Ének, és ahol nem azt mondja a cím, hogy Ének zsoltára, mint ebben a 

zsoltárban, hanem a felirat Zsoltár éneke, nem tudom, bizonyítható-e ez a 

megkülönböztetés. 

Éppen ezért, ahogyan kezdtük, ráhagyjuk ezt a kérdést azokra, akik képesek vele 

foglalkozni és van idejük ilyesmiket megkülönböztetni és ilyen különbségeket 

meghatározni; mi magunk, amennyire az Úr segítségével képesek vagyunk rá, e 

zsoltár szövegét nézzük és magyarázzuk. 

                                         
1Vö. Mt 5,16. 
2Zsolt 46,7. 
3Lk 24,44. 
4ApCsel 1,20. 
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Isten ellenségei szétszóródtak és félnek 

2. [2. v.] Keljen föl Isten és szóródjanak szét ellenségei. – Ez már meg is történt: 

föltámadt Krisztus, aki mindenek fölött, századokon át áldott Isten,
1
 és 

ellenségei, a zsidók szétszóródtak az összes nemzetek közé. Azon a helyen 

verték meg őket, ahol ellenségeskedéseiket végrehajtották és onnan szóródtak 

szét mindenfelé. És most is gyűlölnek, de félnek, és félelmükben teszik, ami 

következik: és fussanak arca elől, akik gyűlölik Őt. 

A félelem a lélek menekülése. Mert testi meneküléssel hová futhatnának annak 

arca elől, aki mindenütt mutatja jelenléte hatását? Hová tűnjek – mondja az – a 

lelked elől, és arcod elől hová meneküljek?
2
 Tehát lélekben menekülnek, nem 

testben, tudniillik félve és elrejtőzve; nem is az elől az arc elől, amelyet nem 

látnak, hanem az elől, amit látniuk kell. Mert arcának nevezi az Egyház által 

látható jelenlétét. Ezért mondta azoknak, akik ellenségeskedtek vele: Bizony, 

látni fogjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkben.
3
 Ahogyan eljött 

Egyházában, elterjesztve azt az egész földkerekségen, ahol szétszóródtak 

ellenségei. 

Azokban a felhőkben jött el, amelyekről mondja: Megparancsolom a 

felhőimnek, hogy ne hullassanak rá esőt.
4
 Meneküljenek tehát arca elől, akik 

gyűlölik őt; féljenek szentjei és hívei jelenlététől, akikről mondja: Amit egynek a 

legkisebbjeim közül tettetek, nekem tettétek.
5
 

 

Füst és olvadó viasz az ellenségek gőgje 

3. [3. v.] Amint eloszlik a füst, oszoljanak szét. – Gyűlöletük tüzéből emelkedtek 

föl a gőg gomolygásában; és szájukat az égbe helyezve
6
 és ordítva: Feszítsd meg, 

meg, feszítsd meg őt!
7
 Foglyul ejtve megcsúfolták, a fán függve kigúnyolták, és 

amitől győztesen dagadoztak, később attól oszlottak szét. 

Amint elolvad a viasz a tűz arcától, úgy vesszenek el a bűnösök Isten arcától. – 

Lehet, hogy itt azokra utal, akiknek keménysége a bűnbánat könnyeivé olvad, de 

azt is lehet értenünk, hogy a jövendő ítélettel fenyegetőzik, mert ahogyan ebben 

a világban füstként magasba emelkedve, azaz gőgösködve szétoszlottak, eljön 

számukra a végén a kárhoztató ítélet, hogy örökre elvesszenek annak arca elől, 

aki megjelenik majd a maga dicsőségében mint tűz a gonoszok megbüntetésére 

és világosságul az igazaknak. 

                                         
1Vö. Róm 9,5. 
2Zsolt 138,7. 
3Mt 26,64. 
4Iz 5,6. 
5Mt 25,40. 
6Zsolt 72,9. 
7Jn 19,6. 
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4. [4. v.] Ezután következik: És az igazak örvendjenek és ujjongjanak Isten színe 

előtt, és gyönyörködjenek örvendezésben. – Akkor ugyanis hallani fogják: 

Gyertek, Atyám áldottai, vegyétek az országot.
1
 Örvendjenek tehát, akik 

fáradoztak és ujjongjanak Isten színe előtt. Ebben az ujjongásban semmiféle 

üres hencegés nem lesz, mint az emberek előttiben, hanem annak színe előtt 

lesz, aki tévedés nélkül belelát abba, amit ajándékozott. 

Gyönyörködjenek örvendezésben – már nem rettegéssel ujjongva
2
 mint ebben a 

világban, ahol próbatét az emberi élet a földön.
3
 

 

Istennek énekel, aki Istennek él 

5. [5–6. v.] Ezután azokhoz fordul, akiknek íly nagy reményt adott, és itt a 

földön élőkhöz szól és buzdítja őket: Énekeljetek Istennek, zsoltározzatok az Ő 

nevének. 

Erről már a cím magyarázatában szóltunk. Istennek énekel, aki Istennek él; az ő 

nevének zsoltározik, aki az ő dicsőségéért tevékenykedik. Így énekelve, így 

zsoltározva, azaz így élve és így tevékenykedve utat készítsetek neki, aki 

napnyugta felett jön fel. Utat készítsetek Krisztusnak, hogy az evangelizálók 

drágalátos lábai által
4
 átjárhatók legyenek számára a hívők szívei. 

 

Mert ő az, aki aki napnyugta felett jön fel akár azért, mert a hozzá megtérő új 

élete csak akkor kezdődik el, ha a régi élet lenyugszik a világgal szembeni 

ellentmondással; akár azért, mert napnyugta felett jön fel, amikor föltámadva 

legyőzi a test lenyugvását. 

Úr az ő neve. – Amit ha azok megismertek volna, soha meg nem feszítik a 

dicsőség Urát.
5
 

 

Isten vigasztalja a világi reményről lemondókat 

6. Ujjongjatok az Ő színe előtt. – Ti, akinek mondatott: Énekeljetek Istennek, 

zsoltárt mondjatok az Ő nevének; utat készítsetek neki, aki napnyugta felett jön 

fel, ujjongjatok is az Ő színe előtt, mint szomorkodók, de mindig örvendezők.
6
 

Mert miközben utat építetek neki, amíg elkészítitek a helyet, ahová jöjjön és 

birtokba vegye a nemzeteket, sok szomorúságtok lesz az emberek színe előtt. De 

ne csak ne lankadjatok, hanem egyenesen ujjongjatok, nem az emberek színe 
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előtt, hanem Isten színe előtt. Reményben örvendezve, a háborgatásban 

türelemmel.
1
 

Ujjongjatok az Ő színe előtt. Azok ugyanis, akik háborgatnak titeket az emberek 

színe előtt, háborgatást fognak szenvedni annak színe előtt, aki az árváknak 

atyja, az özvegyeknek bírája. Árváknak vélik ugyanis azokat, akik többnyire 

Isten igéje kardjának hatására mint szülők a gyermekektől, mint férjek a 

feleségektől elszakadtak;
2
 de elárvulva és megözvegyülve övék az árvák 

atyjának és az özvegyek bírájának vigasztalása. Övék annak vigasztalása, akinek 

mondják: Atyám és anyám elhagyott, az Úr azonban fölvett engem;
3
 akik 

reméltek az Úrban kitartva az imádságban éjjel és nappal,
4
 akinek arcától azok 

meg fognak háborodni, amikor majd látják, hogy nem mennek semmire, mert az 

egész világ utána megy.
5
 

 

Az Úr szent helye a tiszta szív 

7. [7. v.] Ezekből az árvákból és özvegyekből ugyanis, azaz a világi remény 

támaszáról lemondókból épít magának templomot az Úr, amelyről a zsoltár a 

folytatásban mondja: Úr az ő szent hajlékában. Mert megmondja, hogy ki az ő 

helye: Isten, aki egyetértő lakóvá tesz a házban, egyetértőkké, egyet 

gondolókká, ez az Úr szent helye. 

Amikor ugyanis mondja: Úr az ő szent hajlékában, mintha kérdeznénk, hogy 

hol, hiszen ő mindenütt teljesen jelen van, és semmiféle térbeli hely nem 

tartalmazza őt, azonnal hozzáteszi: ne keressük magunkon kívül, hanem inkább 

egyetértőn lakva a házban érdemeljük ki, hogy ő maga is bennünk lakjék. 

Ez az Úr szent helye, amit az emberek keresnek, hogy legyen hol meghallgatást 

találjon az imádságuk. Tehát ők maguk legyenek az, amit keresnek, és amiket a 

szívükben mondanak, azaz ilyen kamrájukban szúrjon a szívük,
6
 egyetértőn 

lakva a házban, hogy a nagy ház Ura lakjék bennük és önmagukban nyerjenek 

meghallgatást. Van ugyanis egy nagy ház, amelyben nem csak arany és ezüst, 

hanem fa és cserép edények is vannak, egyesek ékességül, mások alantasabb 

szolgálatra; akik pedig megtisztulnak a gyalázatos edényektől,
7
 egyetértők 

lesznek a házban és az Úr szent helyévé lesznek. 
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Mert ahogyan az ember nagy házában nem akárhol van a ház urának 

nyugvóhelye, hanem megbecsült és rejtettebb helyen, úgy Isten sem 

mindenkiben lakik, akik az ő házában vannak (mert nem lakik alantas 

rendeltetésű edényekben), hanem az ő szent helye azok, akik egyetértően laknak 

a házban, vagy azonos erkölcsűek a házban. 

A görög szót ugyanis latinul véleménynek is, erkölcsnek is lehet fordítani. És a 

görög nem azt mondja, hogy betelepít, hanem csak azt, hogy lakóvá tesz. Tehát 

Úr az ő szent hajlékában. 

Ki ez a hely? – Maga Isten teszi a maga számára hellyé. Isten ugyanis egyetértő 

lakóvá tesz a házban. Ez az ő szent helye. 

 

Isten ajándékából épülünk Isten szent templomává 

8. Abból pedig, hogy kegyelmével építi magának ezt a helyet, nem azok előzetes 

érdemeiből, akikből építi, nézd csak, mi következik: Aki kivezeti a 

megbéklyózottakat erősségben. Mert feloldja a bűnök súlyos kötelékeit, amelyek 

megakadályozták a parancsolatok útján járásukat; de erősségben vezeti ki őket, 

amely a kegyelme előtt nem volt az övék. 

Hasonlóképpen a keserítőket, akik a sírokban laknak, azaz akik bármi miatt 

halottak voltak, mert halott tettekkel foglalkoztak. Ők ugyanis keserítenek 

ellenállva az igazságosságnak; mert megbéklyózva talán szeretnének járni, de 

nem tudnak, és kérik Istent, hogy járhassanak és mondják neki: A 

szűkösségeimből vezess ki engem.
1
 És amikor meghallgatja őket, hálát adnak, 

mondván: Széttépted a kötelékeimet.
2
 

Azok a keserítők pedig, akik a sírokban laknak, azok közé tartoznak, akikről egy 

más helyen mondja az Írás: A holtaktól, mint akik nincsenek, elvész a 

vallomástétel.
3
 Ebből következik: A bűnös, amikor a rosszak mélyére jut, 

megvet.
4
 

Más dolog ugyanis vágyakozni az igazságosságra és más harcolni érte; más 

akarni megszabadulni a rossztól, és más inkább védeni a rosszaságot mint 

megvallani; de Krisztus kegyelme mindkettőt kivezeti erősségben. 

De milyen erősségben, ha nem abban, hogy vérük ontásáig küzdenek a bűn 

ellen? Ugyanis mindkét fajtából alkalmassá válnak arra, hogy az ő szent helye 

épüljön belőlük, a feloldozottakból is, a feltámasztottakból is. Mert az asszonyt 

is, akit az ördög tizennyolc éven át tartott megkötözve, parancsával feloldotta 
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kötelékétől;
1
 és Lázár halálát is legyőzte kiáltásával.

2
 Aki megtette ezt testekkel, 

nagyobb csodákra képes az erkölcsökben és tud egyetértő lakóvá tenni a 

házban, kivezetve a megbéklyózottakat erősségben; hasonlóképpen a keserítőket, 

akik a sírokban laknak 

 

Izrael pusztában vándorló népe a szent Egyház előképe 

9. [8–10. v.] Isten, amikor a te néped előtt kivonultál. – Kivonulásán értjük a 

tetteiben való megjelenését. De nem mindenkinek jelenik meg, hanem csak 

azoknak, akik észre tudják venni a tetteit. Mert most nem azokról a művekről 

beszélek, amelyek mindenki számára nyilvánvalóak, az égről és a földről, a 

tengerről és mindarról, ami bennük van, hanem azokról a tettekről, amelyekkel 

kivezeti a megbéklyózottakat erősségben; hasonlóképpen a keserítőket, akik a 

sírokban laknak és aki egyetértő lakóvá tesz a házban.
3
 Így vonul ki népe előtt, 

azaz azok előtt, akik e kegyelmét megértik. 

Ezután következik: Amikor átvonultál a pusztában, a föld megindult. – A puszta 

a nemzetek voltak, amelyek nem ismerték Istent; puszta volt, ahol Isten 

semmiféle törvényt nem adott, ahol nem laktak próféták, akik az Úr eljöveteléről 

jövendöltek volna. 

Amikor tehát átvonultál a pusztában, amikor hirdettek a nemzetek között, a föld 

megindult, a földies emberek fölébredtek a hitre. De mitől indult meg a föld? 

Attól, hogy az egek harmatoztak Isten arcától. 

Itt talán valakinek eszébe jut az az idő, amikor Isten a népe, Izrael fiai előtt 

vonult a pusztában, nappal felhőoszlopban, éjszaka tűz fényében;
4
 és ezt, hogy 

az egek harmatoztak Isten arcától úgy érti, hogy mannát hullatott népének;
5
 és a 

folytatást is: Sinai hegye Izrael Istenének arcától. Bőséges esőt hullattál, Isten, 

örökségedre, mert a Sinai hegyen beszélt Isten Mózeshez, amikor a Törvényt 

adta;
6
 hogy a manna a bőséges eső, amelyet Isten a maga örökségének, azaz a 

népének tartott fenn, mert csak őket táplálta, a többi nemzeteket nem, úgyhogy 

az és ellankadt az örökségre értendő, mert zúgolódva elutasították a megunt 

mannát és húst kívántak enni, meg mindazt, amihez Egyiptomban 

hozzászoktak.
7
 

De ha ezekben a szavakban csak a szószerinti jelentés volna értendő és nem 

kellene valami lelki jelentést keresni bennük, akkor világosan meg kellene 

                                         
1Vö. Lk 13,16. 
2Vö. Jn 11,43–44. 
3Zsolt 67,7. 
4Vö. Kiv 13,21. 
5Vö. Kiv 16,13. 
6Vö. Kiv 19,18–25. 
7Vö. Szám 11,5–6. 



 143 

mondani, kik az akkor megbéklyózottak, és kik a sírokban lakók, akiket 

erősséggel kivezetett. Továbbá ha az a nép, tudniillik Istennek azon öröksége 

lankadt el, amely megunva elutasította a mannát, akkor nem azt kellett volna 

mondania, hogy te pedig tökéletessé tetted, hanem: te pedig megverted. Isten 

azon megbántását ugyanis, amit a zúgolódás és az unalom jelentett, hatalmas 

csapás követte.
1
 

Végül is azok valamennyien elvesztek a pusztában, és kettőt kivéve közülük 

senki sem mehetett be az ígéret földjére.
2
 

Még ha a fiaik volnának is az a tökéletes örökség, nekünk inkább a spirituális 

jelentést kell tartanunk. Mert minden előképül történt velük,
3
 amíg föl nem derül 

derül a nappal, és eltűnnek az árnyékok.
4
 

 

Isten az üdvözítésben embereket használ eszközül  

10. Nyisson tehát ajtót nekünk, zörgetőknek az Úr, és amennyire ő engedi, 

táruljanak föl előttünk misztériumainak titkai. Mert ahhoz, hogy meginduljon a 

föld a hitre, amikor a nemzetek pusztájába átvonult az evangélium, az egek 

harmatoztak Isten arcától. 

Ők azok az egek, amelyekről egy másik zsoltárban énekeljük: Az egek hirdetik 

Isten dicsőségét. Róluk mondja ott kevéssel később: Nem olyan beszéd ez, és 

nem olyan szavak, hogy ne érthetnéd meg a hangjukat: az egész földre eljut a 

zengésük, a földkerekség széléig az ő igéik.
5
 

És nem ezeknek az egeknek tulajdonítandó a nagy dicsőség, mintha emberektől 

jönne a nemzetek pusztájába az a kegyelem, hogy a föld hitre induljon. Mert az 

egek nem maguktól harmatoztak, hanem Isten arcától, aki bennük lakott és 

egyetértő lakóvá tette őket a házban. 

Ők ugyanis azok a hegyek, akikről mondja: Szemeimet a hegyekre emelem, 

honnét jőne segítség énnekem.
6
 De nehogy úgy tűnjék, mintha emberbe vetnénk 

a reményünket, azonnal hozzáteszi: Az én segítségem az Úrtól van, aki az eget 

és a földet alkotta.
7
 

Egy másik helyen neki mondja: Te csodálatosan megvilágosítasz az örökkévaló 

hegyekről;
8
 bár az örökkévaló hegyekről, de mégis te világosítasz. Ugyanúgy itt 

itt is az egek harmatoztak, de Isten arcától. Mert ők maguk is a hit által 
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üdvözültek és ez nem tőlük való, hanem Isten ajándéka; nem a tettekből, nehogy 

valaki dicsekedjék. Mert az Ő alkotása vagyunk,
1
 aki egyetértő lakóvá tesz a 

házban.
2
 

 

A törvény és a kegyelem 

11. De mit jelent a folytatás: Sinai hegye Izrael Istenének arcától? – Vajon 

hozzáértendő-e, hogy harmatozott, és akiket előbb egeknek nevezett, 

ugyanazokat mondja most Sinai hegynek, mint ahogy említettük, hogy 

hegyeknek nevezik az egeket? 

Ebben az értelmezésben az se zavarjon, hogy azt mondja, hegye és nem hegyei, 

holott amott egeket mondott és nem eget; mert egy másik zsoltárban is, ahol ezt 

mondta: Az egek hirdetik Isten dicsőségét, az Írás szokása szerint a következő 

sorban más szavakkal megismétli: És kezeinek művét hirdeti a mennybolt.
3
 

Először egeket mondott, nem eget, de később nem boltozatokat mond, hanem 

boltozatot. Isten ugyanis a boltozatot elnevezte égnek,
4
 ahogy a Teremtés 

könyvében írva van. Így tehát az egek és az ég, a hegyek és a hegy nem más, 

hanem ugyanaz; mint ahogy a sok egyház és az egy Egyház nem más, hanem 

ugyanaz. 

Tehát akkor miért a szolgaságra szülő Sinai hegy, ahogy az Apostol mondja?
5
 

Magát a Törvényt kell értenünk a Sinai hegyen, amelyen az egek Isten arcától 

harmatoztak, hogy meginduljon a föld? És az a föld megindulása, hogy 

megháborodtak az emberek, mert nem tudták teljesíteni a Törvényt? 

Ha így van, akkor ez a bőséges eső, amelyről a folytatásban mondja: Akaratod 

szerinti esőt hullattál, Isten, örökségedre; mert ezt más néppel meg nem tette és 

ítéleteit velük nem közölte.
6
 Fenntartotta tehát ezt az akarata szerinti esőt 

örökségének azzal, hogy a Törvény adta. 

És ellankadt: vagy maga a Törvény, vagy maga az örökség. – A Törvény 

ellankadását úgy lehet érteni, hogy nem teljesült; nem mintha maga lenne 

gyenge, hanem mert büntetéssel fenyegetve elgyengített és nem segített 

kegyelemmel. Az Apostol is ezzel a kifejezéssel él, ahol mondja: Amire ugyanis 

a törvény nem volt képes, mert a test miatt erőtlenné vált;
7
 jelezni akarván, hogy 

hogy a lélek által fog beteljesedni, mégis a Törvény erőtlenségéről beszél, holott 

a gyengék nem tudták teljesíteni. 

                                         
1Vö. Ef 2,8–10. 
2Vö. Zsolt 67,7. 
3Zsolt 18,2. 
4Ter 1,8. 
5Gal 4,24. 
6Zsolt 147,20. 
7Róm 8,3. 



 145 

Az örökség ellankadása, azaz a népé, amely megkapta a Törvényt, minden 

kétség nélkül érthető. Közben azonban belépett a törvény, hogy szaporodjék a 

vétek.
1
  

A folytatás pedig: de te tökéletessé tetted, a Törvényre vonatkozik, mert aszerint 

lett tökéletes, azaz teljesült, amit az Úr az evangéliumban mond: Nem feloldani 

jöttem a Törvényt, hanem beteljesíteni.
2
 

Ezért az Apostol is, aki azt mondta, hogy a Törvény a test által ellankadt, mert a 

test nem teljesíti azt, ami lélek által, azaz lelki kegyelem által teljesül, maga 

mondja: hogy a törvény igazságossága teljesedjék bennünk, akik már nem a test, 

hanem a lélek szerint élünk.
3
 

Ezt jelenti tehát a te pedig tökéletessé tetted, mert a Törvény teljesége a 

szeretet;
4
 és Isten szeretete kiáradt a szívünkbe, nem önmagunk által, hanem a 

Szentlélek által aki nekünk adatott.
5
 Azaz te pedig tökéletessé tetted, ha a 

Törvényre értjük, ha pedig az örökségre, akkor még könnyebb az értelmezés. 

Ha pedig amiatt mondta, hogy Isten öröksége ellankadt, azaz Isten népe erejét 

vesztette a Törvény után, mert a Törvény azért jött, hogy eláradjon a bűn, akkor 

a te pedig tökéletessé tetted folytatás is abból érthető, amivel az Apostol is 

folytatja: Ahol pedig eláradt a bűn, ott túláradt a kegyelem.
6
 Mert a bűn 

eláradásával megsokasodtak a gyöngeségeik és ezután sietni kezdtek;
7
 mert 

följajdultak és segítségül hívták, hogy az ő segítéségével teljesíteni tudják azt, 

amit parancsára nem teljesítettek. 

 

Isten kegyelme nem emberi érdemekért jár 

12. Ezeknek a szavaknak más értelme is van, ami számomra valószínűbbnek 

látszik. Mert sokkal megfelelőbb magát a kegyelmet érteni az akaratod szerinti 

esőn, hiszen minden előzetes érdem nélkül ingyen adatik. Ha ugyanis kegyelem, 

akkor nem tettek fejében, különben a kegyelem már nem volna kegyelem.
8
 

Én ugyanis arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem 

az Isten egyházát; Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok.
9
 – Ez az akaratod 

szerinti eső. 
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Akarattal hívott minket életre az igazság szavával.
1
 – Ez az akaratod szerinti 

eső. 

Ezért mondja másutt: Jóakaratod pajzsával koronáztál meg minket.
2
 

Ezt az esőt, amikor Isten átvonult a pusztában, azaz prédikálták a nemzetek 

között, az egek hullatták, nem önmagukból hanem Isten arcától, mert ők maguk 

is Isten kegyelméből azok, akik. 

És azért Sinai hegy, mert ő is, aki mindenkinél többet fáradozott, de nem ő, 

hanem Isten kegyelme vele,
3
 hogy bőségesebben harmatozzon a nemzetekben, 

azaz a pusztában, ahol addig Krisztust nem hirdették, nehogy idegen alapra 

építsen,
4
 ő maga is izraelita volt Izrael nemzetségéből, Júda törzséből;

5
 tehát ő 

maga is szolgaságra született a földi Jeruzsálemtől, amely fiaival együtt szolgál, 

és ezért üldözte az Egyházat. 

Mert, ahogyan maga figyelmeztet, miként akkor az, aki test szerint született 

üldözte a lélekből születettet, úgy most is.
6
 De irgalmasságra lelt, mert 

tudatlanul cselekedett a hitetlenségben.
7
 

Csodálkozunk tehát, hogy az egek harmatoztak Isten arcától; még inkább 

csodálkozunk azon, hogy a Sinai hegy, azaz, aki korábban üldöző volt, zsidó a 

zsidók közül, a Törvény szerint farizeus.
8
 De miért csodálkozunk? Mert nem 

önmagától, hanem a folytatás szerint Izrael Istenének arcától, akiről ő maga 

mondja: És Izrael Istene fölött,
9
 akiről az Úr mondja: Íme egy igaz izraelita, 

akiben nincsen álnokság.
10

 

Ezt a jótettek minden előzetes érdeme nélküli akarat szerinti esőt tartotta fenn 

Isten a maga örökségének. 

És ellankadt. – Mert fölismerte, hogy nem önmagától valami; nem a saját 

erőinek, hanem Isten kegyelmének köszönhető, hogy az, aki. 

Beismerte, amit mondott: A gyöngeségeimmel dicsekszem.
11

 

Beismerte, amit mondott: Ne légy fennhéjázó, hanem félj!
12

 

Beismerte, amit mondott: Az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.
1
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És ellankadt, de te tökéletessé tetted, mert az erő a gyöngeségben válik 

tökéletessé.
2
 

Néhány görög és latin kódexben nem Sinai hegy áll, hanem Sinai Istenének 

arcától, Izrael Istenének arcától. 

Azaz az egek harmatoztak Isten arcától, és mintha kérdeznék, milyen Isten 

arcától, mondja, a Sinaitól, Izrael Istenének arcától, azaz Isten arcától, aki a 

Törvényt adta Izrael népének. 

De miért harmatoztak az egek Isten arcától, ennek az Istennek az arcától, ha nem 

azért, mert beteljesedett, amit jövendöltek: Áldást fog adni, aki a Törvényt 

adta?
3
 Törvényt, amellyel megrémíti azt, aki az emberi erőkben bízik, és áldást, 

amellyel megszabadítja az Istenben remélőt. Tehát tökéletessé tetted, Isten a te 

örökségedet, mert ellankadt önmagában, hogy tökéletessé váljék tőled. 

 

A büntetéstől való félelem és az igazságosság élvezése 

13. [11. v.] A te élőlényeid laknak majd rajta. – A tieid, nem a magukéi; a neked 

engedelmesek, nem a maguknak szabadok; a rád szorulók, nem az önmaguknak 

elegendőek. 

Ezután folytatja: Jóságodban gondoskodtál a szegényről, Isten. – A te 

édességedben, nem az ő tehetségében. Mert rászoruló, hiszen ellankadt, hogy 

tökéletessé tegyék; beismerte, hogy ínséges, akit be kell töltetni. 

Ez az az édesség, amelyről másutt mondja: Az Úr megadja édességét és a 

földünk megtermi gyümölcsét,
4
 hogy a jó cselekedet ne félelemből, hanem 

szeretetből történjék; ne a büntetéstől való rettegésből, hanem az igazságosság 

élvezésével. Mert ez az igazi és egészséges szabadság. 

De az Úr erről a szegényről gondoskodott, nem a bővelkedőről, akinek maga a 

szegénység szégyen; akikről másutt ezt mondja: Szégyen azoknak akik 

bővelkednek és megvetés a gőgösöknek.
5
 Azokat mondja gőgösöknek, akiket 

bővelkedőknek nevezett. 

 

14. [12. v.] Az Úr adja majd az igét – tudniillik eledelül élőlényeinek, akik rajta 

laknak. De mit tesznek ezek az élőlények, akiknek adja majd az igét, ha nem azt, 

ami következik? 
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A nagy erővel evangelizálóknak. – Miféle erővel, ha nem azzal, amelyben 

kivezeti a megbéklyózottakat? Itt talán azt az erőt is mondja, amellyel az 

evangéliumot hirdetők csodajeleket tettek. 

 

Az Atya Isten éppúgy király, mint a Fiú.  

A névcsere használata a Szentírásban. 

15. [13. v.] Tehát ki adja majd az igét a nagy erővel evangelizálóknak? A 

Szeretett erőinek királya – mondja. Tehát az Atya a Fiú erőinek királya. A 

Szeretett ugyanis, ha nem teszik melléje, hogy ki az, névcserével az egyetlen 

Fiút jelenti. 

Vajon a Fiú a saját erőinek királya; tudniillik a neki szolgáló erőké? Mert a nagy 

erővel evangelizálóknak az erők királya adja az igét, akiről ezt mondták: Az erők 

Ura, ő a dicsőség királya.
1
 

Ezt azonban nem mondta: a saját erőinek királya, hanem: a Szeretett erőinek 

királya, ami az Írásokban nagyon gyakori fordulat, ha valaki odafigyel; ami 

leginkább ott tűnik fel, ahol a saját nevét is kimondják, hogy semmiképpen ne 

lehessen kételkedni abban, hogy kiről is van szó. 

Ilyet a Pentateuchusban sok helyen találunk: És Mózes megtette ezt meg ezt, 

ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek.
2
 Nem úgy fejezte ki magát, ahogyan 

nálunk szokás: És megtette Mózes, amit az Úr parancsolt neki, hanem: Mózes 

megtett ezt meg ezt, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek, mintha más Mózes 

lenne akinek parancsolt és más aki megtette, holott egy és ugyanaz.  

Ilyen kifejezésmódot az Újszövetségben nehezen találunk. De ilyen, amit az 

Apostol mond: Fiáról, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ő test szerint Dávid 

nemzetségéből született, a szentség lelke szerint azonban a halálból való 

feltámadásával az Isten hatalmas Fiának bizonyult.
3
 Mintha más valaki volna 

Isten Fia, test szerint Dávid nemzetségéből született, és más volna a mi Urunk 

Jézus Krisztus, holott egy és ugyanarról beszél. 

A régi könyvekben azonban gyakori ez a kifejezésmód, ezért amikor nagyon 

homályos, világos változataiból kell értelmezi; mint ahogy a magyarázott zsoltár 

e helyén nagyon homályos. 

Mert ha azt mondaná Jézus Krisztus, Jézus Krisztus erőinek királya, akkor olyan 

világos volna, mint ez: Mózes megtette, amit az Úr Mózesnek parancsolt; mivel 

pedig ezt mondja: a Szeretett erőinek királya, nem könnyű észrevenni, hogy az 

erők királya azonos a Szeretettel. 
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Tehát a Szeretett erőinek királyát úgy érthetjük, mintha azt mondaná, hogy a 

saját erőinek királya, mert az erőknek is királya Krisztus, és a Szeretett is 

Krisztus. 

Ámbár ez az értelmezés nem annyira szükségszerű, hogy másként ne lehetne 

felfogni; mert az Atyát is érthetjük szeretett Fia erőinek királyaként, akinek 

maga a Szeretett mondja: Az enyéim mind a tieid, és a tieid az enyémek.
1
 

Ha netalán valaki azt kérdezné, hogy vajon a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, az 

Atya is mondható-e királynak, nem tudom, merné-e valaki megfosztani Őt ettől 

a névtől, hiszen az Apostol mondja: A századok halhatatlan, láthatatlan 

királyának, az egyedüli Istennek.
2
 Mert ezt ugyan a Szentháromságról mondja, 

de benne van az Atya Isten is. Ha pedig nem testileg értjük: Isten, ítéletedet add 

a királynak és igazságosságodat a király fiának,
3
 nem tudom mi mást mond, 

mint hogy a Fiadnak. 

Tehát király az Atya is. Ezért a zsoltárnak ezt a sorát: a Szeretett erőinek 

királya, mindkét módon érthetjük. Amikor tehát ezt mondta: Az Úr adja majd az 

igét a nagy erővel evangelizálóknak, mivel az erőt ő uralja, és az erő neki 

szolgál, ő maga – mondja – Az Úr, aki adja majd az igét a nagy erővel 

evangelizálóknak, a Szeretett erőinek királya. 

 

Isten házának ékessége 

16. Eztán következik: A Szeretetté, és a ház szépségének osztja szét a zsákmányt. 

– Az ismétléssel a figyelmet hívja fel, ámbár ez az ismétlés nem minden 

kódexben van meg, és a gondosabbak csillagot tettek eléje, amivel azt akarták 

jelezni, hogy a Szeptuaginta fordításban a szó nem szerepel, hanem csak a 

héberben, amit ilyen jelzéssel jelölnek. 

De akár ismétlődik, akár csak egyszer szerepel a Szeretetté, azt gondolom úgy 

értendő, hogy és a ház szépségének osztja szét a zsákmányt, mintha azt 

mondaná, hogy a Szeretett a ház szépségének is szétosztja a zsákmányt, azaz az 

ő dolga a zsákmány osztása. A ház szépét, azaz az Egyházat Krisztus alkotta 

azzal, hogy szétosztotta neki a zsákmányt, mint ahogy szép a test a tagok 

különbözőségétől. 

Zsákmánynak egyébként azt nevezzük, amit a legyőzött ellenségtől vesznek el. 

Hogy ez mi, arra az evangélium figyelmeztet, ahol ezt olvassuk: Senki nem 

megy be az erős házába, hogy elragadja edényeit, ha előbb az erőst meg nem 

kötözi.
4
 Krisztus tehát lelki kötelékekkel megkötözte az ördögöt azzal, hogy 
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legyőzte a halált és az alvilágból fölment a mennyekbe; megkötözte 

megtestesülésének misztériumával, mert ugyan semmi halálra méltót nem talált 

benne mégis engedélyt kapott arra, hogy megölje, és így megkötözte és mint 

zsákmányt elvette tőle az edényeit.
1
 

Mert a hitetlenség fiaiban működött, akiknek hitetlenségét kénye-kedve szerint 

eszközül használta. Ezeket az edényeket az Úr a bűnök megbocsátásával 

megtisztította, az ellenség leterítésével és megkötözésével elragadta a zsákmányt 

és megszentelte, majd szétosztotta háza szépének: Ő némelyeket apostollá, 

másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy 

szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét.
2
 

Amint a test egy és sok tagja van, de a test minden tagja, bár sokan vannak, 

mégis egy testet alkot, úgy Krisztus is. Vajon mind apostolok? Vajon mind 

próféták? Vajon mind tanítók? Vajon valamennyien rendelkeznek csodatevő 

hatalommal és gyógyító erővel? Vajon mindnyájan értelmezik a beszédeket? 

Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-

kinek.
3
 

És ez a ház szépe, akinek szétosztja a zsákmányt, hogy szerelmese a szépségétől 

lángra gyúlva kiáltsa: Uram, beleszerettem házad ékességébe.
4
 

 

Isten háza mindazok, akik kegyelemből megkapták a bűnbocsánatot. 

A két Szövetség összhangja. 

17. [14. v.] Ezután a folytatásban azokhoz a tagokhoz fordul, akikből a ház 

szépe létrejön: Ha a karámok között alusztok a galambnak ezüstözött tollai, és 

vállai között zöldellő aranyként. 

Itt először vizsgálni kell a szórendet, hogy hogyan fejeződik be a mondat, mely 

feltételes, és ettől függ: Ha alusztok; azután amit mond: a galambnak ezüstözött 

tollai vajon egyes vagy többes számú-e? Az egyes számot a görög kizárja, mert 

mindenképpen többes számot mond. De még mindig bizonytalan, hogy vajon 

egyszerű alanyeset, vagy megszólítás olvasandó-e. 

Tehát a mondat így szól-e: Az Úr adja majd az igét a nagy erővel 

evangelizálóknak, ha a karámok között alusztok, a galambnak ezüstözött tollai 

hótól fehérlenek a Szelmonon; azaz a tollak fognak kifehéredni, ha a karámok 

között alusztok, hogy mindezt azoknak szólóan értsük akiket a ház szépének 

zsákmányként osztanak szét, azaz: Ha a karámok között alusztok, ti akik a ház 

szépének vagytok szétosztva a Lélek megnyilvánulása szerint annak hasznára, 
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hogy egyeseknek a Lélek által a bölcs beszéd, másiknak a tudós beszéd 

ugyanazon Lélek szerint, másnak a hit, ismét másnak a gyógyítások ugyanabban 

a Lélekben, és a többi;
1
 ha tehát ti a karámok között alusztok, akkor a galamb 

ezüstös tollai hótól fehérednek ki a Szelmonon. 

De így is értelmezhető: Ha ti, a galamb ezüstös tollai a karámok között alusztok, 

hótól fehérednek ki a Szelmonon, értsd az emberek, akik a kegyelem által 

megkapják a bűnök bocsánatát. 

Ezért mondja az Énekek énekében magáról az Egyházról is: Ki ez, aki 

kifehéredve jön fel?
2
 Mert érvényben van Isten ígérete, aki a próféta által 

mondja: Ha olyanok is volnának a bűneitek, mint a skarlát, kifehérítem, mint a 

havat.
3
 

Itt is értelmezhetjük úgy, hogy a galamb ezüstös tollaihoz azt értjük hozzá, hogy 

lesztek, és akkor a mondat értelme ez: Ó ti, akiket a ház szépének zsákmányként 

osztanak szét, ha a karámok között alusztok, a galamb ezüstös tollai lesztek; 

azaz magasba emeltettek, de az Egyház tagjai közé tartoztok. 

Úgy gondolom, hogy itt az ezüstös galamb leghelyesebb értelme az, akiről ezt 

mondták: Egy az én galambom.
4
 Ezüstös, mert isteni beszédek művelték ki, az 

Úr beszédeit pedig másutt a föld tűzzel megpróbált, hétszer tisztított ezüstjének 

mondják.
5
 

Tehát valami igen nagy jó a karámok között aludni; melyeket egyesek a két 

szövetségnek tekintenek; a karámok közötti alvást pedig e Szövetségek 

tekintélyében való megnyugvásnak tartják. Azaz belenyugodni mindkét 

Szövetség tanúságába, hogy amikor valamit ezekből előhoznak és bizonyítanak, 

minden vitának békés megelégedettség a vége. 

Ha ez így van, mi másra figyelmezteti a nagy erővel evangelizálókat, mint hogy 

az Úr akkor adja nekik az igét, hogy hirdethessék az evangéliumot, ha a 

karámok között alszanak? Ugyanis akkor adatik nekik az igazság igéje, ha nem 

mellőzik a két Szövetség tekintélyét, hogy ők maguk legyenek a galamb ezüstös 

tollai, kinek prédikációja az égbe viszi az Egyház dicsőségét. 

 

A bölcsesség életereje a szeretet 

18. A vállak között a test része, mégpedig a szív körüli része, de a hátoldalon, 

azaz a háton; a galambnak ezt az ezüstös részét zöldellő aranynak, azaz a 

bölcsesség életerejének mondja, amely életerő leginkább a szeretetnek értendő. 
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De miért a háton és nem a mellrészen? Ámbár csodálkozom azon, hogy ez a szó 

hogyan szerepel egy másik zsoltárban, ahol ezt mondja: Vállai között árnyékoz 

be téged és szárnyai alatt remélsz majd,
1
 amikor szárnyakkal csak azt lehet 

beárnyékolni, ami a mell oldalán van. Latinul ugyan a vállak között talán 

kétféleképpen érthető, elölről is, hátulról is, mert vállnak azokat a részeket 

nevezzük, amelyek között van a fej; talán a héberben is kettős értelmű, és így is, 

úgy is értelmezhető; de a görögben ami a vállak között van, az csak a háton 

lehet. 

Vajon amiatt van itt a zöldellő arany, azaz a bölcsesség és a szeretet, mert itt van 

mintegy gyökere a szárnyaknak; vagy mivel itt hordozzák azt a könnyű terhet? 

Mert mi más a két szárny, mint a szeretet két parancsa, amelyeken függ az egész 

Törvény és a Próféták?
2
 

Mi ez a könnyű teher, ha nem maga a szeretet, amelyet ezzel a két paranccsal 

teljesítünk? Mert ami nehéz a parancsolatban, az könnyű a szerelmesnek. Így 

érthető helyesen a mondás: Az én terhem könnyű,
3
 mert a Szentlélek, aki által a 

szeretet kiáradt a szívünkbe,
4
 megadja, hogy szeretve szívesen teljesítsük azt, 

amit ha valaki félelemből tesz, rabszolga módra teszi; és nem barátja az igaznak 

az, aki szeretné, hogy ha lehetne, ne parancsolja azt, ami helyes. 

 

A két szövetség összhangjának jelei és tanúi vagyunk 

19. Mivel nem azt mondta, hogy Ha a karámokban alusztok, hanem a karámok 

között (inter medios cleros), vizsgálni lehet, mint jelent az, hogy a karámok 

között? 

Ha még pontosabban ültetnénk át görögből, azt mondanánk, hogy karámok 

közében (inter medium clerorum), amit egy fordításban sem olvastam, éppen 

ezért azt hiszem, hogy ugyanazt jelenti mint a karámok között. Tehát ezt 

magyarázom, amit helyesnek látok. 

Az inter szót gyakran használjuk dolgok kapcsolására és összekötésére, hogy 

szét ne essenek; mint ahogy az Írás ezzel a szóval él, amikor Isten szövetséget 

köt a néppel; ahol a latinban ez áll: inter me et vos, ott a görögben inter medium 

meum et vestrum van. 

Így amikor Isten a körülmetélés jeléről beszél Ábrahámnak, ezt mondja: 

Szövetség lesz ez köztem és közted és minden ivadékod között (inter me et te, et 
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omne semen tuum),
1
 ami a görögben így hangzik: inter medium meum et tuum, 

et inter medium seminis tui. 

Ugyanígy, amikor Noénak a felhőkbe helyezendő szívárványról beszél,
2
 nagyon 

gyakran ismétli az inter szót, és ami latin kódexekben inter me et vos, vagy inter 

me et omnem animam vivam, az a görögben inter medium meum et vestrum. 

Dávid és Jonatán is jelet állítottak maguk közé, nehogy mást gondolva 

szétváljanak;
3
 latinul így mondják: inter ambos, görögül pedig inter medium 

amborum.  

Nagyon helyes azonban, hogy e zsoltár ezen helyén a fordítóink nem azt 

mondják: inter cleros, ami latinul szokványosabb lenne, hanem inter medios 

cleros, mintegy a karámok között, amit a görögben olvasunk, és amit olyan 

dolgok esetében mondanak, amelyeknek egyetértésben kell lenniük egymással. 

Az Írás tehát megparancsolja hogy a karámok között aludjanak azok, akik vagy 

a galamb ezüstös tollai, vagy ezektől kapják, hogy azok legyenek. 

Egyébként ha ezek a karámok a két szövetséget jelentik, akkor mi másra kapjuk 

a figyelmeztetést, mint hogy ne ágáljunk az egymással összhangban lévő 

szövetségek ellen, hanem megértéssel nyugodjunk meg, és mi legyünk 

összhangjuk jele és bizonysága, hiszen semmit nem hallunk, amivel 

ellentmondanának egymásnak, és békés csodálkozással mintegy eksztázis 

álmával bizonyítsuk. 

Hogy miért a szövetségeket értjük a karámokon, mikor a szó (klérosz) görög 

ugyan, de a szövetséget nem így nevezik, annak oka az, hogy végrendeletileg 

hagyják az örökséget, amit görögül kléronomoi-nak mondanak, az örökös pedig 

kléronomosz. A klérosz görögül sorsot jelent, azaz Isten ígérete alapján a népnek 

szétosztott örökség részeit. 

Ezért Lévi törzse parancsba kapta, hogy nem lehet sorsrésze a testvérei között, 

hanem a tőlük kapott tizedből kellett fenntartania magát.
4
 Úgy gondolom, hogy 

a klérus és a klerikus is akiket az egyházi szolgálat különböző fokozataira 

szentelnek, innen kapta a nevét, mert Mátyást sorsvetéssel választották ki, akiről 

azt olvassuk, hogy az Apostolok elsőként szentelték.
5
  

Ezért az örökség miatt, amely testamentum által jön létre, a karámok a 

szövetségeket jelentik. 
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A keresztény embernek meg kell vetnie a mulandó javakat,  

az örökkévalókat pedig türelemmel kell várnia 

20. Ámbár itt, hacsak nem tévedek, egy másik értelmezés is eszembe jut, melyet 

előnyben kell részesíteni, tudniillik, hogy a karámokon sokkal valószínűbben az 

örökségeket kell értenünk: ahogyan az Ószövetség öröksége, bár az 

eljövendőnek árnyéka, a földi boldogság; az Újszövetség öröksége pedig az örök 

halhatatlanság. A karámok között aludni már nem annak serény keresése, hanem 

ennek türelmes várása. 

Mert akik azért szolgálnak Istennek, vagy inkább azért nem akarnak neki 

szolgálni, mert ebben az életben és ezen a földön keresik a boldogságot, azoktól 

elvétetik az álom és nem alszanak. Lobogó vágyaiktól űzve gyalázatos és aljas 

bűnökbe hajszolódnak, és nem nyugszanak, mert állandóan vágyódnak, hogy 

megszerezzék, vagy félnek, hogy el ne veszítsék. 

Aki pedig énrám hallgat, mondja a Bölcsesség, reményben fog lakni és minden 

rosszaságtól való félelem nélkül meg fog nyugodni.
1
 

Ahogyan látom ezt jelenti a karámok, azaz az örökségek közötti alvás; még nem 

valóságosan, de már a mennyei örökség reményében lakni és megnyugodni a 

földi boldogság utáni vágytól. Amikor pedig elérkezik majd amit remélünk, már 

nem két örökség között fogunk nyugodni, hanem az igazi újban, amelynek a régi 

csak árnyéka volt, uralkodni fogunk. 

Éppen ezért, még ha úgy értenénk is a mondottakat: Ha alusztok a karámok 

között, mintha azt mondaná: Ha meg is haltok a karámok között, mert ezt a testi 

halált az Írás a maga módján alvásnak nevezte, ez a legjobb halál: az ember 

visszafogva a földiekre irányuló vágyakat és a mennyei örökség reményében 

mindvégig kitartva zárja ennek az életnek utolsó napját. 

Így lesznek a karámok között alvók a galamb ezüstözött szárnyai, hogy amikor 

feltámadnak, a felhőkön elragadtatnak a magasba Krisztus elé, és így örökké az 

Úrral együtt fognak élni;
2
 vagy mivel azok által, akik így meghalnak, az 

Egyháznak minél biztosabb, annál jobb híre terjed, és mintegy tollakkal a 

dicséret magasságába emelkedik. 

Mert nem hiába mondták: Halála előtt egy embert sem dicsérj.
3
 

Istennek tehát összes szentjei az emberi nem kezdetétől az Apostolok idejéig 

(mert ők is el tudták mondani: Az ember napját nem kívántam, te tudod,
4
 és: 
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Egyet kértem az Úrtól, csak azt keresem
1
), és az Apostolok idejétől, amióta a két 

Szövetség különbsége világosabban látszik, maguk a Apostolok, a boldog 

mártírok és a többi igazak mint kosok és a kosok fiai egészen a mai napig a 

karámok között aludtak: már megvetve a földi ország boldogságát és remélve, 

még nem birtokolva a mennyek országa örökkévalóságát. 

S mivel ilyen jól elaludtak, most az ő tollaikkal repül és emeltetik magasba 

dicséretektől az Egyház, ti. az ezüstös galamb; hírnevük az utódokat követésre 

serkenti, és miközben ezek is elalszanak, újabb tollak növekednek, amelyekért a 

világ végéig üdvösen hirdetik (az evangéliumot). 

 

A Szentlélek ajándékai széppé teszik az Egyházat.  

A Szentlélek beöltötte Isten Anyját. 

21. [15. v.] Miközben megkülönbözteti rajta az Egekfölötti a királyokat, hótól 

fehérlenek a Szelmonon. Az Egekfölötti az, aki fölment minden egek fölé, hogy 

beteljesítsen mindent, miközben megkülönbözteti fölötte, azaz az ezüstözött 

galamb fölött a királyokat. 

Az Apostol ugyanis folytatja és mondja: Ő tett némelyeket apostollá, másokat 

prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá. Mert mi mást 

jelent királyokat megkülönböztetni fölötte, ha nem a szolgálat művére, Krisztus 

testének épülésére,
2
 mivel ő maga Krisztus teste. 

Királyoknak nevez őket az uralkodásról, és mi más fölött, mint a test bűnös 

vágyai fölött, hogy ne uralkodjék halandó testükön a bűn, és ne 

engedelmeskedjenek kívánságainak; ne adják át tagjaikat a bűnnek a gonoszság 

eszközeként, hanem mint a halálból életre keltek, adják oda magukat Isten 

szolgálatára, tagjaikat meg Isten igazságosságának fegyveréül.
3
 

Így először különbözni fognak az idegenektől, mert nem húznak egy igát a 

hitetlenekkel; majd egyetértően szétosztják egymás között a feladataikat. Mert 

nem mind apostolok, nem mind próféták, nem mind tanítók, nem valamennyien 

rendelkeznek gyógyító erővel, nem mind szólnak nyelveken és nem mind 

magyarázzák a nyelveket. De mindezt egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése 

szerint osztva kinek-kinek,
4
 akiket  az Egekfölötti ajándékaival megkülönböztet, 

mint királyokat az ezüstözött galamb fölött. 

Erről a Szentlélekről beszélt az Angyal, amikor malaszttal teljes Anyjához 

küldetett, és az kérdezte, hogy hogyan történik az, hogy fiút fog szülni, mert 

                                         
1Zsolt 26,4. 
2Ef 4,10–12. 
3Vö. Róm 6,12–13. 
41Kor 12,29–30.11. 



 156 

férfit nem ismert: A Szentlélek száll tereád és a Magasságbeli ereje árnyékoz be 

téged.
1
 

Mit jelent az, hogy beárnyékoz téged, ha nem azt, hogy árnyékot készít? Ezért 

ezek a királyok is, miközben az Úr Krisztus Lelkének kegyelméből különböznek 

az ezüstözött galamb fölött, hótól fehérednek a Szelmonon. 

A Szelmon jelentése ugyanis 'árnyék'. Mert nem a saját érdemeikért vagy 

erejükből különböznek. Mert ki mond különbnek másoknál? Mid van, amit nem 

úgy kaptál?
2
 Tehát hogy különbözzenek a gonoszoktól, megkapják a bűnök 

bocsánatát attól, aki mondja: Ha a bűneitek olyanok volnánk is, mint a skarlát, 

kifehérítem, mint a havat.
3
 

Nézzétek csak, hogyan fehérednek a hótól a Szelmonon, Krisztus Lelkének 

kegyelmében, aki a saját ajándékaival különbözteti meg őket, akiről azt is 

mondja, amit az előbb említettem, hogy a Szentlélek száll tereád és a 

Magasságbeli ereje árnyékoz be téged, azaz árnyékot készít neked, ezért azt, aki 

tőled születik, szentnek, Isten fiának fogják hívni.
4
 

Ez az árnyék egyébként oltalom a testi vágyak heve ellen, ezért az a Szűz 

Krisztust nem vágyakozó testtel, hanem hívő lélekkel foganta. 

Az árnyék pedig testből és fényből áll; ezért ő, aki kezdetben volt az Ige, ő az 

igazi fény, hogy déli árnyék lehessen számunkra, az Ige testté lett és közöttünk 

lakozott.
5
 Az ember Istenhez járult mint a fényhez a test, és a benne hívőket 

oltalmazó árnyék takarta be. 

Mert itt nem olyan árnyékról beszél, amelyről ezt mondja: Átvonul minden, mint 

az árnyék;
6
 nem is arról, amelyről az Apostol mondja: Senki se ítélkezzék 

fölöttetek étel-ital miatt, vagy ünnepre, újholdra és szombatra vonatkozó 

dolgokban. Hiszen ezek csak árnyékai a jövendőnek;
7
 hanem arról, amelyről írva 

írva van: Szárnyaid árnyékával takarj be engem.
8
 

Miközben tehát az az Egekfölötti megkülönbözteti a királyokat az ezüstös 

galamb fölött, azok nem érdemeiket fitogtatják, nem a saját erejükben bíznak, 

mert hótól fehérednek a Szelmonon, a kegyelemtől fehérednek Krisztus testének 

oltalmában. 
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A tej csodálatos módon jelenti Isten kegyelmét 

22. [16. v.] Ezt a hegyet pedig következetesen Isten hegyének, dús hegynek, 

sajtos hegynek vagy kövér hegynek nevezi. 

Mást jelent-e a kövér mint a dús hegy? – Ezt a hegyet így is nevezi, hogy 

Szelmon. 

De miféle hegyet kell értenünk az Isten hegyén, a dús hegyen, a sajtos hegyen, 

ha nem ugyanazt a Jézus Krisztust, akiről egy másik próféta is mondja: Az 

utolsó időkben megnyilvánul az Úr hegye, mely a hegyek csúcsán fog állni?
1
 

Ő a sajtos hegy a kegyelemmel mint tejjel táplálandó kicsinyek miatt; a dús 

hegy, az ajándékok kiválóságával megerősítendők és gazdagítandók miatt; mert 

a tej, amiből a sajt lesz, csodálatos módon jelenti a kegyelmet, hiszen a tej az 

anyai test bőségéből fakad, és élvezetes irgalmassággal árasztják a kicsinyekbe 

ingyen. 

A görögben bizonytalan, hogy a hegy alany vagy tárgyesetben áll-e, mert azon a 

nyelven a hegy semleges nemű, nem hímnemű; ezért néhány latin fordító nem 

tárgy-, hanem alanyesetben fordítja. De úgy gondolom, helyesebb a tárgyeset, 

azaz Isten hegyére, amelyet Szelmonnak hívnak, abban az értelemben, 

amelyben, amint képesek voltunk rá, fentebb magyaráztuk. 

 

Krisztus a legmagasabb hegy 

23. [17. v.] Ezután, hogy ezt mondta: Isten hegyét, a sajtos hegyet, a dús hegyet, 

nehogy valaki emiatt az mi Urunk Jézus Krisztust a többi szentekhez merje 

hasonlítani, akiket szintén Isten hegyeinek nevez, mert ezt olvassuk: A te 

igazságosságod mint Isten hegyei;
2
 ezért mondja az Apostol: hogy mi Isten 

igazságossága legyünk Őbenne,
3
 ezekről a hegyekről egy másik helyen mondja: 

mondja: Te csodálatosan világítasz az örök hegyekről,
4
 mert örök életet 

ajándékoztál nekik, és általuk jött létre a szent Írások legkiemelkedőbb 

tekintélye, de róluk az világít, akinek mondja: Te világítasz. 

Szemeimet a hegyekre emeltem, honnét jőne segítség énnekem; de az én 

segítségem nem a hegyektől való, hanem az én segítségem az Úrtól való, aki a 

mennyet és a földet alkotta.
5
 

Amikor az egyik nagyon kimagasló hegy azt mondta, hogy többet fáradozott 

mindenkinél, mondja: De nem én, hanem Isten kegyelme velem.
1
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Tehát nehogy valaki az emberek fiainál ékesebb
2
 hegyet az emberek fiai 

hegyeihez merje hasonlítani – mert voltak, akik Keresztelő Jánosnak, mások 

Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül tartották,
3
 – (a 

zsoltár) hozzájuk fordul és mondja: Miért gyanakodtok, sajtos hegyek, a hegyre, 

amelyen lakni Istennek tetszett? 

Miért gyanakodtok? – Mert ahogyan világosság ők, mert mondatott nekik: Ti 

vagytok a világ világossága,
4
 de más az, akiről ezt mondja: Az igaz világosság, 

amely megvilágosít minden embert;
5
 úgy hegyek ők, de mennyire más az a 

hegy, amely a hegyek csúcsán áll. 

Tehát ezek a hegyek, amelyek azt a hegyet hordozzák, dicsőségesek, melyek 

egyike mondja: Tőlem pedig távol álljon, hogy dicsekedjem, hacsak nem mi 

Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által megfeszíttetett nekem a világ és én 

is a világnak;
6
 hogy aki dicsekszik, ne önmagában, hanem az Úrban 

dicsekedjék.
7
 

Tehát miért gyanakodtok, sajtos hegyek, a hegyre, amelyen lakni Istennek 

tetszett? – Nem mintha másokban nem laknék, hanem mert bennük Őáltala 

lakik. Mert Őbenne lakik az istenség egész teljessége,
8
 nem árnyékszerűen, mint 

a Salamon által épített templomban, hanem testileg, azaz valóságosan és igazán. 

Mert Krisztusban Isten engesztelte ki magával a világot.
9
 

Amit akár az Atyára értünk, mert ő maga mondta: Az Atya pedig, aki bennem 

lakik, teszi a maga műveit; én az Atyában és az Atya bennem;
10

 akár így értjük: 

Isten volt Krisztusban, az Ige az emberben; az Ige úgy volt a testben, hogy a 

megtestesült Ige önmagában néven nevezhető, azaz az ember az Igével Krisztus 

egy személyében kapcsolódik össze 

Tehát miért gyanakodtok, sajtos hegyek, a hegyre, amelyen lakni Istennek 

tetszett? – Nagyon másként mint azokon a hegyeken, amelyek egyikének 

gyanítjátok őt is. Ugyanis nem amiatt egy közülük az Egyszülött, mert a 

gyermekké fogadás kegyelmével azok Isten fiai, akinek ezt mondja: Ülj az én 

jobbomra, míg a te ellenségeidet zsámollyá teszem a lábad alá.
11
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Ugyanis az Úr lakni fogja végig, azaz az Úr azokhoz a hegyekhez nem 

hasonlítható hegyen fog lakni, azon, amely a hegyek csúcsán fog állni, hogy 

elvezesse őket a véghez, azaz önmagához mint szemlélendő Istenhez. Mert a 

Törvény vége Krisztus minden hívő megigazulására.
1
 

Így tehát Istennek úgy tetszett, hogy ezen a hegyen lakjék, amely a hegyek 

csúcsán áll, akinek mondja: Te vagy az én szeretett Fiam, akiben kedvem tellett.
2
 

tellett.
2
 Maga az Úr a hegy, aki a többi hegyen lakik végig, melyeknek a csúcsán 

csúcsán áll. 

Mert egy az Isten, és egy Isten és az emberek közvetítője, az ember Krisztus 

Jézus,
3
 a hegyek hegye, mint ahogy a szentek szentje. Ezért mondja: Én bennük, 

bennük, te bennem.
4
 

Miért gyanakodtok hát, sajtos hegyek, a hegyre, amelyen lakni Istennek tetszett? 

Mert azokon a sajtos hegyeken ez az Úr, a sajtos hegy fog lakni végig, hogy 

valami legyenek azok, akiknek mondja: Mert nálam nélkül semmit sem 

tehettek.
5
 

 

Boldog ember, aki szeretetből tartja meg a törvényt 

24. [18. v.] Így történik az is, ami következik: Sokszor tízezer az Isten harci 

szekere. 

A görög mürioplaszion szót a latin fordítók visszaadták, ahogy tudták, de latin 

megfelelője nincs. Görögül ugyanis ezer = khilia, müriadesz = több tízezer, a 

müriasz önmagában = tízezer. 

Tehát a mürioplaszion szóval a szentek és hívők igen nagy sokaságát jelezte, 

akik Istent hordozva olyanok, mint a harci szekerek. Bennük lévén és irányítva 

őket vezeti őket végig mint valami harci szekeret egy meghatározott cél felé. 

A kezdet ugyanis Krisztus, utána következnek akik az övéi a jelenlétében, és 

utána következik a vég.
6
 Ez a szent Egyház, akikről a folytatásban mondja: Az 

örvendezők ezrei. Ugyanis a reményben örvendenek, amíg el nem érik a célt, 

amelyet most türelmesen várnak.
7
 De csodálatosan, mert amikor mondja: Az 

örvendezők ezrei, mindjárt hozzáteszi: Bennük van az Úr. 
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Ne csodálkozzunk, hogy azt mondja: Bennük van az Úr, mert sok háborgatáson 

keresztül kell bemennünk Isten országába,
1
 de: Bennük van az Úr. Ezért mintha 

szomorkodnának, mégis mindig örvendezők;
2
 és még nincsenek a célban, ahová 

még nem érkeztek meg,
3
 de a reménytől örvendezők és a háborgatásban 

türelmesek,
4
 mert Bennük van az Úr a Sinain, a szentélyben. 

A héber nevek értelmezései között úgy találjuk, hogy a Sinai annyit jelent mint 

parancs; más értelmezései is vannak, de úgy gondolom, hogy itt ez a 

legmegfelelőbb. 

Megindokolva, hogy azok az ezrek, akikből Isten harci szekerei állnak, miért 

örvendenek, mondja: Bennük van az Úr a Sinain, a szentélyben, azaz bennük 

van az Úr a parancsban, amely parancs szent, ahogy az Apostol mondja: A 

Törvény ugyan szent, és szent, igazságos és jó parancs.
5
 De mit érne a parancs, 

ha az Úr nem volna ott, akiről mondja: Hiszen Isten maga ébreszti bennetek a 

szándékot, és hajtja végre a tettet tetszésének megfelelően.
6
 

Mert a parancs az Úr segítsége nélkül gyilkos betű.
7
 A Törvény ugyanis azért 

lépett közbe, hogy eláradjon a bűn.
8
 Mivel azonban a Törvény teljesége a 

szeretet,
9
 azért a szeretet és nem a félelem által teljesítik a Törvényt. Isten 

szeretete ugyanis kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki nekünk adatott.
10

 

Ezért örvendenek ezek az ezrek. Mert annyira teszik meg a Törvény 

igazságosságát, amennyire segíti őket a kegyelem Lelke, mert Bennük van az Úr 

a Sinain, a szentélyben. 

 

Krisztus szétosztja és tagjai által visszakapja az égi ajándékokat 

25. [19. v.] Ezután az Úrhoz fordulva mondja: Fölmentél a magasságba, foglyul 

ejtetted a fogságot; ajándékokat kaptál az emberekben. 

Az Apostol erről így emlékezik meg, így magyarázza az Úr Krisztusról szólva: 

Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a 

kegyelemben. Ezért mondja az Írás: Fölment a magasba, fogságba vitte a 

fogságot, és osztott az embereknek ajándékokat. Az pedig, hogy fölment, mi mást 

                                         
1ApCsel 14,21. 
22Kor 6,10. 
3Vö. Fil 3,12. 
4Róm 12,12. 
5Róm 7,12. 
6Fil 2,13. 
7Vö. 2Kor 3,6. 
8Róm 5,20. 
9Róm 13,10. 
10Róm 5,5. 



 161 

jelent, mint hogy előbb le is szállt a lenti földi tájakra? Aki leszállt, az 

emelkedett minden ég fölé, hogy betöltse a mindenséget.
1
 

Kétségtelen, hogy Krisztusnak mondja: Fölmentél a magasságba, foglyul 

ejtetted a fogságot; ajándékokat kaptál az emberekben. 

Ne tévesszen meg, hogy az Apostol ezt a helyet idézve nem azt mondja, hogy 

ajándékokat kaptál az emberekben, hanem: osztott az embereknek ajándékokat. 

Mert apostoli tekintélyével annak megfelelőn szólt, hogy a Fiú az Atyával egy 

Isten. Ugyanis eszerint osztott az embereknek ajándékokat amikor elküldte nekik 

a Szentlelket, aki az Atya és a Fiú Lelke. 

Aszerint pedig, hogy ugyanezt a Krisztust a testében nézi, ami az Egyház, amiért 

az ő tagja is szentek és az ő hívei, nekik mondja: Ti pedig Krisztus teste és az ő 

tagjai vagytok;
2
 kétségtelen, hogy ő maga is ajándékokat kapott az emberekben. 

emberekben. Krisztus ugyanis fölment a magasságba és ott ül az Atyának 

jobbján;
3
 de ha nem volna itt a földön is, nem kiáltotta volna: Saul, Saul, miért 

üldözöl engem?
4
 

Mikor tehát Ő maga mondja: amikor egynek a legkisebbjeim közül megtettétek, 

nekem tettétek,
5
 miért kételkednénk abban, hogy ő kapja a tagjaiban azokat 

ajándékokat, amelyeket a tagjai kapnak? 

 

Az Úr barátainak fogsága boldog fogság 

26. De mit jelent ez: foglyul ejtetted a fogságot? Vajon azt, hogy legyőzte a 

halált, amely fogságban tartotta azokat, akik fölött uralkodott? 

Vagy magukat az embereket nevezi fogságnak, akik az ördög fogságában 

voltak? Ennek a misztériumát tartalmazza egy zsoltárnak a címe is: Amikor 

fölépült a ház a fogság után,
6
 azaz a pogányság utáni Egyház. 

Tehát a fogságban tartott embereket nevezve fogságnak, mint ahogy a katonaság 

alatt a katonáskodókat is értjük, ezt a fogságot mondja Krisztustól fogságba 

ejtettnek. 

Mert miért ne volna boldog egy fogság, ha az embereket jóra is meg lehet fogni? 

Ezért mondta Péternek: Mostantól fogva emberek halásza leszel.
7
 Tehát foglyok, 

foglyok, mert megfogták őket, és megfogták, mert leigázták őket; a könnyű 
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igába fogták be őket,
1
 megszabadították őket a bűntől, amelynek foglyai voltak 

és az igazságosság szolgái lettek, amelytől addig szabadok voltak.
2
 Ezért bennük 

van Ő maga is, aki ajándékokat osztott az embereknek és ajándékokat kapott az 

emberekben. 

Így tehát ebben a fogságban, ebben a szolgaságban, ebben a harci szekérben, 

ebben az igában nem jajgatók ezrei, hanem örvendezők ezrei vannak. Bennük 

van az Úr a Sinain, a szentélyben. 

Ennek megfelel egy másik értelmezés is, amely szerint a Sinai annyit jelent mint 

'mérték'. Mert a lelki öröm ezen ajándékairól szólva mondta, amit fentebb 

idéztem: Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a 

kegyelemben. És ezután mondja, ami itt is következik: Ezért mondja az Írás: 

Fölment a magasba, fogságba vitte a fogságot, és osztott az embereknek 

ajándékokat, ami itt ajándékokat kaptál az emberekben. 

Mi van ezeknél nagyobb összhangban az igazsággal? Mi nyilvánvalóbb ennél? 

 

A kegyelem ajándékából az ördög egykori szolgája Krisztus foglya lesz 

27. De mivel folytatja? – Hogy ott lakjanak akik nem hisznek; vagy ahogy 

néhány kódex mondja: Hogy ott lakjanak a nem hívők. Mert ki mások a nem 

hívők, mint akik nem hisznek? De nem könnyű megérteni, hogy ezt kikről 

mondja. 

Mintha megindokolná a korábban mondottakat, amikor ezt mondta: Foglyul 

ejtetted a fogságot, ajándékokat kaptál az emberekben, így folytatja: Hogy ott 

lakjanak akik nem hisznek. Azaz, hogy ott lakjanak a nem hívők. 

Mit jelent ez? Kikről mondja ezt? Vajon azt a rossz fogságot jelenti, amelyben a 

jó fogságba átkerülés előtt voltak? Amikor ugyanis nem hittek, az ellenség 

uralkodott rajtuk, aki a hitetlenség fiaiban működik, akik közé tartoztatok ti is – 

mondja – amikor köztük éltetek.
3
 

Tehát kegyelmének ajándékaival ejtette foglyul ezt a fogságot az, aki 

ajándékokat kapott az emberekben. Hogy ott lakjanak, akik nem hisznek. Mert a 

hit szabadította meg őket, hogy már hívőként Isten házában lakjanak, ők maguk 

is Isten háza és Isten örvendező ezreinek harci szekere legyenek. 

 

28. [20–21. v.] Ezért, aki ezeket énekelte, a Lélekben előre látva maga is betelt 

örömmel és himnuszra fakadt, mondván: Áldott az Úr Isten, Áldott az Úr Isten 

napról napra. 
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Néhány kódexben ez áll: minden áldott nap (die quotidie), mert a görög héme-

ran kathémeran-t mond, amit így kell fordítani. De úgy gondolom, ez a kifejezés 

azt jelenti, hogy napról napra. Mert ezt teszi naponta mindvégig: foglyul ejti a 

fogságot; ajándékokat kap az emberekben. 

Krisztussal együtt a halált is türelemmel viseljük el 

29. És mivel célba vezeti azt a harci szekeret, folytatja és mondja: Célba vivő 

utat készít nekünk gyógyulásaink Istene, Istenünk a szabadító Isten. – Nagy 

kegyelemre hívja föl a figyelmet. Mert ki gyógyulhatna meg, ha ő meg nem 

gyógyítana? 

De nehogy eszünkbe jusson a gondolat: Akkor miért halunk meg, ha az ő 

kegyelme által üdvözültünk?, mindjárt folytatja: az Úré a halál kimenetele, 

mintha mondaná: Emberi állapot, miért méltatlankodsz, hogy vár rád a halál 

kimenetele? A te Urad kimenetele sem volt más, mint a halál. Tehát inkább 

vigasztalódj, mint méltatlankodol, mert az Úré is a halál kimenetele. Mert a 

reményre vagyunk megváltva; ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, 

türelmesen várakozzunk.
1
 

Tehát türelemmel viseljük el a halált is annak példája szerint, aki semmiféle 

bűnért nem tartozott a halállal, és Úr volt, akitől senki nem vette el az életét, 

hanem ő maga adta oda, mégis övé is volt a halál kimenetele. 

 

Krisztus az alázatosság és a türelem bizonysága 

30. [22. v.] Mindazonáltal Isten összezúzza ellenségeinek fejét, a saját 

vétkeikben járók bozontos fejét – azaz a nagyon hencegőkét, a vétkeikben 

nagyon gőgösködőkét, melyekben legalább alázatosaknak kellett volna lenniük, 

mondván: Uram, könyörülj rajtam, bűnösön. 

De összezúzza fejüket, mert aki magát felmagasztalja, az megaláztatik.
2
 És 

ezáltal – bár az Úré is a halál kimenetele, mégis ugyanaz az Úr, mert ő Isten, 

önként és nem kényszerből halt meg teste szerint – zúzza össze ellenségeinek 

fejét, nem csak azokét, akik miután megfeszítették, hajtogatták a fejüket és 

mondták: Ha Istennek Fia, szálljon le a keresztről!,
3
 hanem mindazokét, akik 

szembeszállnak a tanításával és mintegy nevetségessé teszik az ember halálát. 

Ugyanő, akiről mondták: Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni!,
4
 

gyógyulásaink Istene és a szabadító Isten, de hogy bizonyságot adjon az 

alázatosságról és a türelemről, és hogy vérével eltörölje bűneink adóslevelét, 
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akarta, hogy a halál kimenetele az övé is legyen, hogy ne féljünk ettől a haláltól, 

hanem attól féljünk, amelytől általa szabadított meg. 

Mindazonáltal megcsúfoltan és meghalva zúzta össze ellenségeinek fejét, 

akikről mondja: Támassz föl engem és megfizetek nekik;
1
 akár jókkal 

rosszaknak, amikor uralma alá hajtja a hívők fejét, akár igazságosan az 

igaztalanoknak, amikor megbünteti a gőgösködők fejét.  

Mert mindkét módon összezúzza és összetöri az ellenségek fejét, amikor 

elszakítja őket a gőgtől akár úgy, hogy alázattal jóvá teszi őket, akár úgy, hogy a 

pokol mélyébe hullanak. 

 

Isten hozzánk fordul és magához fordít minket 

31. [23–24. v.] Mondta az Úr: Megtérek Básánból, vagy ahogy egyes kódexek 

mondják: Megtérítem Básánból. – Ő térít meg, hogy üdvözüljünk, akiről fentebb 

mondta: Gyógyulásaink Istene, szabadító Isten.
2
 Másutt is ezt mondja neki: Erők 

Istene, téríts meg minket, és mutasd meg arcodat és szabadok leszünk.
3
 Ismét 

másutt: Téríts meg minket, gyógyulásaink Istene.
4
 Ő pedig mondta: Megtérek 

Básánból. 

Básán annyit jelent mint megszégyenülés.  

Mit jelent tehát ez: megtérek a megszégyenülésből, ha nem azt, hogy 

szégyenkezik a bűnei miatt az, aki a megbocsátást kérte Isten irgalmasságától? 

Ezért van, hogy az a vámos még a szemét sem merte az ég felé emelni, ennyire 

szégyenkezett, de megigazultan tért haza, mivel az Úr megmondta, hogy 

megtérítem Básánból. 

Básánt úgy is értelmezik, hogy szárazság; és helyesen értjük, hogy az Úr 

megtérít a szárazságból, azaz a nyomorúságból. Mert akik bővelkedőnek tartják 

magukat, holott éhezők, azt tartják, hogy tele vannak, holott üresek, nem térnek 

meg. Mert boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert őket majd 

jóllakatják.
5
 Az Úr ebből a szárazságból térít meg; a száraz lélekből mondják 

neki: Kitártam feléd a kezeimet, a lelkem mint a víztelen föld számodra.
6
 

De az sem képtelenség, ami más kódexekben áll: Básánból térek meg. Ugyanis 

ő maga is hozzánk tér, aki mondja: Térjetek meg hozzám és én megtérek 

hozzátok;
7
 de nem a megszégyenüléstől függetlenül, hiszen a bűnünk magunk 
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előtt van szüntelenül;
1
 és nem a szárazságtól függetlenül, mert annak esőjére 

vágyakozunk, aki elkülönítette az akarata szerinti esőt öröksége számára. Mert 

(a lélek) elgyengült a szárazságtól, ő pedig megtérvén tökéletessé tette és az 

mondja neki: És megtérvén életre keltettél engem.
2
 Mondta tehát az Úr: 

„Megtérítem Básánból, megtérítem a tenger mélyébe.  

Ha megtérítem, miért a tenger mélyébe? Hiszen amikor üdvözítőn megtérít az 

Úr, magához térít meg és ő ugyancsak nem a mély tenger mélye. 

Vagy téved a latin szólás, és mélyébe a mélyéből helyett áll? Mert nem ő maga 

tér meg, hanem magához téríti azokat, akik evilág mélyén hevernek, ahová a 

bűneik súlya süllyesztette őket, ahol ez a megtérő mondja: A mélységekből 

kiáltottam hozzád, Uram.
3
 

Ha pedig nem megtérítem, hanem megtérek a tenger mélyébe, az azt jelenti, 

hogy Urunk azt mondta, hogy irgalmasságával megtér a tenger mélyébe is azok 

szabadítására is, akik akár a legkétségbeesettebb bűnösök. 

Bár néhány görög kódexben nem azt olvasom, hogy mélyébe, hanem mélyében, 

azaz en büthoisz, ami az előbbi értelmezést erősíti meg, ti. hogy Isten ott is 

magához téríti a mélységből hozzá kiáltókat. 

Akiről ha azt értjük itt, hogy megtér az ilyenek szabadítására is, nem helytelen, 

hogy úgy téríti meg őket, vagy úgy tér meg a szabadítandókhoz, hogy vérbe 

lépjen a lába. 

Ezt a próféta magának az Úrnak mondja: hogy vérbe lépjen a lábad, azaz hogy 

azok, akik megtérnek hozzád, vagy akikhez megtérsz, hogy megszabadítsd őket, 

bár a tenger mélyén a gonoszság terhe nehezedik rájuk, kegyelmeddel ennyire 

jutnak, mert ahol eláradt a bűn, ott túlárad majd a kegyelem,
4
 hogy a tagjaid 

között a lábad legyenek evangéliumod hirdetésére, és a nevedért hosszúra 

nyújtva a tanúságtételt, vérük ontásáig harcoljanak. Úgy vélem, hogy helyesebb 

így érteni a vérbe lépjen a lába sort. 

 

Isten kutyái az evangélium hirdetőit jelentik 

32. Ezután hozzáfűzi: Kutyáid nyelve részt kapjon az ellenségekből őtőle – 

kutyáknak is nevezve azokat, akik vérük ontásáig harcolnak az evangéliumi 

hitért, mintha Urukért ugatnának. 
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Nem olyan kutyáknak nevezi őket, amelyekről az Apostol mondja: Óvakodjatok 

a kutyáktól,
1
 hanem olyanoknak, amelyek esznek a morzsákból, amelyek 

lehullanak uruk asztaláról. A kánaáni asszony, aki ezt vallotta, hallhatta: Ó 

asszony, nagy a te hited! Legyen neked, ahogyan akarod.
2
 Dicséretes, nem 

lebecsült kutyák, akik őrzik urukhoz való hűségüket, és az ő házáért ugatnak az 

ellenségre. 

Mert nem egyszerűen kutyákat mond, hanem kutyáidat, és nem is a fogukat 

dicséri, hanem a nyelvüket, mert nem véletlenül és nem nagy misztérium nélkül 

kapta Gedeon a parancsot, hogy csak azokat vigye magával, akik úgy lefetyelték 

a vizet, mint a kutyák; és ilyenek mindössze háromszázan találtattak oly nagy 

sokaságban.
3
 Ebben a számban a kereszt jele van a betű miatt, amely a görög 

számjegyek között háromszázat jelent. Ezen kutyákról mondja egy másik 

zsoltárban is: Megtérnek estére és éhséget szenvednek, mint a kutyák.
4
 

Egyes kutyákat Izaiás próféta is dorgál, nem azért mert kutyák, hanem mert nem 

tudnak ugatni és szeretnek aludni.
5
 Ahol megmutatta, hogy ha virrasztanának és 

urukért ugatnának, dicséretes kutyák lennének, mint ahogy dicséretet kapnak 

azok, akikről mondja: Kutyáid nyelve. Akikről a próféta azt jövendöli, hogy az 

ellenségekből lesznek, tudniillik azon megtérés által, amelyről előbb beszélt. 

Ezért mondja az a zsoltár is: Megtérnek estére és éhséget szenvednek, mint a 

kutyák. 

Ezután mintha kérdeznék, hogy honnan ez a nagy jó nekik, hogy annak kutyáivá 

lesznek, akinek ellenségei voltak, ő maga válaszol. Ezt olvassuk: Kutyáid nyelve 

ellenségeidből őtőle. Az ő szeretetéből, az ő irgalmasságából, az ő kegyelméből. 

Hogyan tudnák ezt önmaguktól megtenni? Mert amikor még ellenségek voltunk, 

kiengesztelődtünk Istennel az ő Fiának halála által.
6
 

 

Isten kegyelme, mely az Ószövetségben el volt rejtve,  

az Újszövetségben kinyilváníttatik 

33. [25. v.] Látták lépéseidet, Isten. – A lépéseket, melyekkel eljöttél a világon 

át, hogy mint egy harci kocsiban bejárd a földkerekséget; melyeket (a lépéseket) 

– szentjeit és híveit – az evangéliumban a felhő is jelent, ahol ezt mondja: 

Bizony látni fogjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkben.
7
 Kivéve azt az 
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eljövetelt, amikor majd élők és holtak bírája lesz;
1
 Bizony látni fogjátok az 

Emberfiát, amint eljön a felhőkben. 

Ezeket a lépteidet látták, azaz megnyilvánultak, miután az Újszövetség 

kegyelme kinyilatkoztatást nyert. Ezért mondja: Míly kedvesek azok lábai, akik 

békét hirdetnek, akik jót hirdetnek!
2
 

Ez a kegyelem ugyanis és ezek a lépések rejtve voltak az Ószövetségben, 

amikor pedig elérkezett az idő teljessége, és úgy tetszett Istennek, hogy 

kinyilatkoztatja a Fiát, hogy hirdessék a nemzetekben,
3
 Látták lépéseidet, Isten, 

az én Istenem lépéseit, a királyét, aki a szentélyben van. Miféle szentélyben, ha 

nem az ő templomában? Isten temploma ugyanis szent – mondja – és ti vagytok 

az.
4
 

 

34. [26. v.] Hogy pedig ezek a lépések láthatóvá váljanak Elöl mentek a 

fejedelmek, a hozzájuk csatlakozó zsoltározókkal, dobverő leányok között. – A 

fejedelmek az Apostolok, ők jártak elöl, hogy a népek kövessék őket. Elöl 

mentek hirdetvén az Új Szövetséget a hozzájuk csatlakozó zsoltározókkal, akik 

szintén látható jótetteikkel mint dicsérő hangszerekkel dicsőítették Istent. 

Ugyanezek a fejedelmek dobverő leányok között, tudniillik tiszteletreméltó 

szolgálatban, mert így vannak az új egyházak körében az elöljáró szolgák; ezt 

jelenti a leányok, akik megszelídített testtel dicsérik Istent; ezt jelenti a 

dobverők, mert a dobok kiszárított és kifeszített bőrből vannak. 

 

35. [27. v.] Nehogy valaki ezeket testileg értse, és e szavakból valamilyen 

fényűző kórusra gondoljon a lelkében, folytatja és mondja: Az egyházakban 

áldjátok Istent, mintha ezt mondaná: Miért gondoltok ledér gyönyörűségekre, 

amikor dobverő leányokról hallotok? Az egyházakban áldjátok Istent. Az 

egyházaknak ilyen misztikus jelentése van: egyházak az új kegyelemmel 

ékesített leányok; egyházak a dobverők, akik testüket megtisztítva lelkileg 

szólnak.  

Tehát Az egyházakban áldjátok Istent, az Urat, Izrael forrásaiból. Onnan 

választotta ki azokat, akiket forrássá tett. Hiszen onnan lettek kiválasztva az 

Apostolok, és ezek hallották elsőnek: Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, 

nem szomjazik soha; hanem az örök életre szökellő víz forrása lesz benne.
5
 

 

Az Egyházban az első hely a mártírokat illeti 
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36. [28. v.] Itt az ifjú Benjamin eksztázisban. – Itt van Pál, az utolsó az apostolok 

között, aki mondja: Mert én is Izraelita vagyok, Ábrahám magvából, Benjámin 

törzséből.
1
 De valóban eksztázisban, mert mindenki ámult ezen a nagy csodán a 

meghívásában. 

Az eksztázis ugyanis az elme önkívülete, ami néha félelemből történik; nem 

ritkán pedig valami kinyilatkoztatás elszakítja az elmét a testi érzékektől, hogy 

valamit megmutasson a léleknek. Ezért amit itt mond, eksztázisban, lehet így 

érteni, mert amikor neki, az üldözőnek mondatott az égből: Saul, Saul, miért 

üldözöl engem? elveszítve testi szeme világát válaszolt az Úrnak, akik lélekkel 

látott; akik pedig vele voltak, a válaszoló hangját hallották, de nem láttak senkit, 

akivel beszélhetett volna.
2
 

De gondolhatunk arra az eksztázisára is, amelyről maga mondja, hogy tud egy 

emberről, aki elragadtatott a harmadik égig, de hogy testben-e vagy lélekbe-e 

nem tudja; de a paradicsomba ragadtatva kimondhatatlan szavakat hallott, 

amelyeket nem szabad embernek elmondani.
3
 

Júda fejedelmei, a vezéreik, Zabulon fejedelmei, Neftali fejedelmei. – Az 

Apostolokat a fejedelmek jelentik, akik között Benjamin a fiatalabb 

eksztázisban, és senki nem kételkedik abban, hogy ezek a szavak Pált jelentik; 

vagy a fejedelmek mindazokat jelentik, akik az Egyházban kiemelkedőek és 

követésre méltók; de mit akarnak jelenteni az izraelita törzsek nevei? 

Ha csak Júdát említené, mert ebből a törzsből királyok származtak, amelyből 

test szerint az Úr Krisztus is származott,
4
 gondolhatnánk, hogy ez a törzs az 

újszövetségi fejedelmeket is jelenti; mivel pedig hozzáteszi Zabulon fejedelmeit 

és Neftali fejedelmeit, valaki talán azt mondja, hogy ezekből a törzsekből 

származtak apostolok, a többiekből nem. 

Nem látom, hogy ezt mivel lehetne bizonyítani, mégis, mivel nem találok érvet 

ellene, és ezen a helyen az Egyházak fejedelmei és azok vezérei ajánlását látom, 

akik az Egyházakban áldják az Urat, nem tartom képtelenségnek ezt a 

magyarázatot sem; de jobban tetszik nekem az az értelem, amely a nevek 

jelentéséből világlik ki. 

A nevek ugyanis héberek:  

Júdáról azt mondják, azt jelenti, Vallomás, 

Zabulon: az Erősség háza, 

Neftali: Kitágulásom. 

                                         
1Fil 3,5. 
2Vö. ApCsel 9,4–7. 
3Vö. 2Kor 12,2–4. 
4Vö. Róm 9,5. 
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Mindezek nagyon igaznak mutatják az Egyház fejedelmeit, akik méltók a 

vezetésre, méltók a követésre, méltók a tiszteletre. 

Az Egyházakban az első helyen a vértanúk állnak és a szent méltóság csúcsain 

kiemelkedőek. Márpedig a vértanúságban az első a vallomástétel, második a 

erősség ahhoz, hogy ezért bármit elszenvedjenek, végül minden elszenvedése 

után a szorongatás végeztével következik a tágasság a jutalomban 

De úgy is értelmezhető – mivel az Apostol leginkább ezt a hármat ajánlja, ti. a 

hitet a reményt és a szeretetet
1
 –, hogy a vallomás a hitben, az erősség a 

reményben, a tágasság a szeretetben mutatkozik meg. 

A hit dolga ugyanis hogy szívvel higgyünk a megigazulásra, a szájjal való 

megvallás pedig üdvösségre szolgál.
2
  

A háborgatások elszenvedésében szomorúság van, de a remény erős: Ha ugyanis 

azt reméljük, amit nem látunk, várjunk türelmesen.
3
  

A tágasságot pedig a szeretet szívbe árasztása adja, mert a beteljesedett szeretet 

elűzi a félelmet;
4
 a félelem a lélek szorongása miatt meggyötör. 

Júda fejedelmei tehát azok, akik az Egyházakban áldják az Urat. Zabulon 

fejedelmei, Neftali fejedelmei a vallomás, az erősség és a tágasság fejedelmei, a 

hit a remény és a szeretet fejedelmei. 

 

37. [29. v.] Parancsolj Isten, a te erődnek. – Egy ugyanis a mi Urunk Jézus 

Krisztus, aki által van minden és mi őbenne,
5
 akiről olvassuk hogy ő Isten Ereje 

és Isten Bölcsessége.
6
 De hogyan parancsolja Isten az ő Krisztusát, ha nem úgy, 

hogy figyelmünkbe ajánlja? 

Isten ugyanis azzal ajánlja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök 

voltunk, Krisztus meghalt értünk.
7
 Hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt 

mindent?
8
 Parancsolj Isten, a te erődnek; szilárdítsd meg, Isten, amit köztünk 

cselekedtél. Parancsold tanítva, szilárdítsd meg segítséget nyújtva. 

 

Ne forgassuk ki a Szentírást 

                                         
1Vö. 1Kor 13,13. 
2Vö. Róm 10,10. 
3Róm 8,25. 
41Ján 4,18. 
51Kor 8,6. 
6Vö. 1Kor 1,24. 
7Róm 5,8. 
8Róm 8,32. 
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38. [30–31. v.] Jeruzsálemi templomodból, hozzanak neked ajándékokat a 

királyok. – A te jeruzsálemi templomodból, amely a mi szabad anyánk,
1
 mert ő 

is a te szent templomod, tehát abból a templomból ajánljanak föl neked 

adományokat a királyok. 

Az mindenféle királyra érvényes, akár a föld királyaira, akár azokra, akiket az 

Egekfölötti különválaszt az ezüstözött galamb fölött, hogy neked ajánljanak 

neked adományokat a királyok. És mi kedvesebb ajándék mint a dicséret 

áldozatai? De ebbe a dicséretbe belezavarnak azok, akik kereszténynek mondják 

magukat, de másként gondolkodnak. 

Történjék meg tehát, ami következik: Fenyítsd meg a nádszál vadját. Mert 

vadak, mivel értetlenségükkel ártanak; és a nádszál vadjai, mert az Írások 

tartalmát a maguk tévedéséhez kiforgatják. 

A nádszál annyira megfelelően jelenti az Írásokat mint a nyelv a beszédet; 

eszerint beszélünk héber nyelvről, vagy görög vagy latin, vagy bármilyen más 

nyelvről, a szerv alapján amely létrehozza. A latin ékesszólásban az is gyakori, 

hogy stílusnak nevezik az írást, ami stílussal jön létre, ugyanígy nádszál, ami 

nádszállal születik. 

Péter Apostol mondja, hogy tudatlanok és állhatatlanok kiforgatják az Írásokat a 

maguk vesztére;
2
 ezek a nádszál vadjai, akikről itt mondja: Fenyítsd meg a 

nádszál vadjait. 

 

Az eretnekek félrevezetik a gyenge lelkeket.  

Az ellenség által támasztott kérdés szakadás alkalma lehet. 

39. Rájuk vonatkozik a folytatás is:  

A bikák gyülekezetét a népek tehenei közepette, 

hogy elkülönüljenek azok, akiket ezüst tett próbára. 

Bikáknak nevezi a kemény és betöretlen nyak gőgje miatt az eretnekeket.
3
 

A népek tehenein, gondolom, a félrevezethető lelkeket kell értetni, mert könnyen 

követik ezeket a bikákat. Mert nem egész népeket vezetnek félre, hiszen vannak 

bennük súlyosak és állhatatosak is, ezért áll írva: A súlyos népben dicsérlek 

téged;
4
 de ezekben a népekben vannak tehenek is. Mert közülük valók azok, akik 

akik betolakodnak a házakba, és megnyernek maguknak olyan nőket, akiket 

bűnök terhelnek és mindenféle vágyak hajtanak, akik mindig csak tanulnak, de 

az igazság megismerésére soha el nem jutnak.
5
 

                                         
1Vö. Gal 4,26. 
2Vö. 2Pét 3,16. 
3Vö. ApCsel 7,51. 
4Zsolt 34,18. 
52Tim 3,6–7. 
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Amit pedig ugyanaz az Apostol mond: Kell is, hogy szakadás legyen 

körötökben, mert a megbízhatók csak így tűnnek ki közületek;
1
 itt is következik: 

Hogy elkülönüljenek azok, akiket ezüst tett próbára, azaz akiket az Úr beszédei 

megpróbáltak. Az Úr beszédei tiszta beszédek, tűzzel próbált ezüst.
2
 

Hogy elkülönüljenek, ez azt jelenti, hogy váljanak láthatóvá, emelkedjenek ki, 

vagy ahogy ő mondja, tűnjenek ki. Az ezüstművességben is elkülönítőknek 

hívják azokat, akik az alaktalan anyagnak formát tudnak adni. 

Az Szent Írások jelentése sokszor rejtve van és csak néhány szakértő ismeri, és 

nem is fogalmazzák meg egyszerűbben és érhetőbben, csak akkor ha 

rákényszerülnek, mert válaszolniuk kell eretnekeknek. Akkor ugyanis azok is, 

akik hanyagolják a tanítás tanulmányozását, fölriadnak álmukból, kénytelenek 

gondosan figyelni, hogy meg tudják cáfolni az ellenfeleket. 

A Szent Írásoknak hány Krisztus Istenségéről szóló helyét védték meg 

Photinosszal szemben! 

Míly sok Krisztus emberségéről szóló helyet Manicheussal szemben! 

Míly sok Szentháromságról szóló helyet Sabelliusszal szemben! 

Míly sok Szentháromság egységéről szóló helyet az ariánusokkal, az 

eunomiánusokkal, a makedoniánusokkal szemben! 

Míly sok helyet, amelyek az egész földkerekségen elterjedt katolikus Egyházról 

és a rosszak elvegyüléséről egészen a világ végéig, ami a jóknak szentségi 

közösségében nem árt, szólnak a donatistákkal és luciferiánusokkal, és másokkal 

szemben, akik hasonló tévedésekkel eltérnek az igazságtól! 

Míly sok helyet a többi eretnekekkel szemben, akiket nagyon hosszú volna 

felsorolni vagy megemlíteni, és a jelen műben nincs is rá szükség! 

E jelentések kipróbált védelmezői vagy teljesen rejtve maradtak volna, vagy 

nem emelkedtek volna ki ennyire, amennyire kiemelték őket a gőgösök 

ellentmondásai, akiket mint bikákat – azaz akik nem hajolnak szelíden és 

békésen a fegyelem igájába – említ az Apostol, amikor azt mondja, hogy olyat 

kell püspökségre kiválasztani, aki képes buzdítani a józan tanításban és meg 

tudja cáfolni az ellentmondókat.
3
 

Vannak ugyanis sokan, akik nem vetik alá magukat; ezek az emelt nyakú bikák, 

amelyek nem tűrik, hogy eke elé vagy párba fogják őket; fecsegők és a lelkek 

félrevezetői; ezeket a lelkeket nevezte ez a zsoltár teheneknek. 

                                         
11Kor 11,19. 
2Zsolt 11,7. 
3Tit 1,9. 
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Ezek javára engedi az isteni gondviselés, hogy a népek tehenei körében 

elkülönüljenek, azaz hogy kiemelkedjenek azok, akik megpróbáltattak ezüsttel. 

Ezért tűri, hogy eretnekségek legyenek, hogy a kipróbáltak nyilvánosságra 

kerüljenek. 

Ámbár így is lehet érteni: a bikák gyülekezetét a népek tehenei közepette, hogy 

ezektől a tehenektől elkülönüljenek azok, akiket ezüst tett próbára. Az eretnek 

tanítóknak ugyanis az a célja, hogy akiket félre akarnak vezetni, azok lelki 

fülétől elkülönítsék, azaz elválasszák azokat, akik ezüsttel meg vannak próbálva, 

azaz alkalmasak arra, hogy az Úr beszédeit tanítsák. 

De akár ez, akár akár az e szavak jelentése, ez következik: Szórd szét a 

nemzeteket, akik háborút kívánnak. – Mert nem megjavulásra, hanem vitára 

törekszenek. Tehát azt prófétálja, hogy inkább azok szóródjanak szét, akik nem 

akarnak javulni, akik Krisztus nyájának szétszórására törekszenek. 

Nemzeteknek nevezte őket, nem a családi leszármazás, hanem a szekták fajtái 

szerint, melyekben az utódlások sora megerősíti a tévedést. 

 

40. [32–34. v.] Jöjjenek a követek Egyiptomból, Etiópia siessen a keze elé. – 

Egyiptomot és Etiópiát megnevezve az összes nemzet hitét mondja, résszel az 

egészet; követeknek nevezi a megengesztelődés prédikátorait. Krisztus 

követségében járunk, mintegy Isten buzdít általunk, Krisztus nevében kérünk, 

békéljetek meg Istennel.
1
 

Így titokzatosan megjövendöli, hogy nem csak az izraeliták közül, ahonnan az 

Apostolok lettek kiválasztva, hanem a többi nemzetek közül is lesznek hirdetői a 

krisztusi békének. 

Az pedig, hogy siessen a keze elé, azt jelenti: előzze meg a büntetését, tudniillik 

a megtéréssel hozzá, hogy bocsássa meg a bűnöket, nehogy a megátalkodott 

bűnösök megbűnhődjenek. Ezt egy másik zsoltárban is mondja: Előzzük meg az 

ő arcát vallomásban.
2
 

Ahogy a kézzel a büntetést, úgy az arccal a kinyilatkoztatást és a jelenlétet jelzi, 

amely majd az ítéletkor történik. 

Mivel tehát Egyiptommal és Etiópiával az egész földkerekség népeit jelezte, 

mindjárt hozzáfűzi: Föld országai Istennek. – Nem Sabelliusnak, nem Ariusnak, 

nem Donatusnak, nem a többi nyakas bikának, hanem Istennek, föld országai. 

Föld országai, énekeljetek Istennek. 

 

A hit megelőzi az ember cselekedeteit és érdemeit 

                                         
12Kor 5,20. 
2Zsolt 94,2. 
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41. Több latin kódex és leginkább a görög kódexek úgy tagolják a sorokat, hogy 

nem külön vers a föld országai Istennek, hanem az Istennek az előző vers végén 

áll, és így szól: Etiópia siessen a keze elé Istennek és a következő vers: Föld 

királyai énekeljetek Istennek, zsoltározzatok az Úrnak. 

E különbségtétel, amely sok és a tekintélyesebb kódexek alapján kétségtelenül 

előnyben részesítendő, úgy látom, hogy a cselekedeteket megelőző hitre hívja 

föl a figyelmet; mert a bűnös a jó cselekedetek érdeme nélkül, a hit által igazul 

meg, ahogy az Apostol mondja: aki hisz a bűnöst megigazulttá tévő Istenben, 

annak a hit számíttatik be megigazulásul;
1
 hogy azután maga a hit a szeretet 

által kezdjen tevékenykedni. 

Mert csak azok a cselekedetek nevezhetők jónak, amelyek Isten szeretete által 

történnek. Ehhez pedig előzetesen ott kell lennie a hitnek, hogy a tettek belőle 

fakadjanak és ne a hit fakadjon a tettekből, hiszen senki sem cselekszik Isten 

szeretete által, ha előbb nem hitt Istenben. 

Ez az a hit, amelyről mondja: Jézus Krisztusban ugyanis sem a körülmetéltség, 

sem a körülmetéletlenség nem ér semmit, hanem csak a hit, amely a szeretet 

által tevékeny.
2
 

Ez az a hit, amelyről magának az Egyháznak mondják az Énekek énekében: Jöjj 

és vonulj át a hitből kiindulva.
3
 Mert jön, mint Isten harci szekere az örvendezők 

ezreiben, célba vivő útja van, és átmegy ebből a világból az Atyához, hogy 

megtörténjék benne, amit maga a vőlegény mond, aki már átment ebből a 

világból az Atyához:
4
 Akarom, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek velem,

5
 

de a hitből kiindulva. 

Tehát, hogy a jó cselekedetek kövessék, elöl jár a hit, és nincs jó cselekedet, 

csak akkor, ha a hitet követi; úgy látom, hogy az Etiópia siessen a keze elé 

Istennek nem más, mint hogy Etiópia higgyen Istennek. Mert így előzi meg ő 

kezét, azaz az ő műveit. 

De kiét, ha nem magáét Etiópiáét? Ez a görögben egyértelmű, mert világosan 

nőnemű szót használ. és ezáltal nem mást mond, mint hogy Etiópia előzze meg a 

tulajdon kezét Istennek, azaz higgyen Istenben és utána cselekedjék. 

Úgy vélem ugyanis, mondja az Apostol, hogy az ember a hit által igazul meg a 

Törvény cselekedetei nélkül. Vajon Isten csak a zsidóké? Nemde a nemzeteké 

is?
6
 Így tehát Etiópia, mely a legszélső nemzetnek látszik, a hit által igazul meg 

                                         
1Róm 4,5. 
2Gal 5,6. 
3Én 4,8, (LXX.) 
4Vö. Jn 13,1. 
5Jn 17,24. 
6Róm 3,28–29. 
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a Törvény cselekedetei nélkül. Mert nem a Törvény cselekedeteivel dicsekszik, 

hogy megigazuljon, nem is állítja a hit elé az érdemeit, hanem hittel előzi meg a 

tetteit. 
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A bíró Krisztus rosszaknak és jóknak érdemeik szerint fizet meg 

42. Ettől kezdve, mintegy végig véve jövendölésben mindazt, aminek 

beteljesedését látjuk, Krisztus dicséretére buzdít, és utána meghirdeti jövendő 

eljövetelét: Föld országai, énekeljetek Istennek, zsoltározzatok az Úrnak, 

zsoltározzatok az Istennek, aki fölmegy az egek ege fölé kelet felé; vagy ahogy 

néhány kódexben áll: aki fölmegy az ég ege fölé kelet felé. 

E szavakban csak az nem érti Krisztust, aki nem hiszi az ő feltámadását és 

mennybemenetelét. Azzal pedig, hogy hozzátette: kelet felé, nemde magát a 

helyet is megjelölte, mert a keleti oldalon van a hely, ahol feltámadt és ahol a 

mennybe ment? 

Tehát az egek ege fölött ül az Atya jobbján. Ez az, amit az Apostol mond: ő az, 

aki fölment minden egek fölé.
1
 – Mi van még az egekből az ég ege fölött? Az 

egek egeinek is mondhatjuk, mint ahogy boltozatnak nevezte az eget; egeknek is 

olvashatjuk az eget, ahol írva van: És a vizek, melyek az egek fölött vannak 

dicsérjék az Úr nevét.
2
 és mivel onnan jön majd el ítélni eleveneket és holtakat, 

figyeld csak, mi következik: Íme, hallatja majd a hangját, az erőnek hangját. 

Ő, aki mint bárány elnémult a nyírója előtt,
3
 íme, hallatja majd a hangját, és 

nem a gyengeség hangját mint elítélendő, hanem az erőnek hangját mint aki 

ítélni fog. 

Már nem rejtőző Isten, mint korábban, és az emberek bíróságán nem nyitotta 

meg ajkát, hanem Isten nyilvánvalóan jön el, a mi Istenünk és nem fog 

hallgatni.
4
 

Miért vagytok reménytelenek, hitetlenek? Miért gúnyoldótok? Miért mondja a 

gonosz szolga: Késlekedik még az én uram hazajönni!?
5
 Íme, hallatja majd a 

hangját, az erőnek hangját. 

 

Várjuk a dolgok végét 

43. [35. v.] Adjatok dicsőséget Istennek. Izrael fölött az Ő dicsősége. – Amelyről 

az Apostol mondja: Isten Izraelje fölött.
6
 Nem mind izraeliták, akik Izraeltől 

származnak,
7
 mert van testi Izrael is. Ezért mondja: Nézzétek a test szerinti 

                                         
1Ef 4,10. 
2Zsolt 148,4. 
3Iz 53,7. 
4Zsolt 49,3. 
5Lk 12,45. 
6Gal 6,16. 
7Róm 9,6. 
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Izraelt.
1
 Nem a testi származás szerinti utódok Isten fiai, hanem az ígéret 

gyermekeit nevezik ivadéknak.
2
 

Tehát amikor már nem lesznek a népében benne elvegyült rosszak, mintegy 

szórólapáttal megtisztított sokaság,
3
 mint Izrael, amelyben nincsen álnokság,

4
 

akkor emelkedik Izrael fölé magasztossága és ereje a felhőkben. Mert nem 

egyedül jön el ítélni, hanem népének véneivel együtt,
5
 akiknek megígérte, hogy 

trónokon ülve fognak ítélni,
6
 akik angyalok fölött is ítélni fognak.

7
 Ők a felhők. 

felhők. 

 

44. [36. v.] Végül nehogy más felhőkre gondoljunk, hozzáfűzi: Csodálatos Isten 

az ő szentjeiben, Izrael Istene. – Akkor fog igazán és teljesen megvalósulni 

Izrael, az Istent látó, mert látni fogjuk őt úgy, ahogy van.
8
 Ő maga ad majd erőt 

és bátorságot a népének, amely most törékeny és gyenge. Áldott az Isten! 

Ezt a kincset törékeny cserépedényben hordozzuk.
9
 Akkor pedig, amikor a test is 

is dicsőségesen átalakul, Ő maga ad majd erőt és bátorságot a népének. Ezt a 

testet ugyanis elvetik gyöngeségben és föltámad erőben.
10

 Tehát ő adja a erőt, 

amelyet a maga testében előre küldött, amelyről az Apostol ezt mondja: Az ő 

feltámadásának erejét.
11

 Azt az erőt, amely lerombolja az ellenséges halált.
12

 

Mely∆ivel ezt a hosszú és nehezen érthető zsoltárt végre az Ő segítségével 

befejeztük, Áldott az Isten! Amen.  

 

                                         
11Kor 10,18. 
2Róm 9,8. 
3Vö. Mt 3,12. 
4Vö. Jn 1,47. 
5Iz 3,14. 
6Vö. Mt 19,28. 
7Vö. 1Kor 6,3. 
81Ján 3,2.
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HATVANNYOLCADIK ZSOLTÁR (69.) 

Első beszéd (1–16. v.) 

Elmondta Hippóban 414 nyarán 

62 éves 23 éves pap, 19 éves püspök 

 

 

1Végig, azokért, akik megváltoznak. Dávidé. 

2Szabadíts meg, Isten, 

 mert a vizek behatoltak a lelkemig.  

3Elmerültem a mélység iszapjában, és nincs szilárd alap (szubsztancia);  

a tenger mélyére jutottam, és a vihar elborított engem.  

4Kiáltozva fáradoztam, berekedt a torkom;  

belefáradtak szemeim, hogy az én Istenemben reméljek.  

5Többen lettek fejem hajszálainál,  

akik ok nélkül gyűlölnek engem. 

Megerősödtek ellenségeim,  

akik igazságtalanul üldöznek engem;  

amit nem raboltam el, akkor leróttam. 

6Isten, te tudtad az én balgaságomat,  

és az én vétkeim nincsenek elrejtve előled.  

7Ne piruljanak miattam, akik téged várnak, Uram,  

Seregeknek Ura.  

Ne szégyenüljenek meg miattam,  

akik keresnek téged, Izrael Istene. 

8Mert miattad viseltem a szemrehányást, 

kiült arcomra a merészség;  

9idegen lettem a testvéreimnek,  

és jövevény anyám fiai számára. 

10Mert a te házadért való buzgóság emészt engem,  

és a te káromlóid gyalázásai hullottak reám.  

11És böjtölésbe burkoltam a lelkemet, és gyalázatomra vált. 

12És a szőrzsákot tettem ruhámmá,  

és példázattá lettem számukra.  

13Ellenem beszéltek, akik a kapuban ültek,  

és rólam zsoltároztak, akik a bort itták. 

14Én pedig imádsággal fordulok hozzád, Uram.  

A jó akarat ideje, Isten.  

Irgalmasságod sokaságában hallgass meg engem  

üdvösséged igazságában.  

 

15 Szabadíts ki a sárból, hogy bele ne ragadjak,  

ragadj ki azok közül, akik gyűlölnek engem  
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és a vizek mélyéből.  

16Ne borítson el a vizek hulláma,  

és ne nyeljen el a mélység,  

és ne zárja be fölöttem a száját a kút. 
 

 

 

 

Krisztus tagjait a szeretet fogja össze  

és a Fő irányítja őket 

1. Mi abban a korban születtünk erre a világra és lettünk Isten népének tagjai, 

amikor a mustármagból kisarjadt növény már ágakat hajtott, amikor a kezdetben 

elhanyagolható kovász már megkelesztette a három véka lisztet
1
, azaz a Noé 

három fiától származott egész megváltott földkerekséget,
2
 mert keletről és 

nyugatról, északról és délről jönnek azok, akik letelepednek a pátriárkákkal, 

miután kiűzték azokat, akik test szerint ugyan tőlük származtak, de a hitüket 

nem követték.
3
 

Tehát a szemünk Krisztus Egyházának ezen dicsőségére nyílt rá, és azt a 

magtalant, akinek örömét előre jelezték és jövendölték, hogy több gyermeke 

lesz mint annak, akinek volt férje,
4
már úgy találtuk, hogy elfeledte 

özvegységének gyalázatát és szégyenét; ezért talán csodálkozhatunk, amikor 

egy-egy próféciában Krisztus alázatának, vagy a saját alázatunk hangját halljuk. 

És előfordulhat, hogy kevésbé érint meg bennünket, mert nem abban a korban 

élünk, amikor e jövendöléseket ízlelve olvasták, mert erős volt az üldözés. 

Ám ha az üldözés erősségére gondolunk, és tudjuk, hogy az út, amelyen járunk 

(ha valóban azon járunk) mennyire keskeny,
5
de az üldözések és háborgatások 

közepette az örök nyugalomba vezet; és attól, amit az emberek szerencsének 

neveznek, mennyivel inkább félni kell mint a nyomorúságtól, mert a 

nyomorúság legtöbbször jó gyümölcsöt terem a szorongatásból, a szerencse 

pedig megrontja a lelket a perverz biztonsággal és helyet ad kísértő ördögnek; 

ha tehát okosan és helyesen meggondoljuk, mint sóval meghintett áldozatot, 

hogy próbatét az emberi élet a földön,
6
s hogy senki nincs teljes biztonságban, és 

és nem is szabad biztonságban éreznie magát mindaddig, amíg abba a hazába 

meg nem érkezett, ahonnan senki barát ki nem jön és senki ellenséget oda be 

nem eresztenek; most is, az Egyház dicsőségében is felismerjük háborgatásunk 
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hangját, és mint Krisztus tagjai, akik a szeretet kötelékével Főnk alá és 

egymáshoz tartozunk, elmondjuk a zsoltárból, amit benne az előttünk élt 

mártíroktól hallunk, mert a háborgatás kezdettől a végig mindenki számára 

közös. 

Mindazonáltal ezt a zsoltárt melynek magyarázatát elvállaltuk, és az Úr nevében 

megígértük, hogy beszélünk róla Szeretetreméltóságtoknak, a mustármaghoz 

hasonlítjuk; nagyságától és szerte nyúló ágaitól, és attól a dicsőségtől, hogy az 

ég madarai pihennek meg rajta, kissé elvonatkoztatunk, hogy halljuk, hogy a 

nagyság, amelyet élvezünk a növényben milyen kicsi magból fakadt. 

Itt ugyanis Krisztus beszél (de ezt a tájékozottaknak mondjuk); nem csak a Fő 

Krisztus, hanem a test is. Magukból a szavakból ismerjük fel ezt. Semmi 

kétségünk nem lehet afelől, hogy itt Krisztus beszél. Mert itt elhangzanak olyan 

szavak, amelyek az ő szenvedésében teljesedtek be: Ételemül epét adtak, és 

szomjúságomban ecettel itattak,
1
 amikor szóról szóra beteljesedtek, és pontosan 

úgy történt, ahogyan megjövendölték. És amikor a kereszten függve Krisztus azt 

mondta: Szomjazom! – és erre a szóra szivacsban ecetet nyújtottak a szájához, 

amit megkapva így szólt: Beteljesedett! – És lehajtván a fejét kilehelte lelkét,
2
 

ezzel megmutatta, hogy akkor beteljesedett minden, amit megírtak róla, ezért az 

itt mondottakat nem lehet másként értelmezni. 

Az apostolok is, amikor Krisztusról beszéltek, ebből a zsoltárból érveltek. És ki 

mer eltérni az ő állításaiktól? Vagy melyik bárány nem követi a kosokat? Tehát 

itt Krisztus beszél; és inkább azt kell bizonyítanunk, hogy hol szólalnak meg a 

tagjai, hogy kimutassuk, hogy a teljes Krisztus beszél, mint hogy afelől 

kételkednénk, hogy Krisztus beszél-e. 

 

A húsvéti misztérium Krisztusban és az Egyházban 

2. [1. v.] A zsoltár címe: Végig, azokért, akik megváltoznak. Dávidé. Most a 

javulás változását értsd, mert a változás vagy jobb, vagy rosszabb állapotra 

történik. Ádám és Éva rosszabbá változott; akik Ádámból és Évából Krisztushoz 

kapcsolódtak, jobbá változtak. Mivel egy ember idézte elő a halált, a halottak is 

egy ember révén támadnak fel. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy 

Krisztusban mindenki életre is kel.
3
 Ahhoz mérten, amit Isten megteremtett, 

Ádám megváltozott, de bűne miatt rosszabb lett; amit a bűn művel, attól a hívők 

rosszabbak lesznek, de jobbá változnak Isten kegyelme által. Gonoszságunk 

következtében változunk rosszabbá; hogy jobbá legyünk, azt nem a mi 

igazságunk, hanem Isten kegyelme adja. Azt tehát, hogy rosszabbá változunk, 
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magunknak tulajdonítsuk; azért, hogy jobbá változunk, Istent dicsérjük. Tehát 

azokért szól a zsoltár, akik megváltoznak. 

De honnan ered ez a megváltozás, ha nem Krisztus szenvedéséből? A Pászka 

ugyanis latinul átvonulást jelent. A Pászka ugyanis nem latin szó, hanem héber. 

A görögben (a paszkhein) a szenvedésre emlékeztet, mert azt jelenti hogy 

szenvedni, de a héber nyelvet tudva más a jelentése. A Pászka átvonulást jelent. 

Erre figyelmeztetett János evangélista is, aki közvetlenül a szenvedés előtt, 

amikor az Úr ahhoz a vacsorához közeledett, amelyen megalapította testének és 

vérének szentségét, ezt mondja: Amikor eljött az óra, hogy Jézus ebből a 

világból átmenjen az Atyához.
1
 A pászkát tehát átvonulásnak nevezte. 

De ha Ő, aki értünk jött, át nem megy innen az Atyához, hogyan mehetnénk át 

mi, akik nem valaminek a fölemeléséért szálltunk alá, hanem lezuhantunk? Ő 

pedig nem lezuhant, hanem alászállott, hogy fölemelje azt, aki lezuhant. 

Neki is, nekünk is átvonulásunk van innen az Atyához: ebből a világból a 

mennyek országába; a halandó életből az örök életbe; a földi életből a mennyei 

életbe; a romlandó életből a romolhatatlanba, a háborgatások forgatagából az 

örök biztonságba. Ezért a zsoltár címe: azokért, akik megváltoznak. 

Tehát vegyük észre, együtt sóhajtozva ismerjük fel megváltozásunk okát, azaz 

az Úr szenvedését, és hallgatva, felismerve, együtt sóhajtozva változzunk meg, 

hogy beteljesedjék rajtunk a zsoltár címe: azokért, akik megváltoznak. 

  

Krisztus türelméről és a halál legyőzőjéről.  

A halál átmenetele minden élőnek keserves. 

3. [2. v.] Szabadíts meg, Isten, mert a vizek behatoltak a lelkemig. Ezt a magot, 

amely úgy tűnik alázatos hangot üt meg, megvetették. A kertben elvetették, 

hogy a világ majd csodálja a növény nagyságát, amelynek magvát megvetették a 

zsidók. Valóban, nézzétek csak a mustármag kicsinységét, feketeségét; teljesen 

elhanyagolható, hogy beteljesedjék, ami megmondatott: Láttuk őt és nem volt 

sem szépsége, sem ékessége.
2
 

Azt mondja, hogy a vizek a lelkéig hatoltak, mert a tömeg, amelyet vizeknek 

nevez, odáig jutott, hogy megölték Krisztust. Felülkerekedtek, hogy megvessék, 

elfogják, megkötözzék, sértegessék, bántalmazzák, leköpdössék. Meddig? 

Egészen a halálig. 

Tehát a vizek a lelkemig hatoltak. Ezt az életet nevezi a lelkének, ameddig azok 

tombolva el tudtak jutni. De megtehették volna-e, ha ő maga nem engedi? Vajon 
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nem azért kiált-e úgy, mintha akarata ellenére szenvedne, hogy a tagjai előképe 

legyen?  

Ő azért szenvedett, mert akarta; a mártírok szenvedtek, ha nem akarták is. 

Péternek ugyanis így jövendölte meg a szenvedését: Amikor majd megöregszel, 

más övez fel és oda visz, ahová te nem akarod.
1
 Mert mi szeretnénk ugyan 

Krisztushoz tartozni, de nem szeretnénk meghalni; és azért szenvedünk 

szívesen, helyesebben szólva türelemmel, mert más átmenetel nincs, ahogyan 

Krisztushoz tartozhatnánk. Mert ha másként is eljuthatnánk Krisztushoz, azaz az 

örök életre, ki akarna meghalni? 

Természetünket – azaz testünk és lelkünk együttesét, és a kettő összetartozását – 

magyarázva az egyik helyen azt mondja az Apostol, hogy nem kézzel alkotott, 

örök hajlékunk van a mennyben; azaz halhatatlanságot készítenek számunkra, 

amelyet majd a végén magunkra fogunk ölteni, amikor feltámadunk a halálból, 

és mondja: nem azt akarjuk, hogy levetkőztessenek, hanem hogy 

felöltöztessenek, és így ami halandó, azt elnyelje az élet.
2
 Ha lehetne – mondja – 

úgy szeretnénk halhatatlanná válni, hogy már most jöjjön el a halhatatlanság, és 

ahogy vagyunk, úgy változtasson át, hogy ezt a halandót nyelje el az élet, és ne 

úgy, hogy a halálban le kelljen tennünk a testet, hogy majd a végén újra 

felvegyük. 

Tehát jóllehet átmegyünk a bajok közül a jókba, maga az átmenet bizonyos 

mértékig keserű, epe van benne, amit a zsidók a szenvedésben adtak az Úrnak; 

valami fájdalmat kell benne elviselni, amit azok jeleztek, akik ecettel itatták Őt.
3
 

Tehát előre jelezve, és önmagává formálva át minket, mondja ezt: Szabadíts 

meg, Isten, mert a vizek a lelkemig hatoltak. 

Akik üldözték Őt, meg is ölhették, de azután nem tudtak semmit sem tenni. 

Ezért bocsátotta előre maga az Úr ezt a buzdítást: Ne féljetek azoktól, akik a 

testet megölik, többet azonban nem tudnak tenni! Hanem attól féljetek, akinek 

hatalma van a testet is, a lelket is megölni a Gehenna tüzében!
4
 

Nagyobb félelemmel megvetjük a kisebbet, és az örökkévalóság nagyobb 

vágyával megutálunk minden mulandó dolgot. Mert itt (a földön) a mulandó 

gyönyörűségek is édesek, és a mulandó háborgatások is keserűek, de ki ne inná 

a mulandó háborgatások kelyhét a pokol tüzétől félve; és ki nem vetné meg a 

világ édességét az örök élet édességére vágyva?  
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Tehát ezért kiáltunk szabadításért, nehogy egyetértsünk a gonoszsággal, és 

menthetetlenül elnyeljenek minket: Szabadíts meg, Isten, mert a vizek a lelkemig 

hatoltak. 

 

Krisztus a szegénységével gazdagít minket  

4. [3. v.] Elmerültem a mélység iszapjában, és nincs szubsztancia. – Mit mond 

iszapnak? Vajon magukat az üldözötteket? Mert sárból alkottatott az ember.
1
 

Ezek, akik kiestek az igazságból, mély iszappá lettek; aki pedig nem ért egyet az 

üldözőkkel és azokkal, akik a gonoszságba akarják bevonni, sarából aranyat 

csinál. Mert kiérdemli, hogy a sara mennyei dologgá váljék, és társa legyen 

azoknak, akik a zsoltár címe mondja: Azokért, akik megváltoznak. 

Ezekbe pedig, mivel mély iszapot alkotnak, beléjük ragadtam; azaz megfogtak, 

fölém kerekedtek, megöltek engem. Elmerültem a mélység iszapjában, és nincs 

szubsztancia. 

Mit jelent az, hogy nincs szubsztancia? Vajon maga az iszap nem szubsztancia? 

Vajon én magam belé ragadva megszűntem szubsztancia lenni? Mit jelent tehát 

az, hogy elmerültem? Vajon így ragadt belé Krisztus is? Vagy az igazhoz tapadt, 

és nem, ahogyan Jób könyvében mondják: A föld a gonosz kezébe adatott?
2
 

Vajon test szerint merült el, mert elfoghatták? Ha ugyanis szegekkel nem 

rögzítik, nem feszíthették volna meg. Tehát miért nincs szubsztancia? Az az 

iszap nem szubsztancia? Értsük meg tehát, ha tudjuk, mit jelent a nincs 

szubsztancia, de előbb azt kell megértenünk, hogy mi a szubsztancia. 

Szubsztanciának nevezik ugyanis a gazdagságot is, ezért mondjuk: „van 

szubsztanciája”, és „elveszítette a szubsztanciáját”. De vajon erre gondolunk-e 

itt, és a nincs szubsztancia, azt jelenti-e hogy nincs gazdagság, mintha a 

gazdagságról volna szó, és vele kapcsolatos kérdés merült volna fel? 

Vagy esetleg ez az iszap maga a szegénység, és gazdagság csak akkor lesz, 

amikor részesei leszünk az örökkévalóságnak? Mert az lesz az igazi gazdagság, 

ha semmink nem fog hiányozni. A szavak ilyen értelmében is érthető az 

Elmerültem a mélység iszapjában, és nincs szubsztancia, azaz szegénységre 

jutottam. Mert ő ezt mondja: Szegény vagyok és bánkódó; és az Apostol is 

mondja: Noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által 

meggazdagodjatok.
3
 Tehát talán azért mondta az Úr, hogy nincs szubsztancia, 

mert a szegénységére akarta felhívni a figyelmet. Mert a legnagyobb 

szegénységre jutott, amikor fölvette a szolga alakját. 
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Mi az ő gazdagsága? Ő, amikor Isten alakjában volt, nem zsákmánynak 

tekintette, hogy egyenlő Istennel.
1
 Nagy és páratlan gazdagság ez. Honnan akkor 

ez a szegénység? Onnan, hogy kifosztotta magát a szolga alakját magára véve, 

és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve embernek találták; megalázta 

magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig; hogy 

elmondhassa: a vizek a lelkemig hatoltak. És még a halálon túl is, mert mit adott 

hozzá? A halál gyalázatos voltát, ezért folytatja: mégpedig a kereszthalálig.
2
 

Milyen nagy szegénység! De belőle fakad a nagy gazdagság. Mert ahogyan 

beteljesedett az ő szegénysége, úgy teljesedik be a mi gazdagságunk az ő 

szegénységéből. Micsoda gazdagsága van neki, hogy a szegénységéből tud 

gazdaggá tenni minket. És vajon, milyenné teszi majd azokat a gazdagságából, 

akiket a szegénységéből tett gazdaggá! 

 

A Szentháromság misztériumának vizsgálata. 

A rossz nem szubsztancia. 

5. Elmerültem a mélység iszapjában, és nincs szubsztancia. Más értelemben 

szubsztancia az, ami vagyunk, bármi vagyunk. De ennek megértése kissé 

nehezebb, mint a megszokott dolgaink, de mivel szokatlan a szó, valamicske 

figyelmet és magyarázatot igényel, amire ha mégis odafigyeltek, talán nem 

hiába fáradozunk. 

Mondjuk, hogy ember, mondjuk, hogy jószág, mondjuk, hogy föld, mondjuk, 

hogy ég, mondjuk, hogy Nap, Hold, kő, tenger, levegő; mindezek szubsztanciák 

attól magától, hogy vannak. Magukat a természetüket nevezzük 

szubsztanciáknak. Isten is bizonyos szubsztancia, mert ami nem szubsztancia, az 

egyáltalán nem létezik. A szubsztancia tehát valami létező. 

Ezért a katolikus hitben is – némely eretnekek mérgeivel szemben – úgy 

épülünk, hogy az Atyát és a Fiút és a Szentlelket egyszubsztanciájúnak 

mondjuk. Mit jelent az, hogy egyszubsztanciájú? Például: ha arany az Atya, 

arany a Fiú is, arany a Szentlélek is. Ami Istenként az Atya, az a Fiú is, és az a 

Szentlélek is. Ami azonban Atyaként, az nem ugyanaz mindhármukban. 

Atyának ugyanis nem önmagában, hanem a Fiúhoz való kapcsolatában 

nevezzük, önmagában azonban Isten. Tehát azáltal, hogy Isten, szubsztancia. És 

mivel a Fiú ugyanazon szubsztanciájú, ő is kétségtelenül Isten. Amiatt azonban, 

hogy Atya, mert ez nem a szubsztancia neve, hanem a Fiúval való kapcsolaté, 

nem állítjuk, hogy a Fiú Atya, mint ahogy állítjuk, hogy a Fiú Isten. 

Ha kérdezed, mi az Atya: azt válaszoljuk: Isten. Ha kérdezed, mi az Fiú: azt 

válaszoljuk: Isten. Ha kérdezed, mi az Atya és a Fiú: azt válaszoljuk: Isten. Ha 
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egyedül az Atyáról kérdeznek, válaszold: Isten. Ha egyedül a Fiúról kérdeznek, 

válaszold: Isten. Ha mindkettőről kérdeznek, ne azt válaszold: istenek, hanem 

ugyanúgy: Isten. 

Nem így van az emberek esetében. Ha kérdezed, mi Ábrahám atya, azt feleljük: 

ember; a szubsztanciájával válaszolunk. Ha azt kérdezed, mi az ő fia, Izsák, azt 

feleljük: ember, mert ugyanazon szubsztanciájú Ábrahám is, Izsák is. Ha azt 

kérdezed, hogy mi Ábrahám és Izsák, nem azt feleljük, hogy ember, hanem: 

emberek. 

Nem így az Isten esetében. Ott ugyanis olyan szoros az összetartozás, hogy az 

egyenlőséget megengedi, a sokaságot nem. Ha tehát azt mondják neked: „Mivel 

azt mondod, hogy a Fiú ugyanaz, mint az Atya, akkor bizonyára a Fiú is Atya”, 

ezt válaszold: szubsztancia szerint mondtam, hogy a Fiú ugyanaz, mint az Atya, 

nem pedig egymással való kapcsolatuk szerint. A Fiú ugyanis önmagában Isten, 

az Atyához viszonyítva Fiú. Ugyanígy az Atya önmagában Isten, a Fiúhoz 

viszonyítva Atya. 

Amit Atyának nevezünk a Fiúhoz viszonyítva, az nem Fiú; amit Fiúnak 

nevezünk az Atyához viszonyítva, az nem Atya; amit önmagában Atyának és 

Fiúnak nevezünk, az az Atya és a Fiú, azaz Isten. 

Mit jelent tehát az, hogy nincs szubsztancia? A szubsztancia ilyen értelmezése 

mellett hogyan kell értenünk a zsoltár ezen sorát: Elmerültem a mélység 

iszapjában, és nincs szubsztancia? Úgy, hogy Isten alkotta az embert, 

szubsztanciának alkotta, és bárcsak megmaradt volna annak, aminek Isten 

alkotta! Ha az ember megmaradt volna annak, aminek Isten alkotta, nem 

süllyedt volna el benne Az, aki Istentől született. 

Egyébként, mivel az ember a gonoszság miatt kiesett a szubsztanciából, 

amelyben teremtetett (maga a gonoszság ugyanis nem szubsztancia, mert a 

gonoszság nem olyan természet, amelyet Isten formált, hanem perverzitás, amit 

az ember hozott létre), Isten Fia eljött a mélység iszapjához, és elmerült benne; 

nem volt szubsztancia az, amiben elmerült, mert a gonoszságukban merült el. 

Elmerültem a mélység iszapjában, és nincs szubsztancia. 

Mindenek általa lettek, és nélküle semmi lett.
1
 A természetek mind általa lettek; 

általa nem lett gonoszság, mert gonoszság nem teremtetett. Azok a 

szubsztanciák lettek általa, amelyek dicsérik őt.  

A három ifjú a tüzes kemencében felsorolja az egész Istent dicsérő teremtést, a 

földiektől az égiekig; helyesebben az égiektől a földiekig ér az Istent dicsérők 

himnusza.
2
 Nem mintha mindezekben megvolna a dicséret gondolata, hanem 
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úgy, hogy minden jól elgondolt (létező) dicséretet szül, és a teremtés 

szemlélésének hatására a szívből felfakad a Teremtőnek szóló himnusz. 

Mindenek dicsérik Istent, de csak azok, amelyeket Isten alkotott. 

Vajon hallottátok-e ebben a himnuszban (a három ifjú énekében), hogy az 

irigység dicséri az Urat? A kígyó is dicséri benne az Urat, de az irigység nem. 

Ugyanis az összes megnevezett csúszómászó ott van Isten dicséretében, nevén 

nevezi az összes csúszómászót, de egyetlen víciumot meg nem nevez! 

Víciumaink ugyanis magunkból és a saját akaratunkból vannak, és a víciumok 

nem szubsztanciák. 

Ezekben merült el az Úr, amikor üldözést szenvedett; a zsidók víciumaiban, nem 

az emberek szubsztanciáiban, amelyek általa teremtettek. Elmerültem a mélység 

iszapjában, és nincs szubsztancia. Elmerültem, és nem találtam meg azt, amit 

alkottam. 

 

6. A tenger mélyére jutottam, és a vihar elborított engem. – Hála az ő 

irgalmasságának, aki eljött a mély tengerre, és arra méltatott minket, hogy 

elnyelte a tengeri cethal; de harmadnapon kihányta.
1
 Eljött a tenger mélységébe, 

amelybe mi elsüllyedtünk, amely fölött mi hajótörést szenvedtünk; eljött ide ő 

maga, és a vihar elsüllyesztette őt, mivel hullámok borították el, emberek és 

vihar, azok hangja, akik ez ordították: „Feszítsd meg, feszítsd meg őt!”  

 

Amikor Pilátus ezt mondta: „Én semmi okot nem találtok ebben az emberben, 

amiért meg kellene ölni”, fölharsant a kiáltás: „Feszítsd meg, feszítsd meg őt!”
2
 

A vihar egyre erősödött mindaddig, amíg el nem merült az, aki a mély tengerre 

jött. És az Úr a zsidók kezei között elszenvedte azt, amit nem szenvedett, amikor 

a tengeren járt;
3
 amit nem csak ő maga nem szenvedett el, hanem Pétert sem 

hagyta, hogy elszenvedje. A tenger mélyére jutottam, és a vihar elborított 

engem. 

 

Krisztus állandóan hívja a bűnösöket 

7. [4. v.] Kiáltozva fáradoztam, berekedt a torkom. – Hol történik ez? Mikor 

történik ez? Kérdezzük csak az evangéliumot! Mert Urunk szenvedését ismerjük 

meg ebben a zsoltárban. 

Megtudjuk, hogy szenved: a víz a lelkéig hatolt, mert a sokaság fölébe 

kerekedett egészen a haláláig – olvastuk, hisszük; a vihar elmerítette, mert a 

zendülés elérte, hogy megöljék – tudjuk; azt azonban, hogy kiáltozva fáradozott 

volna és berekedt volna a torka, nem csak hogy nem olvassuk, hanem épp az 
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ellenkezőjét olvassuk, mert nem válaszolt nekik egy szót sem, hogy 

beteljesedjék, amit egy másik zsoltárban mond: és olyan lettem, mint a nem 

halló ember, és akinek nincs védekezés a szájában;
1
 és amit Izaiásnál 

jövendölnek: Mint a juhot vezették az áldozatra, és mint a bárány a nyírója 

előtt, nem nyitotta meg a száját.
2
 Ha olyan lett, mint a nem halló ember, és nem 

volt védekezés a szájában, hogyan fáradozott kiáltozva és hogyan rekedt be a 

torka? Vajon azért hallgatott már, mert berekedt, annyit kiáltozott hiába? 

Az egyik zsoltárból ismerjük a kereszten elhangzott szavait: Isten, én Istenem, 

miért hagytál el engem?
3
 De mi volt az, és milyen hosszasan kiáltotta, amitől 

berekedt a torka? Hosszasan kiáltotta: Jaj nektek, írástudók, jaj nektek, 

farizeusok;
4
 hosszasan kiáltotta: Jaj a világnak a botrányok miatt!

5
 És mintha 

valóban rekedtre kiáltotta volna magát, ezért nem értették a zsidók, amikor ezt 

mondták: Mit akar ezzel mondani? Kemény beszéd ez, ki tudja hallgatni? Nem 

értjük, mit beszél!
6
 Ő minden szót kimondott, de azok számára, aki nem értették 

a szavát, rekedt volt az ő torka. Kiáltozva fáradoztam, berekedt a torkom. 

 

Krisztus tagjainak soha nem szabad kétségbe esniük 

8. Belefáradtak szemeim, hogy az én Istenemben reméljek. – Ezt most nem 

szabad a Főtől hallanunk; az ő szemei nem fáradhatnak bele, hogy Istenében 

reméljen, hiszen benne inkább Isten engesztelte ki önmagát a világgal,
7
 és Ő a 

megtestesült Ige, aki közöttünk lakozott,
8
 hogy ne csak Isten legyen őbenne, 

hanem ő maga Isten legyen. Tehát ne így, nem a Főnk szemei fáradtak bele, 

hogy Istenében reméljen, hanem a testében, azaz a tagjaiban fáradtak el a 

szemei. Ez a tagok hangja, a test hangja, nem a Főé. 

Hogyan találjuk meg tehát ezt a hangot a testében és a tagjaiban? Mi mást 

mondjak? Mi mást említsek? Amikor szenvedett, amikor meghalt, összes 

tanítványai elveszítették a reményt, hogy ő a Krisztus. A lator különb volt, mint 

az apostolok, mert ő akkor hitt, amikor ők kétségbeestek.
9
 

Nézd csak reménytelen tagjait: nézd azt a kettőt, akikkel feltámadása után 

találkozott, miközben azok beszélgettek az úton, kiknek egyike Kleofás, amikor 

fogva tartotta a szemüket, hogy föl ne ismerjék. Hogyan ismerhette volna föl a 

szemük azt, akiben elméjük kételkedett? A szemükben hasonló történt, mint az 
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elméjükben. Mert beszélgettek egymás között, és amikor kérdezték őket, miről 

beszélgetnek, ezt válaszolták: Te vagy az egyetlen zarándok Jeruzsálemben? 

Nem tudod, mik történtek ott? Hogyan ölték meg a vének és a papi fejedelmek 

azt a Názáreti Jézust, aki hatalmas volt tettben és szóban? Mi pedig azt 

reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt.
1
 

Remélték, és nem reméltek. Belefáradtak szemeik, hogy Istenükben reméljenek. 

Tehát azonosult velük mondván: Belefáradtak szemeim hogy az én Istenemben 

reméljek. Ezt a reményt adta vissza nekik, amikor felkínálta a sebhelyeit, hogy 

tapintsák meg; melyeket amikor Tamás megérintett, visszanyerte azt elveszített 

reményt és felkiáltott: Én Uram, én Istenem! Belefáradtak szemeid hogy 

Istenedben remélj; tapintottad a sebhelyeket és megtaláltad Istenedet; tapintottad 

a szolga alakját és megismerted Uradat. Neki az Úr ezt mondta: Mert láttál, 

hittél. És rólunk jövendölve irgalmasságában mondta: Boldogok, akik nem láttak 

és mégis hittek.
2
Belefáradtak szemeim hogy az én Istenemben reméljek. 

 

Krisztus mások bűneiért bűnhődött. 

A mártírokat ügyük jósága, nem kínjaik nagysága miatt dicsérjük. 

9. [5. v.] Többen lettek fejem hajszálainál, akik ok nélkül gyűlölnek engem. – 

Mitől lettek többen? Attól, hogy megszereztek maguknak egyet a Tizenkettő 

közül.
3
 

Többen lettek fejem hajszálainál, akik ok nélkül gyűlölnek engem. – Fejének 

hajszálaihoz hasonlította ellenségeit. Valójában leborotválták, amikor a Kálvária 

helyén megfeszítették. A tagok tegyék magukévá ezt a hangot, tanulják meg, 

hogy ok nélkül gyűlölik őket. 

Ha már így kell lennie, ó keresztény ember, hogy a világ gyűlöl, miért nem 

gondoskodsz arról, hogy ok nélkül gyűlöljön, hogy Urad testében gyűlöljön, és 

ebben a zsoltárban a róla mondottakban felismerd a saját hangodat? 

Hogyan történik, hogy a világ ok nélkül gyűlöl téged? Úgy, ha senkinek 

semmivel nem ártasz és így gyűlölnek – ez az ok nélküli gyűlölet. De kevés 

legyen, hogy ok nélkül gyűlölnek, ehhez még vedd hozzá, hogy rosszakkal 

fizetnek a jókért. Megerősödtek ellenségeim, akik igazságtalanul üldöznek 

engem. 

Amit az előbb így mondott: Többen lettek fejem hajszálainál, később így 

mondja: Megerősödtek ellenségeim; és ami az előbb: akik ok nélkül gyűlölnek 

engem, az most: akik igazságtalanul üldöznek engem. Ami ott ok nélkül, az itt 

igazságtalanul. 
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Ez a mártírok hangja nem a büntetésben, hanem az ügyükben. Mert nem az 

üldöztetés, elfogatás, ostorozás, börtön, proscribálás (jogfosztás), megölés az, 

ami dicsérendő, hanem jó ügy miatt szenvedni ezeket, ez dicsérendő. A dicséret 

ugyanis az ügy jóságát, nem a büntetés keménységét illeti. 

Mert akármennyit szenvedtek is a mártírok, vajon a büntetésük fölér-e az összes 

rabló, szentségtörő, gonosztevő büntetésével?  

„Miért, ezeket is gyűlöli a világ?” – Bizony gyűlöli. Kihágásaikkal túllépik a 

rosszaság világi átlagát, ezért bizonyos módon a világi emberek társadalmától 

idegenek, megzavarják a földi békét is; és sok kínt szenvednek el, de nem ok 

nélkül. 

Végül is halld az Úrral együtt kereszten függő lator szavát, amikor a másik 

oldalról a másik lator sértegette a megfeszített Urat, és mondta: Ha Isten Fia 

vagy, szállj a keresztről!; fékezte őt a másik, és mondta: Nem féled az Istent 

legalább amiatt, hogy ugyanabban a büntetésben vagy? Mi méltán, a 

tetteinkért.
1
 Íme, nem ok nélkül; de a vallomással kihányta magából a mérget, és 

jó eledel lett az Úr számára. Megtagadta, vádolta gonoszságát, és megszabadult 

tőle. 

Nézd csak, ott a két lator, ott van az Úr is; azok is megfeszítve, az Úr is 

megfeszítve, azokat is gyűlölte a világ, nem ok nélkül, és az Urat is gyűlölte, de 

ok nélkül.  

Amit nem ragadtam el, akkor leróttam – ezt jelenti az, hogy ok nélkül. Nem 

ragadtam el, és leróttam; nem vétkeztem és bűnhődtem. Egyedül Ő ilyen, ő 

valóban semmit nem rabolt el. És nemcsak hogy nem rabolt semmit, hanem attól 

is, amit nem zsákmányként birtokolt, megfosztotta magát, hogy hozzánk 

jöhessen. Mert nem zsákmánynak tekintette azt, hogy egyenlő Istennel, hanem 

kifosztotta magát a szolga alakját magára öltve.
2
 Egyáltalán nem rabolt.  

Hanem ki rabolt? – Ádám.  

Ki rabolt először? – Az, aki félrevezette Ádámot.  

Hogyan rabolt az ördög? – Úgy, hogy észak tájain állítom fel a trónomat, és 

hasonló leszek a Fölségeshez.
3
 Eltulajdonította azt, amit nem kapott – ez a 

rablás. Eltulajdonította azt, amit nem kapott, és ezzel elveszítette azt, amit 

kapott; és gőgjének kelyhét kínálta annak, aki rá akart szedni: Ízleljétek – 

mondta – és olyanok lesztek, mint az istenek.
4
 El akarták rabolni az istenséget, és 
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elveszítették a boldogságot. (Ádám) tehát rabolt és lerótta azt, ami érte járt. Én 

pedig – mondja – amit nem ragadtam el, akkor leróttam. 

Maga az Úr, közeledvén a szenvedéséhez, így beszél: Íme, jön e világ fejedelme, 

azaz az ördög, és bennem nem talál semmit, azaz nem talál semmit, amiért 

megölhetne; de hogy megtudják valamennyien, hogy én megteszem Atyám 

akaratát, keljetek föl, menjünk.
1
 – És elment szenvedni, leróni azt, amit nem 

rabolt el. 

Mit jelent az, hogy bennem nem talál semmit? – Azt jelenti, hogy semmi bűnt. 

Vajon elveszített-e valamit az ördög a házából? Kutat a rablók után – nálam nem 

fog találni semmit. 

Mégis – a bűnre gondolva Krisztus – azt mondja, hogy nem rabolt el semmit, 

semmit nem tulajdonított el, ami nem volt az övé (mert a rablott holmi a 

gonoszság), de az ördögtől erővel visszavette azokat, akiket az elrabolt. Senki 

nem mehet be az erős házába – mondja –, és nem ragadhatja el holmiját, hacsak 

előbb az erőset meg nem kötözi.
2
 Megkötözte az erőset, elragadta a holmiját, de 

nem elrabolta; hanem ezt válaszolja neked: „ezek az edények az én nagy 

házamból vesztek el, és nem loptam, hanem visszavettem az ellopottat”. 

 

Isten bölcsessége és balgasága 

10. [6. v.] Isten, te tudtad az én balgaságomat. – Ez ismét a test szájából 

hangzik. Mert miféle balgaság volna Krisztusban? Nemde ő Isten Ereje és Isten 

Bölcsessége? Vajon azt nevezi balgaságának, amelyről az Apostol mondja: Isten 

balgasága bölcsebb az embereknél?
3
 Balgaságomat: azt, amit gúnyoltak 

bennem azok, akik bölcsnek látszottak. 

Te tudtad, miért történik; te tudtad az én balgaságomat. Van-e ahhoz fogható 

balgaság, mint amikor valakinek akkora hatalma van, hogy egy szavával a földre 

teríti üldözőit, és mégis elszenvedi, hogy elfogják, megostorozzák, leköpdössék, 

arcul verjék, tövissel koronázzák, fára szegezzék? Balgaságra hasonlít, 

ostobaságnak látszik, de ez az ostobaság felülmúlja az összes bölcseket. 

Amikor a búzaszem a földbe esik, ha valaki nem ismeri a földművesek szokását, 

ostobaságnak véli: nagy fáradsággal learatják, szérűre viszik, kicsépelik, 

szelelik; a viharok és az ég sok veszedelme, a gazdák gondoskodása és a 

munkások munkája után a megtisztított gabona a csűrbe kerül. Jön a tél, és amit 

megtisztítottak, kihozzák és szétszórják; balgaságnak látszik, de a remény által 

nem az. 
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Tehát nem kímélte magát, mert az Atya sem kegyelmezett neki, hanem 

mindnyájunkért odaadta őt.
1
 És Őróla, mondja az Apostol, aki szeretett engem 

és odaadta önmagát értem,
2
 mivel búzaszem, ha földbe nem esik és meg nem 

hal, nem hoz termést.
3
 

Ez a balgaság, de te tudtad; ők pedig, ha tudták volna, soha nem feszítették volna 

keresztre a dicsőség Urát.
4
 

Isten, te tudtad az én balgaságomat, és az én vétkeim nincsenek elrejtve előled. 

Ez egyszerű, világos, nyílt, mert a test szájából értendő. Krisztusnak nem volt 

semmiféle vétke, Ő a vétkek elvállalója, nem elkövetője volt. És az én vétkeim 

nincsenek elrejtve előled, azaz megvallottam neked minden vétkemet; és még 

mielőtt a számon lettek volna, láttad a gondolatomban, láttad a sebeket, 

amelyeket meg kell gyógyítanod.  

De hol? – A testben, a tagokban, azon hívők között, akikhez már tartozott az a 

tag, aki megvallotta a bűneit. És az én vétkeim nincsenek elrejtve előled. 

 

Krisztus testét botrányok és üldözések szorongatják 

11. [7. v .] Ne piruljanak miattam, akik téged várnak, Uram, Seregeknek Ura. – 

Ismét a Fő hangja: Ne piruljanak miattam. Ne mondhassák nekik: Hol van, 

akiben reméltetek? Ne mondhassák nekik: Hol van, aki nektek ezt mondta: 

Higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek?
5
 

Ne piruljanak miattam, akik téged várnak, Uram, Seregeknek Ura. Ne 

szégyenüljenek meg miattam, akik keresnek téged, Izrael Istene. – Ezt a testtől is 

lehet hallani, de csak akkor, ha nem egy embert tekinted a testnek, mert 

igazában egy ember nem a test, hanem csak kicsinyke tagja a testnek; a test 

tagokból áll. A test tehát az egész, a teljes Egyház. 

Tehát méltán mondja az Egyház: Ne piruljanak miattam, akik téged várnak, 

Uram, Seregeknek Ura. Ne úgy gyötörjenek a reám támadó üldözők, ne úgy 

sanyargassanak irigy ellenségeim, a morgó eretnekek, akik tőlem mentek ki, 

mert nem voltak belőlem valók, mert ha tőlem valók lettek volna, talán velem 

maradtak volna.
6
 Ne nehezedjenek rám annyira a botrányaik, hogy pirulnia 

kelljen azoknak, akik téged várnak, Uram, seregek Ura. Ne szégyenüljenek meg 

miattam, akik keresnek téged, Izrael Istene. 
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Krisztus követőinek merészeknek kell lenniük 

12. [8. v.] Mert miattad viseltem a szemrehányást, kiült arcomra a merészség. – 

Nem rendkívüli dolog az, hogy viseltem, az viszont nagy, hogy miattad viseltem. 

Ha ugyanis elviseled ( a szemrehányást), mert vétettél, magad miatt viseled, 

nem Istenért. Mert milyen dicsőség az – mondja Péter –, ha mint bűnösök 

eltűritek az arculütést?
1
 Ha pedig azért viseled el, mert megtartottad Isten 

parancsát, valóban Istenért viseled, és jutalmad megmarad örökre, mert Istenért 

viselted el a gyalázatot. Ő azért viselte előttünk, hogy tőle megtanuljuk az 

elviselését. És ha Ő elviselte, akinek semmit nem lehetett a szemére vetni, 

mennyivel inkább mi, akinek még ha nincs is bűnünk, amit az ellenség 

szemünkre vethet, van más bennünk, amit joggal ostorozhatnak bennünk. 

Valaki tolvajnak mond téged, és nem vagy tolvaj; hallod a gyalázást, de attól, 

hogy nem vagy tolvaj, még vannak benned dolgok, amik nem tetszenek 

Istennek. Egyébként ha Őt, aki semmit nem rabolt el, aki igazán elmondhatta: 

Íme, jön a világ fejedelme és bennem nem talál semmit,
2
bűnösnek 

mondták,
3
rossznak mondták, Beelzebubnak mondták,

4
 őrültnek mondták, te, a 

szolga, méltatlankodnál, ha érdemeid szerint mondják rád azt, amit az Úr 

teljesen méltatlanul hallott? 

Ő azért jött, hogy példát adjon neked. De hiába tette volna, ha te nem 

gyarapodsz tőle. Mi másért hallotta ő, ha nem azért, hogy te el ne keseredj, ha 

hallod? Ha hallod, és elgyengülsz, akkor Ő hiába hallotta, mert nem önmaga 

miatt, hanem miattad hallotta. Mert miattad viseltem a szemrehányást, kiült 

arcomra a merészség.  

Kiült arcomra a merészség – mondja. Mi a merészség? – A szégyenkezés 

hiánya. Szinte víciumnak látszik, amikor valakiről azt mondják: Szégyentelen 

ember! Nagy merészség az ember részéről nem szégyellni Krisztust. Tehát a 

merészség szinte balgaság. De a keresztény embernek rendelkeznie kell ezzel a 

merészséggel, amikor olyanok közé megy, akik utálják Krisztust. Ha szégyelli 

Krisztust, törlik az élők könyvéből. 

Merésznek kell tehát lenned, amikor Krisztussal csúfolnak, amikor azt mondják: 

„Megfeszített tisztelője! Gonoszul meghalt imádója! Meggyilkolt tisztelője!” – 

Ha emiatt szégyenkezel, meghaltál. Mert lássad csak annak ítéletét, aki senkit 

meg nem csal: Aki szégyell majd engem az emberek előtt, azt én is szégyellni 

fogom Isten angyalai előtt.
5
 Vigyázz hát magadra, legyen benned merészség, 

légy merész, amikor hallod, hogy Krisztust gyalázzák, légy nagyon merész. 
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Miért féltenéd a homlokodat, amelyet a kereszt jelével fegyvereztél föl? Mert 

ezt jelenti a miattad viseltem a szemrehányást, kiült arcomra a merészség. 

Miattad viseltem a szemrehányást, és mivel nem szégyelltelek, amikor miattad 

csúfoltak engem, kiült arcomra a merészség. 

 

Krisztust övéi nem fogadták be 

13. [9–10. v.] Idegen lettem a testvéreimnek, és jövevény anyám fiai számára. – 

A zsinagóga fiai számára lett jövevény. A szülőföldjén ugyanis ezt mondták: 

Ugye tudjuk róla, hogy Máriának és Józsefnek a fia?
1
 De akkor miért mondják 

egy másik helyen: Erről azonban nem tudjuk, honnan való?
2
 

Tehát jövevény lettem anyám fiai számára. Nem tudták honnan való vagyok 

azok, akik közül a testem volt; nem tudták, hogy Ábrahám ágyékából születtem; 

ezért volt rejtett a testem, amikor a szolgája a tompora alá tette a kezét és 

megesküdött az Ég Istenére.
3
 Jövevény lettem anyám fiai számára. 

De miért? Miért nem ismerték föl? Miért mondták idegennek? Miért merték azt 

mondani, hogy Nem tudjuk honnan való? – Azért, mert a házadért való 

buzgóság emészt engem, azaz mert üldöztem bennük a gonoszságaikat, mert 

nem viseltem türelemmel, akiket dorgáltam, mert a te dicsőségedet kerestem a 

házadban, mert ostoroztam a templomban a rosszul viselkedőket;
4
 ahol ezt is 

olvassuk: mert a te házadért való buzgóság emészt engem. 

Ezért idegen, ezért jövevény, ezért „Nem tudjuk, honnan való”. Fölismerték 

volna, hogy honnan való vagyok, ha fölismerték volna azt, amit parancsoltál. Ha 

ugyanis a parancsaidat megtartóknak találtam volna őket, akkor nem emésztett 

volna a házadért való buzgóság. 

És a te káromlóid gyalázásai hullottak reám. Erre hivatkozott Pál apostol is (az 

imént olvasták az olvasmányban), és mondta: Amit hajdan megírtak, azt a mi 

okulásunkra írták, hogy az Írások vigasztalásából reményünk legyen.
5
  

Tehát azt mondtam, hogy ez Krisztus hangja: A te káromlóid gyalázásai 

hullottak reám. Miért a te káromlóid? Vajon az Atyát káromolták, és nem magát 

Krisztust? Miért reám hullottak a te káromlóid gyalázásai? – Azért, mert aki 

engem látott, látta az Atyát;
6
 mert aki Krisztust gyalázta, Istent gyalázta, és csak 
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csak az tiszteli az Atyát, aki a Fiút is tiszteli.
1
 A te káromlóid gyalázásai 

hullottak reám, mert velem találkoztak. 

 

14. [11. v.] És böjtölésbe burkoltam a lelkemet, és gyalázatomra vált. – Krisztus 

lelki böjtölésére már egy másik zsoltárban felhívtuk Szeretetreméltóságtok 

figyelmét. Böjtölt, amikor elhagyták mind, akik hittek benne; éhezett rá, hogy 

higgyenek benne; szomjazott, amikor mondta az asszonynak: Szomjazom, adj 

innom,
2
 mert a hitére szomjazott. És amikor a kereszten mondta: Szomjazom!,

3
 

azok hitét várta, akikért mondta: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, 

mit cselekszenek!
4
 De azok az emberek mit nyújtottak a szomjazónak? – Ecetet. 

Az ecetet (acetum) réginek (vetus) is mondják. Valóban a régi emberrel 

kínálták, mert nem akartak újak lenni. Miért nem akartak újak lenni? – Mert 

nem tartoztak ennek a zsoltárnak a címéhez, amely így szól: Azokért akik 

megváltoznak. Tehát böjtölésbe burkoltam a lelkemet. 

Ezért nem fogadta el az epét sem, amivel megkínálták, inkább a böjtöt 

választotta, mint hogy elfogadja a keserűséget. Mert nem jutnak be a testébe a 

keserítők (lázadók), akikről másutt mondja a zsoltár: a lázadók ne hencegjenek 

önmagukban.
5
 

Tehát böjtölésbe burkoltam a lelkemet, és gyalázatomra vált. Maga az vált 

gyalázatomra, hogy nem értettem egyet velük, azaz mintegy böjtölve 

tartózkodtam tőlük. Aki ugyanis nem ért egyet a rosszat kezdeményezőkkel, 

böjtöl, tartózkodik tőlük, és ezzel a böjtöléssel váltja ki a gyalázatot, hogy 

bántalmazzák, mert nem ért egyet a rosszal. 

 

Krisztus testét gúnyolják a rosszak  

15. [12. v.] És a szőrzsákot tettem ruhámmá. – A szőrzsákról is mondtunk már 

valamit, ahol ezt mondja: Én pedig, amikor ők betegeskedtek, zsákot öltöttem, 

megaláztam böjttel a lelkemet.
6
 A szőrzsákot tettem ruhámmá, azaz eléjük tettem 

tettem a testemet, hogy rátámadjanak, elrejtettem istenségemet.
7
 Szőrzsák, mivel 

mivel halandó test volt, hogy a bűnből ítélje el a bűnt a testben.
8
 És szőrzsákot 

tettem ruhámmá, és példázattá lettem számukra, azaz nevetség tárgyává. A 

példázat itt átokról vett hasonlat. Például: „hogy ez úgy pusztuljon el, mint a 

...!” – ez példázat, azaz átokhoz való hasonlóság. Példázattá lettem számukra. 
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16. [13. v.] Ellenem beszéltek, akik a kapuban ültek. – A kapu nem más mint a 

nyilvánosság.  

És rólam zsoltároztak, akik a bort itták. – Azt gondoljátok testvérek, hogy ez 

csak Krisztussal történt meg? A tagjaiban naponta megtörténik; amikor Isten 

szolgájának egy faluban vagy városban, ahol nem hallották Isten Igéjét, tiltania 

kell a mulatozást és a fényűzést, nem elég az, hogy nótáznak, hanem még róla is 

elkezdenek énekelni, aki tiltotta a nótázásukat. És rólam zsoltároztak, akik a 

bort – a tévedés borát, a gonoszság borát, a gőg borát – itták. 

 

Az Úrnak minden útja irgalmasság és igazság 

17. [14. v.] Én pedig imádsággal fordulok hozzád, Uram. – Én pedig Hozzád 

fordultam. De hogyan? Hozzád imádkozva. Amikor ugyanis átkoznak, és nem 

tudod, mit tégy; amikor gyalázatokkal céloznak meg, és nem találod a módját, 

hogyan jobbítsd a gyalázóidat, nem marad más hátra, mint imádkozni. De ne 

feledkezz meg értük is imádkozni.  

Én pedig imádsággal fordulok hozzád, Uram. A jó akarat ideje, Isten. – Íme, 

eltemetik a magot; bontakozik a gyümölcs. A jó akarat ideje, Isten. Erről az 

időről a próféták is jövendölték azt, amit az Apostol mond: Íme, most van az 

alkalmas idő, most van az üdvösség napja.
1
 A jó akarat ideje, Isten. 

Irgalmasságod sokaságában. Ez a jó akarat ideje: Irgalmasságod sokaságában. 

Mert ha nem volna a te irgalmasságod sokasága, mit tehetnénk a mi 

gonoszságunk sokaságával? Irgalmasságod sokaságában. Hallgass meg engem 

üdvösséged igazságában. Mivel irgalmasságról beszélt, hozzáfűzte az igazságot 

is, mert irgalmasság és igazság az Úrnak minden útja.
2
 Miért irgalmasság? – 

Mert megbocsátja a bűnöket. Miért igazság? – Mert megadja amit ígért. 

Hallgass meg engem üdvösséged igazságában. 

 

A gonoszsággal nem szabad egyetérteni 

18. [15. v.] Szabadíts ki a sárból, hogy bele ne ragadjak. – Ezt attól halljuk, aki 

fentebb mondta: Elmerültem a mélység iszapjában, és nincs szubsztancia.
3
 

Mivel ennek a sornak a magyarázatát jól fogadtátok, amit itt hallottatok, nem 

több. Itt abból akar kiszabadulni, ahová az előző szerint elmerült: Szabadíts ki a 

sárból, hogy bele ne ragadjak. És ő maga magyarázza: Ragadj el azoktól, akik 

gyűlölnek engem. Tehát ők a sár, amelybe elmerültem. De ez talán erőltetett, 

mert kevéssel előbb azt mondta: elmerültem, most meg: Szabadíts ki a sárból, 

hogy bele ne ragadjak, holott az előző mondat szerint inkább azt kellene 
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mondania: Szabadíts ki a sárból, ahová elmerültem, kiragadva, nem hagyva, 

hogy beleragadjak. Ezt tagjainak gyengeségéből mondja. 

Ha netalán megragadott az, aki bűnre kényszerít, a tested ugyan fogva van, a test 

szerint elmerültél a mélység iszapjába, de ameddig beleegyezésedet nem adod, 

nem ragadtál bele; ha pedig belegyezel, beleragadtál. Tehát azért imádkozzál, 

hogy ahogyan a tested már fogva van, ne essen fogságba a lelked is, szabad légy 

a bilincsekben. Ragadj ki azok közül, akik gyűlölnek engem és a vizek mélyéből. 

 

A vétkeket vádolni, nem mentegetni kell 

19. [16. v.] Ne borítson el a vizek hulláma. De már elmerültél. A tenger mélyére 

jutottam – te mondtad, és a vihar elborított engem
1
 – te mondtad. Elborított test 

szerint, ne borítson el lélek szerint. Akiknek ezt mondta: Ha üldöznek az egyik 

városban, fussatok a másikba;
2
 igazában azt mondta, hogy sem testileg, sem 

lelkileg ne ragaszkodjanak semmihez. Mert nem kívánatos, hogy akár csak 

testben is ragaszkodjunk, hanem amennyire képesek vagyunk rá, kerülünk kell. 

Ha pedig ragaszkodunk és a bűnösök kezébe kerülünk, testileg már 

ragaszkodunk; beleragadtunk a mélység iszapjába; ilyenkor a léleknek 

imádkoznia kell, hogy ne ragaszkodjunk, azaz ne adjuk a beleegyezésünket; 

akkor nem borít el a víz hulláma, hogy az iszap mélyére jussunk. Ne borítson el 

a vizek hulláma, és ne nyeljen el a mélység, és ne zárja be fölöttem a száját a 

kút. 
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HATVANNYOLCADIK ZSOLTÁR (69.) 

Második beszéd (17–37.) 

Elmondta Hippoban 414 nyarán 

62 éves 23 éves pap, 19 éves püspök 

 

 

17Hallgass meg engem, Uram,  

mert jóságos a te irgalmasságod;  

irgalmasságaid sokasága szerint tekints reám.  

18És ne fordítsd el arcodat a te szolgádtól;  

mert szorongatásban vagyok,  

gyorsan hallgass meg engem. 

19Jöjj az én lelkemhez, és állj bosszút érte,  

ellenségeim miatt válts meg engem.  

20Te tudod az én gyalázatomat, 

 a szégyenemet és pirulásomat.  

Szemed előtt vannak mind, akik szorongatnak engem;  

21a gyalázat megtörte a szívemet, és elaléltam.  

És vártam valakit, aki velem szomorkodna, és nem volt,  

aki vigasztalna, és nem találtam.  

22És ételemül epét adtak,  

és szomjúságomban ecettel itattak. 

 

23Legyen az asztaluk csapdává,  

és megfizetéssé és botránnyá.  

24Homályosuljanak el a szemeik, hogy ne lássanak, 

 és derekukat tedd mindig gyengévé. 

25Öntsd ki rájuk a haragodat,  

és haragod dühe érje utol őket.  

26A lakóhelyük legyen pusztaság,  

és ne legyen, aki a hajlékaikban lakjon. 

27Mert akit te megvertél, azt üldözték,  

és annak fájdalmát növelték, akit megsebeztél.  

28Tégy gonoszságot a gonoszságukhoz,  

és ne jussanak el a te igazságosságodhoz.  

29Töröltessenek ki az élők könyvéből,  

és az igazakkal együtt ne írják be őket.  

30Én pedig szegény vagyok és szenvedő;  

Isten, a te szabadításod emel föl engem.  
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31Dicsérni fogom Isten nevét énekkel,  

és magasztalom Őt dicsérettel.  

32És jobban fog tetszeni az Úrnak, mint a bika,  

mint a szarvat és körmöt növesztő borjú.  

33Lássák az alázatosak és örvendjenek;  

keressétek Istent, és élni fog a szívetek,  

34mert meghallgatta a szegényeket az Úr,  

és az ő foglyait nem vetette meg.  

35Dicsérje őt az ég és a föld;  

a tenger és minden, ami mozog azokban. 

36Mert az Úr megszabadítja majd Siont,  

és fölépíti Júdának városait;  

és lakni fognak ott, és birtokolni fogják azt.  

37És az ő szolgáinak ivadékai öröklik azt,  

és akik szeretik az ő nevét, lakni fognak benne. 

 

 

 

 

Isten irgalmassága édes  

1. [17–18. v.] Mára maradt annak a zsoltárnak második része, amelyről tegnap 

beszéltünk Szeretetreméltóságtoknak. Úgy látom van idő adósságunk 

törlesztésére, hacsak a zsoltár hosszúsága nem hagy ma is adósságban. Ezt előre 

bocsátva kérlek titeket, hogy a nyilvánvaló részekről ne várjatok hosszas 

magyarázatot. Így el tudunk időzni a nehezebben érthető részeknél, és talán le 

tudjuk róni a tartozásunkat, hogy azután más napokon más tartozásainkat 

rendezhessük. Lássuk tehát a következőket. 

Miután ezt mondta: ne zárja be fölöttem a száját a kút, amit tegnap Szeretetre-

méltóságtok figyelmébe ajánlottunk, hogy lelkünk minden erejével és jámbor 

hitével azon igyekezzünk, hogy ez az átok ránk ne szálljon. Mert a kút, azaz a 

gonoszság mélye akkor zárja be száját az ember fölött, amikor nem csak 

bűnökbe merülten fekszik, hanem a vallomástételhez vezető utat is elveszíti. 

Amikor azonban az ember azt mondja: „Bűnös vagyok!”, a kút mélyére is 

leérkezik valami fénysugár. 

Következik tehát a szenvedésben kiáltó Urunk, Jézus Krisztus, a Fő és a test. 

Amint már felhívtuk figyelmeteket, hogy bizonyos helyeken a Fő szavait kell 

felismerni, amely szavak pedig úgy hangzanak, hogy nem illenek a Főhöz, 

azokat a testre vonatkoztassátok. 
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Krisztus ugyanis egy személyként beszél, mint ahogy valóban egy, akiről ezt 

mondták: És ketten egy testben lesznek.
1
 Ha pedig egy testben vannak, miért 

csodálkozol, hogy hangban is egyek? 

Következik tehát: Hallgass meg engem, Uram, mert édes a te irgalmasságod. 

Ezzel indokolja, hogy miért kell meghallgatásra találnia: mert Isten 

irgalmassága édes. 

Ugye következetesebb lett volna, ha ezt mondja: „Hallgass meg engem, Uram, 

hogy édes legyen számomra a te irgalmasságod?” Miért mondja tehát: Hallgass 

meg engem, Uram, mert édes a te irgalmasságod! 

Isten irgalmasságának édességére a háborgatásából más szavakkal is hivatkozik: 

Hallgass meg, Uram, mert háborgatnak engem. Valójában, aki ezt mondja: 

Hallgass meg, Uram, mert háborgatnak engem, megokolja, miért könyörög 

meghallgatásért; de a háborgatásban lévő ember számára nagyon szükséges, 

hogy édes legyen Isten irgalmassága. 

Isten irgalmasságának ezen édességéről, lássátok csak, mit mond az Írás egy 

másik helyen: Mint az eső a szárazság idején, olyan drágalátos Isten 

irgalmassága a háborgatásban.
2
 Amit ott drágalátosnak nevezett, azt itt 

édesnek mondja. A kenyér sem volna édes, ha nem előzné meg az éhség. Tehát 

Isten akkor is irgalmas, amikor megengedi, vagy megteszi, hogy valamilyen 

háborgatásban legyünk; nem megvonja a táplálékot, hanem felébreszti az 

étvágyat. 

Tehát mit is mond most: Hallgass meg engem, Uram, mert édes a te 

irgalmasságod. – Azt mondja, hogy már ne késleltesd a meghallgatást; oly nagy 

háborgatásban vagyok, hogy már édes nekem a te irgalmasságod. Azért 

halogattad a megsegítésemet, hogy édes legyen, amikor megsegítesz; most már 

ne késlekedjél. A háborgatásom elérte a szerencsétlenség mértékét, jöjjön 

irgalmasságod és tegyen jót velem. Hallgass meg engem, Uram, mert édes a te 

irgalmasságod. Irgalmasságaid sokasága szerint tekints reám, ne az én bűneim 

sokasága szerint. 

2. [18. v.] Ne fordítsd el arcodat szolgagyermekedtől. – Ez is az alázatosság 

hivatkozása: szolgagyermekedtől, azaz kis szolgádtól, mert a háborgatás 

fenyítéke már megszabadított a gőgtől. 

Ne fordítsd el arcodat szolgagyermekedtől. – Ez Istennek az a drága 

irgalmassága, amelyről fentebb szólt. A következő versben ugyanis kifejti, mit 

mondott: Mert háborgatnak, gyorsan hallgass meg engem. Mit jelent az, hogy 

gyorsan? – Azt, hogy már nem halogathatod; háborgatnak, előbb 

megsanyargattak, következzék a te irgalmasságod. 
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A szentek rejtett és nyilvános megszabadítása 

3. [19. v.] Figyelj az én lelkemre és szabadítsd meg. – Ez nem igényel 

magyarázatot.  

Lássuk tehát, mi következik: Ellenségeim miatt ragadj ki engem. Csodálatra 

méltó kérés ez, nem szabad rövidre fognunk, sem el nem siethetünk mellette, 

mert nagyon csodálatraméltó: Ellenségeim miatt ragadj ki engem. 

Mit jelent ez: Ellenségeim miatt ragadj ki engem. – Azt, hogy szégyenüljenek 

meg, hogy gyötrődjenek szabadulásom miatt.  

Hogyan? Ha nem volnának, akiknek gyötrődniük kell szabadulásom miatt, nem 

kellene segítségemre sietni? Akkor kedves számodra a szabadulás, ha másnak 

kárát jelenti? Ha nincsenek ellenségek, aki szabadulásod miatt megszégyenülnek 

vagy gyötrődnek, maradjon változatlan a helyzet? Akkor nem szabadulsz meg? 

Vagy arról van szó, hogy váljék javára ellenségeidnek, hogy azok is 

megtérjenek a szabadulásod láttán? Az is csodálatraméltó, ha a kérésnek 

valamilyen oka van. Vajon Isten szolgáját nem azért szabadítja-e meg Ura 

Istene, hogy másoknak javára szolgáljon? És ha nincs senki, akinek javára 

válhatna, Isten szolgáját nem kell megszabadítani? 

Tehát bárhová fordulok, akár az ellenségek megbüntetése, akár megszabadításuk 

felé, nem látom okát ennek a kérésnek: ellenségeim miatt ragadj ki engem, 

hacsak valamit meg nem értünk, amit ha az Úr segítségével elmondok, megítél 

bennetek Ő, aki bennetek lakik. 

Van a szenteknek rejtett szabadítása – ez értük történik. Van bizonyos nyilvános 

és nyilvánvaló szabadításuk – ez ellenségeik miatt történik: akár 

megbüntetésükre, akár szabadításukra. 

Isten ugyanis nem szabadította meg az üldözők máglyájáról a Makkabeus fiúkat, 

akikkel szemben Antiochus anyjukat is fel akarta használni, hogy az élet 

szeretetére biztatva fordítsa meg őket, és az emberi életet szeretve haljanak meg 

Isten számára. A már nem Évához, hanem az Egyházhoz hasonló anya azonban, 

aki fájdalmak közepette hozta világra, hogy élni láthassa őket, örömmel látta 

őket meghalni, és arra biztatta őket, hogy inkább haljanak meg Uruk és Istenük 

atyai törvényeiért, mint hogy azok ellenére éljenek. 

Hihetünk-e mást, testvérek, mint hogy megszabadultak? De a szabadulásuk 

rejtett volt: és végül maga Antiochus is, aki megölette őket, belátta, hogy valami 

olyat tett, amit a kegyetlensége diktált, vagy inkább ébresztett benne.
1
 

Ellenben a három ifjú a tüzes kemencéből nyilvánosan szabadult meg;
1
 mert a 

testük is kiragadtatott, megmenekülésük nyilvános volt. 

                                         
1Vö. 2Makk 7. f. 
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A Makkabeus testvérek tehát rejtekben koronáztattak meg, ezek láthatóan 

szabadultak meg, de valamennyien megszabadultak. 

És mi lett a gyümölcse a három ifjú szabadulásának? Miért halasztották el a 

megkoronázásukat? Azért, mert maga Nabukodonozor megtért az ő Istenükhöz, 

és hirdette, hogy Isten, akit semmibe vett, amikor a kemencébe vettette őket, 

kimentette az ő szolgáit. 

Van tehát rejtett szabadítás, és van nyilvánvaló szabadítás. A rejtett szabadítás a 

lélekre vonatkozik, a nyilvánvaló szabadítás a testre is. A rejtettben ugyanis a 

lélek, a nyilvánvalóban a test szabadul meg. 

Ha pedig ez így van, akkor ebben a zsoltárban ismerjük fel az Úr hangját: a 

rejtett szabadításra vonatkozik, amit fentebb mondott: Figyelj az én lelkemre és 

szabadítsd meg. Hátra van még a test szabadítása; mert amikor feltámadott, 

fölment a mennybe és elküldte a Szentlelket,
2
 megtértek a hitére azok, akik a 

halálában kegyetlenkedtek, és ellenségből barátai lettek az ő kegyelméből, nem 

a maguk igazvoltából.  

Ezért folytatja így: Ellenségeim miatt ragadj ki engem. Figyelj a lelkemre, de a 

rejtekben; ellenségeim miatt azonban ragadd ki a testemet is. Mert 

ellenségeimnek mit sem használna, ha csak a lelkemet szabadítanád meg; ha 

valamit megtesz, ha valamit beteljesít, akkor hinni fognak. Mi haszon van az én 

véremben, ha alászállok a romlásba?
3
 Tehát figyelj az én lelkemre és váltsd 

meg, amit egyedül te tudsz; azután ellenségeim miatt is ragadj ki engem, hogy a 

testem ne lásson romlást. 

 

A keresztények erőssége nem mindig és nem mindenben ugyanaz 

4. [20. v.] Mert te tudod az én gyalázatomat, a szégyenemet és pirulásomat.  

Mit jelent a gyalázat? Mi a szégyen? Mi a pirulás? A gyalázat az, amivel 

elhalmoz az ellenség. A szégyen az, amivel mardos a lelkiismeret. A pirulás az 

ártatlan arcot is elpirítja a rágalom miatt. Szó sincs gaztettről; vagy ha valós is, 

nem az követte el, akinek felróják; de az emberi lélek gyengesége sokszor akkor 

is elpirul, ha hamisan vádolják, nem azért, mert vádolják, hanem azért, mert 

hitelt adnak a vádnak. Mindez megvan az Úr testében. 

Őbenne nem lehetett szégyen, mert vétket nem találtak benne. A 

keresztényeknek vétkéül rótták fel magát a tényt, hogy keresztények. Ez ugyan 

dicsőség volt, és az erősek szívesen is fogadták, és úgy fogadták, hogy 

egyáltalán nem pirultak Uruk neve miatt. Merészség borította el arcukat, mert 

                                                                                                             
1Vö. Dán 3,49. 
2Vö. ApCsel 1,9; 2,4. 
3Vö. Zsolt 29,10. 
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olyan volt a homlokuk, mint Pálé, aki ezt mondta: Nem szégyellem az 

evangéliumot, mert Isten ereje az, minden hívő üdvösségére.
1
  

Ó, Pál, nemde a Megfeszített imádója vagy? Kevés az, mondja, hogy ne 

szégyenkezzem miatta, sőt egyedül azzal dicsekszem, amiről az ellenség azt 

gondolja, hogy szégyellem. Én azonban nem akarok mással dicsekedni, mint 

Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és 

engem is a világnak.
2
 Az ilyen homloknak csak a gyalázatot lehetett 

szembeszegezni, mert szégyen sem lehetett a már meggyógyított 

lelkiismeretben, sem pirulás az annyira szabad arcon. 

De amikor egyeseknek azt vetették a szemére, hogy megölték Krisztust, méltán 

átszúrta őket a rossz lelkiismeret, és üdvösen megszégyenültek, és megtértek, 

úgyhogy elmondhatták: Te tudod az én gyalázatomat. 

Tehát te, Uram, ismered, nem csak a gyalázatomat, hanem a szégyenemet is, 

egyesekben a pirulást is, akik hisznek ugyan bennem, de a gonoszok előtt 

szégyellenek megvallani, mert többet számít nekik az emberi nyelv, mint az 

isteni ígéret. 

Lássátok tehát őket, és az ilyeneket ajánljátok Istennek, nem azért, hogy hagyja 

meg őket ilyennek, hanem hogy segítse és tegye őket tökéletessé. Egy 

bizonytalankodó hívő ugyanis ezt mondta: Hiszek, Uram, segíts a 

hitetlenségemen!
3
 

Szemed előtt vannak mind, akik háborgatnak engem. Hogy miért gyaláznak, Te 

tudod; miért a szégyen, Te tudod; miért a pirulás, te tudod; tehát ragadj ki 

ellenségeim miatt, mert te mindezt ismered, ők nem tudják; éppen ezért, mivel a 

szemed előtt vannak és ezek nem ismerik, képtelenek szégyenkezni, vagy 

megjavulni, ha nyilvánvalóan ki nem ragadsz engem ellenségeim miatt. 

 

A szenvedő Krisztus nem talált társat szomorúságában 

5. [21. v.] A gyalázatot várta a szívem és a nyomorúságot. Mit jelent az, hogy 

várta? – Azt jelenti, hogy ezeket a jövendő dolgokat előre látta, ezeket a 

jövendő dolgokat előre megmondta. Mert nem másért jött. Ha nem akart volna 

meghalni, megszületni sem akart volna; mindkettőt a feltámadás kedvéért tette 

meg. Az első kettő az emberi nemben ismerős volt számunkra, a harmadik 

azonban ismeretlen: emberként tudtunk születni és meghalni, de föltámadni és 

örökké élni nem tudtunk. De hogy megmutassa azt, amit nem ismertünk, magára 

vette azt a kettőt, amit ismertünk. Ezért jött. 
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2Gal 6,14. 
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A gyalázatot várta a szívem és a nyomorúságot. – De kinek a nyomorúságát? 

Várta ugyanis a nyomorúságot, de inkább a megfeszítőkét, inkább az üldözőkét, 

hogy azokban nyomorúság, őbenne irgalmasság legyen. 

A nyomorúságukon könyörült még a kereszten függve is: Atyám – mondta –, 

bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!
1
 A gyalázatot várta a 

szívem és a nyomorúságot, és vártam valakit, aki velem szomorkodna, és nem 

volt, 

Tehát mi haszna volt, hogy vártam? Azaz mi haszna volt, hogy előre 

megmondtam? Mi haszna volt, hogy megmondtam, hogy ezért jöttem? 

Megtörtént, hogy beteljesedjék, amit megmondtam: vártam valakit, aki velem 

szomorkodna, és nem volt, és vigasztalókat, és nem találtam; azaz nem voltak. 

Amit a vers első sorában mondott: vártam valakit, aki velem szomorkodna, azt a 

másodikban így mondja: és vigasztalókat; és ami az első sorban az és nem volt, 

az a másodikban az és nem találtam. Tehát nem más tartalmú alárendelés, 

hanem az első állítás megismétlése. 

Ha ezt a mondatot meggondoljuk, néhány kérdés fölvetődhet vele kapcsolatban: 

Vajon a tanítványai nem szomorkodtak, amikor a szenvedésre vitték, amikor a 

fára szögezték, amikor meghalt? Olyannyira szomorkodtak, hogy Mária 

Magdolna, aki elsőként látta meg, örvendve hirdette a gyászolóknak, mit látott.
2
 

Ezt az evangélium mondja el, nem a mi feltételezésünk, nem a mi gyanúnk, 

hanem bizonyos, hogy a tanítványok bánkódtak és gyászoltak. 

A kívülálló asszonyok sírtak, amikor a keresztre vitték, és hozzájuk fordulva 

mondta: Sírjatok, de ne engem sirassatok, hanem magatokat sirassátok.
3
 Akkor 

hogyan lehet, hogy vártam valakit, aki velem szomorkodna, és nem volt? 

Kerestünk, és találtunk szomorúakat, gyászolókat, siratókat; ezért 

elcsodálkozunk az állításon: És vártam valakit, aki velem szomorkodna, és nem 

volt, aki vigasztalna, és nem találtam. De nézzük csak figyelmesebben, és látni 

fogjuk, hogy várt valakit, aki vele szomorkodna, és nem volt. 

Azok ugyanis mind testileg a halandó élet miatt szomorkodtak, amelynek meg 

kellett változnia a halállal és újjá kellett születnie a feltámadással; innen volt a 

szomorkodásuk. Azok közül kellett volna szomorkodónak lennie, akik vakon 

megölték az orvost, akik lázas önkívületükben rátámadtak arra, aki a gyógyulást 

hozta nekik. Ő gyógyítani akart, ezek tomboltak, innen az orvos szomorúsága. 

Keresd, vajon az ő szomorúsága talált-e társat? Mert nem azt mondja, hogy 

„kerestem valakit, aki szomorkodna, és nem volt”, hanem valakit aki velem 

szomorkodna, azaz ugyanazért szomorkodna, amiért én, és nem találtam. 

                                         
1Lk 23,34. 
2Vö. Jn 20,18. 
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Péter bizonyára nagyon szerette, és habozás nélkül kilépett a hajóból, hogy a 

hullámokon járjon, és az Úr szavára megmenekült;
1
 amikor pedig szenvedésre 

vitték az Urat, a szeretet vakmerőségével követte, de megzavarodva háromszor 

megtagadta. Miért? Azért, mert rossznak látta, hogy meghal az Úr. Azt akarta 

elkerülni, amit rossznak gondolt. Azt gyászolta az Úrban is, amit el akart 

kerülni. Ezért mondta korábban: Távol legyen tőled, Uram, kíméld magad, ez 

nem történhet meg veled! – és ezt kellett hallania: Sátán!, miután hallotta: 

Boldog vagy Simon, Jónás fia!
2
 

Tehát abban a szomorúságban, amelyet azok iránt érzett, akikért így imádkozott: 

Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek,
3
 nem talált egy 

társat sem. És vártam valakit, aki velem szomorkodna, és nem volt. Bizony nem 

volt. Aki vigasztalna, és nem találtam. Kik a vigasztalók? – A haladók. Ők 

vigasztalnak minket, ők az igazság minden hirdetőjének a vigasztalásai. 

 

Epét kínálnak Krisztusnak mind,  akik erkölcstelenül élnek 

6. [22. v.] És ételemül epét adtak, és szomjúságomban ecettel itattak. – Ez szó 

szerint megtörtént, és az evangélium elmondja nekünk. De ezt úgy kell 

értenünk, hogy maga az, hogy nem találtam vigasztalókat, maga az, hogy nem 

találtam velem együtt szomorkodókat, ez volt számomra az epe, ez volt a 

keserűség, ez volt az ecet; keserűség a szomorkodás miatt, ecet a régiségük 

miatt. 

Mert azt olvassuk, hogy epével kínálták, ahogy az evangélium mondja;
4
 de 

italként és nem ételként. És mégis úgy kell tekintenünk, hogy beteljesedett, amit 

itt jövendöltek: És ételemül epét adtak. 

Ebben a történésben, nem csak a mondásban, misztériumot kell keresnünk, 

zörgetnünk kell a rejtekhely ajtaján, a templom kettéhasadt függönyén át be kell 

lépnünk, és ott meg kell látnunk a titkot, azt is, amit így mondtak, azt is, ami így 

történt. És ételemül epét adtak – mondja. 

Amit neki adtak, nem étel volt, hanem ital; de ételül adták, mert az Úr az ételt 

már magához vette, és abba keverték az epét. Magához vette az édes eledelt, 

amikor a húsvéti vacsorát ette tanítványaival; ott alapította testének szentségét.
5
 

Krisztus egységének ezen ízes, ezen édes eledelébe, amelyről az Apostol beszél, 

mondván: Mert egy kenyér, egy test vagyunk sokan;
6
 ebbe az édes eledelbe kik 
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kevernek epét, ha nem azok, akik ellentmondanak az evangéliumnak, mint azok, 

akik üldözték Krisztust? 

Kisebb a bűne a zsidóknak, akik megfeszítették a földön járót, mint azoké, akik 

megvetik az égben trónolót. Amit tehát megtettek a zsidók, hogy abba az 

eledelbe, amelyet már magához vett, inni adják azt a keserű italt, ugyanazt teszik 

azok, akik bűnös életükkel botrányt okoznak az Egyházban; ezt teszik az 

elkeserítő eretnekek, de ne hencegjenek önmagukban.
1
 Epét öntenek az annyira 

ízes ételre. 

De mit tesz az Úr? – Nem engedi közel a testéhez. Ennek jeleként maga az Úr, 

amikor megkínálták epével, megízlelte, de nem akarta meginni.
2
 – Ha nem 

szenvednénk el, egyáltalán nem ízlelnénk meg ezeket; mivel pedig el kell 

szenvednünk, szükségszerűen meg kell ízlelnünk ezeket. De mivel Krisztus 

tagjai között ilyenek nem lehetnek, azért ezek megízlelhetők, de a testbe be nem 

fogadhatók. És ételemül epét adtak, és szomjúságomban ecettel itattak. 

Szomjaztam, és ecetet kaptam, azaz a hitükre vágytam, és régiséget találtam. 

 

Látván a rosszak boldogtalan végét, kerüljük a rossz dolgokat 

7. [23–24. v.] Legyen előttük az asztaluk csapdává. – Amilyen csapdát állítottak 

elém, amikor ilyen itallal kínáltak, olyan csapdává legyen számukra. De miért 

előttük? Elég lenne azt mondani, hogy legyen az asztaluk csapdává.  

Vannak, akik tudják a gonoszságukat és makacsul kitartanak benne, előttük lesz 

a csapdájuk. Nagyon veszélyesek önmaguknak, akik elevenen szállnak alá a 

pokolba.
3
 

Végül is mit mondott az üldözőkről? – Ha az Úr nem lett volna közöttünk, talán 

elevenen nyeltek volna el minket.
4
  

Mit jelent az, hogy elevenen? – Azt jelenti, hogy egyetértésben velük, és tudva, 

hogy nem lett volna szabad egyetértenünk velük. 

Tehát előttük van a csapda, és nem javulnak. Vagy mivel előttük van a csapda, 

nem fognak belemenni? Ismerik a csapdát, és belelépnek, a nyakukat is 

beledugják. 

Mennyivel jobb lett volna elkerülni a csapdát; beismerni a bűnt, elítélni a 

tévedést, elhagyni a keserűséget, átmenni Krisztus testébe, az Úr dicsőségét 

keresni! 
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De annyira erős a lélek önbizalma, hogy előttük van a csapda, és mégis 

belemennek. Homályosuljanak el a szemeik, hogy ne lássanak – folytatja itt, 

hogy mivel ok nélkül láttak, érje őket a vakság. 

Legyen előttük az asztaluk csapdává. Ez nem az átkozódó szava, hanem a 

prófétálóé. Nem azért mondja, hogy legyen, hanem azért mondja, mert meglesz. 

 

Emeljük fel a szívet 

8. Homályosuljanak el a szemeik, hogy ne lássanak, és a hátukat mindig 

görbítsd meg. – Ez így következetes, mert akiknek a szeme elhomályosult, hogy 

ne lássanak, azoknak következésképpen meggörbül a háta. Honnan adódik ez? 

Onnan, hogy ha nem foglalkoznak a magasabb rendűekkel, szükségszerűen az 

alacsonyrendű dolgokról kell gondolkodniuk. Aki helyesen hallja: „Emeljük fel 

a szívet!”, annak nem görbe a háta. Az egyenes tartás a számára az égben letétbe 

helyezett reményt várja, főként ha maga előtt küldi a kincstárát, amelyet követ a 

szíve.
1
 Akik pedig már megvakultan nem értik az eljövendő élet reményét, azok 

az idelenn lévőkről gondolkodnak, ezért görbe a hátuk; ettől a betegségtől 

szabadította meg az Úr ezt az asszonyt. A sátán már tizennyolc éve tartotta 

megkötve, és az Úr fölegyenesítette ezt a meggörbült asszonyt, és mivel 

szombaton tette, a zsidók megbotránkoztak: méltán botránkoztak a 

fölegyenesedett asszonyon ők, a meggörbedtek:
2
 és a hátukat mindig görbítsd 

meg. 

 

9. [25. v.] Öntsd ki rájuk a haragodat, és haragod dühe érje utol őket. – Kéznél 

vannak, mégis érje utol őket, mintha futni látnánk őket. De hová futhatnának? 

Az égbe? – Te ott vagy. Az alvilágba? – Te ott is jelen vagy.
3
 Nem akarnak 

tollakat kapni, hogy egyenesen röpüljenek; haragod dühe érje utol, ne hagyja 

elmenekülni őket. 

 

Isten rejtett és nyilvános ítélete a zsidókról 

10. [26. v.] A lakóhelyük legyen pusztaság. – Ez már nyilvánvaló. Ahogyan 

ugyanis nem csak rejtett szabadulásáról beszélt, mondván: Figyelj az én 

lelkemre és szabadítsd meg, hanem a test szerinti, nyilvános szabadulásról is: 

ellenségeim miatt ragadj ki engem,
4
 úgy itt is bizonyos eljövendő rejtett 

katasztrófákat jövendöl, melyekről az imént beszélt.  

Mert ki az, aki megértheti annak az embernek a boldogtalanságát, akinek már 

elvakult a szíve? Ha megfosztanak valakit a szeme világától, mindenki 
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szerencsétlennek mondja; ha elveszíti elméje szemeit, de gazdagság veszi körül, 

boldognak mondják, de csak azok, akik hozzá hasonlóan elveszítették elméjük 

szemeit. Tehát mi az, amivel nyilvánosan, azaz mindenki számára látható 

módon bűnhődtek? Mert a zsidók vaksága rejtett bűnhődés; mi a nyilvánvaló? 

Ez: A lakóhelyük legyen pusztaság, és ne legyen, aki a hajlékaikban lakjon. – Ez 

megtörént Jeruzsálem városában, amelyben hatalmasnak tartották magukat, 

amikor Isten Fia ellen kiáltozták: Feszítsd meg, feszítsd meg őt!,
1
 és győztesnek, 

mert meg tudták ölni azt, aki halottakat támasztott fel. Mennyire magukat 

tartották hatalmasnak, nagynak! Erre következett az Úr büntetése: 

megostromolták a várost, legyőzték a zsidókat, megöltek nem tudom hány ezer 

embert. 

Most egy zsidó sem teheti be lábát a városba; ahol tudtak ordítani az Úr ellen, 

ott most az Úr nem engedi, hogy lakjanak. Elveszítették dühük helyét; és 

legalább most elismernék nyugalmuk helyét!  

Mit használt nekik Kaifás, aki ezt mondta: Ha így elbocsátjuk, jönnek a rómaiak 

és elveszik tőlünk a helyet is, az országot is?
2
 Nem bocsátották el élve, de Ő él; 

és eljöttek a rómaiak és elvették tőlük a helyet is, az országot is. 

Az imént hallottuk, amikor olvasták az evangéliumot: Jeruzsálem, Jeruzsálem, 

hányszor akartam összegyűjteni a fiaidat, ahogyan a kotlós szárnyai alá gyűjti a 

csibéit, és nem akartátok! Íme, elhagyatottak lesznek a házaitok.
3
 Itt is ezt 

mondja: A lakóhelyük legyen pusztaság, és ne legyen, aki a hajlékaikban lakjon. 

Ne legyen, aki lakjon – de őközülük. Mert azok a helyek tele vannak 

emberekkel, csak a zsidók hiányoznak. 

 

A bűn a lélek sebe, a bűnök büntetése a halál 

11. [27. v.] Miért van ez? – Azért, mert akit te megvertél, azt üldözték, és sebeim 

fájdalmát növelték. Mi bűnük van, ha azt üldözték, akit Isten megvert? Mit 

rónak föl a lelküknek? – A rosszaságot. Mert Krisztusban azt történt, aminek 

meg kellett történnie. Hiszen szenvedni jött, és megbüntette azt, aki által 

szenvedett. Mert az áruló Júdás megbűnhődött, és Krisztust keresztre feszítették, 

de bennünket megváltott a vérével, Júdást pedig megbüntette az érte fizetett 

vételárral. Júdás ugyanis szétszórta az ezüstöt, amelyért eladta az Urat, és nem 

ismerte fel azt az árat, amelyen az Úr megváltotta őt.
4
 Ez történt Júdásban. De 

amikor azt látjuk, hogy bizonyos mértéke van a visszafizetésnek mindenki 
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esetében, és senki nem lehet kegyetlenebb, mint amire hatalmat kap, mit jelent 

az, hogy üldözték, akit te megvertél, vagy mit jelent az Úr megverése? 

Tudnivaló, hogy annak nevében beszélt, akitől a testet kapta, akitől a testet 

magára öltötte, azaz az emberi nem nevében, Ádám nevében, akit elsőként 

vertek meg halállal a bűne miatt.
1
 Tehát a halandó emberek itt büntetéssel 

születnek; ezt növelik azok, akik embereket üldöznek. Mert nem volna az ember 

itt halandó, ha az Úr meg nem verte volna; te, aki ember vagy, ráadásul miért 

kegyetlenkedsz? Kevés-e az embernek, hogy egyszer meg kell halnia? 

Tehát mindegyikünk hordozza a maga büntetését, és ezt akarják növelni azok, 

aki üldöznek minket. Ez a büntetés az Úr megverése. Az Úr ugyanis ítélettel 

verte meg az embert: Amely napon megérinted – mondta –, halállal halsz meg.
2
 

Ebből a halálból vette magára a hús-vér testet, és a régi emberünket vele együtt 

feszítették keresztre.
3
 Az ő hangján mondta ezt: Mert akit te megvertél, azt 

üldözték, és sebeim fájdalmát növelték. 

Sebeim milyen fájdalmát? – A bűnök fájdalmát növelték, mert a bűnöket 

nevezte sebeinek. De most ne a Főre tekints, hanem a testre figyelj, akinek 

hangján szólalt meg abban a zsoltárban, amelyben a maga hangját is hallatta, 

mert első versét a kereszten kiáltotta: Isten, én Istenem, tekints le rám, miért 

hagytál el engem? És így folytatja: Messze vannak szabadulásomtól vétkeim 

igéi.
4
 

Ezek azok a sebek, amelyeket a rablók ütöttek útja közben azon, akit föltett 

teherhordó állatára; akit az átmenő pap és levita meglátott és megvetett, akiktől 

nem kapott gyógyítást; az arra menő szamaritánus pedig megkönyörült rajta, 

odament, és föltette teherhordó állatára.
5
 

A szamaritánus latinul annyit jelent, mint custos, 'őrző'. És ki az őrző, ha nem a 

mi Üdvözítő Urunk, Jézus Krisztus? Aki, mivel feltámadt a halálból, már meg 

nem hal,
6
 nem alszik és el sem szunnyad, aki őrzi Izraelt.

7
 És sebeim fájdalmát 

növelték. 

 

A Krisztust megfeszítő zsidók kétszeresen vétkesek 

12. [28. v.] Tégy gonoszságot a gonoszságukhoz. – Ez meg mit jelent? Ki nem 

ütközne meg ezen? Istennek mondja: Tégy gonoszságot a gonoszságukhoz. 
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Miből tegyen hozzá gonoszságot? Van raktáron gonoszság, amit hozzáadhat? 

Tudjuk, hogy igaz, amit Pál apostol mond: Mit mondjunk tehát? Vajon 

gonoszság van Istennél? Szó se róla!
1
 Akkor miért mondja: Tégy gonoszságot a 

gonoszságukhoz? Hogyan kell ezt értenünk? Legyen velünk az Úr, hogy 

elmondhassuk és fáradtságtok miatt röviden tudjuk elmondani. 

Az ő gonoszságuk az volt, hogy megölték az igaz embert; a hozzátétel az, hogy 

Isten Fiát feszítették keresztre. Kegyetlenségük az emberre irányult, de ha 

megismerték volna, soha nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát.
2
 

Ők a maguk gonoszságával mint embert akarták megölni; hozzátétetett 

gonoszságukhoz az a gonoszság, hogy Isten Fiát feszítették keresztre. Ki tette 

hozzá ezt a gonoszságot? Ő, aki ezt mondta: A fiamat csak becsülni fogják, 

elküldöm őt!
3
 

A bérlők ugyanis megölték azokat, akiket bérleti díjért és a termésért küldtek 

hozzájuk. Elküldte a Fiút, hogy azt is megöljék. Gonoszságot adott a 

gonoszságukhoz. Vajon Isten ezt kegyetlenségből tette, nem inkább azért, hogy 

igazságosan megfizessen? Legyen számukra – mondja – megfizetéssé és 

botránnyá. Megérdemelték, hogy elvakuljanak, hogy ne ismerjék fel Isten Fiát. 

Ezt is megtette Isten, gonoszságot adva a gonoszságukhoz; nem megsebezte, 

hanem nem gyógyította meg őket. 

Amint ha hagyod emelkedni a lázat, súlyosbítod a betegséget, nem közvetlenül a 

betegséget fokozva, hanem azzal, hogy nem sietsz segítségére; úgy mivel 

olyanok voltak, hogy nem érdemeltek gyógyítást, egyre rosszabbá váltak, ahogy 

mondják: A rosszak és gonosztevők egyre rosszabbá válnak;
4
 és gonoszság 

adatott a gonoszságukhoz.  

És ne jussanak a te igazságosságodba – ez egyértelmű. 

 

Kiket tartalmaz az élet könyve? 

13. [29. v.] Töröltessenek ki az élők könyvéből. – Valamikor be voltak írva? 

Testvérek, nem szabad úgy képzelnünk, hogy valakit Isten beír az élet 

könyvébe, azután később kitörli. Ha az ember a feliratról, amelyen írva állt: a 

zsidók királya, ezt mondta: Amit írtam, azt megírtam,
5
 Isten beírna valakit, 

azután kitörölné? Ő mindent előre tud, mindenkit, aki az ő Fiával uralkodni fog 
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örökké, eleve elrendelt a világ teremtése előtt.
1
 Ezeket összeírta, őket 

tartalmazza az élet könyve. 

Továbbá, mit mond a Jelenések könyvében Isten Lelke, amikor az 

Antikrisztustól végrehajtott elnyomásról beszél ugyanaz az Írás? Egyetértenek 

vele mind, akik nincsenek beírva az élet könyvébe.
2
 Tehát nem értenek majd vele 

egyet azok, aki be vannak írva.  

Akkor ezeket hogyan törlik ki onnan, ahová soha nem voltak beírva? – Ezt a 

reményük alapján mondta, mert ők maguk azt gondolták, hogy benne vannak a 

könyvben. 

De mit jelent az, hogy töröltessenek ki az élők könyvéből? – Azt jelenti, hogy ők 

is vegyék tudomásul, hogy nincsenek benne. Erről a kifejezésről mondja egy 

másik zsoltárban: Elesnek majd ezrek az oldalad mellől és tízezrek a jobbod 

felől.
3
 Azaz, sokan meg fognak botránkozni azok közül is, akik azt remélték, 

hogy azok között lesznek, akik veled együtt ülnek az ítélő székeken, és azok 

közül is, akik azt remélték, hogy a jobbod felől fognak állni, elkülönítve a bal 

oldalon álló kosoktól;
4
 nem azért, mert már ott állt és később elesett, vagy már 

ott ült és lelökik onnan, hanem mert sokan meg fognak botránkozni, akik azt 

gondolták, hogy ott lesznek; azaz sokan azt remélték, hogy ott fognak ülni veled 

együtt, sokan, akik remélték, hogy a jobbodon fognak állni, el fognak esni. 

Ugyanígy itt is, azok, akik azt remélték, hogy a saját igazságuk érdeméért be 

vannak írva Isten könyvébe, akiknek ezt mondták: Fürkészitek az Írásokat, mert 

azt gondoljátok, hogy azokban van örök életetek;
5
 amikor végrehajtják 

kárhoztató ítéletüket és maguk is rájönnek erre, kitörlik őket az élet könyvéből, 

azaz fölismerik, hogy nincsenek benne. Mert a következő sor megmagyarázza a 

mondottat: És az igazakkal együtt ne írják be őket. Tehát megmondtam: 

töröltessenek ki a reményük szerint; igazságérzeted szerint pedig mit mondok? 

Azt, hogy ne írják be őket. 

 

Ha keresztények vagyunk,  

szegényeknek és bánkódóknak kell lennünk 

14. [30. v.] Én pedig szegény vagyok és bánkódó. – Miért mondja ezt? Talán 

azért, hogy észrevegyük, hogy ez a szegény lelkének keserűsége miatt 

átkozódik? Mert sok mindent kívánt, hogy jöjjön rájuk. És mintha mondanánk 

neki: „Miért kívánsz ilyeneket? Ne akarj ennyit!” – válaszolja: Szegény vagyok 
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és bánkódó. Elszegényítettek, ezt a fájdalmat okozták nekem, ezért mondom 

ezeket. 

De amiket mond, az nem az átkozódó hányadéka, hanem a prófétáló 

jövendölése. Mert amiket a szegénységéről és bánkódásáról a továbbiakban 

mond, azt nekünk is ajánlja, hogy tanuljunk meg mi is szegények és bánkódók 

lenni. Mert boldogok a szegények, mert övék a mennyek országa; és: boldogok, 

akik sírnak, mert őket majd megvigasztalják.
1
 

Ezt tehát már előbb megmutatta nekünk, ezért mondja: Szegény vagyok és 

bánkódó. Ezt az ő egész teste mondja. Krisztus teste itt a földön szegény és 

bánkódó. „De gazdagok a keresztények!” – mondják a kívül lévők. Bizony, ha 

keresztények, akkor szegények, mert a remélt mennyei gazdagsághoz mérten 

minden aranyat homoknak tekintenek. Szegény vagyok és bánkódó. 

 

Mi a keresztények gazdagsága  

és milyen áldozatokat kell Istennek bemutatni 

15. [31. v.] És a te arcod üdvössége, Isten, fölemelt engem. – Vajon ezt a 

szegényt magára hagyták? Mikor méltatod a rongyos szegényt arra, hogy 

asztalodhoz ülteted? Egyébként ezt a szegényt Isten arcának üdvössége fölvette, 

arcában rejtette el nincstelenségét. Mert róla mondja: Elrejted őket arcodnak 

rejtekében.
2
 

Akarjátok-e tudni, hogy ebben az arcban milyen gazdagság van? Ez a (földi) 

gazdagság biztosítja számodra, hogy azt edd, amit akarsz, és akkor edd, amikor 

akarod; az a gazdagság pedig azt biztosítja, hogy soha meg ne éhezz. Szegény 

vagyok és bánkódó; a te arcod üdvössége, Isten, fölemelt engem.  

Hová emelt föl? – Oda, hogy már ne legyek szegény és ne bánkódjam. 

Dicsérni fogom Isten nevét énekkel, és magasztalom Őt dicsérettel. – Már 

mondta, hogy ez a szegény énekkel dicséri a nevét, és dicséretben magasztalja 

Őt. Hogyan merne énekelni, ha nem csillapították volna éhségét?  

Dicsérni fogom Isten nevét énekkel, és magasztalom Őt dicsérettel. Milyen nagy 

gazdagság! Bensője kincstárából milyen drágaköveket hozott elő! Magasztalom 

Őt dicsérettel. Ez az én gazdagságom. Az Úr adta, az Úr elvette. Tehát 

nyomorult maradt? Távol legyen! Lássad a gazdagságot: Amint az Úrnak 

tetszett, úgy történt, legyen áldott az Úr neve.
3
 Dicsérni fogom Isten nevét 

énekkel, és magasztalom Őt dicsérettel. 
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16. [32. v.] És jobban fog tetszeni az Úrnak, az, hogy én dicsérem, mint a fiatal, 

a szarvat és körmöt növesztő borjú. Kedvesebb lesz neki a dicséret áldozata, 

mint a borjú feláldozása. A dicséret áldozata dicsőít engem, és ez az az út, 

amelyen megmutatom neki Isten üdvösségét. Áldozd Istennek a dicséret 

áldozatát, és teljesítsd a Magasságbelinek tett fogadalmaidat.
1
  

Tehát dicsérni fogom Istent, és jobban fog neki tetszeni, mint a fiatal borjú, 

amely szarvat és körmöt növeszt. Azaz jobban fog tetszeni Istennek a számból 

fakadó dicséret, mint az oltárára vitt nagy vágóáldozatok. 

Nem kell-e mondanunk valamit ennek a borjúnak a szarváról és a körméről? – 

Akit jól tanítottak és járatos Isten dicséretében, annak szarvakkal is kell 

rendelkeznie, melyekkel szélbe szórja az ellenfelet, és körmeinek is kell lennie, 

hogy kapálni tudja a földet. Tudjátok, hogy a fiatal bikaborjak ezt teszik, 

ahogyan növekednek, és egyre inkább mutatják a bikák erejét. Az élet újdonsága 

miatt fiatal. Ha tehát egy eretnek ellentmond, szarvakkal szélbe kell szórni; egy 

másik nem mond ellent, de sajnálatosan földi dolgokon jár az esze, őt 

körmökkel kell kikapálni. 

Tehát ennél a borjúnál jobban fog tetszeni neked a dicséretem, mármint az a 

szegénység és bánkódás után, az angyalok örök társaságában hangzó dicséretem, 

ott, ahol nem lesz már szélbe szórandó ellenfél, sem a földből kikapálandó lusta. 

 

17. [33. v.] Lássák a nélkülözők és örvendjenek. – Higgyenek és reménykedve 

örvendjenek. Legyenek egyre nélkülözőbbek, hogy kiérdemeljék a jóllakatást, 

nehogy miközben a gőgtől felpuffadva böfögnek, megtagadják tőlük a kenyeret, 

amelytől egészségesen tudnának élni. 

Keressétek az Urat, nélkülözők, éhezzétek és szomjazzátok,
2
 mert Ő az élő 

kenyér, amely a mennyből szállott alá.
3
 Keressétek Istent, és élni fog a szívetek. 

Keresitek a kenyeret, hogy éljen a hús-vér testetek; keressétek az Urat, hogy 

éljen a lelketek. 

 

Elég a napnak a maga baja 

18. [34. v.] Mert meghallgatta a szegényeket az Úr. – Meghallgatta a 

szegényeket; és nem hallgatta volna meg őket, ha nem volnának szegények.  

Akarod, hogy meghallgassanak? – Légy szegény. A fájdalom kiáltson belőled, 

ne az undor.  
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Mert meghallgatta a szegényeket az Úr, és megbéklyózottait nem vetette meg. – 

Mikor szolgái megbántották, megbéklyóztatta őket; de a béklyóból hozzá 

kiáltókat nem vetette meg.  

Mik ezek a béklyók? – A halandóság, a test romlandósága a béklyók, amelyek 

megkötnek minket. És akarjátok tudni e béklyók súlyát? Ezért mondja: A 

megromló test elnehezíti a lelket.
1
 Amikor az emberek a világban gazdagok 

akarnak lenni, rongyokat keresnek – béklyóknak. De legyen elég a béklyók 

rongya; annyit szerezz, amennyi elegendő a szükségletek fedezésére. Amikor 

fölösleget keresel, súlyosbítani akarod a béklyóidat. Tehát ebben a rabságban a 

puszta béklyók maradjanak meg. Elég a napnak a maga baja.
2
 Ebből a bajból 

kiáltunk Istenhez: Mert meghallgatta a szegényeket az Úr, és megbéklyózottait 

nem vetette meg. 

 

19. [35. v.] Dicsérje őt az ég és a föld; a tenger és minden, ami mozog bennük. – 

Ennek a szegénynek igazi gazdagsága az, hogy szemléli a teremtést és dicséri a 

Teremtőt. Dicsérje őt az ég és a föld; a tenger és minden, ami mozog bennük. És 

a teremtés csak akkor dicséri Istent, amikor azt szemlélve dicsérik Istent. 

 

Isten épülete az Egyház 

20. [36–37. v.] Hallj valami mást is: Mert az Úr megszabadítja majd Siont. 

Megjavítja Egyházát, a hívő nemzeteket beletestesíti Egyszülöttébe, nem csalja 

meg a benne hívőket ígéretének jutalmával.  

Mert az Úr megszabadítja majd Siont, és fölépülnek Júda városai. – Ezek az 

egyházak. Ne mondja senki: Mikor jön el az idő, hogy felépüljenek Júda 

városai? Ó, ha meg akarod ismerni építését, és eleven kő akarsz lenni, hogy 

beleépülj! Júda városai már most épülnek. Júda ugyanis annyit jelent, mint 

vallomás. Az alázatosság vallomásából épülnek Júda városai, úgy, hogy kívül 

maradnak a gőgösök, akik szégyellnek vallomást tenni. Mert az Úr 

megszabadítja majd Siont.  

Melyik Siont? – Halljad a folytatásban: És az ő szolgáinak ivadékai öröklik azt, 

és akik szeretik az ő nevét, lakni fognak benne. 

 

Akik szeretik Istent, ők a pátriárkák fiai 

21. Vége van a zsoltárnak. de ezt a két rövid versecskét ne hagyjuk el, mert 

mondanak nekünk valamit, nehogy feladva reményt, ne menjünk be abba az 

épületbe.  
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És az ő szolgáinak ivadékai öröklik azt – mondja. Mármost kik az ő szolgáinak 

ivadékai? Talán azt mondod, hogy az Ábrahámtól született zsidók; akkor 

hogyan lesz az a város a miénk, akik nem Ábrahámtól születtünk? 

De nem Ábrahám ivadékai azok a zsidók, akiknek mondatott: Ha Ábrahám fiai 

vagytok, Ábrahám cselekedeteit tegyétek.
1
 Tehát szolgáinak ivadéka, a szolgái 

hitét követők nyerik el azt. 

Végül az utolsó sor az előbbit bontja ki. Mert mintegy zavarba jőve ne gondold, 

hogy a zsidóknak mondja: És az ő szolgáinak ivadékai öröklik azt, és ne mondd: 

mi a bálványimádó nemzetek ivadéka vagyunk, mi reményünk lehet ebben a 

városban?  

Ezért azonnal hozzáteszi, hogy bízzál és remélj: és akik szeretik az ő nevét, lakni 

fognak benne. Ez az ő szolgáinak ivadéka, akik szeretik az ő nevét. Mert a 

szolgái szerették az ő nevét; akik nem szeretik az ő nevét, ne nevezzék magukat 

az ő szolgái ivadékának; akik viszont szeretik az ő nevét ne tagadják, hogy az ő 

szolgáinak ivadékai. 

                                         
1Jn 8,39. 
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HATVANKILENCEDIK ZSOLTÁR (70.) 

Elmondta Hippóban 411–412-ben 

57/58 éves 20/21 éves pap, 16/17 éves püspök 

 

 

1A karvezetőnek. Dávidé. Emlékeztetőül. 

2Isten, figyelj az én segítésemre, 

Uram, az én megsegítésemre siess. 

 

3Szégyenüljenek meg és piruljanak, 

akik keresik a lelkemet. 

Hátráljanak meg és piruljanak, 

akik rosszat gondolnak nekem. 

 

4Hátráljanak meg szégyenkezve azonnal, 

akik mondják nekem: „Jól van, jól van!” 

5Ujjonganak majd és örvendenek benned mind,  

akik keresnek téged, 

és mondják: „Mindig magasztaltassék az Úr ”, 

akik szeretik a te szabadításodat: 

 

6Én pedig szűkölködő és szegény vagyok; 

Isten, segíts meg engem. 

Segítőm és szabadítóm vagy te; 

Uram, ne késlekedjél! 

 

 

 
 

Krisztus tagjaiban egészülnek ki Krisztus szenvedései 

1. [2 v.] Hála a búzaszemnek azért, hogy meg akart halni és meg akart 

sokasodni;
1
 hála Isten egyetlen Fiának, Urunknak és Üdvözítőnknek, Jézus 

Krisztusnak, aki nem tartotta méltóságán alulinak, hogy magára vállalja a mi 

halálunkat, azért, hogy minket méltóvá tegyen a maga életére. Íme, aki egymaga 

volt addig, amíg át nem ment, miként a zsoltárban mondta: én magam vagyok, 

amíg átvonulok,
2
 mert úgy volt egyedül a búzaszem, hogy hatalmas 

termékenységet rejtett magában. Hány búzaszemben ujjongunk az ő szenvedése 

követésének, amikor mártírok égi születésnapját ünnepeljük! Az ő sok tagja 

tehát fejünk, a mi Üdvözítőnk alatt a szeretetnek és a békének kötelékével 

                                         
1
Vö. Jn 12,25. 

2
Zsolt 140,10. 
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összefogottan – miként méltoztattok tudni, hiszen nagyon gyakran hallottátok – 

egy embert alkot; és ennek a sok tagból álló egy embernek a hangját halljuk 

legtöbbször a zsoltárokban. És az egy úgy kiált, mint mindenki együtt, mert 

valamennyien egységben vannak. 

Halljuk tehát, hogy a mártírok szenvedtek, és ebben a világban a gyűlölet nagy 

viharai között forogtak veszedelmekben; nem annyira testben, amit egyszer csak 

le kellett tenniük, hanem a hitükben, nehogy erejüket vesztve és az üldözők által 

okozott fájdalmakban engedve, vagy evilág szeretetéért elveszítsék azt, amit 

Isten ígért, aki nem csupán szóval, hanem példájával is elvett minden félelmet. 

Szavával, amikor mondja: Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket 

azonban nem tudják megölni;
1
 példájával pedig, amikor megtette, amit 

parancsolt, és nem tért ki azok elől, akik verték, arcul verték, leköpdösték, 

tövissel koronázták, és a kereszten megölték. Mindezek elől nem tért ki ő, 

akinek ezekre nem volt szüksége, azok miatt, akiknek viszont szükségük volt rá, 

mert így készített önmagából gyógyszert a betegeknek. A vértanúk tehát 

szenvedtek, és ha nem állt volna mellettük az, aki mondja: Íme, én veletek 

vagyok a világ végezetéig,
2
 minden bizonnyal erejüket vesztették volna. 

 

A keresztények élete ismeri az üldözéseket és ellenségeskedéseket 

2. Ebben a zsoltárban tehát a szorongatottak hangja szólal meg, azaz a 

szenvedések veszedelmeiben lévő, de a Főjükben bízó mártíroké. Hallgassuk 

őket és őszinte szívvel mondjuk velük együtt, még ha nem is vagyunk hozzájuk 

hasonlók a szenvedésben. Ők ugyanis már elnyerték a koronát, mi még 

veszedelmekben forgunk. Nem mintha olyan üldözések vennének körül, mint 

amilyenek körülöttük lángoltak, de talán rosszabbak a mindenféle botrányok 

közepette. A mi időnkben ugyanis megsokasodtak azok a jajok, melyeket az Úr 

kiáltott: Jaj a világnak a botrányok miatt!
3
 És mivel eláradt a gonoszság, sokak 

szeretete ki fog hűlni.
4
 Azt a szent Lótot sem testi üldözés gyötörte Szodomában, 

és nem mondták neki, hogy ne ott lakjon; őt a szodomaiak gonosztettei 

üldözték.
5
 

Most tehát, amikor Krisztus már az égben trónol, már megdicsőült, már a 

királyok nyaka az ő igájába hajolt, és a homlokukon hordozzák az ő jelét, most 

amikor már nincs, aki nyíltan merné sértegetni a keresztényeket, még mindig 

hangszerek és énekesek között sóhajtozunk; a mártírok ellenségei, mivel szóval 

és vassal nem üldözhetnek, a fényűzésükkel üldöznek. 

                                         
1
Mt 10,28. 

2
Mt 28,20. 

3
Mt 18,7. 

4
Mt 24,12. 

5
Vö. Ter 19. 
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De legalább csak a pogányok miatt bánkódhatnánk! Ez bizonyos vigasztalás 

volna, mert várhatnánk azokat, akiket még nem jelöltek meg Krisztus 

keresztjével, hogy amikor megkapják ezt a jelet, és alávetik magukat az ő 

tekintélyének, befejezik a dühöngést.  

Látunk olyanokat is, akik a homlokukon hordják az Ő jelét, és ugyanazon a 

homlokon viselik az esztelen fényűzések jelét is, és a mártírok napjain és 

ünnepein nem ujjonganak, hanem sértegetnek. És sóhajtozunk közöttük, és ez a 

mi üldöztetésünk, ha él bennünk a szeretet, amely mondja: Ki gyönge, hogy én 

ne volnék gyönge? Ki botránkozik meg, hogy én ne égnék?
1
 Nincs tehát Isten 

szolgája üldözés nélkül, és igaz, amit az Apostol mond: Mindazok, akik 

jámboran akarnak élni Krisztusban, üldözést fognak szenvedni.
2
 

 

Lássátok, hogy miért, és lássátok, hogyan, mert ez az ördög két formában 

jelenik meg: a támadásban oroszlán, a leselkedésben sárkány. Az oroszlán 

fenyeget, mert ellenség; a sárkány leselkedik, mert ellenség. Mikor vagyunk 

biztonságban? Vajon ha mindenki keresztény lesz, az ördög is az lesz? Tehát 

nem hagy fel a kísértéssel, nem hagyja abba a leselkedést. A gonoszok szívében 

nincsenek gátlások és fékek, hogy ne dühöngjön az Egyházra, és ne tegye meg, 

amit csak akar. A gonoszok fogukat vicsorgatják az Egyház méltósága és a 

keresztények békéje láttán, és mivel dühükben nem tudják, mit tegyenek, 

táncukkal, káromlásaikkal, fényűzéseikkel nem a keresztények testét kínozzák, 

hanem a keresztények lelkét gyötrik. 

Kiáltsuk tehát valamennyien egy hangon e szavakat: Isten, figyelj az én 

segítésemre! Szüntelenül szükségünk van ugyanis segítségre ebben a világban. 

Mikor nem? Most azonban a háborgatások közepette mondjuk: Isten, figyelj az 

én segítésemre. 

 

Szeretnénk, ha ellenségeink üdvösen 

megszégyenülnének 

3. [3. v.] Szégyenüljenek meg és piruljanak, akik keresik a lelkemet. – Krisztus 

mondja, a Fő és a Test, ő mondja, aki kérdezte: Miért üldözöl engem?
3
 Ő 

mondja, aki mondta: Amit a legkisebbek közül egynek tettetek, nekem tettétek.
4
 

Ismeritek tehát ennek az embernek a hangját, az egész emberét, a Főét és a 

Testét; nem kell újra a figyelmetekbe ajánlani, mert ismeritek. 

Szégyenüljenek meg és piruljanak, akik keresik a lelkemet. Egy másik zsoltárban 

így mondja: Jobbra tekintettem és láttam, és nem volt, aki ismerjen engem. 

                                         
1
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3
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Mt 25,40. 



 217 

Elveszett a menekvés éntőlem, és nincs, aki megkeresse az én lelkemet.
1
 Ott az 

üldözőkről mondja, mert nem volt, aki megkeresse a lelkét; itt pedig: 

Szégyenüljenek meg és piruljanak, akik keresik a lelkemet. 

Bánkódott amiatt, hogy nem keresik követő szándékkal; itt jajgat, mert keresik, 

hogy elnyomják. Keresed az igaz lelkét, amikor arra gondolsz, hogy követni 

akarod; de akkor is az igaz lelkét keresed, amikor arra gondolsz, hogy megölöd 

őt. Mivel kétféleképpen lehet keresni az igaz ember lelkét, a zsoltárok külön-

külön beszélnek róluk. 

Amott bánkódik, hogy nincs, aki keresse a lelkét, és kövesse a szenvedéseit; itt 

pedig: szégyenüljenek meg és piruljanak, akik keresik a lelkemet. Keresik a 

lelkét, de nem azért, hogy két lelkük legyen, mert nem úgy keresték a lelkét, 

ahogyan az útonálló keresi az utazó köpenyét, akit azért öl meg, hogy kifossza, 

és övé legyen a köpeny. Aki pedig azért üldöz, hogy gyilkoljon, az kizárja a 

lelket és nem öltözködik. 

Tehát ezek a lelkemet keresik, meg akarnak ölni. Tehát te mit kívánsz nekik? 

Azt, hogy szégyenüljenek meg és piruljanak. 

És hol marad az, amit a te Uradtól hallottál: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek 

jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, és imádkozzatok üldözőitekért!
2
 Íme, üldözést 

szenvedsz és átkozod üldözőidet; hogyan követed a te Urad szenvedéseit, aki a 

kereszten függve mondta: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit 

cselekszenek?
3
 

A mártír válaszol az ilyeneket kérdezőknek és mondja: „Elém állítottad az Urat, 

aki ezt mondja: »Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek«, 

értsd meg az én szavamat, hogy a tied is legyen. Mert mit mondtam 

ellenségeimről? Azt, hogy szégyenüljenek meg és piruljanak.” 

Már megtörtént ez a bosszúállás a mártírok ellenségein. Az a Saul, aki üldözte 

Istvánt, megszégyenült és elpirult. Megtorlásért lihegett, kereste, kiket foghat el 

és ölhet meg, de amikor az égből hallotta a hangot: Saul, Saul, miért üldözöl 

engem?, megszégyenült és a földre zuhant, és amikor talpra állt, 

engedelmeskedni kezdett az, aki előbb az üldöző dühtől lángolt.
4
 

Tehát ezt kívánják a mártírok ellenségeiknek: Szégyenüljenek meg és piruljanak. 

Ameddig ugyanis nem szégyenülnek meg és nem pirulnak, védeniük kell a 

cselekedeteiket; dicsőségesnek tartják, hogy foglyaik vannak, hogy 

megbilincselnek, ütlegelnek, hogy gyilkolnak, hogy táncolnak, hogy 

sértegetnek; mindezen tetteik miatt egyszer megszégyenülnek és pirulni fognak. 

                                         
1
Zsolt 141,5. 

2
Mt 4,44. 

3
Lk 23,34. 

4
Vö. ApCsel 7,57; 9,1–6. 
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Ha ugyanis megszégyenülnek, akkor meg is térnek, mert nem térhetnek meg 

megszégyenülés és pirulás nélkül. 

Tehát ezt kívánjuk ellenségeiknek, biztonsággal kívánjuk ezt. Tehát én 

megmondtam és veletek együtt mondanám: mindazok, akik még táncolnak és 

sértegetik a mártírokat, szégyenüljenek meg és piruljanak, és jöjjön el az idő, 

hogy e falak között megszégyenülten verjék a mellüket. 

 

Ostobaság azt akarni, hogy megelőzzük az Urat és tanácsot adjunk neki 

4. [4. v.] Hátráljanak meg és piruljanak, akik rosszat gondolnak nekem. – 

Korábban az üldözők támadtak, mostanra a gondolkodók rossz akarata maradt 

meg. Egyébként az Egyházban üldözés szempontjából a következő korszakok 

mutatkoznak: 

Támadás érte az Egyházat akkor, amikor királyok üldözték, és mivel a 

jövendölések üldöző és hívő királyokról szóltak, az üldözők elmúltával hívő 

királyok következtek. 

Az is megtörtént, ami természetszerűen következett: a királyok hittek, az 

Egyház békében élt, és a méltóság csúcsaira kezdett emelkedni ezen a földön is, 

ebben az életben is; de nem hiányzik az üldözők dühe, támadásaikat a 

gondolkodásba vitték át. Ezekben a gondolatokban mint mélységben kötözték 

meg az ördögöt;
1
 vicsorog és nem tör ki. Az Egyház ezen időszakairól 

mondatott: a bűnös látni fogja és haragudni fog. És mit tesz? Vajon azt, amit 

korábban: „Fogd el, kötözd meg, verd meg!” Nem ezt teszi. Hanem mit? Fogait 

csikorgatja és emészti magát.
2
 És mintha a mártír haragudna rájuk, pedig 

imádkozik értük a mártír. Mint ahogyan jót akart azoknak, akikről mondta: 

szégyenüljenek meg és piruljanak, akik keresik a lelkemet. úgy most is: 

Hátráljanak meg és piruljanak, akik rosszat gondolnak nekem. Miért? Azért, 

hogy ne előtte járjanak, hanem kövessék őt. 

Aki ugyanis bírálja a keresztény vallást, és a saját elgondolása szerint akar élni, 

az mintha Krisztus előtt akarna járni. 

Tudniillik szerinte tévedett és gyönge volt az, aki szenvedni akart a zsidók kezei 

között, vagy képes volt erre; aki pedig felövezve magát mindezt elkerüli, kitér a 

halál elől, hazudik is azért, hogy meg ne haljon és megöli a lelkét, hogy testben 

éljen, az nagyon bölcsnek és okosnak véli magát. 

Bírálva őt, megelőzi Krisztus, mintegy Krisztus előtt jár, de higgyen Krisztusban 

és kövesse Krisztust. Mert amit most a rosszat gondoló üldözőknek kívánunk, 

azt maga az Úr mondta Péternek. Egy helyen ugyanis Péter meg akarta előzni az 

                                         
1
Vö. Jel 20,2. 

2
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Urat. Az Üdvözítő ugyanis a szenvedéséről beszélt, melyet, ha nem vállal 

magára, mi nem üdvözülhetünk. 

Péter pedig, aki kevéssel előbb megvallotta Isten Fiát, és ebben a vallomásban 

az Úr sziklának nevezte, amire ráépíti az Egyházat, amikor az Úr a 

szenvedéséről beszélt, megszólalt: Távol legyen, Uram, kíméld meg magad, ez 

nem történhet meg veled. Kevéssel előbb: Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert 

nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám;
1
 most 

pedig: Térj a hátam mögé, sátán! 

Mit jelent az, hogy Térj a hátam mögé? Azt jelenti, hogy kövess engem! Elém 

akarsz kerülni, tanácsot akarsz nekem adni; jobb lesz, ha megfogadod az én 

tanácsomat, azaz: Térj a hátam mögé, gyere utánam. Az előtte járót 

megfegyelmezi, hogy térjen hátra és sátánnak nevezi, mert meg akarta előzni az 

Urat. Kevéssel előbb: Boldog, most: Sátán. Miért volt előbb boldog? Mert nem a 

test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Most miért 

Sátán? Mert nem Isten dolgairól gondolkodol, hanem az emberekéről.
2
 

Akik tehát helyesen akarjuk ünnepelni a mártírok égi születésnapját, 

törekedjünk követni a mártírokat, ne akarjuk megelőzni őket, és ne gondoljuk, 

hogy jobb tanács az, hogy kerüljük el az igazságosság és a hit miatti 

szenvedéseket, melyeket ők nem kerültek el. Tehát azok, akik rosszakat 

gondolnak, és a fényűzésben hizlalják a szívüket, hátráljanak meg és 

szégyenkezzenek. Hallják meg, mit mondott később az Apostol: Mi hasznotok 

volt akkor abból, ami miatt most szégyenkeztek?
3
 

 

A hízelgők nagyobb veszedelem, mint az üldözők.  

Gonoszul és képtelen módon állítják Donatust Krisztus elé. 

5. Mi a folytatás? – Hátráljanak meg szégyenkezve, akik mondják nekem: „Jól 

van, jól van!” 

Az üldözőknek két fajtája van: a szidalmazók és a hízelgők. Nagyobb üldözés a 

hízelgő nyelve, mint a gyilkos keze, mert ezt a nyelvet az Írás kemencének 

mondja. 

Az üldözésről szólva mondta az Írás: Mint aranyat a kohóban megpróbálta őket, 

tudniillik a megölt mártírokat, és mint egészen elégő áldozatot fogadta el őket.
4
 

Halljad csak, hogy a hízelgő nyelve is ilyen: Miként megpróbálják 

olvasztótégelyben az ezüstöt, és kohóban az aranyat; úgy teszi próbára az 

                                         
1
Mt 16,17. 

2
Vö. Mt 16,16–23. 

3
Róm 6,21. 

4
Bölcs 3,6. 



 220 

embert a dicsérőnek szája.
1
 –Tűz ez is, és tűz az is, és neked mindkettőből épen 

kell kikerülnöd. Ha letör a dorgáló, akkor összetörtél a kemencében, mint az 

agyagedény; a szó megformált és azután jön a háborgatás próbája; ami 

megformálódott, annak ki kell égnie; ha jól formálták meg, a tűz azért jön, hogy 

megszilárdítsa. Ezért mondta szenvedésében: Kiszáradt mint a cserép az erőm,
2
 

mert a szenvedés és a háborgatás kemencéje erősebbé tette. 

Ugyanígy, ha hízelgő vagy dörgölőző dicsér, és hajlasz a szavára, olyan vagy, 

mint aki vásárolja az olajat, és nem viszed magaddal, mint az az öt balga szűz;
3
 

és a dicsérőid szája kemence lesz számodra, amelyben összetörsz. 

De ezt nem tudjuk elkerülni, be kell mennünk ezekbe a kemencékbe, hogy 

azután kijöjjünk belőlük: menjünk csak be a rosszak és gonoszok szidalmába, 

menjünk be a dörgölőzők hízelgésébe, de mindkettőből ki kell jönnünk. Kérve 

kérjük őt, akiről ezt mondták: Őrizze az Úr bemeneteledet és kimeneteledet,
4
 

hogy épen menj be, és ugyanígy épen tudj kijönni. 

Az Apostol ugyanis ezt mondja: Hűséges az Isten, aki erőtökön felül nem hagy 

megkísérteni. Íme, ez a bemeneteled. Nem azt mondta: nem engedi, hogy 

kísértés érjen, akit ugyanis nem ér kísértés, azt nem próbálják meg, aki pedig 

nem kerül próba alá, az nem jut előbbre. 

Mit kívánt tehát? Hűséges az Isten, aki erőtökön felül nem hagy megkísérteni. 

Hallottad a bemenetelt, most halld a kimenetelt: Hanem a kísértéssel együtt a 

kimenetelt is megadja, hogy elviselhessétek.
5
 

Tehát azok is azonnal hátráljanak meg szégyenkezve, akik mondják nekem: „Jól 

van, jól van!” – Mert miért engem dicsérnek? Istent dicsérjék! Ki vagyok én, 

hogy dicsérjenek? Vagy mit tettem én? Mim van, amit nem úgy kaptam? Ha úgy 

kaptad – mondja –, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna?
6
 

Hátráljanak meg tehát azonnal szégyenkezve, akik mondják nekem: „Jól van, jól 

van!” – Ilyen olajtól kövér ez eretnekek feje,
7
 amikor mondják: „Én vagyok, én 

vagyok!”, és mondják nekik: „Uram, te!” Megkapták azt, hogy „Jól van, jól 

van!”; ezt a jól van, jól van!t követték; vakoknak vak vezetői lettek.
8
 

Világos szavakkal éneklik ezt Donátusnak: Euge, euge, dux bone, dux 

praeclare, ’Jól van, jól van, jóságos vezér, kiváló vezér’! És ő nem mondta erre: 
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Hátráljanak meg tehát azonnal szégyenkezve, akik mondják nekem: „Jól van, jól 

van!”, helyre sem akarta őket igazítani, hogy Krisztusnak mondják: „Jóságos 

vezér, kiváló vezér”. 

Ezzel szemben az Apostol visszautasítva az emberek éljenzését, hogy valójában 

Krisztusban dicsérjék, nem akarta, hogy Krisztus helyett érje dicséret; amikor 

egyesek ezt mondták: Én Pálé vagyok!, az Úr szabadságában válaszolt nekik: 

Hát Pált feszítették értetek keresztre, vagy Pál nevében vagytok 

megkeresztelve?
1
 Tehát a mártírok a hízelgők üldözése közepette is ezt mondják 

: Hátráljanak meg tehát azonnal szégyenkezve, akik mondják nekem: „Jól van, 

jól van!” 

 

Krisztuséi vagyunk, mivel ő keresett és ő váltott meg minket 

6. [5. v.] És mi történik akkor, amikor ezek valamennyien meghátrálnak és 

megszégyenülnek, azok is, akik keresik az én lelkemet, azok is, akik rosszat 

gondolnak nekem, de azok is, akik kifordított és színlelt jó akarattal a 

nyelvükkel akarják puhítani a sebet, amit ütnek; mi történik akkor, amikor ezek 

is meghátráltak és megszégyenültek? 

Ujjonganak majd és örvendenek benned mind, akik keresnek téged. Más dolog 

Istent keresni, és más az embert keresni. Örvendjenek, akik téged keresnek. 

Tehát nem fognak örvendeni azok, akik magukat keresik, akiket már azelőtt 

kerestél, hogy ők kerestek volna téged. 

Az a bárány még nem kereste a pásztort, hanem elkóborolt a nyájtól; a pásztor 

pedig utána ment, kereste, és a vállán hozta vissza.
2
 Vajon megvet-e téged, ó 

magadat kereső bárány az, aki már akkor keresett, amikor te megvetetted és nem 

kerested őt? Kezdd tehát keresni őt, aki előbb keresett téged és a vállán hozott 

vissza. Tedd meg, amit mond: Az én juhaim hallják a hangomat és követnek 

engem.
3
 Ha tehát keresed őt, aki előbb keresett téged, az ő báránya lettél, és 

hallod a pásztorod hangját és követed őt, figyeld, milyennek mutatkozik, mit 

mutat meg a testéből, nehogy benne megtévedj, nehogy az Egyházban eltévedj, 

és nehogy valaki mondja neked: „Krisztus az, aki nem Krisztus”, vagy: „Egyház 

az, ami nem Egyház”. 

Sokan voltak ugyanis, aki azt mondták, hogy Krisztusnak nem volt teste, és 

Krisztus nem a saját testében támadt föl – ne kövesd ezek hangját. Annak a 

pásztornak a hangjára figyelj, aki testet öltött magára, hogy megkeresse az 
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elveszett testet. Föltámadott és mondta: Tapintsatok meg és lássátok, hogy a 

szellemnek nincs húsa és csontja, ahogy rajtam látjátok.
1
 

Megmutatkozott neked, az ő hangját kövesd, megmutatta az Egyházat is, senki 

meg ne tévesszen az Egyház nevében: A Krisztusnak szenvednie kellett – mondja 

–, és harmadnap föl kellett támadnia a halálból, és az ő nevében megtérést és 

bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek, Jeruzsálemen kezdve el.
2
 

Hallod a pásztorod hangját, ne kövesd idegenek hangját;
3
 és nem kell félned a 

tolvajtól, ha a pásztor hangját követed. Mikor követed őt? Akkor, ha senki 

embernek nem mondod a saját érdeméért: Jól van, jól van; akkor sem, ha 

elismerést hallasz, nehogy a bűnös olaja kenje meg a fejedet.
4
 

Ujjonganak majd és örvendenek benned mind, akik keresnek téged, és mondják. 

– Mit mondanak az ujjongók? Azt, hogy mindig magasztaltassék az Úr! Ezt 

mondják mind, akik ujjonganak és téged keresnek. 

Mit mondjanak? Azt, hogy mindig magasztaltassék az Úr, akik szeretik a te 

szabadításodat! Nem egyszerűen, hanem mindig magasztaltassék az Úr! 

Tévelyegtél, elfordultál tőle, ő hívott téged – magasztaltassék az Úr. Sugallta 

neked a bűnök megvallását; megvallottad és ő megbocsátott – magasztaltassék 

az Úr. Már igaz életet kezdtél, és úgy gondolom, igazságos, hogy téged is 

fölmagasztaljanak. Mert amikor téged mint tévelygőt hívott, magasztalni kellett 

az Urat; amikor neked, a bűnbánónak megbocsátotta a bűnöket, magasztalni 

kellett az Urat; most, amikor hallod a szavait és haladni kezdtél, megigazultál, 

az erények bizonyos fokát elérted, méltó, hogy egykor téged is magasztaljanak. 

Mondják: mindig magasztaltassék az Úr! 

Bűnös vagy – magasztaltassék, hogy hívjon; 

megvallod a bűneidet – magasztaltassék, hogy megbocsásson; 

állhatatos maradsz mindvégig – magasztaltassék, hogy megdicsőítsen. 

Tehát mindig magasztaltassék az Úr! 

Ezt mondják az igazak, ezt mondják, akik keresik őt. Aki ezt nem mondja, az 

nem keresi őt. Íme, magasztaltassék az Úr! Ujjongjanak majd és örvendjenek 

benned mind, akik keresik őt, és mondják: „Mindig magasztaltassék az Úr!”, 

akik szeretik az ő szabadítását. Szabadulásuk ugyanis nem önmaguktól, hanem 

tőle való. 
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A mi Urunk Istenünk szabadítása a mi üdvözítőnk, Urunk Jézus Krisztus; aki 

szereti az Üdvözítőt, az megvallja, hogy meggyógyították, aki pedig a 

gyógyítását megvallja, vallomást tesz arról, hogy beteg volt. 

Mondják tehát: „Mindig magasztaltassék az Úr!”, akik szeretik a te 

szabadításodat – nem a saját szabadításukat, mintha magukat üdvözítenék, nem 

is az emberi szabadítást, mintha emberek mentenék meg őket. Ne bízzatok – 

mondja –, a fejedelmekben és az embereik fiaiban, akikben nincsen szabadulás.
1
 

Miért van ez? Mert az Úré az üdvösség, és a te népeden a te áldásod.
2
 Tehát: 

Mindig magasztaltassék az Úr! Kik mondják ezt? Azok, akik szeretik a te 

szabadításodat. 

 

Isten az Úr, nem az ember 

7. [6. v.] Íme, magasztalják az Urat; téged soha, téged sehol? Őbenne van 

valami, bennem nincs semmi; ha pedig benne vagyok valami, akkor ő van, nem 

én. Tehát ki vagy te? – Én pedig szűkölködő és szegény vagyok. 

Ő gazdag, ő bővelkedik, ő nem szorul rá senkire. Íme, ez az én világosságom, 

íme, ez világosít meg engem, mert ezt kiáltom: Mert te világosítod meg az én 

mécsesemet, Uram, én Istenem, megvilágosítod az én sötétségemet.
3
 

Az Úr feloldja a megbéklyózottakat, az Úr fölegyenesíti az elnyomottakat, az Úr 

bölccsé teszi a vakokat, az Úr megőrzi a prozelitákat.
4
 

Tehát ki vagy te? – Én pedig szűkölködő és szegény vagyok. Mintha árva lennék, 

a lelkem olyan, mint egy elhagyott és magára maradott özvegyasszony: oltalmat 

keresek, gyöngeségemet mindig megvallom. Én pedig szűkölködő és szegény 

vagyok. Bocsánatot nyertek a bűneim, már kezdem követni Isten parancsolatait, 

de még szűkölködő és szegény vagyok. 

Miért szűkölködő és szegény még? – Mert tagjaimban más törvényt észlelek, és 

ez küzd értelmem törvénye ellen.
5
 

Miért szűkölködő és szegény? – Mert boldogok, akik éhezik és szomjazzák az 

igazságosságot.
6
 Még éhezem, még szomjazom: a jóllakottságomat késleltetik, 

nem kizárják. Én pedig szűkölködő és szegény vagyok; Isten, segíts meg engem. 

Amivel kezdte: Isten, figyelj az én segítésemre, ugyanazt mondja itt: Isten, segíts 

meg engem. Nagyon helyesen azt mondják, hogy Lázár neve ezt jelenti: 
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Megsegített; ő az a szűkölködő és szegény, akit Ábrahám ölére vittek;
1
 és Isten 

Egyházának előképe, mert az Egyháznak mindig meg kell vallania, hogy 

segítőre van szüksége. Ez az igazság, ez a jámborság. 

Mondtam az Úrnak, én Istenem vagy te. – Miért? Mert javaimra nem szorulsz 

rá.
2
 Ő nem szorul ránk, mi szorulunk őrá; ezért igazán Úr. Te ugyanis igazában 

nem vagy ura a szolgádnak, mindketten emberek vagytok, mindketten 

rászorultok Istenre. Ha ugyanis azt gondolod, hogy a szolgád rád szorul, hogy 

kenyeret adj neki, te is rászorulsz a szolgádra, hogy segítse a munkáidat; 

kölcsönösen egymásra vagytok utalva. Így tehát egyiketek se igazán úr, és nem 

is szolga valójában. Halljad az igazi Urat, akinek igazán szolgája vagy: 

Mondtam az Úrnak, én Istenem vagy te. Miért vagy te az Úr? Mert a javaimra 

nem szorulsz rá. Te pedig ki vagy? Én pedig szűkölködő és szegény vagyok. Íme, 

a szűkölködő és szegény; tápláljon Isten, emeljen föl Isten, segítsen meg Isten: 

Isten – mondja –, segíts meg engem. 

 

Isten útján mindig előbbre kell jutni 

8. Segítőm és szabadítóm vagy te; Uram, ne késlekedjél! –Te segítő és szabadító 

vagy: én segítségre szorulok, hát segíts, tövisek vesznek körül, szabadíts ki 

engem. A tövisek közül ugyanis nem szabadít ki senki, csak te. Különféle 

gondok szövevénye vesz körül minket, innen is, onnan is mintha tövisek és 

sövények tépnének, mert szűk úton járunk; az is lehet, hogy fennakadunk a 

sövényen, ezért mondjuk Istennek: Te vagy a szabadítóm! 

Aki megmutatta a keskeny utat,
3
 parancsba adta, hogy kövessük őt. Ez a szó 

állandóan hangozzék bennünk, testvérek. Bármilyen sokáig élünk itt, 

bármennyire előre jutottunk, senki ne mondja: „Ez nekem elég, én igaz ember 

vagyok!” Aki ezt mondaná, visszamarad az úton, nem jutott célba. Mert ahol 

mondaná: „Ez nekem elég”, ott letapad. 

Figyeld, az Apostolt, akinek nem volt elég; nézd csak, hogyan kér segítséget, 

amíg célba nem ér. Ezt mondja: Testvérek, nem gondolom, hogy máris 

magamhoz ragadtam,
4
 nehogy azt gondolják, hogy már magukhoz ragadták 

azok, akiknek ismét csak mondja: Aki tetszeleg tudásában, még nem értette meg, 

mi a helyes ismeret.
5
 Mit mond tehát? Azt, hogy testvérek, nem gondolom, hogy 

máris magamhoz ragadtam. Nem mintha már elértem volna, vagy már tökéletes 
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volnék;
1
 és ezután következik, hogy testvérek, nem gondolom, hogy máris 

magamhoz ragadtam. 

Ha még nem ragadta meg, akkor szűkölködő és szegény. Helyesen mondja: 

Isten segíts meg engem. De valamit megért, és mélyebben ért meg. Lássad csak, 

mit mond: Annak pedig, aki bennünk működő erővel mindent megtehet azon 

felül is, amit mi kérünk vagy megértünk.
2
 

Lássad tehát, hogy még nem ért célba, még nem ragadta meg. Mit mond tehát? 

Azt, hogy testvérek, nem gondolom, hogy máris magamhoz ragadtam. Nem 

mintha már elértem volna, vagy már tökéletes volnék de azt igen, hogy 

elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a 

kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.
3
 

Ő tehát fut, te leragadtál. Ő azt mondja, hogy még nem tökéletes, te meg a 

tökéletességgel dicsekszel! Szégyenüljenek meg, akik mondják neked: „Jól van! 

Jól van!” Közöttük te magad is meg fogsz szégyenülni, mert azt mondod 

magadnak: „Jól van! Jól van!” Aki ugyanis önmagát dicséri, azt mondja 

magának, „Jól van! Jól van!”; akit mások dicsérnek és ő helyesli, az nem visz 

magával olajat; kialszanak a fáklyák, és be fog zárulni az ajtó.
4
 

 

Az Úr hamarosan eljön 

9. Kedveseim, tehát ezeket tanította röviden ez a zsoltár a mártírok ünnepének 

tanulságából, hogy értsük meg: a mártírok testi háborgatást szenvedtek itt; 

nekünk, bármennyire békében élünk, lelki háborgatást kell szenvednünk. És 

botrányok között kell sóhajtoznia az Egyháznak, a konkoly és a pelyva között a 

gabonaszemeknek, amíg el nem jön az aratás, a szórólapát, amíg el nem jön a 

végső szétválasztás, és elkülönül a pelyva a szemtől és a gabonát a csűrbe 

gyűjtik.
5
 

Amíg ez megtörténik, kiáltsuk csak. Én pedig szűkölködő és szegény vagyok; 

Isten segíts meg engem. Segítőm és szabadítóm vagy te; Uram, ne késlekedjél! 

Mit jelent az, hogy ne késlekedjél? Mert sokan mondják: „Messze van még, 

hogy eljöjjön Krisztus.” Mit jelent tehát az, hogy ezt mondjuk: ne késlekedjél? 

Vajon eljön-e a meghatározott időpont előtt? Mit akar mondani ez a kívánság: 

ne késlekedjél? 

Azt jelenti, hogy én ne lássam késlekedésnek, hogy eljössz. Neked ugyanis 

hosszúnak látszik, de nem Istennek, mert őneki ezer esztendő olyan, mint egy 
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nap, vagy a virrasztás három hórája.
1
 De ha benned nincs türelem, akkor 

késlekedőnek fogod vélni; és mivel késlekedőnek véled, elhajolsz tőle, és 

hasonló leszel azokhoz, akik a pusztában elfáradtak, és elsietve a dolgot, olyan 

gyönyörűségeket kértek Istentől, melyeket ő a hazában tartogatott nekik; és 

mivel nem kapták meg útközben ezeket a gyönyörűségeket, melyek talán 

megrontották volna őket, zúgolódtak Isten ellen, és a szívükben visszatértek 

Egyiptomba;
2
 ahonnan testileg eltávolodtak, oda szívükkel visszatértek. 

Tehát te ne légy ilyen; ne légy ilyen, hanem féld az Úr szavát: aki mondja: 

Emlékezzetek Lót feleségére.
3
 Ő is útközben, miután már kiszabadult 

Szodomából, visszanézett; és ahol visszatekintett, ott maradt: sóbálvánnyá vált,
4
 

hogy megsózzon téged. Például adatott ugyanis neked, hogy neked legyen 

szíved, és ne maradj ostobán az úton. Figyeld a hátramaradót, és járj az úton; 

figyeld a visszatekintőt, és te az előtted lévőkre figyelj, mint Pál. 

Mit jelent az, hogy ne tekints hátra? Azt jelenti, hogy feledem, ami mögöttem 

van, mondja. Tehát törekedj a győzelmi pálma felé, mellyel egykor majd 

dicsekedhetsz. Mert ugyanaz az Apostol mondja: Készen vár az igazság 

győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos 

bíró.
5
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HETVENEDIK ZSOLTÁR (71.) 

Első beszéd (1–16.) 

Elmondta Hippóban 414-415-ben 

60/62 éves, 23-25 éves pap, 19/21 éves püspök 

 

 

Dávidé, Jonadab fiaié és azoké, akiket elsőként hurcoltak fogságba. 

 

1Tebenned reméltem, Uram, 

meg ne szégyenüljek örökké. 

2A te igazságosságodban szabadíts meg és ragadj ki engem; 

hajtsd hozzám füledet és szabadíts meg. 

3Légy az én oltalmazó Istenem, 

és megerősített hely, hogy megszabadíts, 

mert erősségem és menedékem vagy te. 

4Istenem, ragadj ki engem a bűnös kezéből; 

és a törvény ellen cselekvő és a gonosz kezéből. 

 

5Mert te vagy az én türelmem, Uram; 

Uram, reménységem ifjúságomtól fogva. 

6Rád támaszkodtam születésem óta; 

anyám méhétől fogva te vagy az én oltamazóm; 

énekem neked szól szüntelen. 

7Mintegy csodává lettem sokaknak; 

és te vagy az erős segítő. 

 

8Teljék meg az én szám dicsérettel, 

egész nap a te nagyszerűségeddel. 

9Ne vess el engem az öregség idején; 

ha majd elfogy az erőm, ne hagyj el engem. 

10Mivel ellenségeim mondták nekem, 

és akik őrizték a lelkemet, együtt tanácsokat tartottak, 

11mondván: „Isten elhagyta őt! 

Üldözzétek és fogjátok el őt, mert nincs, aki kiragadja.” 

 

12Isten, ne távolodjál el tőlem; 

Istenem, az én segítésemre tekints! 

13Szégyenüljenek meg és lankadjanak el, 

akik provokálják a lelkemet; 

zavar és szégyen azoknak, akik rosszat gondolnak nekem. 

14Én pedig mindig benned fogok remélni, 

és megtetézem minden dicséretedet. 
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15A szám hirdetni fogja igazságosságodat, 

egész nap a te üdvösségedet: 

mert nem ismerem a kereskedéseket. 

 

16Bemegyek majd az Úr hatalmasságába; 

Uram, egyedül a te igazságosságodra emlékezem. 

 
 

 

 

Isten ingyenes kegyelmére hívja fel a figyelmet a zsoltár 

1. A Szentírás minden könyvében Isten bennünket megszabadító kegyelme 

ajánlja magát nekünk, hogy mi kedvesek lehessünk Őelőtte. Erről énekel ebben 

a zsoltárban, amelyről vállaltam, hogy beszélek Szeretetremétóságtoknak. 

Legyen velünk az Úr, hogy szívvel méltón fogadjam a kegyelmet és úgy adjam 

tovább, ahogyan javatokra válik. 

Nagyon megindít ugyanis Isten szeretete és félelme; Isten félelme, mert 

igazságos; szeretete, mert irgalmas. 

Ki mondhatná neki: Mit tettél!
1
, ha elítélné a gonoszt? Tehát mekkora az ő 

irgalmassága, hogy megigazulttá teszi a gonoszt? Erről hallottunk az előbb 

olvasott Apostolban is, aki ugyanezt a kegyelmet annyira ajánlotta; ezen ajánlás 

miatt voltak ellenségei a zsidók, akik a Törvény betűjében bíztak és a saját 

igazságukat szerették és azzal hencegtek. Akikről mondja: Tanúságot teszek 

mellettük, hogy van bennük buzgóság Istenért, de hiányzik a kellő megértés.
2
 

S mintha kérdeznék: „Mit jelent a buzgóság Istenért kellő megértés nélkül?”, 

mindjárt hozzáteszi: Félreismerik az Istentől eredő megigazulást, és a 

magukéval próbálják behelyettesíteni, nem vetik alá magukat az Istentől 

származó megigazulásnak.
3
 A tettekkel dicsekszenek és elzárják maguktól a 

kegyelmet, és mintegy tévesen bízva az egészségükben elutasítják a gyógyszert. 

Az ilyenek ellen mondta az Úr is: Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a 

bűnösöket bűnbánatra; nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem azoknak, 

akiknek baja van.
4
 

Ez tehát az egész nagy tudomány, hogy az ember tudja, hogy önmagától semmi, 

és hogy bármi legyen is, Istentől van és Istenért van. Mert mid van, amit nem 

úgy kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna?
1
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Erre a kegyelemre hívta föl a figyelmet az Apostol, ezért lettek ellenségei a 

zsidók, akik a Törvény betűjével és a saját igazságukkal dicsekedtek. Tehát ezt a 

figyelmeztetést az olvasott leckében így mondja: Én ugyanis az utolsó vagyok az 

apostolok közt, és arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem az 

Isten egyházát.
2
 De megkönyörült rajtam – mondja –, mivel hitetlenségemben 

tudatlanul cselekedtem. Majd kicsit később: Igaz beszéd ez, és teljes hitelt 

érdemel: Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket, és 

közöttük én vagyok az első. 

Vajon előtte nem voltak bűnösök? Mit jelent az, hogy én vagyok az első? 

Azt jelenti, hogy mindenkit megelőz, de nem időben, hanem rosszaságban. De 

éppen azért nyertem irgalmat, hogy Jézus Krisztus először is rajtam mutassa 

meg végtelen türelmét, példaképül azoknak, akik a jövőben hisznek majd benne, 

és így eljutnak az örök életre,
3
 azaz, hogy minden önmaga miatt kétségbeesett 

bűnös és gonosz, akiben már az a gladiátori lelkület él, hogy megtesz bármit, 

amit csak akar, mert úgyis halálra ítélik, tekintsen Pál apostolra, akinek Isten 

annyi kegyetlenséget és rosszaságot megbocsátott, és elhagyva a kétségbeesést, 

térjen meg Istenhez. 

Ezt a kegyelmet ajánlja nekünk Isten ebben a zsoltárban is; figyeljük tehát és 

lássuk, így van-e, vagy talán én vélekedem másként. 

Ugyanis úgy vélem, hogy ez a gondolat van a zsoltárban, és ez hangzik szinte 

minden szótagjában, azaz erre hívja föl a figyelmet, Isten ingyenes kegyelmére, 

amely megszabadít bennünket, méltatlanokat, nem miattunk, hanem önmaga 

miatt; úgy, hogy ha nem ezt mondanám és nem adnám elő, bárki, közepes szívű 

ember, figyelmesen hallgatva a zsoltár szavait, értené ezt, és talán a szavak 

hatására, ha más volna is a szívében, megváltozna és olyanná válna, ami itt 

hangzik. 

Mit jelent ez? – Azt jelenti, hogy minden reményünket az Úrba vessük, és 

semmit ne várjunk magunktól mintegy a saját erőinktől; nehogy magunknak 

tulajdonítsuk azt, ami tőle van, és elveszítsük azt, amit kaptunk. 

 

A szülőknek Isten parancsolata alapján kell engedelmeskednünk.  

Engedetlenség miatt estünk fogságba. 

2. [1. v.] Ennek a zsoltárnak a címe, ahogyan a szemöldökgerenda felirata jelzi, 

hogy mi van a házban: Dávidé, Jonadab fiaié és azoké akiket elsőként hurcoltak 

fogságba 

                                                                                                             
11Kor 4,7. 
21Kor 15,9. 
31Tim 1,13.15–16. 



 230 

Jonadab egy ember volt, akiről Jeremiás próféta beszél nekünk, aki 

megparancsolta a fiainak, hogy ne igyanak bort, és ne a házukban, hanem 

sátorban lakjanak. Ők megtartották atyjuk parancsát, és ezzel áldást érdemeltek 

az Úrtól.
1
 

Ezt nem az Úr parancsolta nekik, hanem az atyjuk. De ők úgy fogadták, mintha 

Uruktól Istenüktől, jött volna; mert az Úr azt ugyan nem parancsolta, hogy ne 

igyanak bort és sátorban lakjanak, de azt az Úr parancsolta, hogy a fiak 

engedelmeskedjenek atyjuknak. 

Tehát a fiúnak akkor nem kell engedelmeskednie atyjának, ha az atya valamit 

Ura Istene ellenére parancsolna. Az atyának sem szabad haragudnia, ha Istent 

elébe helyezik. De ha az atya olyat parancsol, ami nincs Isten ellenére, úgy kell 

hallgatni, mint Istent, mert Isten megparancsolta az atya iránti engedelmességet. 

Tehát megáldotta Isten Jonadab fiait engedelmességükért, és engedetlen népe 

elé példának állította őket, a szemükre vetve, hogy miközben Jonadab fiai 

engedelmeskednek atyjuknak, ők nem engedelmeskednek Istenüknek. 

Amikor pedig ezt tette Jeremiás, azért tette Izrael népével, hogy készüljenek, 

mert fogságba viszik őket Babilonba, és ne álljanak ellen Isten akaratának, és ne 

reméljenek mást, csak azt, hogy fogságba viszik őket. 

Tehát láthatóan azért színesebb ennek a zsoltárnak a címe, mert amikor mondta, 

hogy Jonadab fiaié, hozzátette: és azoké, akiket elsőként hurcoltak fogságba. 

Nem azért, mert Jonadab fiait vitték fogságba, hanem mert a fogságba menők 

elé állította Jonadab fiait, mert engedelmeskedtek atyjuk parancsának; hogy 

értsék meg: azért mennek fogságba, mert ők nem engedelmeskedtek Istennek. 

Az is hozzájárul, hogy Jonadab neve annyi jelent hogy az 'Úr önkéntese'. 

Mit jelent az, hogy az 'Úr önkéntese'? – Azt jelenti, hogy 'Isten akaratának 

szívesen szolgáló'. 

Mit jelent az, hogy az 'Úr önkéntese'? – Azt jelenti, hogy bennem vannak, Isten, 

a fogadalmaid, melyeket teljesítek a dicséretedre.
2
 

Mit jelent az, hogy az 'Úr önkéntese'? – Azt jelenti, hogy szívesen áldozok 

Neked.
3
 

Ha ugyanis az apostoli fegyelem inti a rabszolgát, hogy ember urának ne 

kényszerből, hanem önként szolgáljon, és szíves szolgálatával a szívében 

felszabadítja magát, mennyivel inkább egész, és teljes, és szíves akarattal kell 

szolgálni Istennek, aki látja az akaratodat? 
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Mert ha a rabszolga nem szívből szolgál neked, láthatod a kezét, az arcát, a 

jelenlétét, a szívét azonban nem láthatod; az Apostol mégis ezt mondja nekik: 

Ne látszatra szolgáljatok.
1
 És mit jelent az, hogy ne látszatra? „Tehát mit fog 

látni az én uram, hogyan szolgálom, hogy mondod nekem: Ne látszatra 

szolgálva?”– hozzáteszi: Hanem mint Krisztus rabszolgái. Az ember úr nem lát, 

de az Úr Krisztus lát. Lélekből – mondja – jó akarattal.
2
 Ilyen volt Jonadab, azaz 

ezt jelenti a neve. 

Tehát kik azok, akik elsőként mennek fogságba? – Izrael fiai közül fogságba 

vittek egyeseket elsőként, másokat másodikként, másokat harmadikként, de 

azoknak, vagy azokról, akiket elsőként vittek el, ez a zsoltár nem szól; azaz 

versről versre átvizsgálva valami mást mond; nem azokról beszél, akiket valakik 

valamikor ellenségként Babilonba hurcoltak Jeruzsálemből. 

De mi mást mond a zsoltár, mint amit az Apostoltól hallottatok? Isten 

kegyelmére hívja föl a figyelmet; arra figyelmeztet, hogy mi magunktól semmi 

vagyunk; arra figyelmeztet, hogy ami vagyunk, az ő irgalmasságából vagyunk; 

ami magunkból vagyunk, attól rosszak vagyunk. 

Akkor miért foglyok? És miért a fogsággal ajánlja figyelmünkbe a szabadító 

kegyelmét? – Maga az Apostol tárja fel: A belső ember szerint az Isten 

törvényében lelem örömömet, de tagjaimban más törvényt észlelek, és ez küzd 

értelmem törvénye ellen, és a tagjaimban levő bűn törvényének rabjává tesz. 

Tehát van, amiért fogságba visznek. Tehát mire figyelmeztet ez a zsoltár? Arra, 

amivel az Apostol folytatja: Én nyomorult! Ki vált meg e halálra szánt testtől? 

Isten kegyelme Urunk, Jézus Krisztus által!
3
 

Tehát miért elsők? – Azért, mert megmondta, miért foglyok. Amennyire látom, 

ez is kiviláglik. Mert Jobnadab fiaihoz mérten minden engedetlenség vétkes. Az 

engedetlenség által estünk fogságba, mert maga Ádám is azzal vétett, hogy nem 

engedelmeskedett. Ugyanez az Apostol mondta, és igaz, hogy Ádámban 

mindnyájan meghalnak, akiben mind vétkeztek.
4
 

Az elsőket is méltán vitték fogságba: mert az első ember földből való, földi; a 

második ember a mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és 

amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. Ezért ahogy a földi ember 

képét hordoztuk, a mennyeinek a képét is fogjuk hordozni.
5
 

Az első ember foglyokká tett bennünket, a második ember kiszabadított a 

fogságból. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki 
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életre is kel.
1
 De Ádámban a testi születés által halnak meg, Krisztusban a szív 

hite által szabadulnak meg. 

Nem állt hatalmadban, hogy ne szülessél meg Ádámból; a hatalmadban áll, hogy 

higgyél Krisztusban. Tehát amennyire az első emberhez akarsz tartozni, annyira 

a fogsághoz tartozol. 

És mit jelent az, hogy tartozni akarsz? Vagy mi az hogy majd tartozol? – Már 

hozzá tartozol; kiáltsd csak: Ki szabadít meg e halálra szánt testtől?
2
 Halljuk 

tehát azt, aki ezt kiáltja. 

 

3. Isten, tebenned reméltem, Uram, meg ne szégyenüljek örökké. – Már 

megszégyenültem, de legalább ne örökké! Hogy ne szégyenült volna meg az, 

akinek ezt mondják: Mi hasznotok volt akkor abból, ami miatt most 

szégyenkeztek?
3
 

Mi történjék tehát azért, hogy meg ne szégyenüljünk örökké? – Járuljatok 

Hozzá és megvilágosultok és a ti arcotok nem fog pirulni.
4
 Megszégyenültetek 

Ádámban, távolodjatok el Ádámtól, járuljatok Krisztushoz és már nem fogtok 

megszégyenülni. Tebenned reméltem, Uram, nem fogok megszégyenülni örökké. 

Ha magamban megszégyenülök, tebenned meg ne szégyenüljek örökké. 

 

Isten igazságosságát, mellyel megigazultál, 

senkitől ne irigyeld 

4. [2. v.] A te igazságosságodban szabadíts meg és ragadj ki engem. – Ne az 

enyémben, hanem a tiédben, mert ha az enyémben, akkor azok közül való 

leszek, akikről ezt mondja: Félreismerik az Istentől eredő megigazulást, és a 

magukéval próbálják behelyettesíteni, nem vetik alá magukat az Istentől 

származó megigazulásnak.
5
 

Tehát a te igazságosságodban, nem az enyémben. Mert mit ér az enyém? 

Megelőzte a gonoszság. És ha igaz leszek, az a te igazságosságod lesz, mert a 

tőled kapott igazságosságtól leszek igazzá; és úgy lesz az enyém, hogy a tiéd, 

azaz tőled adatik nekem. Mert abban hiszek, aki a bűnöst igazzá teszi, hogy a 

hitem számíttassék be megigazulásomra.
6
 

Tehát így lesz az én igazságom: nem az én sajátom, nem magamtól ered, 

ahogyan azok gondolták, akik a betűvel dicsekedtek és megvetették a 

kegyelmet. Mert egy másik helyen mondja: Ítélj meg engem, Uram az én 
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igazságosságom szerint.
1
 Bizony nem a saját igazságosságával dicsekedett. De 

idézd csak nekem az Apostolt: Mid van, amit nem úgy kaptál?,
2
 és úgy beszélj a 

magad igazságosságáról, hogy ne feledd, hogy kaptad, és ne irigyeld azoktól 

akik megkapják. 

Mert az a farizeus is, mintha Istentől kapta volna, mondta: Hálát adok neked 

azért, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Hálát adok neked – helyes. 

Hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember – miért? Azért örülsz a jóságodnak, 

mert a másik rossz? Végül mit tett hozzá? – Gonoszok, rablók, házasságtörők, 

mint ez a vámos is. 

Ez már nem ujjongás, hanem sértés. Amaz pedig, a fogoly, a szemét sem merte 

az égre emelni, hanem verte a mellét és mondta: Irgalmazz nekem, Uram, 

bűnösnek!
3
 

Ezzel egyenértékű, ha elismered, hogy Istentől való, ami benned jó, hacsak nem 

hencegsz azzal szemben, aki még nem birtokolja ugyanazt a jóságot; de lehet, 

hogy ha megkapja, megelőz téget. 

Amikor ugyanis Saul még megkövezője volt Istvánnak,
4
 milyen sok 

kereszténynek volt üldözője! De miután megtért, felülmúlta mindazokat, akik 

előtte lettek keresztények. 

Tehát mondd, amit a zsoltárban is hallasz: Tebenned reméltem, Uram, meg ne 

szégyenüljek örökké. A te igazságosságodban szabadíts meg és ragadj ki engem; 

hajtsd hozzám füledet és szabadíts meg. 

Ez az alázatosság vallomása. Aki mondja: hajtsd hozzám, megvallja, hogy 

betegen fekszik az álló orvos előtt. és végül lásd, hogy a beteg beszél: hajtsd 

hozzám füledet és szabadíts meg. 

 

Belőled legyek erős, aki magamból gyönge voltam 

5. [3. v.] Légy az én oltalmazó Istenem. – Ne érjenek el az ellenség hajítódárdái, 

mert nem tudom megvédeni magamat. és ami ugyanazt jelenti, mint az 

oltalmazó, hozzátette: és megerősített hely, hogy megszabadíts. Légy számomra 

megerősített hely; te légy az én megerősített helyem. 

Miért van az, hogy menekültél előle, Ádám, és a paradicsom fái közé rejtőztél 

el? Miért van az, hogy féltél annak arcától, akinek eddig örülni szoktál?
5
 

Elmentél és elvesztél; fogságba estél, és íme meglátogatnak, és nem hagynak el. 
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Nézd csak, a kilencvenkilencet otthagyják a hegyekben és keresik az egy 

elveszettet, és amikor megtalálják, mondják: Halott volt, de újjáéledt, elveszett, 

de megkerült.
1
 

Nézd csak, maga Isten lett a menedékhelyed, akitől előbb menekülve féltél. 

Megerősített hely légy nekem – mondja –, hogy megszabadíts. Nem fogok 

megszabadulni, csak Tebenned; ha nem te leszel a nyugalmam, nem tudok 

meggyógyulni betegségemből. Emelj föl a földről, hadd feküdjem benned, hogy 

megerősített helyen kelhessek föl. 

Mi erősebb ennél a helynél? Ha erre a helyre menekülsz, mondd meg nekem, 

miféle ellenségektől rettegnél? Ki állítana csapdát és érne el hozzád? 

Valakiről mondják, hogy amikor arra vonult át a császár, a hegytetőről kiáltozta: 

„Nem rólad beszélek!” – Azt mondják, a császár rátekintett és mondta: „Én se 

terólad!” Gyalázta a császárt hadijelvényeivel és hatalmas seregével. Honnan? A 

megerősített helyről. Ha az biztonságban volt a magas helyen, hogyan ne volnál 

biztonságban te Abban, aki az eget és a földet alkotta? Légy az én oltalmazó 

Istenem, és megerősített hely, hogy megszabadíts, 

Én, ha más helyet választanék magamnak, nem szabadulhatok meg. Bizony, 

válassz magadnak, ó ember, jobban megerősített helyet, ha találsz. 

Nincs tehát hely, ahová menekülhetnél előle, csak őhozzá. Ha el akarod kerülni 

a haragvót, menekülj a kegyelmeshez. Mert erősségem és menedékem vagy te. 

Mit jelent az, hogy erősségem? – Azt jelenti, hogy általad vagyok erős, belőled 

vagyok erős. Mert erősségem és menedékem vagy te; hogy erős legyek belőled, 

ahogyan gyenge leszek magamban, hozzád menekülök. Mert erőssé tesz téged 

Krisztus kegyelme, és mozdíthatatlanná az ellenség minden kísértésével 

szemben. 

De itt van az emberi gyengeség is, itt van még az első fogság, itt a lélek 

törvényének ellentmondó törvény a tagokban, és a bűn törvényében fogságba 

akar vinni;
2
 a romlandó test még elnehezíti a lelket.

3
 Bármilyen erős légy is 

Isten kegyelméből, ameddig ezt a földi edényt hordozod, amelyben Isten kincse 

van, ettől a törékeny cserépedénytől is kissé félned kell.
4
 

Tehát erősségem te vagy, hogy erős legyek ebben a világban minden kísértéssel 

szemben. De ha sokan vannak és háborgatnak, a menedékem te vagy. Ezért 

vallom meg gyöngeségemet, hogy félénk legyek, mint a nyuszi, mert tele 
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vagyok tüskékkel, mint a sün. És egy másik zsoltárban mondja: A szikla a 

menedék a sünöknek és nyulaknak;
1
 a szikla pedig Krisztus volt.

2
 

 

Senki nem viselheti el a rossz dolgokat, ha Isten nem segíti 

6. [4. v.] Istenem, ragadj ki engem a bűnös kezéből. – Általában a bűnösökéből, 

akik között vesződik az, akit már ki fognak szabadítani a fogságból, aki már 

kiáltja: Én boldogtalan ember, ki szabadít meg a halálnak e testétől? Isten 

kegyelme Jézus Krisztus a mi Urunk által.
3
 

Belül van az ellenség, az a törvény a tagokban; kívül is vannak ellenségek, kihez 

kiáltasz? – Hozzá, akinek ezt kiáltották: Rejtett dolgaimtól szabadíts meg, Uram, 

és az idegenektől, könyörülj a te szolgádon.
4
 

Tehát, amikor mondja: Szabadíts meg, a belső betegségedről mondja, azaz a te 

gonoszságodról; az ejtett fogságba, amiatt tartozol az első emberhez, hogy az 

első foglyok közül kiálts. 

Miután megszabadultál a saját gonoszságodtól, figyelj mások gonoszságára is, 

akik között élned kell, amíg ez az élet véget nem ér. 

De meddig? – Nézd csak, számodra véget ér, de vajon véget ér-e az Egyház 

számára a világ vége előtt? Az az egy ember, Krisztus egysége kiáltja ezeket a 

szavakat. 

Szükséges tehát, hogy a sok hívő, akik már kiléptek ebből a testből, ott legyen 

abban a nyugalomban, amelyet Isten a hívő lelkeknek ad; de itt vannak még 

Krisztus tagjai, azokban, akik ebben az életben élnek, és akik még ezután fognak 

megszületni. 

Tehát a világ végéig itt lesz ez az ember, aki kiált, hogy szabadítsák meg a 

bűneitől és a lelke törvényével ellenkező, tagjaiban lévő törvénytől. Azután 

mások bűnei közül, amelyek között mindvégig élnie kell. 

De a bűnösöknek két fajtája van: egyesek megkapták a Törvényt, mások nem. 

Az összes pogányok nem kapták meg a Törvény, a zsidók és a keresztények 

mind megkapták. 

Tehát a bűnösök köznév, és vagy a Törvény megszegője, ha megkapta a 

Törvényt, vagy csak gonosz a Törvény nélkül, ha nem kapta meg a Törvényt. 

Mindkettőjükről beszél az Apostol és mondja: Akik a Törvény nélkül vétkeztek, a 

                                         
1Zsolt 103,18. 
2Vö. 1Kor 10,4. 
3Róm 7,24–25. 
4Zsolt 18,13–14. 



 236 

Törvény nélkül vesznek el; akik pedig a Törvényben vétkeztek, a Törvény által 

fognak elítéltetni.
1
 

Te pedig, aki a kettő között őrlődöl, mondd Istennek azt, amit a zsoltárban 

hallasz: Istenem, ragadj ki engem a bűnös kezéből. 

Miféle bűnöséből? – A törvény ellen cselekvő és a gonosz kezéből. Van ugyanis 

törvényszegő gonosz is; de nem minden gonosz szegi meg a Törvényt. Hanem 

minden törvényszegő gonosz, de nem minden gonosz törvényszegő. Ahol 

ugyanis nincs Törvény – mondja az Apostol –, ott nincs törvényszegés sem.
2
 

Akik tehát nem kapták meg a Törvényt, gonosznak mondhatók, de 

törvényszegőknek nem. Mindketten érdemeik szerint kerülnek ítéletre. De én, 

aki kegyelmed által szeretnék megszabadulni a fogságból, hozzád kiáltok: 

szabadíts ki engem a bűnös kezéből. 

Mit jelent az, hogy a kezéből? – Azt jelenti, hogy a hatalmából, nehogy 

miközben tombol, rávegyen az egyetértésre; nehogy miközben leselkedik, 

meggyőzzön a gonoszságról. A törvény ellen cselekvő és a gonosz kezéből. 

Válaszolj neki: Mit jelent az, hogy ki akarsz szabadulni a törvény ellen cselekvő 

és a gonosz kezéből? Ne érts vele egyet, hanem ha tombol, légy türelmes, viseld 

el. 

De ki képes tűrni, ha elhagy az, aki a megerősített hely volt? Miért mondom 

tehát: szabadíts meg a törvény ellen cselekvő és a gonosz kezéből? – Azért, mert 

magamban képtelen vagyok türelmes lenni, hanem csak tebenned, aki 

ajándékozod a türelmet. 

 

A mi reményünk és türelmünk Isten 

7. [5–6. v.] Ezután következik, hogy miért mondom ezt: Mert te vagy az én 

türelmem, Uram. Ha pedig türelmem, akkor az is, ami következik: Uram, 

reménységem ifjúságomtól fogva. 

Azért türelmem, mert reményem; vagy inkább azért reményem, mert a 

türelmem? 

A háborgatás – mondja az Apostol – munkálja a türelmet, a türelem a 

kipróbáltságot, a kipróbáltság a reményt, a remény pedig nem csal meg.
3
 

Méltán reméltem benned, Uram, meg ne szégyenüljek örökké.
4
 Uram, 

reménységem ifjúságomtól fogva. 

                                         
1Róm 2,12. 
2Róm 4,15. 
3Róm 5,3–5. 
4Zsolt 70,1. 
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Ifjúságodtól fogva Isten a te reményed? Nemde gyermekséged és 

kisgyermekséged óta? Bizony – mondja. Mert nézd csak a folytatást, nehogy azt 

gondold, hogy azért mondtam: reménységem ifjúságomtól fogva, mert nem volt 

Istenem gyermekkorom vagy kisgyermekkorom óta. Halljad a folytatást: Rád 

támaszkodtam születésem óta. Halljad csak tovább: anyám méhétől fogva te 

vagy az én oltamazóm. 

Tehát miért ifjúságomtól fogva, ha nem azért, mert akkor kezdtem remélni 

Benned? Előtte ugyanis nem reméltem Benned, ámbár te voltál az oltalmazóm, 

aki épségben elvezettél addig, amikor megtanultam benned remélni. 

Ifjúságomtól fogva azonban remélni kezdtem Benned, azóta, hogy 

fölfegyvereztél az ördöggel szemben, hogy seregedben harcra készen, 

fölfegyverkezve a hiteddel, szereteteddel, reményeddel és többi ajándékaiddal, 

megütközzem láthatatlan ellenségeiddel, és halljam az Apostoltól: Nem a vér és 

a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a 

sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen.
1
 

Tehát ifjú az, aki ezek ellen küzd; de bármilyen fiatal, elesik, ha nem az a 

reménye, akihez kiált: Uram, reménységem ifjúságomtól fogva. 

 

Soha ne feledkezzél meg Isten megszabadító kegyelméről 

8. Énekem neked szól szüntelen. – Vajon amiatt, hogy Benned kezdtem remélni 

egészen mostanáig? Sőt, szüntelen. 

Mit jelent az hogy szüntelen? – Azt jelenti, hogy nem csak a hit idején, hanem a 

remény idején is. Amíg e testben vándorként élünk, távol járunk az Úrtól; a 

hitben élünk, a szemlélet még nem osztályrészünk;
2
 de eljön az idő, amikor látni 

fogjuk azt, amit látatlanul hittünk; mivel pedig látjuk, amit hittünk, örülni 

fogunk; a gonoszok pedig, látva amit nem hittek el, megszégyenülnek. 

Akkor jön el az a valóság, ami most remény. A remény pedig, amit látunk, nem 

remény. Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, türelmesen várakozzunk.
3
 Most 

tehát nyögsz, most mendékhelyre futsz, hogy megmenekülj; most 

betegségedben kéred az orvost; de mi lesz akkor, ha majd megkapod a tökéletes 

egészséget? Mi lesz akkor, ha majd egyenlő leszel Isten angyalaival?
4
 Akkor 

talán elfelejted ezt a kegyelmet, amellyel megszabadultál? Távol legyen! 

Énekem neked szól szüntelen. 

                                         
1Ef 6,12. 
2Vö. 2Kor 5,6–7. 
3Vö. Róm 8,24. 
4Vö. Mt 22,30. 
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Nem szabad ellankadni a keskeny úton 

9. [7. v.] Mintegy csodává lettem sokaknak. – Most pedig, a remény idejében, a 

sóhajtozás idejében, a megaláztatás idejében, a megbéklyózottak jajszava 

idejében, mi történik itt? Mintegy csodává lettem sokaknak. 

Miért mintegy csodává? Miért sértegetnek, akik csodának gondolnak? – Azért, 

mert hiszem, amit nem látok. Azok pedig, akik abban boldogok, amit látnak, 

ujjonganak az italban, a fényűzésben, a paráznaságban, a kapzsiságban, a 

gazdagságban, rablásokban, világi méltóságokban, a vályogfal fehérségében – 

ezekben ujjonganak. Én pedig más úton járok, megvetem a jelenvalókat és félek 

a világ szerencséjétől is, és nincs máshol biztonságom, csak Isten ígéreteiben. 

Ők pedig: Együnk és igyunk, mert holnap meghalunk!
1
 

Mit is mondasz? Ismételd csak meg! 

Együnk és igyunk! – mondja. 

Tedd csak! De mit mondtál utána? 

Azt, hogy mert holnap meghalunk. 

Főként azzal félemlítettél meg, amit utána mondtál, nehogy egyetértsek veled. 

Mert holnap meghalunk – mondtad, és ezt megelőzte az Együnk és igyunk! 

Mikor ugyanis azt mondtad: Együnk és igyunk, hozzátetted: mert holnap 

meghalunk. 

Ezzel szemben halljad tőlem: „Inkább böjtöljünk és imádkozzunk, mert holnap 

meghalunk.” Ezt a keskeny és szűk utat járva lettem sokaknak szinte csodává; 

de te vagy az erős segítő. Légy velem, Uram Jézus, aki mondod nekem: „Ne 

lankadj el a keskeny úton; és előbb jártam rajta, én magam vagyok az út;
2
 én 

vezetlek, magamba vezetlek, magamhoz vezetlek.” Tehát, jóllehet csodává 

lettem sokak számára, mégsem fogok félni, mert te vagy az erős segítő. 

 

10. [8. v.] Teljék meg a szám dicsérettel, hogy himnusszal mondjam el 

dicsőségedet; egész nap a te nagyszerűségeddel. 

Mit jelent az, hogy egész nap? – Azt jelenti, hogy szünet nélkül. 

Kedvező körülmények között, mert vigasztalsz; 

nehézségek között, mert jobbítasz; 

mielőtt létezem, mert megalkottál; 

amikor létezem, mert üdvösséget adtál, 

amikor vétkeztem, mert elnézted, 

amikor megtérek, mert meghallgattál, 

amikor kitartok, mert megkoronáztál. 

                                         
11Kor 15,32. 
2Vö. Jn 14,6. 
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Bizony, így teljék meg az én szám dicsérettel, hogy himnusszal mondjam el 

dicsőségedet; egész nap a te nagyszerűségeddel. 

 

Ahová előre ment a Fő, oda fogják követni a tagok 

11. [9. v.] Ne vess el engem az öregség idején. – Én reményem ifjúságomtól 

fogva ne vess el engem az öregség idején. 

Mit jelent az öregség ideje? – Azt jelenti, hogy ha majd elfogy az erőm, ne 

hagyj el engem. 

Itt Isten válaszol neked: Márpedig el fog fogyni az erőd, hogy az enyém 

maradjon meg benned, hogy elmondd az Apostollal: Amikor gyönge vagyok, 

akkor vagyok erős.
1
 Ne félj, nem foglak elvetni a gyöngeségben, ebben az 

öregségben. Vajon a te Urad nem gyöngült el a kereszten? Nemde előtte, mint 

semmire sem képes ember előtt, akit elfogtak és elnyomtak, a nagyon erősek, a 

kövér bikák a fejüket csóválták és mondogatták: Ha Isten Fia, szálljon le a 

keresztről?
2
 

Vajon ő, mert elgyengült, magára hagyatott; aki inkább nem szállt le a 

keresztről, nem azért, hogy ne mutassa meg az erejét, hanem hogy úgy lássák, 

enged a sértegetőinek? Mit tanít neked a fán függve, aki nem akart leszállni, ha 

nem a türelmet a sértegetők között, ha nem azt, hogy Istenedben légy erős? 

Talán az ő nevében mondják neked: Mintegy csodává lettem sokaknak; és te 

vagy az erős segítő; az ő nevében a gyengeség szerint, nem hatalom szerint; 

aszerint, hogy bennünket magává változtatott át, nem aszerint, hogy ő maga 

alászállt. Mert sokak számára csodává lett. 

És talán ez volt az ő öregsége, mert nem véletlenül a régiség alapján nevezik 

öregségnek, és mondja az Apostol: A mi régi emberünk vele együtt keresztre lett 

feszítve.
3
 Ha a mi régi emberünk volt ott, akkor az öregség volt ott; mivel régi, 

azért öregség. 

Azonban, mivel igaz: Megújul, mint a sasé, ifjúságod,
4
 ő harmadnapon 

feltámadott, és feltámadást ígér a világ végén. A fő már előre ment, a tagok 

követni fogják. Miért félsz, hogy ne hagyjon el, ne vessen el az öregség idején, 

amikor majd elfogy az erőd? Sőt, akkor lesz benned az ő ereje, amikor elfogy a 

tiéd. 

                                         
12Kor 12,10. 
2Mt 27,39–40. 
3Róm 6,6. 
4Zsolt 102,5. 



 240 

Isten valóban elhagyta Krisztust? 

12. [10–11. v.] Miért mondom ezt? – Azért, mert ellenségeim mondták nekem, 

és akik őrizték a lelkemet, együtt tanácsokat tartottak, mondván: „Isten elhagyta 

őt! Üldözzétek és fogjátok el őt, mert nincs, aki kiragadja.” 

Ezt Krisztusról mondták; ugyanis Ő, aki az istenség nagy hatalmával, mely 

szerint egyenlő az Atyával, halottakat támasztott föl, ellenségei kezei között 

hirtelen gyöngévé lett és mint tehetetlent elfogták. Hogyan fogták el, ha nem 

úgy, hogy előbb mondták a szívükben: Isten elhagyta őt! 

Honnan ez a hang a kereszten: Istenem, Istenem miért hagytál el engem?
1
 Tehát 

Isten elhagyta Krisztust, amikor Isten Krisztusban békéltetette meg magával a 

világot,
2
 amikor Krisztus is Isten, test szerint ugyan a zsidók közül való, de 

mindenek fölött áldott Isten mindörökké?
3
 Elhagyta őt Isten? 

Szó se róla! Hanem a mi régiségünkben volt ez a hang, mivel a mi régi 

emberünket vele együtt feszítették meg, és a mi régiségünkből vette magára a 

testet, mert Mária Ádámtól való volt. 

Tehát amit ők gondoltak, azt mondta a keresztről: Miért hagytál el engem?
4
 

Miért gondolnak ezek engem elhagyottnak rosszaságukban? 

Mit jelent az, hogy elhagyottnak gondolnak rosszaságukban? – Azt jelenti, hogy 

ha tudták volna, soha nem feszítették volna keresztre az Urat.
5
 Üldözzétek és 

fogjátok el őt. 

Kicsit közvetlenebbül értsük ezt testvérek Krisztus tagjaitól, és a saját hangunkat 

ismerjük fel ezekben a szavakban; mert neki is voltak ilyen szavai a mi 

nevünkben, nem a maga hatalmából, hanem abból, ami miattunk lett, nem 

aszerint ami volt Ő, aki megteremtett minket. 

 

13. [12. v.] Uram, Istenem, ne távolodjál el tőlem. Isten, ne távolodjál el tőlem. 

– Így is lesz, egyáltalán nem távolodik el. Mert közel van az Úr azokhoz, akik 

összetörték a szívet.
6
 Istenem, az én segítésemre tekints! 

                                         
1Zsolt 21,2. 
2Vö. 2Kor 5,19. 
3Vö. Róm 9,5. 
4Mt 27,46. 
5Vö. 1Kor 2,8. 
6Zsolt 33,19. 
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A háborgatások idején ne lázadozz Isten ellen. 

Az ellenségeken könyörülni kell és imádkozni kell értük. 

14. [13. v.] Szégyenüljenek meg és lankadjanak el, akik provokálják a lelkemet. 

Mit kívánt? – Azt, hogy Szégyenüljenek meg és lankadjanak el. 

Miért kívánta? – Azért, mert provokálták a lelkét. 

Mit jelent az, hogy provokálják a lelkemet? – Azt jelenti, hogy vitázni akarnak 

vele. Ha ez így van, akkor óvakodjunk a lelkünket provokálóktól. 

Mit jelent az, hogy provokálják a lelkemet? – Először arra ingerelnek, hogy 

legyünk ellenállók Istennel szemben, hogy rosszaságunkban utáljuk Istent. 

Amikor ugyanis egyenes vagy, ugye kívánod, hogy legyen jó hozzád Izrael 

Istene, aki jó az egyenes szívűekhez?
1
 

Mikor nem vagy egyenes? Akarod hallani? – Amikor a jóban, amit teszel, 

tetszik neked Isten; a rosszban pedig, amit szenvedsz, Isten nem tetszik neked. 

Lássátok csak testvérek, mit mondok, és legyetek óvatosak a lelketeket 

provokálókkal. Ugyanis mindazok, akik azon ügyködnek, hogy a nehézségekben 

és háborgatásokban kifáradjatok, azon vannak, hogy abban, amit elszenvedtek, 

utáljátok Istent, és elhagyja a szátokat: „Ez meg mi? Mit tettem?” 

Tehát attól, hogy semmi rosszat nem tettél, igaz vagy, ő meg igaztalan? 

„Bűnös vagyok – mondod –, nem mondom magamat igaznak. De mi az, hogy 

bűnös? Vagyok én olyan, mint az, akinek jól megy a dolga? Amilyen Gaius 

Seius? Én ismerem a rosszaságát, én tudok a gazságairól, amiktől, bár bűnös 

vagyok, én távol állok; és mégis látom, hogy ő minden jóban virul, én meg 

annyit szenvedek! Tehát nem azért mondom: »Isten, mit tettem neked?«, mert 

semmi rosszat nem tettem, hanem mert nem tettem annyit, amiért ezek 

szenvedését érdemeltem.” 

Újra csak te igaz vagy, ő meg igaztalan? Ébredj, te nyomorult, provokálták a 

lelkedet! 

Erre azt mondja: „Én nem mondtam igaznak magamat!” 

Tehát mit mondasz? – Azt, hogy bűnös vagyok, de nem követtem el annyi bűnt, 

hogy ennyit kelljen szenvednem. Tehát nem azt mondod Istennek: „Én igaz 

vagyok, de te igaztalan vagy”, hanem: „Én igaztalan vagyok, de te igaztalanabb 

vagy nálam.” 

Íme, provokálták a lelkedet, íme már hadat visel a lelked. 

                                         
1Vö. Zsolt 72,2. 
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Miért? Ki ellen? – A te lelked Isten ellen; a teremtmény az ellen, aki 

megteremtette. Azaz, mivel ellene kiabálsz, hálátlan vagy. Térj hát vissza 

gyengeséged megvallásához; esdekelve kérd az orvos kezét. Ne tartsd 

boldognak azokat, akik egy ideig virulnak. Téged fenyítenek, őt kímélik; talán 

neked, a fenyített és megnevelt fiúnak örökséget tartogatnak. 

Térj hát vissza, térj vissza, törvényszegő a szívhez;
1
 ne provokálják a lelkedet. 

Sokkal hatalmasabb nálad, akivel háborút kezdtél. Minél nagyobb köveket 

hajigálsz az ég felé, annál nagyobb romlás temet maga alá. Inkább térj vissza, 

ismerd meg magadat. Isten az, akit utálsz, szégyelld magad, magadat utáld. 

Semmi jót nem tennél, ha ő nem volna jó; és semmit nem szenvednél, ha ő nem 

volna igazságos. 

Ébredj föl hát e hangra: Az Úr adta, az Úr elvette, amint az Úrnak tetszett, úgy 

történt, legyen áldott az Úr neve.
2
 Igaztalanok voltak azok, akik egészségesen 

ültek a bűzlő Jób mellett;
3
 és mégis őt ostorozzák, akit később befogadnak és 

kímélik a később bűnhődőket.  

Tehát mindaz, ami háborgatásodra, ami sértegetésedre történik, ne provokálja a 

lelkedet; ne provokáljon ne csupán Isten ellen, hanem azok ellen sem, akik 

ezeket művelik veled. Mert ha őket gyűlölöd, ellenük is provokációt kapott a 

lelked. Tehát Neki adj hálát, ezekért meg imádkozzál. 

Lehet ugyanis, hogy ez is értük szóló imádság, amit hallottál: Szégyenüljenek 

meg és lankadjanak el lelkem ellenségei. 

Szégyenüljenek meg és lankadjanak el, mert sokat tételeznek föl a maguk 

igazságosságáról, tehát szégyenüljenek meg. Javukra válik, ha megismerik a 

bűneiket, amiért megszégyenülnek és ellankadnak, mert rosszul reméltek a 

maguk erejében, És az ellankadtak mondják: Amikor gyenge vagyok, akkor 

vagyok erős;
4
 és maguk az ellankadtak mondják: Ne vess el engem az öregség 

idején. 

Tehát jót kívánt nekik, hogy szégyenüljenek meg rosszaságuk miatt, és 

lankadjanak el perverz erőikben, és akkor már megszégyenülten és ellankadtan 

keressék azt, aki megvilágosítja őket szégyenükben és felüdíti őket 

ellankadásukban. 

Ezután lásd a folytatást: Zavar és szégyen borítsa azokat, akik rosszat gondolnak 

nekem. – Zavar és szégyen; zavar a rossz lelkiismeret miatt, szégyen a 

szerénység miatt. Ez történjék velük és jók lesznek. 

                                         
1Vö. Iz 46,8. 
2Jób 1,21. 
3Vö. Jób 2,13. 
42Kor 12,10. 
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Ne gondold, hogy tombol; bárcsak meghallgatnák! István sem tombolt, amikor 

lángoló szájjal e szavakkal támadt: Keménynyakúak, körülmetéletlen szívűek és 

fülűek, mindig ellenálltatok a Szentléleknek.
1
 Mennyire haragra lobbant, milyen 

heves az ellenségekkel szemben! Azt gondolhatod, hogy provokálták a lelkét. És 

nem! Üdvösségüket kereste, tomboló őrjöngőket kötözött meg a szavaival. 

Mert nézd csak, a lelkét nem provokálták nem csak Isten ellen, hanem maguk 

ellen sem: Uram, Jézus, vedd magadhoz a lelkemet! – mondja.
2
 Nem utálta 

Jézust amiatt, hogy igéjéért kövezést szenvedett, tehát nem provokálták a lelkét 

Isten ellen. Ugyanígy mondta: Uram, ne ródd föl nekik ezt a bűnt;
3
 tehát nem 

provokálták a lelkét ellenségeivel szemben sem. 

Zavar és szégyen azokat, akik rosszat gondolnak nekem. Mert ezt keresik mind, 

akik háborgatnak engem, rosszat akarnak nekem. 

Milyen rosszat akart az az asszony is, amikor lázított: Mondj valami Isten ellen 

és halj meg!
4
 És Tóbiás felesége is, aki mondta a férjének: Hol vannak 

igazságosságaid?
5
 Azért mondta, hogy Tóbiás utálja meg Istent, aki 

megvakította őt, és mivel utálja, provokálódjék a lelke. 

 

Dicsérd teremtő és szabadító Istenedet 

15. [14. v.] Ha tehát senki nem akar háborgatva meggyőzni, senki nem csikarja 

ki belőled, hogy utáld Istent azokért, amiket szenvedsz, vagy hogy gyűlöld az 

embereket, akik miatt szenvedsz, nem éri provokáció a lelkedet; akkor 

biztonsággal mondd, ami következik: 

Én pedig mindig benned fogok remélni, 

és megtetézem minden dicséretedet. 

Mit jelent ez? Meg kell, hogy indítson: megtetézem minden dicséretedet. 

Tökéletesebbé fogja tenni Isten dicséretét? Van valamim, amit hozzá lehet adni? 

Ha már teljes az ő dicsérete, te mivel akarod megtetézni? 

Dicsérik Istent minden jó tettében, minden teremtményében, a dolgok 

elrendezésében, a századok irányításában és kormányzásában; az idők 

rendjében, az ég magasságában; a föld termékenységében, a körülötte lévő 

tengerben, a mindenfelé születő teremtményekben, az emberek fiaiban is; a 

törvényadásban, az egyiptomi rabszolgaságból való szabadulásukban, és minden 

egyéb csodatételedben; egy valamiben nem dicsérik még: abban, hogy a testet 

feltámasztja az örök életre. Tehát ez lenne a dicséret megtetézése a mi Urunk 
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Jézus Krisztus feltámadása által, hogy itt az ő hangját értsük, minden eddigi 

dicséret fölött; ha ezt jól értettük. 

Te, aki talán bűnös vagy, aki félsz, hogy provokálják a lelkedet, aki csak abban 

az egyben remélsz, hogy kiszabadulsz abból az első fogságból, aki nem bízol a 

magad igazságosságában, hanem abban a kegyelemben bízol, amelyet ez a 

zsoltár ajánl, mit adhatsz hozzá Isten minden dicséretéhez? 

Hozzáadok – mondja. 

Lássuk csak, mit ad hozzá? 

Teljes lehet a dicséreted, és látszólag semmi sem hiányzik belőle, mivel semmi 

sem hiányoznék, ha elkárhoztadnád az összes gonoszt. Mert Istennek nem kis 

dicsérete lenne az igazságosság, amellyel elkárhoznak a gonoszok; nagy dicséret 

lenne. 

Megteremtetted az embert, szabad akaratot adtál neki, elhelyezted a 

Paradicsomban, parancsot adtál neki, előre megmondtad neki a legigazságosabb 

halált, ha megszegi parancsodat; mindent megtettél, senki nem kívánhat tőled 

többet. 

Vétett; az emberi nem bűnösöktől áradó bűnösök tömegévé vált,
1
 ki mondhatná 

neked, ha a gonoszság e tömegét elkárhoztatnád: „Igaztalanul cselekedtél!”? 

Teljesen igazságos volnál, és minden a dicséretedre szolgálna; de mivel 

megigazulttá téve a gonoszt a bűnöst is megszabadítottad, megtetézem minden 

dicséretedet. 

 

Jó és balsorsban egyaránt dicsérd Istent 

16. [15. v.] A szám hirdetni fogja igazságosságodat, nem az enyémet. Ezért 

tetézem meg minden dicséretedet, mert az is, hogy igaz vagyok, ha igaz vagyok, 

a te igazságod bennem, nem az enyém; mert te teszed igazzá a gonoszt.
2
 

A szám hirdetni fogja igazságosságodat, egész nap a te üdvösségedet. 

Mit jelent az, hogy a te üdvösségedet? – Azt jelenti, hogy az Úré az üdvösség.
3
 

Senki ne követelje magának, hogy önagát üdvözíti; az Úré az üdvösség. Senki 

nem üdvözíti önmagát; az Úré az üdvösség, hiábavaló az ember üdvössége.
4
 

Egész nap a te üdvösségedet: minden időben. 

Valami nehézséged van – hirdesd az Úr üdvösségét; 

valamid sikerült – hirdesd az Úr üdvösségét. 
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Ne hirdesd jó sorodban és hallgass el a nehézségek közepette, különben nem 

valósul meg, amit mondott: egész nap. 

A nap ugyanis az éjszakájával együtt egész. Vajon, amikor azt mondjuk például, 

hogy eltelt harminc nap, az éjszakákat is mondjuk? Nemde a nap szóba 

beleértjük az éjszakákat is? 

Mint mond a Teremtés könyvében? – Este lett és reggel, első nap.
1
 Tehát a nap 

az éjszakájával együtt egész; az éjszaka a nappalnak szolgál, nem a nappal az 

éjszakának. 

Amit a halandó testben teszel, annak az igazságosságnak kell szolgálnia, amit 

Isten parancsára teszel, ne a test javára történjék, nehogy a nappal szolgáljon az 

éjszakának. 

Tehát egész nap mondd Isten dicséretét, tudniillik kedvező és kedvezőtlen 

körülmények között egyformán; a kedvezők között mintegy nappal, a 

kedvezőtlenek között mintegy éjszaka idején, de egész nap mondd Isten 

dicséretét, hogy ne hiába énekeld: Áldom én az Urat minden időben, az ő 

dicsérete mindenkor a számban.
2
 

Amikor egészségesek voltak a fiai, a jószága, a családja, Jób dicsérte Istent 

mintegy nappal; jöttek a károk, veszteségek érték, elveszett, amit őrzött, 

meghaltak, akiknek tartogatta, mindez mintegy éjnek idején. 

De nézd csak az egész nap dicsérőt. 

Vajon a nappal után, amelyben örvendett, mivel vége lett a jólétének, mintha 

lenyugodott volna a nap, abbahagyta Isten dicséretét? Nemde nappal vot a 

szívében, ahonnan ragyogott: Az Úr adta, az Úr elvette, amint az Úrnak tetszett, 

úgy történt, legyen áldott az Úr neve?
3
 

És ekkor még mintha csak esteledett volna, jött a sötét éjszaka, a mélyebb 

sötétség, a testi fájdalom, a férgek bűze; bűzében sem hallgatott el Isten 

dicséretével az éjszakában kifelé az, aki belül nappalban ujjongott. Mert 

feleségének, aki káromlásra biztatta, és provokálta a lelkét, a rosszat 

tanácsolónak, mint éjszakai árnynak mondja: Úgy szóltál, mint az ostoba 

asszonyok egyike. Valóban az éjszaka leánya! Ha a jókat elfogadtuk Isten 

kezéből, a rosszakat miért ne viselnénk el?
4
 Nappal dicsértünk, az éjszakában 

elhallgatunk? 

Egész nap, azaz az éjszakájával együtt a te üdvösségedet. 
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Nem kell eleve elvetni a mesterségeket és kereskedelmet 

17. Mert nem ismerem a kereskedéseket. Azért egész nap a te üdvösségedet, 

mert nem ismerem a kereskedéseket. 

Mik ezek a kereskedések? Hallják meg a kereskedők és változtassák meg az 

életüket, és ha voltak, már ne legyenek kereskedők; ne is tudják, mik voltak, 

felejtsék el; végül ne igazolják, ne dicsérjék, ítéljék el, kárhoztassák, 

változzanak meg – ha bűn a kereskedelem. 

Mert te kereskedő, nem tudom milyen nyereségvágyból, ha kárt szenvedsz, 

káromkodni fogsz; és nem lesz igaz benned, ami mondatott: Egész nap a te 

dicséretedet. 

Amikor pedig az árúd áráért nem csak hazudsz, hanem hamisan is esküszöl, 

hogyan lesz a szádban egész nap Isten dicsérete? Ha keresztény vagy, a te 

szádból is káromolják Isten nevét,
1
 amikor mondják: „Íme, ilyenek a 

keresztények!” 

Tehát ha amiatt mondja egész nap Isten dicséretét, mert nem ismeri a 

kereskedéseket, javuljanak meg a keresztények és ne kereskedjenek. 

De mondja nekem a kereskedő: „Íme, én messziről szállítom az árut olyan 

helyekre, ahol nincs, amit én hozok. Miből éljek? A munkám bérét kérem, 

amikor drágábban adom, mint ahogy vettem. Miből éljek, mikor meg van írva: 

Méltó a munkás a maga bérére.
2
“ 

De hazugságról, hamis esküről van szó! 

„Ez az én víciumum, nem a kereskedelemé; e vícium nélkül, ha akarnám sem 

tudnék dogozni. Tehát nem terhelem rá a bűnt az üzletre, de ha hazudok, én 

hazudok, nem az üzlet. Mondhatnám: »Ennyiért vettem, de ennyiért adom, ha 

tetszik, vedd meg.« Ezt az igazságot hallva a vevő nem állna el a vételtől, sőt, 

mind összeszaladnának, mert inkább a megbízhatóságot, mint az árat szeretik.” 

„Tehát – mondja – arra ints, hogy ne hazudjam, ne szegjek eskűt, és ne azt, hogy 

hagyjam ott az üzletet amelyből élek. Mert hova hívsz, amikor eltanácsolsz a 

kereskedelemtől? Talán valamilyen mesterségre? 

Cipész leszek, sarukat fogok készíteni az embereknek. Nem hazugok a cipészek 

is? Nem esküszegők ők is? 

Nemde ha valaki sarut rendel náluk, de valaki mástól megkapják az árát, 

abbahagyják amit csináltak és vállalják, hogy ennek elkészítik és becsapják azt, 

akinek megígérték, hogy gyorsan teljesítik a rendelést? Ugye gyakran mondják: 

»Ma megcsinálom, ma készen lesz«? Tehát a cipészek is nem követnek el annyi 
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csalást? Megteszik ezeket, mondják ezeket, de ők maguk a rosszak, nem a 

mesterség, amit űznek. 

Tehát ezek az Istent nem félő rossz mesterek mind vagy a nyereségért, vagy a 

kártól való félelemből, vagy ínségből hazudnak, szegnek esküt; nincs bennük 

Isten állandó dicsérete. 

Tehát hogyan beszélsz le a kereskedelemről? Legyek földműves, és zúgolódjak 

a mennydörgő Isten ellen, vagy a jégesőtől félve jóshoz forduljak, kérdezve, mit 

tegyek az ég ellen; hogy kívánjam a szegény éhségét, hogy eladhassam a 

raktározott termést? Erre buzdítasz? De ezt nem teszik a jó földművesek – 

mondod. 

A jó kereskedők sem teszik. 

Akkor az is rossz, ha valakinek gyermekei vannak, mert ha fáj a fejük, a rossz és 

hitetlen anyák varázsló kötéseket és ráolvasásokat keresnek? 

Ezek az emberek, nem a dolgok bűnei. 

Ezt a kereskedő is mondhatja nekem. 

Keresd tehát, Püspök, hogyan értsd a kereskedéseket, amelyeket a zsoltárban 

olvastál, nehogy te ne értsd, engem meg eltilts a kereskedéstől. 

Taníts tehát, hogyan éljek; ha jól, jó lesz nekem, egyet azonban tudok, hogy ha 

rossz leszek, nem a kereskedésnek köszönhető, hanem a saját rosszaságomnak.” 

Amikor igazat mondanak nincs helye ellentmondásnak. 

 

Az a rossz kereskedő, aki magában bízik 

18. Keressük tehát, milyen kereskedésekről beszélt, amelyeket ha valaki igazán 

nem ismer, egész nap dicséri Istent. 

A kereskedést a görög nyelv a tevékenységről nevezi el, a latinban is a 

negotiatio a negato otio ('tétlenség tagadása')-ból ered. 

De akár a tevékenységből, akár a tétlenség tagadásából indulunk ki, derítsük ki, 

hogy mi ez. Akik ugyanis aktív kereskedők, abban bíznak, amit tesznek, a saját 

portékájukat dicsérik, nem jutnak el Isten kegyelméhez. 

Tehát a kereskedők azon kegyelem ellen vannak, amelyre ez a zsoltár felhívja a 

figyelmet. A kegyelmet ajánlja, hogy senki ne dicsekedjék a saját tetteivel. 

Ahogy egy helyen mondja: Az orvosok nem fognak feltámasztani;
1
 ezért az 

embereknek mellőzniük kell a gyógyítást? 
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De mi ez? Ezen a gőgösöket érti, akik üdvösséget ajánlanak az embereknek, 

holott az Úré az üdvösség. 

Amint tehát az orvosok, azaz a gőgösen egészséget ígérők ellen figyelmeztet, 

amit mond: Egész nap a te üdvösségedet, úgy a kereskedők, azaz azok ellen, 

akik a saját tevékenységükben és portékájukban örvendenek, figyelmeztet: A 

szám hirdetni fogja igazságosságodat, azaz nem az enyémet. 

Kik a kereskedők, azaz a saját tetteikben tetszelgők? – Akik félreismerik az 

Istentől eredő megigazulást, és a magukéval próbálják behelyettesíteni, nem 

vetik alá magukat az Istentől származó megigazulásnak.
1
 

Méltán mondják negotiumnak, mert tagadja a tétlenséget. Mennyire rossz, ami 

tagadja a tétlenséget? Az Úr méltán űzte ki a templomból azokat, akinek 

mondta: Írva van, az én házamat az imádság házának fogják hívni, ti pedig 

kereskedés házává tettétek,
2
 azaz a saját tetteitekkel dicsekedve nem keresitek a 

tétlenséget, és nem halljátok meg a nyugtalanságtok és kereskedéstek ellen 

beszélő Írást: Nyugodjatok, és lássátok, hogy én vagyok az Úr.
3
 

Mit jelent az, hogy Nyugodjatok, és lássátok, hogy én vagyok az Úr, ha nem azt, 

hogy tudjátok meg, hogy Isten tevékenykedik bennetek, és ne a saját 

cselekedeteitekkel hencegjetek. 

Nem hallod a szóló hangját: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradoztok és 

meg vagytok terhelve, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra az én igámat 

és tanuljatok tőle, mert szelíd vagyok és alázatos szívű és nyugalmat találtok 

lelketeknek?
4
 

Ezt a nyugalmat a kereskedők ellen prédikálják; ezt a nyugalmat azok ellen 

prédikálják, akik a saját cselekedeteiket végrehajtva és dicsekedve velük 

gyűlölik a tétlenséget, hogy ne nyugodjanak Istenben, és annál távolabb 

kerülnek a kegyelemtől, minél inkább a saját tetteikkel dicsekszenek. 

 

A kegyelem nélküli törvény gyilkos és nem szabadító betű.  

A beteszda-fürdői béna a törvény alatt élő ember képe.  

A törvény az Üdvözítő eljövetelének előkészítésére adatott. 

19. De bizonyos kódexekben ez áll: Mert nem ismerem a betűket. Ahol más 

kódexekben kereskedést olvasunk, ott egyesekben betű van. Hogy ezek hogyan 

egyeztethetők össze, nehéz megtalálni, mégis az értelmezés különbözősége talán 

rávilágít a jelentésre, nem tévedésbe visz. 

                                         
1Vö. Róm 10,3. 
2Mt 21,13. 
3Zsolt 45,11. 
4Mt 11,28–29. 



 249 

Keressük tehát, hogyan értsük a betűt, nehogy úgy megbántsuk a 

grammatikusokat, ahogyan az imént a kereskedőket; mert a grammatikus is lehet 

a tudományában becsületes, nem hamisan esküvő, nem hazug. 

Keressük tehát a betűt, amelyet nem ismert az, akinek szájában egész nap ott 

van Isten dicsérete. 

A zsidóknak van bizonyos betűje, mert ezt rájuk vonatkoztatjuk, náluk találjuk 

meg azt, amiről szó van. 

Mint ahogy a kereskedőkről vizsgálódva a tettek és cselekedetek miatt azt a 

kereskedést találtuk elítélendőnek, amelyet az Apostol jelölt meg, mondván: 

Mert félreismerik az Istentől eredő megigazulást, és a magukéval próbálják 

behelyettesíteni, nem vetik alá magukat az Istentől származó megigazulásnak,
1
 

ezzel szemben ugyanez az Apostol mondja: Nem a tettekből, nehogy valaki 

dicsekedjék. 

Tehát hogyan? Vajon ne tegyünk jót? 

Tegyünk csak, de úgy, hogy Ő tevékenykedik bennünk: Az ő alkotása vagyunk: 

Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket az Isten előre elrendelte, 

hogy bennük éljünk.
2
 

Tehát ahogyan ezt találtuk a kereskedők ellen – azaz a tettekkel, a tétlenséget 

tagadó tevékenységgel dicsekvőkkel szemben, akik inkább nyugtalanok, mint a 

jót megcselekvők; mert a jót cselekvők azok, akikben Isten tevékenykedik –, 

ugyanígy találunk a zsidóknál valamit a betűről. 

Az Úr legyen velünk, hogy kifejthessem nektek szavakkal azt, amit méltóztatik 

adni, hogy szívvel meglássam. 

A saját erőikben és tetteik igazságosságában bízó zsidók gőgje a Törvénnyel 

dicsekedett, azzal hogy ők megkapták a Törvényt, a nemzetek pedig nem; amely 

Törvényben nem a kegyelemmel, hanem a betűkkel dicsekedtek. 

A Törvény ugyanis kegyelem nélkül merő betű; a gonoszságról való 

meggyőzésre szolgál, nem üdvözítésre. Mert mit is mond az Apostol? – Ha a 

törvénynek lett volna éltető ereje, akkor valóban a törvényből fakadna az 

igazságosság. De az Írás mindent bűnösnek nyilvánított, hogy a hívők a Jézus 

Krisztusba vetett hit folyományaként részesüljenek az ígéretben.
3
 

Erről a betűtől mondja másutt: A betű öl, a lélek pedig elevenít.
4
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A betű birtokában vagy, ha törvényszegő vagy, te, aki a betű és a körülmetélés 

által a Törvény megszegője vagy. Nemde helyesen énekli és mondja: Ragadj ki 

a törvényszegő és a gonosz kezéből? Tiéd a betű, de nem teljesíted a betűt. 

Miért nem teljesíted a betűt? – Azért, mert azt hirdeted: ne lopj, és magad lopsz. 

Azt mondod: ne törj házasságot, és magad házasságot törsz. Utálod a 

bálványokat, és templomrablást követsz el. Valóban: miattatok káromolják Isten 

nevét a pogányok, ahogy írva van.
1
 

Tehát mi használt neked a betű, amelyet nem teljesítesz? 

De miért nem teljesíted? – Azért, mert magadban bízol. 

Miért nem teljesíted? – Azért, mert kereskedő vagy, a magad tetteit 

magasztalod; nem tudod, hogy szükséged van a segítő kegyelmére, hogy 

teljesíthetsd a parancsoló parancsát. Íme, Isten parancsolt; tedd meg, amit 

parancsolt. Cselekedni kezdesz mintegy a saját erőiddel és elbuksz; és érvényes 

marad fölötted a büntető, nem üdvözítő betű. 

Méltán a Törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus 

által valósult meg.
2
 

Mózes öt könyvet írt, és a vízmedence körüli öt oszlopcsarnokban betegek 

feküdtek, de nem gyógyulhattak meg.
3
 

Nézd csak, hogyan marad meg a betű, amely meggyőzi a vétkest, de nem 

üdvözíti az igaztalant. 

Az öt könyvet jelképező öt oszlopcsarnokban a betegek inkább csak jelen 

voltak, mintsem gyógyultak. Mi gyógyította akkor a betegeket? – A víz 

megmozdulása. Amikor megmozdult a medence vize, megmerült a beteg és egy 

gyógyult meg, mert egység; utána bárki merült meg, nem gyógyult meg. 

Mennyire felhívták a figyelmünket a föld széleiről kiáltó test egységére? 

Más nem gyógyult meg, csak akkor, amikor újra megmozdult a medence. A 

medence vizének mozgása a zsidók népének felkavarodását jelezte, amikor 

eljött az Úr Jézus Krisztus. Úgy értelmezték ugyanis, hogy a medence vize 

angyal leszállásától mozdul meg. 

Az öt oszlopcsarnokkal körülvett víz a Törvénnyel körülvett zsidó nemzet volt. 

És az oszlopcsarnokokban betegek feküdtek, akik csak a megmozdult és 

felkavarodó víztől gyógyultak meg. 
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Eljött az Úr, felkavarodott a víz, megfeszítették; leszállott, hogy a beteg 

meggyógyulhasson. 

Mit jelent az, hogy leszáll? – Azt jelenti, hogy megalázza magát. 

Tehát valamennyien, aki a kegyelem nélküli betűt szeretitek, az 

oszlopcsarnokokban maradtok, betegek, fekvő betegek, nem gyógyulók lesztek, 

mert a betűben bíztok. Ha ugyanis a törvénynek lett volna éltető ereje, akkor 

valóban a törvényből fakadna az igazságosság.
1
 De azért adatott a Törvény, 

hogy vétkessé tegyen benneteket, hogy féljetek a vétkesség miatt, félvén 

bocsánatot kérjetek, már ne a saját erőitekben bízzatok, a betű miatt ne 

magasztaljátok magatokat. 

Az is előkép, hogy Elizeus a halott feltámasztása előtt botot küldött előre a 

szolgájával. Meghalt a prófétát vendégül látó özvegyasszony fia; jelentették 

neki, ő pedig átadta botját a szolgájának és mondta neki: „Menj, tedd rá a 

halottra”.
2
 A próféta ne tudta volna, mit tesz? Előre ment a szolga, rátette a botot 

a halottra, és a halott nem támadt föl. 

Ha ugyanis a törvénynek lett volna éltető ereje, akkor valóban a törvényből 

fakadna az igazságosság. A szolga által küldött Törvény nem éltetett, de az 

küldte előre a botot a szolga által, aki később érkezve életet adott. 

Mivel ugyanis a gyermek nem támadt föl, jött maga Elizeus – már az Úr 

előképeként, aki a szolgáját bottal, mintegy a Törvénnyel előre küldte –, jött, 

ráfeküdt a halottra, tagjait a tagjaira tette. Az gyermek volt, emez ifjú; 

összehúzta és megrövidítette ifjúságának nagyságát, kicsi lett, hogy megfeleljen 

a halott méreteinek. 

Tehát a halott föltámadt, amikor az élő a halotthoz alkalmazkodott; és az Úr 

megtette, amit a bot nem tett meg: a kegyelem megtette azt, amit a betű nem tett 

meg. 

Tehát akik megmaradtak a botban, a betűvel dicsekszenek, ezért nem kelnek 

életre. 

Én pedig a te kegyelmedben akarok dicsekedni. Tőlem pedig – mondja az 

Apostol – távol álljon, hogy dicsekedjem, hacsak nem a mi Urunk Jézus Krisztus 

keresztjében.
3
 Hacsak nem őbenne, aki mint élő alkalmazkodott hozzám, a 

halotthoz, hogy feltámadjak; hogy már ne én éljek, hanem Krisztus éljen 

bennem.
4
 Benne, a kegyelemmel dicsekedve, nem ismertem a betűt, azaz a 
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betűben bizakodó és a kegyelem elől meghátráló embereket teljes szívemmel 

elítéltem. 

 

A törvény cselekedeteit a szeretet teszi teljessé. 

Nekem csak bűneim vannak. 

20. [16. v.] Méltán folytatja így: Bemegyek majd az Úr hatalmasságába; nem az 

enyémbe, hanem az Úréba. Mert azok a betűből eredő hatalmukkal dicsekedtek, 

ezért nem ismerték meg a betűhöz kapcsolódó kegyelmet. Mert a Törvény 

Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által valósult meg. 

Ő ugyanis azért jött, hogy beteljesítse a Törvényt, amikor ajándékba adta a 

szeretetet, amely által teljesíteni lehet a Törvényt. A Törvény teljessége ugyanis 

a szeretet.
1
 

Mivel bennük nincs szeretet, azaz nincs bennük a kegyelem Lelke, mert Isten 

szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki nekünk adatott,
2
 

megmaradtak a betűben dicsekvőknek. 

Mivel azonban a betű öl, a lélek pedig elevenít, nem ismertem a betűt, és 

bemegyek majd az Úr hatalmasságába. 

Ezért a következő sor megerősíti és teljessé teszi az állítást, úgy, hogy belevési 

az emberek szívébe, és nem engedi, hogy az értelem felől valami más is 

belopakodjék. Uram, egyedül a te igazságosságodra emlékezem. 

Ó egyedüli! Mondjátok meg, miért tette hozzá, hogy egyedül? Elég lett volna azt 

mondania, hogy a te igazságosságodra emlékezem. 

Egyedül, mondja, csakis: a magaméra nem is gondolok: Mert mid van, amit nem 

úgy kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel vele, mintha nem kaptad volna?
3
 

Csak a te igazságosságod szabadít meg engem; nekem nincs másom, csak a 

bűneim. Tehát ne dicsekedjem a saját erőimmel, ne maradjak meg a betűnél; 

vessem el a betűt, azaz a betűvel dicsekvő embereket, akik perverzen, mintegy 

őrültek bíznak a saját erőikben; ítéljem el az ilyeneket és menjek be az Úr 

hatalmasságában, hogy amikor gyenge vagyok, akkor legyek erős; és te légy 

bennem erős, mert egyedül a te igazságosságodra emlékezem. 
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HETVENEDIK ZSOLTÁR (71.) 

Második beszéd (17–24.) 

Elmondta Hippóban 414-415-ben 

60/62 éves, 23-25 éves pap, 19/21 éves püspök 

 

17Istenem, tanítottál engem ifjúságomtól fogva; 

és mostanáig hirdetem a te csodálatos dolgaidat. 

18És az öregségig és megőszülésig, 

Uram, ne hagyj el engem, 

míg csak hirdetni fogom a te karodat 

minden eljövendő nemzedéknek. 

19A te hatalmadat és a te igazságosságodat, 

a magasságokig, melyeket hatalmasnak alkottál: 

Isten, ki hasonló hozzád? 

20Milyen sok és rossz háborgatást mutattál meg nekem! 

És megfordulván életre keltettél, 

és a föld mélyéből újra visszahoztál engem. 

21Megsokasítottad a te igazságosságodat; 

és hozzám fordulva megvigasztaltál engem. 

22Mert én megvallom igazságodat a zsoltár hangszerével 

lanttal a te igazságodért, Istenem; 

zsoltározok neked citerával, Izrael Szentje. 

23Ujjongani fognak ajkaim, amikor zsoltározok neked, 

és a lelkem, melyet megváltottál; 

24de még a nyelvem is egész napon 

 elmélkedik igazságosságodról, 

ha majd megszégyenülnek és pirulnak, 

akik rosszat akarnak nekem. 

[Vége Izáj fia, Dávid imájának.] 
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Nem a mi érdemeinkért, hanem Isten ajándékából szabadulunk meg 

1. Tegnap arról beszéltünk Szeretetremétóságtoknak, hogy ez a zsoltár Isten 

kegyelmét ajánlja figyelmünkbe, amellyel ingyen üdvözültünk, minden előzetes 

érdemünk nélkül, mert mi csak büntetést érdemeltünk; mivel a magyarázatot 

nem tudtuk befejezni, második részét a mai napra halasztottuk, ígérve, hogy az 

Úr nevében lerójuk adósságunkat. 

Eljött a lerovás ideje, ezért a lelketek legyen olyan, mint a jó föld, amely a 

magot is megsokasítja és az eső iránt sem hálátlan. 

Figyelmetekbe ajánlottuk tegnap a zsoltár címét, de hogy felébresszük a 

figyelmeteket és azokkal is megismertessük, akik tegnap nem voltak itt, röviden 

felidézzük, hogy akik már hallották, emlékezhessenek, akik pedig nem tudják, 

hallhassák. 

A zsoltár Jonadab fiaié. Jonadab neve azt jelenti: az Úr önkéntese. Mivel 

önkéntes, azaz jó, tiszta, őszinte és tökéletes akaratú, nem színlelő szívvel kell 

az Urat szolgálni; amit ott is kifejez, ahol ezt mondja: Szívesen áldozok neked.
1
 

Az ő fiainak, azaz az engedelmesség fiainak éneklik ezt a zsoltárt, és azoknak, 

akiket elsőként vittek fogságba, hogy itt a saját sóhajtásainkat ismerjük föl, és 

legyen elég a napnak a maga baja.
2
 Hogy valahára, ha gőgösen elcsatangoltunk, 

legalább kifáradva visszatérjünk. De visszatérni is csak a kegyelem által lehet. 

A kegyelem ingyen adatott, mert ha nem ingyen adatik, már nem kegyelem. 

Egyébként pedig, ha azért kegyelem, mert ingyenes, te semmit nem tettél érte, 

hogy megkapjad. Mert ha valami jótetted megelőzte, akkor bérként kaptad, nem 

ingyen; a bér pedig, amit mi érdemeltünk, a büntetés. Ha tehát megszabadulunk, 

az nem a mi érdemünk, hanem az ő kegyelme. Tehát Őt dicsérjük, neki 

tartozunk mindazzal, amik vagyunk, és azzal, hogy üdvözülünk. Ide érkezett 

meg, miután sok mindent elmondott: Uram, megemlékezem egyedül a te 

igazságosságodról. Ezzel a verssel fejeződött be a tegnapi magyarázat. 

Tehát első foglyok, azaz az első emberhez tartozók, mert miatta foglyok, az első 

ember miatt, akiben mind meghalunk, mert nem a lelki az első, hanem a testi, és 

csak utána a lelki.
3
 Az első ember miatt első foglyok, a második ember miatt 

második megváltottak. 

Mert maga a megváltás is a fogságunkért kiált. Hiszen honnan váltanának meg, 

ha előbb nem vagyunk foglyok? És erre a fogságra emlékeztettünk, amelyről az 

Apostol kifejezetten beszél: A tagjaimban más törvényt észlelek, és ez küzd 
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értelmem törvénye ellen, és a tagjaimban levő bűn törvényének rabjává tesz.
1
 Ez 

a mi első fogságunk, amellyel a test a lélek ellen vágyakozik.
2
 

Ez a bűn büntetéséből ered, hogy az ember megoszlott magában, ő, aki nem 

akart egynek engedelmeskedni. Mert semmi nincs annyira a lélek javára, mint az 

engedelmesség. És ha javára van a léleknek a rabszolgában, hogy ember urának 

engedelmeskedik, a fiúban, hogy atyjának engedelmeskedik, a feleségben, hogy 

férjének engedelmeskedik, mennyivel inkább az emberben, hogy Istennek 

engedelmeskedik. 

Ádám tehát megtapasztalta a rosszat – és minden ember Ádám, mint ahogy 

azokban, akik hisznek, minden ember Krisztus, mert Krisztus tagjai –, tehát 

megtapasztalva a rosszat, amit nem kellett volna tapasztalnia, ha hisz annak, aki 

mondta neki: Ne érintsd!;
3
 tapasztalva tehát a rosszat, legalább utólag engedjen 

az orvos parancsának, hogy fölkelhessen, ő, aki nem akart hinni az orvosnak, 

hogy meg ne betegedjen. 

Mert a jó és megbízható orvos az egészséges embernek is ad tanácsot, hogy ne 

legyen orvosra szüksége. Mert nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem 

azoknak, akiknek baja van.
4
 A jó orvosok pedig, akik nem áruba akarják 

bocsátani mesterségüket, és jobban örülnek az egészséges embereknek, mint a 

betegeknek, adnak néhány jó tanácsot az egészségeseknek, amit ha azok 

megtartanak, nem betegszenek meg. Egyébként, ha a tanácsait semmibe veszik 

és megbetegszenek, hívják az orvost; akit egészségesen megvetettek, betegen 

kérve kérik. De legalább kérnék! Nehogy a láztól eszüket veszítve nekiessenek 

az orvosnak. 

Az imént hallottátok, amikor az evangéliumot olvasták, milyen példabeszédet 

mondtak róluk. Épeszűek voltak, akik ezt mondták: Ez az örökös, jertek, öljük 

meg és miénk lesz az öröksége?
5
 – Bizony nem! Gondold csak meg, akik 

megölték a fiút, az atyát is megölni készültek; ezt jelenti, hogy nem voltak 

épeszűek. Végül megölték a fiút; és a fiú föltámadt, és a kő, amelyet félredobtak 

az építők, szegletnek fejévé lett.
6
 Nekiestek és összetörték magukat, rájuk zuhan 

és összezúzza őket. 

De nem ilyen, aki a zsoltárban énekel, és mondja: Bemegyek majd az Úr 

hatalmasságába, nem az enyémbe, hanem az Úréba. Uram, megemlékezem 

egyedül a te igazságosságodról. Nekem nincs semmiféle igazságosságom, 

egyedül a tiédről emlékezem meg. Tőled való, ami jó bennem van; ami egyéb 
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magamtól van bennem, az rossz. Nem érdemeim szerint fizettél vissza 

büntetésekkel, hanem ingyen adtál kegyelmet, így tehát egyedül a te 

igazságosságodról emlékezem meg. 

 

A mi igazságunk a bennünket megváltó Istentől való 

2. [17. v.] Istenem, tanítottál engem ifjúságomtól fogva. – Miért tanítottál? 

Azért, mert egyedül a te igazságosságodra kell emlékeznem. Mert ha szemügyre 

veszem korábbi életemet, látom, mi járt volna nekem, és mit kaptam ahelyett, 

ami járt volna. Büntetés járt volna, és kegyelmet kaptam viszonzásul; a pokol 

járt volna, és örök életet kaptam. Istenem, tanítottál engem ifjúságomtól fogva. 

Hitem kezdetétől fogva, amellyel megújítottál, tanítottad, hogy bennem semmi 

sem előzött meg Téged, amiért mondhattam volna, hogy tartozol azzal, amit 

adtál. Mert ki tér meg Istenhez máshonnan, mint a gonoszságból? Kit váltanak 

meg máshonnan, mint fogságból? És ki mondhatja el, hogy igazságtalan volt a 

fogsága, amikor elhagyta az uralkodót és átpártolt a pártütőhöz? Mert az 

uralkodó az Isten, a pártütő az ördög; az uralkodó parancsot adott, a pártütő 

hazugságot sugallt.
1
 

Hol van a füled a parancsolás és a rászedés között? Közelebb az ördöghöz, mint 

Istenhez? Jobb a pártütő, mint aki megteremtett? Elhitted, amit az ördög ígért, és 

megtaláltad, amivel Isten fenyegetett. 

Most már kiszabadulva a fogságból, még reményben, nem a valóságban, a 

hitben járva, nem a közvetlen látásban, mondja: Istenem, tanítottál engem 

ifjúságomtól fogva. Amióta megtértem Hozzád – megújítottad, akit alkottál, 

újjáteremtetted, akit megteremtettél, újjá formáltad azt, akit megformáltál –, 

tehát amióta megtértem Hozzád megtanultam, hogy semmiféle előzetes 

érdemem nincs, hanem ingyen jött a kegyelmed, hogy egyedül a te 

igazságosságodra emlékezzem. 

 

Isten keresett minket, tévelygőket, és feltámasztottminket, halottakat.  

A lelkünk világossága Isten. 

3. És mit történt az ifjúság után? Mert tanítottál engem ifjúságomtól fogva – 

mondja. De mi jön az ifjúság után? Első megtérésedben ugyanis megtanultad, 

hogy a megtérés előtt nem voltál igaz, hanem gonoszság előzte meg, hogy a 

gonoszság kiűzése után helyére lépjen a szeretet; és új emberré megújulva, még 

csak reményben, még nem valóságban, megtanultad, hogy előzőleg semmi jó 

nem volt benned, és Isten kegyelméből tértél meg Istenhez. 
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Mióta megtértél, esetleg van valami sajátod és bízhatsz a saját erőidben? Ahogy 

az emberek szokták mondani: „Most már hagyj! Eddig szükségem volt 

útmutatásodra, most már elég, megyek tovább!” Erre ő, aki megmutatta neked 

az utat: „Nem akarod, hogy tovább vezesselek?” Te pedig, ha gőgös vagy: „Szó 

se lehet róla! Elég volt! Megyek tovább magam!” Ő elbocsát, te pedig 

gyöngeséged miatt újra eltévedsz. 

Jobb lett volna neked, ha tovább vezet ő, aki előbb rávezetett az útra, Egyébként 

ha nem vezet, újra eltévedsz; mondd hát neki: Vezess engem, Uram, a te utadon, 

és igazságodban fogok járni.
1
 Az út, amelyre ráléptél, az ifjúság, maga a 

megújulás és a hit kezdete. 

Korábban ugyanis a saját utaidon jártál, te csavargó; erdőkben, bokrok között 

tévelyegtél, tövis tépte tagjaidat; hazát kerestél, azaz lelked valami stabilitását, 

ahol elmondhatod: „Jól érzem magam!”; és biztonságban mondhatnád, minden 

zaklatástól, minden kísértéstől, minden további fogságtól mentesen, és nem 

találtad. 

Mit mondjak? Azt, hogy eljött hozzád, aki megmutatja neked az utat? Eljött 

hozzád maga az út, és ráléphettél minden előzetes érdemed nélkül, mert 

ugyancsak tévelyegtél. 

S hogyan, mióta ráléptél az útra, már vezérled magad? Az, aki az útra 

megtanított, már elbocsátott? 

Nem – mondja –, hanem tanítottál engem ifjúságomtól fogva; és mostanáig 

hirdetem a te csodálatos dolgaidat. Mert csodálatos, amit eddig teszel, hogy 

vezetsz engem te, aki elindítottál az úton, ezek is a te csodáid. 

Mit gondolsz, mik Isten csodatettei? Mi csodálatosabb Isten csodatettei között, 

mint a halottak feltámasztása? 

Erre azt mondod: Vajon én is halott vagyok? – Ha nem volnál halott, nem 

mondanák neked: Kelj fel, aki alszol, támadj föl a halálból és megvilágosít téged 

Krisztus.
2
 

Az összes hitetlenek, az összes gonoszok halottak; testileg élnek, de a szívük 

halott. Aki pedig feltámasztja a testileg halottat, visszaadja őt ennek a 

változandó világosságnak, és ennek a lélegzetnek, de nem maga a világosság és 

levegő a feltámasztója; látni kezd úgy, ahogyan előzőleg látott. 

A lelket nem így támasztják föl. A lelket ugyanis Isten támasztja föl, bár a testet 

is Isten támasztja föl; de amikor Isten a testet támasztja föl, a világnak adja 

vissza; amikor pedig a lelket támasztja föl, önmagának adja vissza. 
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Ha visszahúzódik evilág levegője, meghal a test; ha visszahúzódik Isten, meghal 

a lélek. Amikor tehát a lelket támasztja föl Isten, ha nincs jelen, aki 

feltámasztotta, a feltámasztott nem él. Ugyanis nem feltámasztja és elbocsátja, 

hogy éljen magának, mint ahogyan a negyednapos halott Lázárt az Úr testi 

jelenléte testileg feltámasztotta. Az Úr testileg odament a sírhoz, kiáltotta: 

„Lázár, jöjj ki!” – és Lázár föltámadt, befáslizottan kijött a sírból, majd 

feloldották és elment.
1
 

Az Úr jelenlétében feltámadt, de az Úr távollétében is tovább élt. Bár az Úr 

testileg támasztotta fel őt, amennyiben a láthatókhoz tartozik; egyébként 

fölségének jelenléte támasztotta föl, amely mindig jelen van. Egy időre a látható 

jelenlétre támasztotta fel az Úr Lázárt, de amikor az Úr elhagyta a várost vagy 

azt a helyet, vajon Lázár nem élt tovább? 

A lélek nem így támad föl; Isten támasztja fel, és meghal, ha Isten eltávozik. 

Vakmerően mondanám, testvérek, de igazat mondok. Két élet van: egyik a testé 

másik a léleké; ahogy a test élete a lélek, úgy a lélek élete Isten. Ahogyan ha 

eltávozik a lélek, meghal a test, úgy meghal a lélek, ha eltávozik Isten. 

Ez tehát az ő kegyelme, hogy feltámaszt, és velünk van. Tehát mert 

feltámasztott bennünket régi halálunkból és valamiképpen megújította életünket, 

mondjuk neki: Istenem, tanítottál engem ifjúságomtól fogva. 

S mivel nem hagyja magukra azokat, akiket feltámasztott, nehogy meghaljanak, 

mondjuk neki: és mostanáig hirdetem a te csodálatos dolgaidat, mivel amikor 

velem vagy, élek, és lelkem élete te vagy, meghalna, ha magára hagynád. 

Tehát mostanáig, ameddig itt van az életem, azaz az én Istenem – és azután? 

 

A keresztények megmaradnak a világ végezetéig 

4. [18. v.] És az öregségig és megőszülésig. – Ez a két szó az öregséget jelenti, 

és a görögök tesznek köztük különbséget. 

Az ifjúság utáni felnőttségnek más neve van a görögöknél, és a felnőttség után 

következő utolsó korszaknak is más neve van, mert náluk a felnőttség: 

preszbütész, az öregség: gerón. 

Mivel pedig a latinban hiányzik ez a különbségtétel, az öregségre vonatkozik 

mindkettő, a senecta, 'öregség' és a senium 'megőszülés', de tudjátok, hogy ez 

két életszakasz. 

Ifjúságomtól tanítottál a kegyelmedre, és mostanáig, ifjúságom után hirdetem 

csodatetteidet, mert velem vagy, hogy meg ne haljak, te, aki eljöttél, hogy 
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feltámadjak; és az öregségig és megőszülésig¸ azaz életem végéig ha velem nem 

maradsz, nem lesz semmi érdemem; a te kegyelmed maradjon velem mindig. 

Ezt mondhatja egy ember is, te, ő, én; mivel azonban ez a hang egy bizonyos 

nagy emberé, azaz az egységé, mert az Egyház hangja, keressük az Egyház 

ifjúságát. 

Amikor eljött Krisztus, megfeszítették, meghalt, föltámadott, meghívta a 

nemzeteket; kezdtek megtérni, a mártírok bátrak lettek Krisztusban, omlott a 

hívő vér, kisarjadt az Egyház vetése: ez az ifjúság. 

Az idő előrehaladtával pedig tegyen vallomást az Egyház, mondja: mostanáig 

hirdetem a te csodálatos dolgaidat. Nem csak ifjúságában, amikor Pál, amikor 

Péter, amikor az első Apostolok hirdették; korban előre haladva én magam, azaz 

a te egységed, a tagjaid, a tested, hirdetni fogom csodatetteidet. És mi lesz 

azután? 

És az öregségig és megőszülésig hirdetem a te csodálatos dolgaidat – a világ 

végéig itt lesz az Egyház. Mert ha nem lesz itt a világ végezetéig, akkor kiknek 

mondta az Úr: Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig?
1
 

Miért kellett ezeket mondani az Írásokban? – Azért, mert jövendők voltak a 

keresztény hit ellenségei,
2
 akik ezt mondják: „Kis ideig vannak keresztények, 

azután elvesznek, és visszatérnek a bálványok, visszatér, ami korábban volt!” 

Meddig lesznek keresztények? – Öregségig és megőszülésig, azaz a világ 

végezetéig. Amikor te, nyomorult hitetlen, várod, hogy elmúljanak a 

keresztények, te múlsz el a keresztények nélkül, a keresztények pedig 

megmaradnak a világ végéig. És amikor te hitetlenségedben befejezed rövid 

életedet, milyen arccal mégy a bíró elé, akit káromoltál, amíg éltél? 

Tehát ifjúságomtól kezdve mostanáig, és az öregségig és megőszülésig, Uram, 

ne hagyj el engem. Nem ahogy ellenségeim mondják, csak egy ideig fog tartani. 

Ne hagyj el engem, míg csak hirdetni fogom a te karodat minden eljövendő 

nemzedéknek 

És az Úr karja kinek nyilvánult meg?
3
 – Az Úr karja Krisztus. Tehát ne hagyj el 

engem, ne örüljenek, akik mondják: „Csak egy bizonyos ideig lesznek a 

keresztények!” Legyenek, aki hirdetik a te karodat. 

De kinek? – Minden eljövendő nemzedéknek. Ha tehát minden eljövendő 

nemzedéknek, akkor a világ végéig; mert a világ vége után újabb nemzedék nem 

jön. 
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Az emberek és angyalok javai Istentől valók 

5. [19. v.] A te hatalmadat és a te igazságosságodat – azaz hirdetni fogom 

minden eljövendő nemzedéknek a te karodat. 

És mit művelt a te karod? – A mi ingyenes szabadításunkat. 

Tehát ezt fogom hirdetni, ezt a kegyelmet minden jövendő nemzedéknek, 

minden születendő embernek. Magadtól semmi vagy; Istent hívd segítségül; a 

bűnök a tieid, az érdemek Istenéi; neked büntetés jár, ha jutalmat kapsz, a saját 

ajándékait koronázza meg, nem a te érdemeidet. 

Elmondom minden jövendő nemzedéknek: Fogságból jöttél, Ádámhoz tartoztál. 

Ezt mondom el minden jövendő nemzedéknek, nem az én érdemeimet, nem az 

én igazságosságomat, hanem a te hatalmasságodat és igazságosságodat, 

Istenem, a magasságokig melyeket hatalmasnak alkottál. 

A te hatalmasságodat és igazságosságodat – de meddig? Egészen a testig és 

vérig? Sőt, a magasságokig melyeket hatalmasnak alkottál. 

A magasságban az egek vannak; a magasságban az Angyalok vannak, a 

Trónusok, Uralmak, Fejedelemségek, Hatalmasságok; 

neked köszönhetik, hogy vannak, 

neked köszönhetik, hogy élnek, 

neked köszönhetik, hogy igazként élnek, 

neked köszönhetik, hogy boldogan élnek. 

A te hatalmasságodat és igazságosságodat, de meddig? – A magasságokig 

melyeket hatalmasnak alkottál. Ne gondold, hogy csak az ember tartozik Isten 

kegyelméhez. Mi volt az Angyal mielőtt lett? Mi az Angyal, ha elhagyja azt, aki 

megteremtette? Tehát hatalmadat és a te igazságosságodat, a magasságokig 

melyeket hatalmasnak alkottál 

 

Az ember Isten képmása és dicsősége 

6. És az ember dicsekedett! És hogy az első fogsághoz tartozzon, hallgatott a 

késztető kígyóra: Kóstoljátok meg, és olyanok lesztek, mint az istenek!
1
 Az 

emberek mint az istenek! 

Isten, ki hasonló hozzád? Sem a mélységben, sem az alvilágban, sem a földön, 

sem az égben, mert te teremtettél mindent. Hogyan versenghetne a mű az 

alkotóval? Isten, ki hasonló hozzád? 

Én pedig, mondja a nyomorult Ádám, és Ádámban minden ember, mert perverz 

módon hasonló akartam lenni hozzád, íme mivé lettem, hogy a fogságból kell 

                                         
1Ter 13,5. 



 261 

kiáltanom hozzád; én, akinek olyan jó dolga volt a jóságos király alatt, fogoly 

lettem félrevezetőm alatt, és kiáltok hozzád, mert elestem mellőled. 

És miért estem el mellőled? – Azért, mert perverz módon hasonló akartam lenni 

hozzád. 

Hogyhogy? Nemde Isten a hasonlóságára hív bennünket? Nemde ő maga 

mondta: Szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok üldözőitekért, tegyetek jót 

azokkal, aki gyűlölnek titeket? Ezeket mondva arra buzdít, hogy hasonlók 

legyünk őhozzá. és végül mit fűz hozzá? – Hogy fiai legyetek atyátoknak, aki a 

mennyekben van. Mert mit tesz ő maga? Bizony ezt teszi: Fölkelti Napját jókra 

és rosszakra, és esőt hullat igazakra és gonoszokra.
1
 

Aki tehát jót akar ellenségének, hasonló Istenhez, és ez nem gőg, hanem 

engedelmesség. Miért? – Azért, mert Isten képmására lettünk teremtve. 

Teremtsünk embert – mondja – a magunk képére és hasonlatosságára.
2
 Tehát 

nem idegen dolog, ha Isten képmását hordozzuk magunkban; bárcsak el ne 

veszítenénk a gőg által! 

De mit jelent gőgből akarni az Istenhez való hasonlóságot? Mit gondolunk, hogy 

a fogoly így kiált: Uram, ki hasonló hozzád? Mi ez a perverz hasonlóság? 

Halljátok csak, és értsétek meg, ha tudjátok; de hisszük, hogy aki minket ide 

állított, hogy ezeket elmondjuk nektek, megadja nektek, hogy megérthessétek. 

Isten semmi jóra rá nem szorul, és ő maga a legfőbb jó, tőle ered minden jó. 

Ahhoz, hogy jók lehessünk, rászorulunk Istenre. Hogy Isten jó legyen, ne szorul 

ránk, és nem csak ránk nem szorul, hanem a legmagasabb rendű nagy 

alkotásaira sem, az égiekre sem, az egek fölöttiekre sem, arra sem, amit az egek 

egeinek neveznek, nem szorul rá Isten, hogy jobb, hatalmasabb vagy boldogabb 

legyen. 

Mi lehetne valami, amit ne ő alkotott volna? Mire szorulna tehát tőled Ő, aki 

előtted volt, és oly hatalmas volt, hogy amikor te még nem léteztél, megalkotott 

téged? Vajon úgy, ahogy a szülők hozzák létre a gyermekeket? Valamilyen testi 

vágyból nemzenek inkább, mint teremtenek; ők nemzenek, Isten teremt. Mert ha 

te teremtesz, mondd meg, kit fog szülni a feleséged. De mit mondok? Te mondd 

meg? A feleséged mondja meg, aki nem tudja kit hordoz. És mégis, a szülők 

gyermekeket nemzenek a maguk vigasztalására és öregségük támaszának. Vajon 

Isten azért teremtett mindent, hogy öregségében támogassák őt? 

Tehát Isten tudta, mit teremt, és milyen az ő jósága szerint és milyen lesz a saját 

akarata szerint; Isten tudott és elrendezett mindent. 
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Hogy pedig ember legyen valaki, oda kell hajolnia ahhoz, aki megteremtette. 

Mert eltávolodva tőle kihűl, hozzá járulva felhevül; eltávolodva tőle elsötétedik, 

hozzá járulva megvilágosodik. Akitől ugyanis kapta, hogy létezzen, őnála kapja, 

hogy jól legyen a sora. 

A fiatalabb fiú, aki birtokába akarta venni vagyonát, amelyet atyja gondosan 

őrzött számára, nagykorúvá válva elutazott messzi vidékre, rossz fejdelemhez 

csatlakozott, disznókat legeltetett; az éhség térítette észhez azt, aki jó dolgában 

gőgösen eltávozott.
1
 

Tehát mindaz, aki úgy akar hasonló lenni Istenhez, hogy az ő oldalára áll, és 

erősségét, amint írva van, neki őrzi,
2
 nem távolodik el tőle, hozzá ragaszkodva 

megpecsételik, mint a gyűrű a viaszt, átveszi az ő képét és megteszi, amit mond: 

jó nekem az Úrhoz ragaszkodnom;
3
 valóban őrzi a képmást és a hasonlóságot, 

melyre teremtve lett. 

Egyébként pedig, ha perverz módon akarná utánozni Istent, hogy miként Istent 

nem formálja senki, nem irányítja senki, úgy ő is autonóm akar lenni, hogy 

miként Istent, úgy őt se formálja, őt se irányítsa senki, mi más következik, mint 

hogy eltávolodva az ő hevétől kihűljön, eltávolodva az ő igazságtól kiürüljön, 

eltávolodva attól, aki a teljes és változhatatlan lét, tönkremenjen. 

 

Az ősszülők bukásáról 

7. Ezt tette az ördög: utánozni akarta Istent, de perverz módon; kibújni a hatalma 

alól és vele szemben hatalommal rendelkezni. 

A parancs alatt álló ember pedig hallotta az Úr Istentől: Ne érintsd! 

Mit? – Ezt a fát.
4
 

Mi ez a fa? Ha jó, miért ne érintsem? Ha rossz, mit keres a Paradicsomban? 

Egyébként azért van a Paradicsomban, mert jó; de nem akarom hogy érintsd. 

Miért ne érintsem? – Mert azt akarom hogy engedelmes légy, ne ellentmondó. 

Ezzel szolgálj, szolga, de ne rosszul! Szolga, először halld meg az Úr parancsát, 

azután tanuld meg a parancsoló tanácsát. A fa jó; nem akarom hogy érintsd. 

Miért? – Mert én vagyok az Úr, te szolga vagy. Ez minden ok. Ha kevés, 

méltatlannak tartod, hogy szolga vagy? Mi válik javadra, ha nem az, hogy Urad 

alárendeltje légy? De hogyan lennél alárendeltje, ha nem állsz parancs alatt? 
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Egyébként ha javadra van, hogy Úr alatt és parancs alatt állsz, mit parancsol 

neked Urad? Kér tőled valamit? Mondja neked, hogy ajánlj föl nekem 

áldozatot? Nemde ő teremtett mindent, köztük téged is? Mondja-e neked hogy 

szolgálj nekem, amikor ágyamon fekszem, vagy az asztalnál, amikor étkezem, 

vagy a fürdőben, amikor fürdök? 

Ha tehát semmit nem igényel tőled Isten, nem is parancsolhat semmit? Ha pedig 

valamit parancsolni akar, hogy te érezzed, hogy úr alatt állsz – ami javadra 

szolgál –, valamitől el kell tiltania; nem a fa rosszasága, hanem a te 

engedelmességed miatt. 

Isten nem tudta tökéletesebben bemutatni, hogy milyen nagy jó az 

engedelmesség, mint hogy eltiltott valamitől, ami önmagában nem volt rossz. 

Csak ebben nyer pálmát az engedelmesség, csak itt talál büntetést az 

engedetlenség. 

Jó dolog, nem akarom, hogy érintsd. Ha nem érinted, nem fogsz meghalni. – 

Vajon aki ezt megtiltotta, másokat is megvont? Nem volt tele fákkal a 

Paradicsomkert? Mi hiányzik neked? 

Azt akarom, hogy ezt ne érintsd; azt akarom, hogy ezt ne kóstold meg. Jó, de az 

engedelmesség jobb. 

Éppen ezért, ha megérinted, vajon a fa válik rosszá, hogy meghalsz? – Hanem 

engedetlenséged vet alá a halálnak, mert a tiltottat érintetted. Ezért nevezik ezt a 

fát a jó és rossz megkülönböztetése tudásának,
1
 nem azért, mert ilyenek mint 

gyümölcsök csüngtek rajta, hanem bármi volt az a fa, bármilyen almát, 

bármilyen gyümölcsöt termett, azért nevezték így, mert az ember, aki nem 

akarta parancs alapján megkülönböztetni a jót és a rosszat, tapasztalatból 

különböztette meg, hogy megérintve a tiltottat, megtalálja a büntetést. 

De miért érintette meg, testvéreim? Mi hiányzott neki? Mondjátok meg nekem, 

mi hiányzott neki a Paradicsomkertben, a bőség, az élvezetek közepette; akinek 

nagy gyönyörűséget jelentett látni Isten látása, akinek arcától mint ellenségétől 

félt a bűn elkövetése után? Mi hiányzott neki, hogy megérintse, hacsak nem az, 

hogy önhatalmúlag akart cselekedni és élvezte, hogy megszegi a parancsot; 

hogy Istenhez hasonlóan senki ne uralkodjék rajta, mert Istenen senki nem 

uralkodik? 

A rosszul elcsavargó, a rosszul bizakodó, a halandó, letérve az igazságosság 

útjáról, íme feloldja a parancsot, leveti nyakáról a fegyelem igáját, gőgös 

indulattal eltépi az irányító gyeplőt, és most hol van? Bizony, fogolyként kiált: 

Uram, ki hasonló hozzád? 
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Perverz módon hasonló akartam lenni Hozzád, és a disznóhoz váltam hasonlóvá. 

Uralmad alatt, parancsod alatt valóban hasonló voltam hozzád, de a 

megbecsülésben lévő ember nem értette, olyan lett, mint az esztelen barmok, 

hasonlóvá vált hozzájuk.
1
 

Már későn, a barmokhoz hasonló állapotban kiálts, és mondd: Isten, ki hasonló 

hozzád? 

 

Minden javunk Isten 

8. [20. v.] Milyen sok és rossz háborgatást mutattál meg nekem! – Méltán, te 

gőgös szolga; perverz módon akartál hasonló lenni Uradhoz, aki Urad 

képmására lettél teremtve. Jót akartál magadnak azzal, hogy távol légy attól a 

jótól? 

Isten megmondja neked: Ha eltávolodsz tőlem, és jó dolgod van, nem én vagyok 

a te javad. 

Ezért, ha Ő a jó, és a legfőbb jó, az önmagától jó, és nem idegen javaktól jó, és ő 

a mi legfőbb jónk, ha eltávolodsz tőle, mi más leszel, mint rossz? 

Ugyanígy, ha ő a mi boldogságunk, mi lesz a sorsa az eltávolodónak, ha nem 

nyomorúság? Térj hát vissza a nyomorúság után, és mondjad: Uram, ki hasonló 

hozzád? Milyen sok és rossz háborgatást mutattál meg nekem! 

 

Isten hoz vissza minket a bűn mélységéből 

9. [20–21. v.] De fenyítés volt, dorgálás, nem magára hagyás. Végül is hálát 

adva mit mond? – És megfordulván életre keltettél, és a föld mélyéből újra 

visszahoztál engem. 

Mert mi volt korábban? És mi van most ismét? Lezuhantál a magasságból, ó 

ember, engedetlen rabszolga, Istennel szemben gőgösködve lezuhantál! 

Megtörtént benned ez: Aki magát felmagasztalja, megaláztatik; történjék meg ez 

is: Aki mgát megalázza, az fölmagasztaltatik.
2
 Jöjj fel a mélyből. 

Jövök, mondja, jövök vissza, beismerem: Isten, ki hasonló hozzád? Milyen sok 

és rossz háborgatást mutattál meg nekem! És megfordulván életre keltettél, és a 

föld mélyéből újra visszahoztál engem. 

Megértettük, hallom. A föld mélyéből újra visszahoztál engem; visszahoztál a 

bűn mélységéből és elmerüléséből. De miért újra, amikor már megtörtént? 

Kövessük csak, hátha a zsoltár hátralévő része megmagyarázza, amit még nem 

értettünk meg, miért mondta, hogy újra. 
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Halljuk tehát: Milyen sok és rossz háborgatást mutattál meg nekem! És 

megfordulván életre keltettél, és a föld mélyéből újra visszahoztál engem. 

És ezután? – Megsokasítottad a te igazságosságodat; és hozzám fordulva 

megvigasztaltál engem, és a föld mélyéből újra visszahoztál engem. 

Nézd csak, itt van egy másik újra. 

Ha az egyszer mondott újra megoldása vesződséges, ki tudja megoldani a 

megkettőzését? Már maga az újra kettőzést jelent, és megismételte azt, hogy 

újra. 

Legyen velünk Ő, akitől a kegyelem ered, legyen velünk a kar is, amelyet 

hirdetünk minden eljövendő nemzedéknek; legyen velünk Ő, és mintegy 

keresztjének kulcsával nyissa ki nekünk a zárt misztériumot. Mert nem véletlen, 

hogy a megfeszítésekor kettéhasadt a templom függönye,
1
 ugyanis szenvedése 

által az összes misztérium titka feltárult. 

Legyen tehát mindazokkal, akik átmennek hozzá, vétessék le a fátyol;
2
 mondja 

el nekünk Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus, miért hangzott el előre ilyen 

prófétai szó: Milyen sok és rossz háborgatást mutattál meg nekem! És 

megfordulván életre keltettél, és a föld mélyéből újra visszahoztál engem. Itt 

mondja először, hogy újra; lássuk mit jelent ez és megtaláljuk, miért mondja 

másodszor is, hogy újra. 

 

Krisztus feltámadásakor mi is feltámadtunk. 

Az első feltámadás a hit által, a második a testtel együtt történik. 

10. Kicsoda Krisztus? – Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten 

volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Mindenek általa lettek, és nélküle semmi 

sem lett.
3
 

Hatalmas dolog ez! Nagy dolog ez! 

Ki vagy te, fogoly? Hol fekszel? – A testben, a halál alatt. 

Tehát kicsoda Ő? Ki vagy te? És ki Ő ezek után? Ki miatt? 

Kicsoda Ő, ha nem aminek mondja: az Ige? 

Miféle Ige? Talán az, ami elhangzik és elmúlik? Az Ige Isten Istennél, az Ige, 

aki által mindenek lettek. 
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De ki temiattad?  – És az Ige testté lett és közöttünk lakozott.
1
 Aki tulajdon 

Fiának nem kegyelmezett, hanem mindnyájunkért odaadta Őt, hogyan ne 

ajándékozott volna nekünk vele együtt mindent?
2
 

Íme, micsoda, kicsoda, kiért. Isten Fia test a bűnösért, a gonoszért, az 

elpártolóért, a gőgösért, az Istenét perverz módon utánzóért! Azzá lett, ami te 

vagy, ember fia, hogy mi Isten fiaivá váljunk. Testté lett; honnan lett testté? 

Szűz Máriából.
3
 

Honnan való Szűz Mária? – Ádámból. Tehát abból az első fogolyból; és 

Krisztus test a fogoly tömegből. 

Miért van ez? – Példának. 

Magára vette tőled azt, amiben meghalhat érted; magára vette tőled azt, amit 

felajánlhat érted, amellyel példaként taníthat téged. 

Mire tanít? – Arra, hogy fel fogsz támadni. Mert honnan hihetnéd, ha a halálod 

tömegéből magára vett test példája nem járna előtted? 

Tehát abban az elsőben feltámadtunk, mert amikor Krisztus feltámadott, mi 

támadtunk fel. Mert nem az Ige halt meg és támadt föl, hanem az Igében a test 

halt meg és támadt föl. Krisztus abban halt meg, amiben te is meg fogsz halni, 

és Krisztus abban támadt föl, amiben te is fel fogsz támadni. Példájával tanította, 

mitől ne félj, mit remélj. Féltél a haláltól – meghalt; nem reméltél a 

feltámadásban – feltámadott. 

De mondod nekem: Ő feltámadott, de vajon én is? – De abban támadt fel, amit 

tőled kapott. 

Tehát Őbenne a saját természeted előzött meg téged, és amit tőled vett magára, 

az ment el előtted; abban tehát te is fölmentél. 

Tehát ő előbb ment föl, és benne mi is; mert az a test az emberi nemből való. 

Tehát amikor Ő feltámadott, visszahoztak minket a föld mélyéből. 

Tehát amikor Krisztus feltámadott, a föld mélyéből hoztál vissza engem. 

Amikor pedig hiszünk Krisztusban, a föld mélyéből újra visszahoztál engem. 

Íme az egyik újra. 

Halljad a beteljesedését az Apostoltól: Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, az 

odafönt valókat keressétek, ahol Krisztus van és ül az Isten jobbján; az odafönn 

valókat ízleljétek, ne a földön valókat.
4
 

                                         
1Jn 1,14. 
2Róm 8,32. 
3Vö. Lk 2,7. 
4Kol 3,1–2. 
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Tehát Ő előre ment, már mi is feltámadtunk, de még csak reményben. 

Halljad ugyanezt a Pál apostolt, hogy mondja: De nemcsak az, hanem mi 

magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a Lélek zsengéjét, sóhajtozunk, és várjuk 

a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Még sóhajtozol, még vársz. 

Mi az, amit Krisztus már megadott neked? Halljad a folytatást: Mert a reményre 

vagyunk megváltva. Az a remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem 

remény. Amit valaki lát, azt reméli? Ha tehát reméljük, amit nem látunk, várjuk 

állhatatosan.
1
 

Újra felhoztak minket a mélységből a reményre. 

Miért újra? – Azért, mert Krisztus már előre ment. 

Mivel azonban majd feltámadunk valóságosan, most reménnyel élünk, most a 

hit szerint járunk; visszahoztak a föld mélyéből a hit által, amellyel abban 

hiszünk, aki előttünk feltámadt a föld mélyéből; feltámasztotta lelkünket a 

hitetlenség gonoszságából, és megtörtént bennünk az első feltámadás a hit által. 

De ha csak ennyi lesz, akkor hol marad, amit azt Apostol mond: Várjuk a fiúvá 

fogadást, testünk megváltását? 

Hol marad, amit így mondott: A test halott a bűn miatt, a lélek él a megigazulás 

miatt. A test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. Ha pedig 

bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus 

Jézust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek 

lakó Lelke által.
2
 

Tehát lélekben a hittel, reménnyel és szeretettel feltámadtunk, de hátra van még, 

hogy testtel is feltámadjunk. 

Hallottad az egyik újrá-t, hallottad a másik újrá-t. 

Az egyik újra az előttünk járt Krisztus miatt, és a másik, még csak reményben, 

amely valóságban még hátra van. 

Megsokasítottad a te igazságosságodat már a hívőkben, már azokban akik 

először a reményben támadtak föl. Megsokasítottad a te igazságosságodat. 

Ehhez az igazságossághoz tartozik az ostor is, mert itt az idő, hogy Isten házán 

kezdődjék az ítélet
3
 – mondja Péter, azaz az ő szentjein. Mert megostorozza 

minden fiát, akit befogad.
4
 

                                         
1Róm 8,23–25. 
2Róm 8,10–11. 
31Pét 4,17. 
4Péld 3,12; Zsid 12,6. 
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Megsokasítottad a te igazságosságodat, mert már a fiakat sem kímélted, hanem 

akiknek örökkévaló örökséget tartogattál, azokat a fenyítékkel nem hagytad 

magára. 

Megsokasítottad a te igazságosságodat, és hozzám fordulva megvigasztaltál 

engem és a végén majd feltámadó test miatt a föld mélyéből újra visszahoztál 

engem. 

11. [22. v.] Mert én megvallom igazságodat a zsoltár hangszerével. A zsoltár 

hangszere a pszaltérium. 

De mi a pszaltérium? – Fából készült húros hangszer. 

Mit jelent ez? – Különbség van közte és citera között; akik ismerik azt mondják, 

hogy az az üreges fa, amelyre a húrokat kifeszítik, a pszaltérium felső részén, a 

citerán alul van. 

S mivel a lélek felülről, a test a földből való, úgy tűnik, hogy a pszaltérium a 

lelket, a citera a testet jelenti. És mivel a föld mélyéből két felhozatalunkról 

beszélt, az egyik lélek szerinti a reményben, a másik test szerint valóságban, 

halljad ezt a két dolgot: Mert én megvallom igazságodat a zsoltár hangszerével. 

Ez lélek szerint történik; mi jön a testből? – Zsoltározok neked citerával, Izrael 

Szentje. 

 

A végén mind feltámadunk a saját ügyünkkel 

12. [23–24. v.] Újra halljad ezt, az újra meg újra miatt. 

Ujjongani fognak ajkaim, amikor zsoltározok neked. – Mivel mind a belső mind 

a külső ember ajkairól szoktak beszélni, bizonytalan, hogy itt milyen értelemben 

mondja. Következik tehát: És a lelkem, melyet megváltottál. 

Tehát a reményben üdvözült, a föld mélyéről hitben és szeretetben visszahozott 

belső ajkaival, de még várva testünk megváltását, mit mondunk? Már mondta: 

És a lelkem, melyet megváltottál. 

De nehogy csak a megváltott lélekre gondolj, amelyben hallottad az egyik újra-

t, De még – mondja. Mi még? De még a nyelvem is; tehát már a test nyelve is 

egész nap elmélkedik igazságosságodról, azaz az örökkévalóságban, vég nélkül. 

De mikor történik ez? – Már a világ végén, a test feltámadásakor, amikor 

angyalivá változunk. 

Mivel bizonyítja ezt, mert a végről ezt mondja: De még a nyelvem is egész 

napon elmélkedik igazságosságodról? – Azzal, hogy Ha majd megszégyenülnek 

és pirulnak, akik rosszat akarnak nekem. 
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Mikor szégyenülnek meg, és mikor fognak pirulni, ha nem a világ végén? 

Ugyanis kétféleképpen fognak megszégyenülni: vagy amikor hisznek 

Krisztusban, vagy amikor majd eljön Krisztus. 

Mert ameddig itt van az Egyház, ameddig nyög a pelyva között, ameddig a 

kalászok a konkoly között nyögnek;
1
 ameddig az irgalmasság edényei a harag 

gyalázatra szánt edényei között nyögnek,
2
 ameddig a liliom tövisek között nyög, 

mindig lesznek ellenségek, akik mondják: „Mikor hal meg már és vész el a 

neve?”;
3
 azaz, íme jön az idő, amikor keresztények nem lesznek többé, ahogy 

bizonyos idővel ezelőtt keletkeztek, úgy csak bizonyos ideig fognak létezni. De 

miközben ezeket mondják, ők vég nélkül meghalnak, az Egyház pedig 

megmarad, hirdetve az Úr karját minden eljövendő nemzedéknek. 

Azután majd eljön az Utolsó a maga dicsőségében; feltámad majd minden 

halott, mindenki a maga ügyével; elkülönítik a jókat jobbra, a rosszakat balra;
4
 

és megszégyenülnek, akik sértegették, pirulnak, akik megszólták, és így az én 

nyelvem a feltámadás után egész nap elmélkedik igazságosságodról, egész nap a 

dicséretedről, amikor majd megszégyenülnek és pirulnak, akik rosszat akarnak 

nekem. 

 

                                         
1Vö. Mt 3,12; 13,30. 
2Vö. 2Tim 2,20. 
3Zsolt 40,6. 
4Vö. Mt 25,33. 
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HETVENEGYEDIK ZSOLTÁR (72.) 

Elmondta 414–416-ban 

60/62 éves, 23-25 éves pap, 19/21 éves püspök 

 

 

1Salamoné. 

Isten, ítéletedet add a királynak, 

és igazságosságodat a király fiának. 

2Ítélni a te népedet igazságosságban, 

és a te szegényeidet ítéletben. 

3Fogadjanak a hegyek békességet a népnek, 

és a dombok igazságosságot. 

 

4Megítéli majd a nép szegényeit, 

és megszabadítja a szegények fiait, 

és meg fogja alázni a rágalmazót. 

5És megmarad a Nappal és a Hold előtt 

nemzedékről nemzedékre. 

6Leszáll mint a harmat a gyapjúra,  

és mint a zápor cseppjei a földre. 

7Kisarjad majd az ő napjaiban  

az igazságosság és a béke bősége, 

amíg elvétetik a Hold. 

8És uralkodni fog a tengertől a tengerig, 

és a folyótól a földkerekség határáig. 

9Leborulnak előtte az etiópok, 

és ellenségei a földet fogják nyalni. 

10Tarzisz és a szigetek királyai ajándékokat ajánlanak föl, 

az arabok és Sába királyai adományokat vezetnek hozzá. 

11És imádják őt az összes királyok, 

az összes nemzetek szolgálni fognak neki. 

 

12Mert megszabadította a szűkölködőt a hatalmastól, 

és a szegényt, akinek nem volt segítője. 

13Megszánja a szegényt és a szűkölködőt, 

a szegények lelkét megszabadítja. 

14Az uzsorákból és a gonoszságból megváltja az ő lelküket, 

és tiszteletben álló lesz az ő neve előttük. 

15És élni fog, és adnak neki Arábia aranyából, 

és imádkoznak Róla mindig; 

egész nap áldást mondanak neki. 
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16 És boltozat lesz a földön a hegyek csúcsain, 

fölmagasztaltatik a Libanon fölé az ő gyümölcse, 

és virágozni fognak a városból, mint a föld füve. 

 

17Legyen áldott az Ő neve örökké, 

a Nap előtt megmarad az Ő neve. 

És megáldatnak Őbenne a föld összes törzsei, 

és az összes nemzetek magasztalni fogják Őt. 

18Áldott az Úr Isten, Izrael Istene, 

aki egyedül művel csodadolgokat. 

19És áldott az Ő dicsőségének neve  

örökké és örökkön örökké; 

És betelik majd az Ő dicsőségével az egész föld:  

Amen. Amen. 

 

 

 

 

Krisztus a mi közvetítőnk és békénk 

1. [1. v.] Ennek a zsoltárnak ugyan az a címe, hogy Salamoné, de amiket mond, 

aszerint, amiket a Szentírás róla elbeszél, nem vonatkoztathatók a test szerinti 

Izrael királyára, Salamonra, az Úr Krisztusra azonban lehető legjobban 

ráillenek. 

Ezért magát a Salamon nevet is előképnek tekintjük, és Krisztust értjük rajta. 

Salamon ugyanis annyit jelent, hogy Békességszerző; ezért ez a név igazán és 

legjobban arra illik, aki által mint közvetítő által elnyerve a bűnök bocsánatát, 

ellenségekből megbékéltünk Istennel. Amikor ugyanis még ellenségek voltunk, 

kiengesztelődtünk Istennel az Ő Fia halála által.
1
 

Ő az a Békességszerző, aki a kettőt eggyé forrasztotta, és a közéjük emelt 

válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiküszöbölte saját testében, a törvényt 

ugyanis parancsaival és rendelkezéseivel érvénytelenítette. Mint békeszerző, a 

két népet magában eggyé, új emberré teremtette; (…) Eljött, hogy békét 

hirdessen nektek, a távol levőknek, és békét a közel levőknek.
2
 Az 

evangéliumban Ő maga mondja: Békességet hagyok rátok, az én békémet adom 

nektek.
3
 

És sok más tanúság is szól amellett, hogy az Úr Krisztus Békességszerző. Nem 

aszerint a béke szerint, melyet ez a világ ismer és keres, hanem aszerint, melyről 

                                         
1Róm 5,10. 
2Ef 2,14–17. 
3Jn 14,27. 
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a prófétánál mondja: igazi vigasztalást adok majd nekik, békét békére 

halmozva,
1
 tudniillik, amikor a kiengesztelődés békéjéhez hozzá adatik a 

halhatatlanság békéje. 

Isten minden ígéretének beteljesedése után kell várnunk azt a végső békét, 

amelyben örökké fogunk élni Istennel – ezt ugyanaz a próféta bizonyítja, amikor 

mondja: Urunk, Istenünk, adj nekünk békét, mert mindent megadtál nekünk.
2
 Ez 

a tökéletes béke akkor lesz, amikor utolsóként az ellenséges halált rombolja le.
3
 

És kiben történik ez, ha nem abban a Békességszerzőben, a mi 

megbékéltetőnkben? Amint ugyanis Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy 

Krisztusban mind életre fognak támadni.
4
 

Mivel tehát megtaláltuk az igazi Salamont, azaz az igazi Békességszerzőt, 

figyeljük csak, mit tanít róla a zsoltár. 

 

A gondolatpárhuzam a Szentírásban 

2. [2. v.] Isten, ítéletedet add a királynak, és igazságosságodat a király fiának. 

Maga az Úr mondja az evangéliumban: Az Atya nem ítél meg senkit, hanem 

minden ítéletet átadott a Fiúnak;
5
 tehát Isten, ítéletedet add a királynak, és 

igazságosságodat a királynak. Ez a király fia is a királynak, mert az Atyaisten is 

király. Így van megírva, hogy a király menyegzőt rendezett a fiának.
6
  

Az Írás szokása szerint ismétel. Mert amikor azt mondja, ítéletedet, ugyanezt 

másként így mondja: igazságosságodat. És amit úgy mondott, királynak, azt 

másként így mondja: a király fiának; mint ahogy aki a mennyekben lakik, 

kineveti majd őket, és az Úr megmosolyogja őket.
7
 

Aki a mennyekben lakik, ugyanaz, mint az Úr; és a kineveti majd őket ugyanaz, 

mint a megmosolyogja őket. 

És az egek elmondják Isten dicsőségét, és kezeinek műveit hirdeti a mennybolt.
8
 

Az egek megismétlése a mennybolt, Isten dicsősége megismételve az Ő kezeinek 

művei; az azt elmondják megismétlése pedig a hirdeti.  

Ezek az ismétlések nagyon figyelmünkbe ajánlják az isteni kijelentéseket, akár 

szóismétléssel, akár más szavakkal ismétlik ugyanazt, és leginkább a 

                                         
1Iz 57,19 (LXX). 
2Iz 26,12 (LXX). 
3
1Kor 15,26. 

41Kor 15,22. 
5Jn 5,22. 
6
Vö. Mt 22,2. 

7
Zsolt 2,4. 

8Zsolt 18,2. 
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zsoltárokban fordulnak elő; és arra is figyelmeztetnek, hogy milyen érzülettel 

kell válaszolni rájuk.  

 

Isten népének szegénynek és alázatosnak kell lennie 

3. Így folytatja: Ítélni a te népedet igazságosságban, és a te szegényeidet 

ítéletben. – Hogy a király Atya mi végett adta ítéletét és igazságosságát a 

Királyfinak, eléggé megmutatja, amikor mondja: Ítélni a te népedet 

igazságosságban, azaz hogy ítélje a te népedet.  

Ez a kifejezésmód előfordul Salamonnál: Salamonnak, Dávid fiának 

példabeszédei, tudni a bölcsességet és a fegyelmet;
1
 azaz Salamon 

példabeszédei, hogy tudjuk a bölcsességet és a fegyelmet. 

Ugyanígy: add ítéletedet, ítélni a népedet, azaz add ítéletedet, hogy ítélje a 

népedet.  

Amit először úgy mond, hogy a te népedet, az a második sorban a te 

szegényeidet; és amit először úgy mond, hogy igazságosságban az másodszor 

ítéletben – az ismétlés szabálya szerint. 

Itt igazában azt tanítja, hogy Isten népének szegénynek, azaz nem gőgösnek, 

hanem alázatosnak kell lennie. Mert boldogok a lelki szegények, mert övék a 

mennyek országa.
2
 Ezzel a szegénységgel volt szegény boldog Jób is már akkor 

is, amikor még hatalmas földi gazdagsága volt. 

Ezt azért gondoltam megemlíteni, mert vannak, akik könnyebben szétosztják 

mindenüket a szegényeknek, minthogy ők maguk ország szegényei legyenek. 

Fölfuvalkodnak ugyanis a hencegéssel, mellyel úgy gondolják, hogy 

önmaguknak és nem Isten kegyelmének tulajdonítandó, hogy erkölcsösen élnek, 

és ezért már nem is élnek erkölcsösen, bármennyi jót tesznek látszólag. Mert 

úgy gondolják, hogy a sajátjukból van, amijük van, és úgy dicsekszenek, mintha 

nem kapták volna;
3
 önmaguk gazdagjai, nem Isten szegényei; önmagukból 

bővelkednek, nem szorulnak Istenre.  

De az Apostol ezt mondja: ha szétosztom mindenemet a szegényeknek, és 

odaadom a testemet, hogy elégjek, szeretetem azonban nincs, mit sem használ 

nekem. 
4
 Mintha ezt mondaná: ha szétosztom mindenemet a szegényeknek, és 

nem volnék Isten szegénye, semmit sem használna nekem. A szeretet ugyanis 

nem fuvalkodik föl, és nincs Isten igaz szeretete abban, aki hálátlan az ő 

                                         
1Péld 1,1. 
2
Mt 5,3. 

3Vö. 1Kor 4,7. 
41Kor 13,3–4. 
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Szentlelke iránt, aki által szétárad az Ő szeretete a szívünkben.
1
 És az ilyenek 

azért nem tartoznak Isten népéhez, mert nem Isten szegényei. 

Isten szegényei ezt mondják: Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől 

eredő Lelket, hogy megismerjük, amit az Isten a kegyelemben ajándékozott 

nekünk.
2
 Mert amikor ebben a zsoltárban is a fölvett ember misztériuma miatt, 

mellyel az Ige testté lett,
3
 mondja Istennek, az Atya Királynak, hogy 

igazságosságodat a király fiának, ezek nem kapni akarják az igazságosságot, 

hanem abban bíznak, hogy önmaguktól a birtokában vannak. Mivel félreismerik 

az Istentől eredő megigazulást, és a magukéval próbálják behelyettesíteni, nem 

vetik alá magukat az Istentől származó megigazulásnak. 
4
  

Tehát mint mondtam, nem Isten szegényei, hanem önmaguk gazdagjai, mert 

nem alázatosak, hanem gőgösök. Ő pedig eljön ítélni Isten népét 

igazságosságban, és Isten szegényeit ítéletben; és ezzel az ítélettel szétválasztja 

önmaguk gazdagjaitól a maga szegényeit, akiket a maga szegénységével a saját 

gazdagjaivá tett. 

A szegény nép pedig így kiált hozzá: Ítélj meg engem, Isten, és válaszd el 

ügyemet a nem szent nemzettől.
5
 

 

Az ítéletről és az igazságosságról 

4. Azzal, hogy fölcseréli a szavak sorrendjét – először ugyanis azt mondja: Isten, 

ítéletedet add a királynak, és igazságosságodat a király fiának, és első helyre 

teszi az ítéletet, másodikra az igazságosságot; a következő versben megfordítva 

előbb mondja az igazságosságot, azután az ítéletet: Ítélni a te népedet 

igazságosságban, és a te szegényeidet ítéletben –, inkább azt jelzi, hogy 

ítéletnek nevezi az igazságosságot, és jelentéktelen a sorrend, mert ugyanazt 

jelentik. 

Az igazságtalan ítéletet gonosz ítéletnek szoktuk nevezni; az igazságosságot 

azonban nem mondjuk gonosznak vagy igazságtalannak, ha ugyanis gonosz és 

igazságtalan, már nem is nevezhető igazságosságnak. Ezért az ítéletről szólva 

igazságosság néven ismétli meg; vagy az igazságosságról szólva ítéletként 

ismétli, ezzel igazában azt tanítja, hogy ítéletnek nevezi azt, amit 

igazságosságnak szoktak mondani, azaz nem lehet szó rossz ítéletről. 

Amikor ugyanis az Úr ezt mondja: Ne személyválogatóan ítéljetek, hanem 

egyenes ítéletet ítéljetek,
1
 jelzi, hogy az ítélet lehet romlott, ezért mondja: 

                                         
1Vö. Róm 5,5. 
21Kor 2,12. 
3
Vö. Jn 1,14. 

4Vö. Róm 10,3. 
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egyenes ítéletet ítéljetek, és azt tiltja, ezt parancsolja. Mivel pedig minden 

hozzáadás nélkül mondja az ítéletet, az igaz ítéletről beszél, mint ahogy másutt 

mondja: elhagyjátok a törvény súlyosabb dolgait, az irgalmasságot és az 

ítéletet.
2
 

És az is, amit Jeremiás mond: Nem ítélettel művelvén a gazdagságukat. 
3
 Nem 

azt mondja: romlott és igazságtalan ítélettel, vagy nem egyenes vagy igazságos 

ítélettel művelvén a gazdagságukat, hanem nem ítélettel; ezzel csak azt nevezi 

ítéletnek, ami egyenes és igazságos.  

 

Kik az Egyházban a hegyek és kik a dombok 

5. [3. v.] Fogadjanak a hegyek békességet a népnek, és a dombok 

igazságosságot. – A hegyek a nagyobbak a dombok a kisebbek. Ők azok, akiket 

egy másik zsoltár így nevez: a kicsinyeket a nagyokkal együtt. 

Ők azok a hegyek, akik, mint a kosok, és ők azok a dombok, akik, mint a juhok 

bárányai ujjongtak Izrael Egyiptomból való kivonulásakor,
4
 azaz Isten népének 

evilág rabszolgaságából való szabadulása közben. 

Tehát akik életszentségükkel kiemelkednek az Egyházban, ők a hegyek, akik 

alkalmasak arra, hogy másokat is tanítsanak,
5
 akik úgy beszélnek, hogy 

hűségesen oktatnak, és úgy élnek, hogy üdvös őket követni; a dombok pedig 

azok, akik engedelmesen követik az ő kiválóságukat. 

Tehát miért a hegyek békességet és a dombok igazságosságot? Vagy talán nincs 

semmi különbség, és ezt is mondhatta volna: Fogadjanak a hegyek 

igazságosságot a népnek, és a dombok békességet? Ugyanis mindkettőnek 

szüksége van igazságosságra és mindkettőnek békességre is; és előfordulhat, 

hogy az igazságosságot más néven békességnek nevezi: mert ez az igazi béke, és 

nem az, amit a gonoszok valósítanak meg egymás között 

Vagy inkább nem mellőzendő megkülönböztetéssel kell értenünk a hegyek 

békességet és a dombok igazságosságot? Akik kimagaslanak az Egyházban, 

azoknak éberen kell ápolniuk a békességet, nehogy gőgösen intézkedve 

szakadásokat támasszanak, széttépve az egység kötelékét. A domboknak pedig 

úgy kell engedelmeskedniük és úgy kell követniük őket, hogy Krisztust elébük 

helyezzék, nehogy mivel kimagaslani látszanak, a rossz hegyek üres 

tekintélyétől félrevezetve elszakadjanak Krisztus egységétől. Ezért mondta: 

Fogadjanak a hegyek békességet a népnek. 

                                                                                                             
1Jn 7,24. 
2Mt 23,23. 
3Jer 17,11. 
4Zsolt 113,13–4 1. 
5Vö. 2Tim 2,2. 
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Mondja ugyan: legyetek a követőim, mint én is Krisztusé.
1
 De ugyancsak 

mondja: Ha akár mi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne 

nektek, mint amit mi hirdettünk: átkozott legyen!
2
 Ezt is mondja: Vajon Pált 

feszítették értetek keresztre, avagy Pál nevében keresztelkedtetek meg?
3
 Így 

fogadjanak békét Isten népének, azaz Isten szegényeinek, hogy nem rajtuk, 

hanem velük együtt akarjanak uralkodni. 

Ők se mondják: én Pálé vagyok, én meg Apollóé, én meg Kéfásé, hanem 

valamennyien ezt mondják: Én Krisztusé vagyok.
4
 Ez az igazságosság: a 

szolgákat nem az Úr elé helyezni, nem is egyenlővé téve vele, hanem úgy 

emelni a szemeket a hegyekre, ahonnan segítséget várnak, hogy a segítségüket 

ne a hegyektől reméljék, hanem az Úrtól, aki a mennyet és földet alkotta.
5
 

 

Isten szolgákat alkalmaz a kiengesztelődés művében 

6. A fogadjanak a hegyek békességet a népnek sort úgy is nagyon helyesen lehet 

érteni, hogy a béke a kiengesztelődést jelenti, mellyel megbékélünk Istennel, 

mert a hegyek épp ezt fogadják az Ő népe számára. 

Az apostol ezt így bizonyítja: A régi megszűnt, valami új valósult meg; de 

mindez Istenből való, aki Krisztus által kiengesztelődött irántunk, és ránk bízta a 

kiengesztelődés szolgálatát. Nézzétek, hogyan fogadják a hegyek a békét az Ő 

népe számára. Krisztusban ugyanis Isten engesztelte ki önmagával a világot, 

úgy, hogy nem számította be nekik a vétkeiket és belénk ültette a 

kiengesztelődés igéjét. Kikbe, ha nem a hegyekbe, akik fogadják a békességet az 

Ő népe számára? Ezért a béke követei hozzáfűzik, és mondják: Krisztus 

követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében 

kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel!
6
 

Ezt a békét fogadják a hegyek az Ő népe számára, azaz az Ő békéjének 

követségét és hirdetését; a dombok pedig az igazságosságot, azaz az 

engedelmességet, ami az emberekben és minden értelmes teremtményben 

minden igazságosság kezdete és tökéletessége. 

Úgyhogy a két ember – azaz Ádám, aki a halálunk feje volt, és Krisztus, aki 

üdvösségünk feje – közötti nagy különbségre hívják föl a figyelmet: Ahogy egy 

embernek engedetlensége miatt sokan bűnössé váltak, egynek 

engedelmességéért sokan meg is igazultak. 
7
 

                                         
11Kor 11,1. 
2Gal 1,8. 
3Vö. 1Kor 1,13. 
4
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Fogadjanak a hegyek békességet a népnek, és a dombok igazságosságot, hogy 

ezek összhangjával megvalósuljon. ami írva van: az igazságosság és a béke 

megcsókolták egymást.
1
 

Amit más kódexekben olvasnunk, fogadjanak a hegyek békességet a népnek, és 

a dombok – úgy gondolom, az evangéliumi béke mindkét hirdetőjét jelenti, a 

korábbiakat is, a későbbieket is. Ezekben a kódexekben azonban a folytatás ez: 

Igazságosságban fogja megítélni a nép szegényeit. De azok a kódexek jobbnak 

bizonyulnak, melyek azt a szöveget közlik, melyet fent magyaráztunk: 

Fogadjanak a hegyek békességet a népnek, és a dombok igazságosságot. Egyes 

kódexek azt mondják, hogy a te népednek, másokban nincs ott a tiéd, hanem 

csak a népnek. 

 

Krisztus üdvözíti a népét, az ellenségeket pedig megalázza 

7. [4. v.] Megítéli majd a nép szegényeit, és megszabadítja a szegények fiait. – 

Úgy látom, hogy a szegények és a szegények fiai ugyanazok, mint ahogy Sion és 

Sion leánya ugyanaz a város. Ha pedig különbséget kell tenni, akkor a szegények 

a hegyek, a szegények fiai pedig a dombok; mint ahogy a próféták és az 

apostolok a szegények, a fiaik pedig, azaz akik az ő tekintélyük alatt élnek, a 

szegények fiai. 

Az elsőként mondott megítéli majd, és a későbbi megszabadítja, bizonyos 

magyarázata annak, hogyan tesz ítéletet. Mert azért fog ítélni, hogy 

megszabadítson, azaz hogy elválassza az elveszejtendőktől és 

elkárhoztatandóktól azokat, akiket megajándékoz azzal az üdvösséggel, mely 

arra készült, hogy a végső időben megnyilvánuljon.
2
 Ezek mondják neki: Ne 

pusztítsd el lelkemet a gonoszokkal együtt;
3
 és: Ítélj meg engem, Isten, és 

válaszd el ügyemet a nem szent nemzettől.
4
 

Az is meggondolandó, hogy nem azt mondja: megítéli majd a szegény népet, 

hanem: a nép szegényeit. Fentebb ugyanis, ahol ezt mondta: ítélni a te népedet 

igazságosságban, és a te szegényeidet ítéletben, ugyanazt mondta Isten népének, 

akiket a szegényeinek nevezett, azaz csak a jókat és a jobb oldalra tartozókat. 

Mivel pedig ebben a világban együtt legeltetik a jobbra és balra tartozókat, 

akiket a végén mint juhokat és kosokat szét fognak választani,
5
 az egész 

keveréket népnek nevezte. És mivel az ítéletet itt is jó értelemben veszi, azaz az 

üdvözítendőkre érti,
6
 azért mondja: megítéli majd a nép szegényeit, azaz azokat 

                                         
1Zsolt 84,11. 
2Vö. 1Pét 1,5. 
3Zsolt 25,9. 
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fogja az üdvösségre elkülöníteni, akik a népen belül szegények. Hogy kik a 

szegények, azt már fentebb elmagyaráztuk, a szűkölködőkön ugyanazokat 

értjük.  

És meg fogja alázni a rágalmazót. – A rágalmazóban itt leginkább az ördögre 

ismerünk. Az ő rágalma ez: Vajon ingyen tiszteli Jób Istent?
1
 Az Úr Jézus pedig 

megalázza őt azzal, hogy kegyelmével segíti övéit abban, hogy ingyen tiszteljék 

Istent, azaz gyönyörködjenek az Úrban.
2
 

Így is megalázta: az ördög, azaz evilág fejedelme, mivel Őbenne nem talált 

semmit,
3
 a zsidók rágalmai által ölte meg, akiket a rágalmazó a hitetlenség 

fiaiban működve,
4
 mint a saját edényeit használt föl. Megaláztatott, mert az, akit 

akit megöltek, föltámadott és magához ragadta a halál országát, melynek 

hatalmát [a rágalmazó] azzal gyakorolta, hogy egy emberből fakadóan, akit 

rászedett, a halál által mindenkit a kárhozatba vont. De megaláztatott: Mert ha 

egynek bűnbeesése következtében egy miatt uralomra jutott a halál, mennyivel 

inkább uralkodnak az egy Jézus Krisztus által az életben azok, akik a kegyelem 

és megigazulás bőséges ajándékát kapják,
5
 aki megalázta a rágalmazót, aki arra 

indította a hamis vádakat, a gonosz bírákat és a hamis tanúkat, hogy elveszejtsék 

őt.  

Krisztus örökre megmarad 

8. [5. v.] És megmarad a Nappal, vagy megmarad a Nappal együtt. – Közülünk 

egyesek úgy gondolták, hogy a görög szöveget helyesebb így fordítani, amit 

latinul egy szóval (compermanebit) kellene mondani, de mivel ilyen latin szó 

nem létezik, hogy tartalmilag visszaadják, mondják, hogy megmarad a Nappal 

együtt. 

De mi nagyot jelent a Nappal együtt megmaradnia annak, aki által mindenek 

lettek, és aki nélkül semmi sem lett;
6
 hacsak itt nem prófécia hangzik el azok 

miatt, akik úgy gondolják, hogy a keresztény nevű vallás egy ideig győz ebben a 

világban, azután megszűnik? Tehát megmarad a Nappal együtt ameddig a Nap 

fölkel és lenyugszik, azaz ameddig ezek az idők forognak, nem fog hiányozni 

Isten Egyháza, azaz Krisztus teste a földön. 

Amit pedig hozzáfűz: és a Hold előtt nemzedékről nemzedékre, úgy is 

mondhatta volna: És a Nap előtt, azaz a Nappal együtt és a Nap előtt, ami azt 

jelentené, hogy az idővel együtt és az idők előtt. 
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Ami tehát megelőzi az időt, az örökkévaló, és valóban örökkévalónak kell 

tekintenünk azt, ami az idővel nem változik, mint ahogy kezdetben volt az Ige. 

De a Holddal inkább a halandók növekedését és fogyását akarta jelezni. Tehát 

amikor azt mondja, hogy a Hold előtt, valamiképpen azokra utal akik helyett a 

Holdat mondta. Nemzedékről nemzedékre – mondja, mintha az mondaná, hogy a 

Hold előtt, azaz a nemzedékek nemzedékei előtt, amelyek a Hold fogyásához és 

teléséhez hasonlóan követik egymást a halandók elmúlásával és jövetelével. 

És mit lehetne inkább értenünk a Hold előtti megmaradáson, mint azt, hogy 

halhatatlanságával minden halandót megelőz? Amint azt sem helytelenül értjük, 

hogy a rágalmazót már megalázva az Atya jobbján ül, azaz megmarad a Nappal 

együtt. 

Az örök dicsőség ragyogásán a Fiút értjük;
1
 mintha a Nap lenne az Atya, 

ragyogása pedig a Fiú, de úgy, ahogy ezeket a Teremtő láthatatlan lényegéről 

mondhatjuk; nem úgy ahogy a látható teremtményekről mondjuk, amelyek közé 

az égitestek is tartoznak, amelyek közül kiemelkedik a fényesebb Nap, amelyről 

ezt a hasonlatot vesszük; mint ahogy veszünk hasonlatokat földi dolgokról, 

például szikláról, oroszlánról, bárányról, a két fiú apjáról, és a többiről. 

Tehát a rágalmazó megalázása után megmarad a Nappal együtt, mert az ördögöt 

feltámadásával legyőzve leült az Atya jobbjára,
2
 ahol többé már meg nem hal és 

a halál rajta többé nem uralkodik.
3
 És ez a Hold előtt van, mert elsőszülöttként a 

halottak közül megelőzi az Egyházat, amely a halandók jövetelével és 

elmenetelével átvonul. Ezek a nemzedékek nemzedékei. 

Vagy talán a nemzedékek azok, amelyekben halandóként megszületünk; a 

nemzedékek nemzedékei pedig azok, amelyekben halhatatlanul újjászületünk. 

Ez is az az Egyház, amelyet Ő megelőzött, hogy megmaradjon a Hold előtt mint 

az elsőszülött a halottak közül.  

 

Krisztus először a zsidóknak, aztán a pogányoknak lett kinyilatkoztatva 

9. [6. v.] És leszáll, mint a harmat a gyapjúra, és mint a zápor cseppjei a földre. 

– Megemlékezik arról, ami Gedeon bíró által történt, és figyelmeztet hogy az 

Krisztusban teljesedett be. 

Gedeon ugyanis jelet kért az Úrtól, hogy csak a szérűre kiterített gyapjú legyen 

harmatos, a föld pedig maradjon száraz; majd ismét: csak a gyapjú maradjon 

száraz és legyen harmatos a szérű; és így is történt.
4
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Ami azt jelentette, hogy mint a szérűn az egész földkerekségen száraz gyapjú 

volt Izrael népe. Tehát Krisztus leszállt mint a harmat a gyapjúra, amikor a szérű 

még száraz volt, ezért mondta: Én nem küldettem másokhoz, csak az Izrael 

házából elveszett juhokhoz.
1
 

Innen választotta ki anyját, akiből magára öltötte a szolga alakját, amelyben 

megjelent az emberek előtt; innen a tanítványait, akiknek ezt a parancsot adta: A 

pogányok útjaira ne térjetek rá és a szamaritánusok városaiba ne menjetek be, 

menjetek előbb az Izrael házból elveszett juhokhoz.
2
 

Amikor ezt mondja: előbb, a későbbet is megmutatja, amikor már a szérűnek 

kellett harmatossá válnia, és nekik el kell majd menniük más juhokhoz is, akik 

nem Izrael régi népéből valók, akikről ezt mondja: Más juhaim is vannak, 

amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is ide kell vezetnem, hogy egy nyáj 

legyen és egy pásztor.
3
  

Ezért mondja az Apostol is: Állítom ugyanis: Krisztus vállalta a zsidóság 

szolgálatát, hogy bebizonyítsa Isten igazmondását, és valóra váltsa az atyáknak 

tett ígéreteket. – Így szállt le a harmat a gyapjúra a még száraz szérűn. 

Mivel azonban így folytatja: A pogányok pedig irgalmasságáért magasztalják 

Istent,
4
 hogy az idő eljövetelével beteljesedjék, amit a próféta által mond: A nép, 

amelyet nem ismertem, szolgált nekem, a fülek hallása alapján engedelmeskedett 

nekem,
5
 lássuk meg, hogy Krisztus kegyelmétől száraz maradt a zsidók nemzete, 

miközben az egész földkerekségen az összes nemzetben lehullott a krisztusi 

kegyelem harmata. 

Más szavakkal mondja ugyanazt a harmatot, mondván: zápor cseppjei, már nem 

a gyapjúra, hanem a földre. Mi más a zápor mint az eső cseppjei? 

Úgy gondolom, hogy a gyapjú azt a népet jelenti, mert vagy ki kellett 

vetkőztetni a tanítás tekintélyéből, ahogyan a juhot kivetkőztetik a gyapjából; 

vagy mert ezt a harmatot rejtekben tartotta, amelyet nem akart a 

körülmetéletleneknek prédikálni, azaz a pogányoknak feltárni. 

                                         
1Mt 15,24. 
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A Hold nagyon jól megjeleníti a halandóságot vagy az Egyházat 

10. [7. v.] Kisarjad majd az ő napjaiban az igazságosság és a béke bősége, amíg 

elvétetik a Hold. – Az elvétetik helyett egyesek a mindkettőt jelentő görög szó 

alapján elvitetik-et, mások fölmagasztaltatik-ot fordítanak. 

De az elvétetik és elvitetik között nincs nagy különbség. Az elvétetik általában 

inkább olyan elvitelt jelent, hogy valami megszűnik, mint magasabbra emelnék. 

Az elvitetik egyáltalán nem érthető másként, mint hogy valamit elpusztítanak, 

azaz többé nem létezik; a fölmagasztalás pedig magasabbra helyezést jelent. 

A fölmagasztalás rossz értelemben a gőgöt szokta jelenteni, mint itt: 

Bölcsességedben ne akarj fölmagasztalódni.
1
 Jó értelemben a nagyobb 

megbecsülést jelenti, mint amikor valamit fölemelnek, mint itt: Éjszaka 

emeljétek kezeteket a szentély felé és áldjátok az Urat.
2
 

Ha tehát itt azt értjük, hogy elvitetik, mit mást jelent az amíg elvitetik a Hold, 

mint hogy megszűnik? Lehet, hogy azt akarta mondani, hogy a halál nem lesz 

többé, amikor majd utolsó ellenségként leromboltatik a halál;
3
 hogy a béke 

bősége mindaddig tartson, nehogy a halandóság gyöngeségéből valami 

akadályozza a szentek boldogságát; ami majd abban a világban lesz, amelyre 

megkaptuk Isten hűséges ígéretét mi Urunk Jézus Krisztus által, akiről ezt 

mondja: Kisarjad majd az ő napjaiban az igazságosság és a béke bősége, amíg a 

halál teljes legyőzése és lerombolása után véget ér minden halandóság.  

Ha pedig a Hold nem a testi halandóságot jelenti, amelyen most halad át az 

Egyház, hanem általában az Egyházat, amely, miután megszabadul ettől a 

halandóságtól, megmarad örökre, akkor a Kisarjad majd az ő napjaiban az 

igazságosság és a béke bősége, amíg elvétetik a Hold verset úgy kell értenünk, 

mintha azt mondaná: Az ő napjaiban kisarjad az igazságosság, amely legyőzi a 

test ellentmondását és lázadását, és a béke oly nagy és oly bőséges lesz, 

amekkorára fölmagasztaltatik a Hold; azaz fölemeltetik az Egyház, hogy a 

feltámadás dicsősége által együtt uralkodjék azzal, aki a halottak 

elsőszülötteként a dicsőségben megelőzte, hogy az Atya jobbjára üljön,
4
 és így 

megmaradva a Nappal együtt a Hold előtt, amellyel együtt később a Hold is 

fölmagasztaltatik. 

                                         
1Sir 32,6. 
2Zsolt 133,2. 
31Kor 15,26. 
4Vö. Mk 16,19. 
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Az Egyház kezdeteiről és végéről 

11. [8. v.] És uralkodni fog a tengertől a tengerig, és folyótól a földkerekség 

határáig. Róla mondta ezt is: Kisarjad majd az ő napjaiban az igazságosság és 

a béke bősége, amíg elvétetik a Hold.
1
 

Ha a Hold itt az Egyházat jelenti, akkor következetesen mutatja, mennyire el fog 

terjedni az Egyház, amikor hozzáteszi: És uralkodni fog a tengertől a tengerig. 

A nagy tenger övezi a földet, amit Óceánnak neveznek; amelyből bizonyos rész 

befolyik a földek közé, és alkotja az általunk ismert (Földközi) tengert, amelyen 

hajózunk. Ezért a tengertől a tengerig azt jelenti, hogy a föld bármely határától 

bármely határig uralkodni fog ő, akinek nevét és hatalmát az egész 

földkerekségen hirdetni és nagyon tisztelni fogják. 

Hogy ezt a tengertől a tengerig-et ne lehessen másként érteni, mindjárt 

hozzáteszi: és a folyótól a földkerekség határáig. Amit így mond, hogy a 

földkerekség határáig, azt előbb úgy mondta: a tengertől a tengerig. Amit pedig 

most így mond: a folyótól, azzal világosan mondja, hogy Krisztus onnan akarta 

hatalmát is kiterjeszteni, ahonnan a tanítványait kezdte kiválasztani, tudniillik a 

Jordántól, ahol az Úr keresztségekor, amikor leszállt a Szentlélek, hang 

hallatszott az égből: Ez az én szeretett fiam.
2
 

Tehát az ő tanítása és mennyei tanítóhivatalának tekintélye innen terjedt egészen 

a földkerekség határáig, amikor az Ország evangéliumát az egész 

földkerekségen hirdetik bizonyságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég. 

 

A katolikus Egyház elterjed az egész földön 

12. [9. v.] Leborulnak előtte az etiópok, és ellenségei a földet fogják nyalni. – Az 

etiópok által, résszel az egész helyett, minden nemzetet jelöl, kiválasztva azt, 

amelyet azért nevez meg, mert a föld szélén lakik. 

Leborulnak előtte – azaz imádják majd őt. És mivel látta, hogy a 

legkülönbözőbb helyeken támadnak majd skizmák, amelyek irigyelni fogják az 

egész földkerekségen elterjedt katolikus Egyházat, és emberek szerint nevezve 

magukat egymás között is megoszlanak, és azokat szeretve, akik tekintélyével 

elszakadtak, ellenségeskedni fognak Krisztus dicsőségével, ezért amikor 

mondja, hogy Leborulnak előtte az etiópok, hozzáteszi: és ellenségei a földet 

fogják nyalni, azaz embereket fognak szeretni, hogy irigykedjenek Krisztus 

dicsőségére, akinek ezt mondja: Magasztaltassál föl az egek fölé, Isten, és a föld 

fölött a te dicsőséged.
3
 

                                         
1Zsolt 71,7. 
2Mt 3,17. 
3Zsolt 107,6. 
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Az ember ugyanis megérdemelte, hogy ezt hallja: Föld vagy és visszatérsz a 

földbe.
1
 Ezt a földet nyalva, azaz ilyenek semmitmondó tekintélyét élvezve és 

azokat szeretve és legédesebbnek tartva őket, ellentmondanak az isteni 

szavaknak, amelyek előre hirdették a katolikus Egyházat, mely nem csak a föld 

egyes részein, mint bármelyik skizma, hanem az egész földkerekségen teremni 

és terjedni fog egészen az etiópokig, azaz elér a legtávolabbi részeken élő 

emberekhez is. 

 

Krisztus az emberek szabadítója 

13. [10–11. v.] Tarzisz és a szigetek királyai ajándékokat ajánlanak föl, az 

arabok és Sába királyai adományokat vezetnek oda. És imádják őt az összes 

királyok, az összes nemzetek szolgálni fognak neki 

Ez már nem magyarázót, hanem szemlélőt kíván; sőt, nem csak az örvendező 

hívők, hanem a jajgató hitetlenek szeme elé is odaállítja, hacsak nem kell 

keresnünk, hogy miért mondja azt, hogy adományokat vezetnek oda. 

Odavezetni ugyanis olyanokat szoktak, amik járni tudnak. Vajon vágóáldozati 

állatokra gondolhatott? – Távol legyen, hogy az ő napjaiban ilyen igazságosság 

sarjadjon. 

Ezen odavezetendő adományokon, úgy látom, embereket kell értenünk, akiket 

Krisztus Egyházának közösségébe a királyok tekintélye vezet be; bár a királyok 

üldözésükkel is adományokat vezettek oda, nem tudván, mit tesznek, amikor 

szent vértanúkat áldoztak föl. 

 

14. [12. v.] Mikor pedig megadja az okokat, hogy miért fejeznek ki a királyok 

ekkora tiszteletet, és miért szolgál neki minden nemzet, ezt mondja: Mert 

megszabadította a szűkölködőt a hatalmastól, és a szegényt, akinek nem volt 

segítője. 

Ez a szűkölködő és szegény a benne hívők népe. Ebbe a népbe tartoznak az őt 

imádó királyok is. Nem tartják méltóságon alulinak, hogy szűkölködők és 

szegények legyenek, azaz alázatosan megvallják bűneiket, és várják dicsőségét 

és kegyelmét, hogy a király, a Király Fia szabadítsa meg őket a hatalmastól.  

Ez a hatalmas ugyanaz, mint akit előbb rágalmazónak nevezett, akit az emberek 

leigázására és fogva tartására nem a saját ereje tesz képessé, hanem az emberi 

bűnök. Ugyanazt erősnek is mondják, ezért itt is hatalmas. 

De aki megalázta a rágalmazót, és bement az erős házába, hogy megkötözve 

elvegye fegyverzetét,
2
 az szabadította meg a szűkölködőt a hatalmastól, és a 

                                         
1Ter 3,19. 
2Vö. Mt 12,29. 
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szegényt, akinek nem volt segítője. Ezt ugyanis nem tudta végrehajtani valakinek 

az ereje, vagy valaki ember, vagy valamelyik Angyal. Mivel tehát nem volt 

senki segítő, ő maga jött el és üdvözített minket. 

 

A kegyelem gyógyít és megszentel minket 

15. [13. v.] Fölmerül a kérdés: Ha az ördög a bűnök miatt tartotta fogva az 

embereket, vajon Krisztusnak, aki kiragadta a szűkölködőt a hatalmas kezéből, 

tetszettek a bűnök? – Szó se róla! Hanem: Megszánja ő a szegényt és a 

szűkölködőt, azaz megbocsátja a bűnöket az alázatosnak, aki nem a saját 

érdemeiben bízik, nem is a saját erejéből remél üdvösséget, hanem rászorul 

Üdvözítője kegyelmére. 

Amikor pedig hozzáteszi: a szegények lelkét megszabadítja, a kegyelem mindkét 

segítségére felhívja a figyelmet: arra is, ami a bűnök megbocsátása, amikor 

mondja: Megszánja a szegényt és a szűkölködőt; és arra is, ami az 

igazságosságban való részesedésben van, amikor hozzáteszi: és a szegények 

lelkét megszabadítja. 

Önmagától senki sem alkalmas az üdvösségre, ami nem más mint a tökéletes 

igazságosság, csak akkor, ha Isten kegyelme segít. Mert a Törvény teljessége 

semmi más, csak a szeretet, amely nem önmagunktól van bennünk, hanem 

kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki nekünk adatott.
1
 

 

A bűn szolgaságából megváltva öltöttük magunkra a megigazulást 

16. [14. v.] Az uzsorákból és a gonoszságból megváltja az ő lelküket. – Mik ezek 

az uzsorák, ha nem a bűnök, amelyeket adósságoknak is nevez?
2
 Gondolom, 

azért nevezi uzsoráknak, mert a büntetésben több rossz van, mint az elkövetett 

bűnökben. 

Mert például a gyilkos csak az ember testét pusztítja el, a lelkének semmit nem 

tud ártani; neki viszont a lelke is a teste is elvész a pokolban. Emiatt mondja a 

mostani parancs megvetőinek és a jövendő büntetés gúnyolóinak: Én, amikor 

majd eljövök, uzsorákkal fogok követelni.
3
 

Ezektől az uzsoráktól váltja meg a szegények lelkét a bűnök bocsánatára 

kiontott vér. Tehát megvált az uzsoráktól, azzal hogy megbocsátja a bűnöket, 

amelyekért nagyobb büntetések jártak volna; de megvált a gonoszságból is 

azzal, hogy a kegyelem által segít megtenni az igazságosságot.  

                                         
1Vö. Róm 5,5. 
2Vö. Mt 6,12. 
3Mt 25,27. 
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Tehát megismétli a fentebb mondott két dolgot. Amit fentebb így mondott: 

Megszánja a szegényt és a szűkölködőt¸az itt: az uzsorákból; ami pedig fentebb: 

a szegények lelkét megszabadítja,
1
 az itt: a gonoszságból, és a megváltja 

mindkettőre vonatkozik. 

Mert megszánva vált meg az uzsorákból, és megszabadítva vált meg a 

gonoszságból. Így tehát ahogyan megszánja a szegényt és a szűkölködőt és a 

szegények lelkét megszabadítja, úgy váltja meg a lelküket az uzsorákból és a 

gonoszságból. 

És tiszteletben álló lesz az ő neve előttük. – Mert tisztelni fogják a nevét ekkora 

jótéteményekért azok, akik válaszolják: méltó és igazságos hálát adni Urunknak 

Istenünknek. 

Vagy ahogy egyes kódexekben olvasható: és tiszteletben áll a nevük őelőtte, 

mert a keresztényeket megvethetőnek nézi ez a világ. A nevük tiszteletre méltó 

Őelőtte, aki ezt a nevet adta nekik, és már nem emlékszik saját ajkukon hangzó 

nevükre,
2
 amellyel korábban hívták őket, amikor még a nemzetek babonái fogva 

tartották, vagy saját rosszaságuk alapján nevezték meg őket, mielőtt még 

keresztény lettek; és ez a név tiszteletre méltó Őelőtte, jóllehet az ellenségek 

megvethetőnek tartották.  

 

Jövendölik, hogy a világ bölcsei hinni fognak Krisztusban 

17. [15. v.] És élni fog és adnak neki Arábia aranyából. – Nem mondaná: És 

élni fog (mert kiről nem lehet ezt mondani, aki bármilyen rövid ideig is él ezen a 

földön?) ha nem arra az életre hívná föl a figyelmet, amelyben már nem hal meg 

és a halál rajta többé nem uralkodik.
3
 és már csak azért is élni fog ő, aki 

halandóként megvetettek, mert ahogy egy másik próféta mondja: Elvitetik az 

élete a földről.
4
 

De mit jelent az, hogy adnak neki Arábia aranyából? Mert azt, hogy Salamon is 

kapott onnan aranyat, ez a zsoltár előképként átviszi a másik, az igazi 

Salamonra, azaz az igazi békességszerzőre; mert a régi Salamon nem uralkodott 

a folyótól a földkerekség határáig.
5
 

Így tehát azt is megjövendölték, hogy evilág bölcsei is hinni fognak Krisztusban. 

Arábián ugyanis a nemzeteket értjük, az aranyon a bölcsességet, amely úgy 

kiválik a többi tanítások közül, mint az arany a fémek közül; ezért van megírva: 

                                         
1Zsolt 71,13. 
2Vö. Zsolt 15,4. 
3Róm 6,9. 
4Iz 53,8; Vö. ApCsel 8,33. 
5Zsolt 71,8. 
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Vegyétek az okosságot mint az ezüstöt és a bölcsességet mint a megpróbált 

aranyat.
1
 

És imádkoznak róla (de ipso) mindig. – A görög peri autou-t egyesek úgy 

fordítják, hogy de ipso=róla, mások pro ipso=érte, vagy pro eo=helyette. De mi 

más a róla, mint amit így imádkozunk: Jöjjön el a te országod.
2
 

Ugyanis Krisztus eljövetele fogja megjeleníteni a hívőknek Isten országát. Az 

érte értelmezés túlságosan szűk, hacsak nem úgy értjük, hogy amikor az 

Egyházért imádkoznak, akkor érte imádkoznak, mert a testéről van szó. 

Krisztusról és az Egyházról jövendölték a nagy misztériumot: Ketten egy 

testben lesznek.
3
 Márpedig a folytatás: egész nap¸ azaz mindig áldást mondanak 

majd neki, elég nyilvánvaló. 

 

Az Isteni Írásokban miénk az igazság boltozata. Akik az örök mennyei 

ajándékokban remélnek, megvetik a mulandó dolgokat. 

18. [16. v.] És boltozat lesz a földön a hegyek csúcsain. – Isten minden ígérete 

benne Igen,
4
 azaz Benne (tudni illik Krisztusban) megerősítést nyertek, mert 

beteljesedett minden, amit üdvösségünkre megjövendöltek. 

Mert helyes az értelmezés, ha a hegyek csúcsain az isteni Írások szerzőit értjük, 

vagyis azokat, akik megírták (a szent könyveket); akikben ugyancsak Ő a 

boltozat, mert Őrá vonatkozik minden, ami isteni sugallatra megíratott.  

Úgy akarta, hogy mindez a földön történjék, mert a földön élőkért íratott meg 

minden; ezért Ő maga is eljött a földre, hogy mindezt megerősítse, azaz a 

beteljesedésüket önmagában mutassa meg. Be kellett ugyanis teljesednie 

mindannak – mondja –, amit rólam a Törvényben, a prófétákban és a 

zsoltárokban megírtak; azaz a hegyek csúcsain.
5
 

Így jött el az utolsó időkben az Úr nyilvánvaló hegye a hegyek tetején,
6
 amit itt 

úgy mond, hogy a hegyek csúcsain. 

Fölmagasztaltatik a Libanon fölé az ő gyümölcse. – A Libanont e világ 

méltósága helyett szoktuk mondani, mert a Libanon hegyén nagyon magas fák 

nőnek, és maga a neve azt jelenti: Ragyogás. 

Csoda-e, ha Krisztus gyümölcse evilág minden fényessége fölé magasztaltatik, 

és akik ezt a gyümölcsöt szeretik, megvetettek minden evilági csúcsot? 

                                         
1Péld 8,10–11. 
2Mt 6,10. 
3Ef 5,32–31. 
42Kor 1,20. 
5Lk 24,44. 
6Iz 2,2. 
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Ha pedig jó értelemben vesszük Libanont, a cédrusai miatt, melyeket ültetett,
1
 

mi más gyümölcsöt értünk azon, amely fölmagasztaltatik e Libanon fölé, mint 

azt, amelyről az Apostol a szeretetről szólva beszél: Még magasztosabb utat 

mutatok nektek?
2
 Ezt ugyanis az isteni ajándékok között is elsőként említi, ahol 

mondja: A lélek gyümölcse pedig a szeretet – és minden egyebet ebből vezet le.
3
 

És virágozni fognak a városból mint a föld füve. – Mivel a város kétértelmű, és 

nem tette hozzá, hogy az ő városa, vagy Istené, mert nem úgy mondja, hogy az ő 

városából, vagy Isten városából, hanem minden további nélkül csak a városból, 

ha jóra értelmezzük, akkor Isten városából, azaz az Egyházból virágoznak mint 

a fű, de mint a gabonafélék, például a búza. Ugyanis ezeket is fűnek nevezik a 

Szentírásban; például a Teremtés könyvében elhangzik a parancs, hogy hozzon 

elő a föld mindenféle fát és füvet,
4
 és nem teszi hozzá, hogy minden 

gabonafélét. Amit bizonyára nem mulasztott volna el, ha füvön ezeket is nem 

értette volna. És az Írások sok más helyén találjuk ugyanezt. 

Ha pedig a virágozni fognak mint a föld füve sort úgy kell értenünk, ahogy ezt 

mondták: Minden test fű, és az ember dicsősége mint a fű virága, akkor a város 

is ennek a világnak a társaságát jelenti, mert nem véletlen, hogy Káin alapította 

az első várost.
5
 

Így tehát Krisztus gyümölcsének Libanon, azaz a hosszú életű és romolhatatlan 

fák fölé magasztaltatása után, mert ez a gyümölcs örökkévaló, a világ mulandó 

magassága szerinti minden emberi dicsőség a fűhöz hasonló, mert a hívők és az 

örök életet már remélők megvetik a mulandó boldogságot, hogy beteljesedjék, 

ami meg van írva: Minden test fű, és a test minden dicsősége mint a fű virága; 

leszáradt a fű, lehullott a virág. Az Úr Igéje azonban megmarad örökre.
6
 Ez az ő 

ő Libanon fölé felmagasztalt gyümölcse. 

A test mindig fű volt, és a test dicsősége a fűnek virága, de mivel nem mutatták 

meg, hogy milyen boldogságot kell választani és előnyben részesíteni, nagyra 

tartották a fű virágát; nem csak nem vetették meg a legkisebb mértékben sem, 

hanem a leginkább vágytak rá. 

Tehát mintha akkor kezdődött volna, hogy elfordultak és megvetették azt, ami a 

világban virágzott, mondja: fölmagasztaltatik a Libanon fölé az ő gyümölcse és 

virágozni fognak a városból mint a föld füve; azaz mindenek fölött el fog 

terjedni az, amit örökre ígér, és a föld füvéhez fogják hasonlítani mindazt, amit 

nagyra tartanak a világban. 
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Krisztusban nyer áldást minden törzs 

19. [17. v.] Legyen tehát áldott az Ő neve örökké, a Nap előtt megmarad az Ő 

neve. – A Nap az időket jelenti, tehát örökre megmarad az Ő neve; az 

örökkévaló ugyanis megelőzi az időket és nem korlátozza az idő. 

És megáldatnak Őbenne a föld összes törzsei. – Benne teljesedik be az, amire 

Ábrahám ígéretet kapott. Mert nem azt mondja: ivadékaidban, mintegy sokban, 

hanem mint egyben: és ivadékodban, aki Krisztus.
1
 

Ábrahámnak pedig mondatik: A te ivadékodban nyer majd áldást a föld minden 

törzse.
2
 És nem a test fiai, hanem az ígéret fiai számíttatnak az ivadékba.

3
 

Az összes nemzetek magasztalni fogják Őt. – Mintegy magyarázva ismétli a 

fentebb mondottakat. Mivel megáldatnak benne, magasztalni fogják őt; nem ők 

teszik naggyá, mert ő önmagától nagy, hanem dicsérik és nagynak vallják őt. 

Mert így magasztaljuk Istent, így is mondjuk: Szenteltessék meg a te neved,
4
 

amely mindentől függetlenül mindig szent. 

 

20. [18. v.] Áldott az Úr Isten, Izrael Istene, aki egyedül művel csodadolgokat. – 

Megfontolva a fentebb mondottakat, fölfakad a himnusz és áldjuk az Urat, Izrael 

Istenét. Mert beteljesedik, amit annak a terméketlen asszonynak mondtak: És 

azt, aki kiragadott téged, az Urat, Izraelnek Istenét az egész föld Urának fogják 

hívni.
5
 Csak ő művel csodákat, mert bárki teszi, Ő tevékenykedik benne, aki 

egyedül művel csodadolgokat. 

 

21. [19. v.] És áldott az Ő dicsőségének neve örökké, és örökkön örökké. – Mi 

mást mondhatnának a latin fordítók, akik nem tudják szó szerint visszaadni a 

görög szöveget. Mert a görögben ezt mondják: eisz tón aióna, kai eisz tón aióna 

tou aiónosz, amit egyszerűbben így lehetne mondani: a századon, és a századok 

századain át. Századon értve ennek a világnak az idejét, a századok századain 

pedig azt, amire a világ vége után ígéretet kaptunk. 

És betelik majd az Ő dicsőségével az egész föld: Amen. Amen. – Parancsoltál, 

Uram, úgy legyen, úgy legyen, amíg az, ami a folyónál kezdődött, eljut egész a 

föld szélső határáig.
6
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HETVENKETTEDIK ZSOLTÁR (73.) 

Elmondta Karthagóban 411. szeptember 14-én 

57 éves 20 éves pap, 16 éves püspök 

 

1Elfogytak Jessze fiának Dávidnak himnuszai. Zsoltár. Ászáfé. 

Milyen jó Izrael Istene az egyenes szívűekhez, 

2Az én lábaim pedig majdnem megindultak, 

a lépteim kis híján megbotlottak. 

3Mert föllobbantam a bűnösök miatt, 

a bűnösök békéjét látva. 

 

4Mert nincs kitérés számukra a halál elől, 

és erősség van az ő ostorozásukban. 

5Az emberek vesződségeiben nincs részük, 

és az emberekkel nem ostoroztatnak. 

 

6Ezért megszállta őket a gőg, 

és ruhaként borítja őket az erőszak. 

7Kitüremkedik, mint hájból a gonoszságuk. 

Átmentek a szív felkészültségébe. 

8Kigondolták és elmondták a rosszaságot, 

fennhangon beszélték a gonoszságot. 

 

9Az égbe helyezték az ő szájukat, 

és a nyelvük bejárta a földet. 

10Ezért tér ide vissza az én népem, 

amikor betelnek a napjaik. 

és az áradó vizek nem érik el őket. 

 

11És mondták: „Hogyan tudta az Isten, 

és vajon van-e tudás a Magasságosban?” 

12Íme, ezek a bűnösök és bővelkedők  

a világban meggazdagodtak. 

13És mondtam: „Tehát hiába tisztítottam meg a szívemet, 

és mostam meg ártatlanságban a kezeimet; 

14és ostoroztak egész nap, 

és korholtak reggelenként”. 

 

15Ha azt mondtam volna: „Úgy beszélek, mint ők”, 

íme, elárultam volna a te fiaid nemzetségét. 
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16És hozzáfogtam, hogy megismerjem ezt; 

vesződség ez énelőttem 

17mindaddig, amíg bementem Isten szentélyébe 

és megértettem a végső dolgokat. 

18Valójában az álnokság miatt helyezted el őket, 

letaszítottad őket miközben fennhéjáztak. 

 

19Milyen gyorsan elhagyatottá váltak! 

ellankadtak, elvesztek gonoszságuk miatt. 

20Mint az ébredőnek az álmát, Uram, 

városodban megsemmisíted azoknak képmását. 

 

21Mert gyönyörködött a szívem 

és elváltoztak az én veséim; 

22és én semmivé lettem, és nem tudtam; 

mint egy esztelen állat, olyan lettem nálad. 

23és én mindig veled vagyok; 

megtartottad az én jobbom kezét. 

24Akaratodban vezettél engem, 

és dicsőséggel vettél föl engem. 

 

25Mert mi van számomra az égben? 

És mit akartam tőled a földön? 

26Elalélt a szívem és a testem, 

szívemnek Istene, és örökrészem az én Istenem. 

27Mert íme, akik eltávolodnak tőled, elvesznek; 

elpusztítottad mind, akik hűtlenek hozzád. 

28Nekem pedig jó az Istenhez ragaszkodnom, 

Istenbe vetni reményemet, 

hogy hirdessem minden dicséretedet 

Sion leányának csarnokaiban. 
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Az Újszövetség az ideig tartó Ószövetségben volt elrejtve 

1. [1. v.] Halljátok, halljátok csak Krisztus testének szeretett tagjai, kiknek 

reménye Uratokban, Istenetekben van, és nem figyeltek hiábavalóságokra és 

esztelen hazugságokra;
1
 és akik még azokra figyeltek, halljátok, hogy ne 

figyeljetek rájuk. 

Ennek a zsoltárnak a felirata, azaz a címe ez: Véget értek Dávidnak, Jessze 

fiának himnuszai;
2
 Ászáf zsoltára. Sok zsoltárunk van, amelyeknek címében 

szerepel Dávid neve, de sehol másutt nem teszi hozzá, csak itt, hogy Jessze fiáé. 

Föl kell tételeznünk, hogy ez nem véletlenül és nem is hiába történt, mert 

mindenütt Isten figyelmeztet minket, és megértésre hívja a szeretet jámbor 

törekvését. 

Mit jelent az, hogy Véget értek Dávidnak, Jessze fiának himnuszai? A 

himnuszok énekelt istendicséretek, azaz a himnuszok Isten dicséretét tartalmazó 

énekek. Ha tehát dicséret és nem Istené, nem himnuszról van szó; ha pedig 

dicséret és Isten dicsérete, de nem éneklik, akkor sem himnusz. Tehát ahhoz, 

hogy himnusz legyen, e három feltétel kell: dicséret, Istené és ének. 

Mit jelent tehát az, hogy véget értek a himnuszok? – Azt jelenti, hogy véget 

értek az Istenről énekelt dicséretek. Úgy tűnik, ez egy fájdalmas és szinte 

gyászos bejelentés. Aki ugyanis dicséretet énekel, nem csak dicsér, hanem 

vidáman dicsér; aki ugyanis dicséretet énekel, nem csak énekel, hanem szereti 

azt, akiről énekel. A vallomást tévő dicséretében prédikáció, az énekében a 

szerető érzülete van. 

Tehát véget értek Dávid himnuszai, mondja, és hozzáteszi: Jessze fiáé. Dávid 

ugyanis Izrael királya, Jessze fia volt
3
 az Ószövetség egy bizonyos idejében, 

amikor az Újszövetség még rejtve volt, mint gyümölcs a gyökérben. 

Ha ugyanis a gyümölcsöt a gyökérben keresed, nem találod, de nem fogod 

megtalálni az ágakon sem, ha nem a gyökérből fakadt. Tehát akkoriban az 

Ábrahám magvából testileg származó első népnek – mert az újszövetségi, 

második nép is Ábrahám magvához tartozik, de már lelkileg –, tehát annak a 

még testi első népnek – melyben néhány próféta értette csak, hogy mit kíván 

tőlük Isten, és mikor kell nyilvánosan megszólalniuk – ezeket az időket és a mi 

Urunk Jézus Krisztus eljövetelét jövendölték. 

És miként maga a test szerint születendő Krisztus a pátriárkák magvában mint 

gyökérben rejtve volt, és bizonyos időben mint a megjelenő gyümölcsnek kellett 

megmutatkoznia, ahogyan írva van: Jessze gyökeréből vessző virágzott ki;
4
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ugyanúgy maga a Krisztusban lévő Újszövetség is korábban rejtve volt, csak a 

próféták tudtak róla, és néhány jámbor ember, nem a jelenlévő megnyilvánulása, 

hanem a jövendő dolgok kinyilatkoztatása alapján. 

Mert vajon mit akar jelenteni, testvérek – hogy egy valamit említsek –, hogy 

amikor Ábrahám elküldte hűséges szolgáját, hogy egyetlen fiának feleséget 

jegyezzen el, megeskette őt, és az esküben mondta neki: Tedd kezedet a 

tomporom alá és esküdj?
1
  

Vajon mi volt Ábrahám tomporában, amely alá ez az esküt tévő a kezét tette? 

Mi más volt ott, mint az, amire ígéretet kapott: a te ivadékodban áldatik meg 

minden nemzet.
2
 A tompor szó a testet jelenti. Ábrahám testéből Izsák és Jákob, 

– és hogy többeket ne nevezzek meg –, és Mária által született a mi Urunk Jézus 

Krisztus. 

 

A nemes olajfába oltott vad olajágról 

2. Mivel bizonyítjuk, hogy az igaz gyökér a pátriárkákban volt? Kérdezzük meg 

Pált. A Krisztusban már hívő nemzetek, akik szinte gőgösködni akartak a 

Krisztust megfeszítő zsidókkal szemben, amikor abból a népből már jött a másik 

fal, és kapcsolódott a szegletkőhöz, azaz magához Krisztushoz, a másik irányból 

érkező körülmetéletlen falhoz, azaz a pogányokhoz; amikor tehát dicsekedni 

akartak a nemzetek, így utasította őket rendre: Ha téged ugyanis levágtak a 

természetes vad olajfáról, és beoltottak a nemes olajfába, ne dicsekedjél, hanem 

tudd meg: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.
3
 

Tehát azt mondja, hogy a pátriárkák gyökeréről bizonyos ágak a hitetlenség 

miatt letörtek és a helyükre beoltották a vad olajágat – azaz a nemzetekből jövő 

egyházat –, hogy részesedjenek az olajfa bőségéből. És ki olt vad olajágat nemes 

olajfára? A nemes olajágat szokták ráoltani a vad alanyra, fordítva vad olajágat 

nemes olajfán soha nem látunk. Ha valaki mégis megteszi, termésként csak a 

vad olajbogyót találod. Amit ugyanis ráoltanak, az fejlődik tovább, és annak a 

gyümölcsét találod meg: nem a gyökér gyümölcsét, hanem a ráoltott vesszőjét. 

Az Apostol bizonyítja, hogy Isten a maga mindenhatóságával művelte ezt, hogy 

a vad olajágat nemes olajfa gyökerére oltották, és nem vad bogyókat, hanem 

nemes olajbogyókat terem; Isten mindenhatóságára hivatkozva mondja az 

Apostol: Ha letört is némely ág, és te vad olajfa létedre beoltattál, és részese 

lettél az olajfa gyökerének és nedvének, ne kérkedj az ágak rovására. 

Mondhatnád ugyan: Letörtek az ágak, hogy én oltódjam a helyükbe. Ez igaz. A 

hitetlenség miatt törtek le, te meg a hit által állsz. Ne légy hát fennhéjázó, hanem 
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félj!
1
 Mit jelent az, hogy ne kérkedj? Ne gőgösködj amiatt, hogy ráoltottak, 

hanem félj, nehogy a hitetlenség miatt te is letörj, mint ahogyan ők letörtek. Te 

pedig tarts ki a hitben, ne kérkedj, hanem félj. Mert ha Isten a természetes 

ágaknak nem kegyelmezett, téged sem fog kímélni. 

És ezután következik egy jó, feltétlenül szükséges és nagyon megszívlelendő 

intelem: Értsd meg tehát Isten jóságát és szigorát: szigorát a vétkesekkel 

szemben, irántad meg Isten jóságát, feltéve, hogy megmaradsz a jóban, 

különben téged is lenyesnek. és ők is beoltatnak, ha nem maradnak meg 

hitetlenségükben, mert Istennek van hatalma, hogy újra beoltsa őket.
2
 

 

Az ószövetségi ígéretek földi és mulandó természetűek 

3. Az Ószövetség idején tehát testvérek, annak a testi népnek Istentől kapott 

ígéretei földiek és mulandók voltak. Ígéretet kaptak egy földi országra; ígéretet 

kaptak arra a földre, melyre az Egyiptomból való szabadulás után be is vezették 

őket: Józsue vezette be őket az ígéret földjére, ahol a földi Jeruzsálem is 

fölépült, és Dávid abban uralkodott. Kiszabadulva Egyiptomból átkeltek a Vörös 

tengeren, és a pusztai vándorlás tévelygései után megkapták a földet, megkapták 

az országot; ezek után a bűneik büntetéseként jöttek az ellenséges támadások, az 

ostromok, a fogságok és végül elpusztult maga a város is. 

Ilyenek voltak azok a nem maradandó természetű ígéretek, melyek azonban 

előképei lettek a maradandó ígéreteknek, hogy a mulandó ígéretek összessége 

előképe és bizonyos próféciája legyen az eljövendőknek. Így tehát amikor véget 

ért az az ország, melyben Dávid, Jessze fia, azaz egy ember, még ha próféta volt 

is, még ha szent volt is, hiszen látta és előre látta az eljövendő Krisztust, aki 

majd az ő magvából fog test szerint születni; de mégis csak ember volt, még 

nem a Krisztus, még nem a mi királyunk, az Isten Fia, hanem csak Dávid király, 

Jessze fia; mivel tehát véget kellett érnie annak az országnak, melynek 

elnyeréséért akkoriban a testi leszármazottak dicsérték Istent, mert csak azt az 

országot tartották nagynak, és azért, mivel időlegesen megszabadultak azoktól, 

akik elnyomták őket, és a Vörös tengeren át megmenekültek az üldözőktől, 

átvezették őket a pusztán, és hazára és országra találtak, csak ezért dicsérték 

Istent, mert még nem értették, hogy ezekben az előképekben Isten mit jelez 

előre és mit ígér; miután tehát véget értek azok a dolgok, amelyekért a testi nép 

dicsérte Istent, akiknek királya volt ez a Dávid, véget értek nem az Isten Fia, 

hanem az Jessze fia Dávid himnuszai. 
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Ezen zsoltár címének veszedelmes helyét, ahogyan az Úr akarta, elkerültük; 

megkaptátok a magyarázatát, miért értek véget Dávidnak, Jessze fiának 

himnuszai. 

 

Atyáink, az Apostolok a zsidók zsinagógájából valók 

4. Kinek a zsoltára ez? – Ászáfé. Mit jelent az, hogy Ászáf? Ahogyan a héberből 

görögre és a görögből latinra történt fordításokban látjuk, Ászáf azt jelenti, hogy 

zsinagóga. Ez a zsoltár tehát a zsinagóga hangja. De amikor a zsinagógát hallod, 

ne tiltakozz mindjárt ellene, mint az Úr gyilkosa ellen. Igaz, hogy az a zsinagóga 

megölte az Urat, ebben senki nem kételkedik; de emlékezz rá, hogy a 

zsinagógából valók voltak azok a kosok, akiknek mi a fiaik vagyunk. Ezért 

mondja a zsoltárban: Hozzátok el az Úrnak a kosok fiait.
1
 

Kik az onnan való kosok? – Péter, János, Jakab, András, Bertalan és a többi 

apostolok. Onnan való a kezdetben Saul, később Pál is, azaz aki korábban gőgös 

volt, azután alázatos lett. Saul ugyanis, akiről a nevét kapta, tudjátok, hogy 

gőgös és féktelen király volt. Az Apostol nem hencegésből változtatta meg a 

nevét, hanem Saulból Pál, gőgösből szerény ember lett. Paulus ugyanis azt 

jelenti, hogy Modicus ‘Szerény’. 

Akarod tudni, ki volt Saul? Hallgasd csak Pált, amint emlékezik, hogy 

rosszaságában ki volt és mivé lett Isten kegyelméből; hallgasd csak, hogyan volt 

Saul és hogyan lett Pál: aki azelőtt – mondja –, káromoltam és üldöztem, és 

erőszakos ember voltam.
2
 Hallottad Sault, most halljad Pált is: Én ugyanis az 

utolsó vagyok az apostolok közt. Van-e kisebb nálam, Pálnál? És folytatja: Arra 

sem vagyok méltó, hogy apostolnak hívjanak. Miért? Mert Saul voltam. Mit 

jelent az, hogy Saul voltam? Ő maga megmondja. Hiszen üldöztem az Isten 

egyházát; de Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok.
3
 

Eltüntette minden nagyságát: a legkisebbnek tekintve magát, Krisztusban nagy. 

És maga ez a Pál mit mond? Isten nem vetette el a népét? Hiszen én is Izrael fiai 

közül való vagyok, Ábrahám véréből, Benjamin törzséből.
4
 

Tehát Pál is a zsinagógából jött hozzánk, és Péter is, meg a többi apostolok is. 

Amikor tehát a zsinagóga szót hallod, ne az érdemekre, hanem a születésre 

gondolj. Ebben a zsoltárban tehát a zsinagóga beszél, akkor, amikor már véget 

érnek Dávidnak, Jessze fiának himnuszai; azaz amikor véget érnek a mulandók, 

melyekért a testi nép dicsérte Istent. De miért értek véget, ha nem azért, hogy 

másokat keressünk? De miket keressünk? Azokat, amik nem voltak ott? Nem, 
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hanem azokat a misztériumokat keressük, melyeknek a véget ért dolgok 

előképei voltak, és mint gyökér magukban rejtették azokat. Melyeket? Azokat – 

mondja maga az Apostol –, melyek előképül szolgáltak nekünk.
1
 

 

Minden előképül történt velük 

5. És most lássátok röviden a mi előképünket. Az egyiptomiak és a fáraók 

uralma alatt élő Izrael népe,
2
 a még nem hívő és démonoknak és az ördögök 

fejedelmének szolgáló, de Istentől már eleve elrendelt keresztény nép; az 

egyiptomiaktól leigázott nép a bűneinek szolgáló nép, mert az ördög csak a 

bűneink által tud uralkodni rajtunk. A nép Mózes által megszabadul az 

egyiptomiaktól; a mi Urunk Jézus Krisztus által a nép megszabadul a bűnök régi 

életétől. 

Az a nép átkel a Vörös tengeren; ez a nép a keresztségen megy át. A Vörös 

tengerben elvész annak a népnek minden ellensége;
3
 a keresztségben meghalnak 

összes bűneink. 

Figyeljetek, testvérek! A Vörös tenger után nem azonnal adatik a haza, és nem 

biztonságos győzelem következik, mintha már nem volnának ellenségek, hanem 

a pusztai magány következik, és az út mentén leselkedő ellenségek; ugyanígy a 

keresztség után kísértések közepette folytatódik a keresztény élet. A pusztában 

az atyáknak adott ígéretekre sóvárogtak; mi másra vágyódnak a keresztények a 

keresztség után? Vajon már együtt uralkodnak Krisztussal? Még nem érkeztünk 

el a nekünk ígért földre, melynek nem lesz vége, ott ugyanis nem érnek véget 

Dávid himnuszai. Ezt hallja meg minden hívő: tudatosítsák, hol vannak, mert 

pusztában vannak, és vágyódnak a haza után. 

Az ellenségek meghaltak a keresztségben, de hátulról követnek minket. Mit 

jelent az, hogy hátulról követnek? Azt jelenti, hogy előttünk áll a jövő, hátunk 

mögött van a múlt: minden régi bűnünk eltöröltetett a keresztségben, melyek 

most megkísértenek, hátulról követnek, nem az úton leselkednek. Ezért az 

Apostol még e pusztai úton járva mondja: Elfelejtem, ami mögöttem van, és 

nekilendülök annak, ami előttem van, futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás 

jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban;
4
 mintha azt mondaná: az 

Istentől ígért haza felé. 

És mindaz, amit az a nép elszenvedett a pusztában, és amikkel Isten elhalmozta 

őket; minden csapás, ami őket érte, és minden ajándék, amit kaptak, azokat a 

dolgokat jelzik, amelyeket a jelen élet pusztájában, Krisztusban járva és hazát 
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keresve vigasztalásul kapunk és próbatétként szenvedünk. Nem csoda tehát, 

hogy véget ért az, ami az eljövendő előképe volt. Mert a népet bevezették a 

megígért hazába: de az örökre megmaradóba? Nem, mert ha megmaradt volna, 

nem előkép lett volna, hanem a valóság. Mivel pedig előkép volt, azt a népet 

valami mulandóba vezették be. Ha pedig valami mulandóba vezették, akkor 

véget kellett érnie, és fogyatkozásával késztet annak keresésére, ami nem múlik 

el soha. 

 

Izrael népe földi javakért tisztelte Istent 

6. Tehát a zsinagóga, azaz akik akkor jámborul tisztelték Istent, de földi 

dolgokért, ezekért a jelenvaló dolgokért – vannak ugyanis ostobák, aki a 

jelenvaló javakat a démonoknál keresik –, ez a nép azért volt jobb a 

nemzeteknél, mert jelenvaló és mulandó javakat keresett ugyan, de az egy 

Istentől várta azokat, aki mindeneknek, szellemi és testi dolgoknak Teremtője. 

Ezek a jámborok testi dolgokat vártak. Azaz a mulandó javak iránt érdeklődő 

zsinagóga nem olyan volt, mint az a néhány próféta, akik az örökkévaló 

mennyek országáról beszéltek. 

Tehát ez a zsinagóga arra figyelt, amit Istentől kapott, és amit Isten ígért annak a 

népnek, tudniillik a földi javak bőségét, hazát, békét, földi boldogságot. De  

mindezek előképek voltak, és a zsinagóga nem értette meg, hogy mi rejlik 

ezekben az előképekben, és úgy gondolta, hogy a földi dolgokért kell 

magasztalnia Istent, és hogy Ő nem tud ennél jobbat és többet adni azoknak, 

akik szeretik őt és szolgálnak neki. 

A zsinagóga figyelt és látta, hogy egyes bűnösök, gonoszok, káromlók, 

démonok szolgái, ördögfiókák, akik nagy gonoszságban és gőgösségben élnek, 

bővelkednek olyan földi és mulandó javakban, melyekért ő Istennek szolgál. És 

megszületett a szívében az a nagyon rossz gondolat, mely elgáncsolja a lábat, és 

elbuktat Isten útján. Íme, ez a gondolat élt az Ószövetség népében: bárcsak ne 

volna testi testvéreinké az Újszövetség boldogsága, melyet már nyíltan 

hirdetnek. Mert mit mondott akkor az a zsinagóga? Mit mondott az a nép? Ezt: 

„Mi Istennek szolgálunk és bennünket fenyítenek és ostoroznak; elveszik tőlünk 

azt. amit szeretünk, és amit nagy dologként Istentől kaptunk; ezek a gonosz, 

káromló, gőgös, nyugtalan, vétkes emberek pedig bővelkednek mindennel, 

amikért mi szolgálunk Istennek; úgy látom, hiábavaló Istennek szolgálni.” 

Ez ennek a zsoltárnak a jelentése, mely a kedvét vesztő és botladozó népé, 

miközben az szemléli, hogy azokban a földi javakban, melyekért ő szolgált 

Istennek, bővelkednek azok, akik nem szolgálnak Istennek, ezért botladozik, és 

már-már elesik, és véget érnek a himnuszok, mert az ilyen szívekben a 

himnuszok elhallgatnak. 
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Mit jelent az, hogy az ilyen szívekben a himnuszok elhallgatnak? – Azt jelenti, 

hogy mivel ilyeneket gondoltak, már nem dicsérték Istent. Mert hogyan 

dicsérnék Istent azok, akiknek perverznek látszik, hogy Isten a gonoszoknak 

ilyen boldogságot ad, és a neki szolgálókat megfosztja tőle? Már nem látták 

jónak Istent; akik pedig nem látják őt jónak, nem is dicsérik őt; akik pedig nem 

dicsérik Istent, azokban véget értek a himnuszok. 

Végezetül ez a nép megértette, hogy minek a keresésére készteti őt Isten, amikor 

ezeket a mulandó javakat megvonja a szolgáitól, és gonosz, káromló 

ellenségeinek adja azokat; a dorgálás után megértette, hogy mindazon túl, amit 

Isten megad jóknak és rosszaknak, és néha jóktól és rosszaktól egyaránt 

megvon, mindazon túl a jóknak valamit tartogat. 

Mi az, amit a jóknak tartogat? Mit tartogat számukra? –Önmagát. Úgy 

gondolom, erről szól a zsoltár, ennek megértése az Úr nevében történik. 

Halljad az emlékező és bűnbánó imádkozót, aki megtévedt, amikor azt gondolta, 

hogy nem jó az az Isten, aki a rosszaknak földi javakat ad, és megvonja azokat a 

szolgáitól. Megértette ugyanis, mit tartogat Isten a szolgáinak, és ezen 

elgondolkodva bánkódik és így énekel. 

 

Isten a jóknak öröme, a rosszaknak büntetés 

7. Milyen jó Izrael Istene! De kikhez? – Az egyenes szívűekhez. És milyen a 

kifordultakhoz? – Kifordultnak látszik. Ezt egy másik zsoltárban is mondja: A 

szenttel szent leszel, és ártatlan férfival ártatlan leszel, és a kifordulttal kifordult 

leszel.
1
 

Mit jelent az, hogy a kifordulttal kifordult leszel? Azt jelenti, hogy a kifordult 

kifordultnak gondol téged. Nem azt jelenti, hogy Isten bármi módon kifordulna 

önmagából. Távol legyen: ami van, az van. Hanem miként a Nap a tiszta, 

egészséges, erős szemű ember számára nyugodtan jelenik meg, a csipás 

szeműeket mintha hegyes nyílvesszőkkel lövöldözné; azt látóvá teszi, ezt 

meggyötri, nem azért, mert megváltozott, hanem mert másként fogadják. 

Ugyanígy amikor kezdesz kifordulni magadból, Isten is kifordultnak tűnik 

neked, de te változtál meg, nem Ő. Neked tehát kínos lesz az, ami a jóknak 

öröm. Ezt idézi föl ez az imádkozó: Milyen jó Izrael Istene az egyenes 

szívűekhez, 

 

8. [2. v.] De mi történt veled? – Az én lábaim pedig majdnem megindultak. 

Mikor indultak meg a lábak, ha nem akkor, amikor nem volt egyenes a szív? 

                                         
1
Zsolt 15,26–27. 
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Mitől nem volt egyenes a szív? Halljad: A lépteim kis híján megbotlottak. Az 

első sorban azt mondta: majdnem, a másodikban kis híján; és amikor azt 

mondta: a lábaim majdnem megindultak, így ismétli meg: a lépteim 

megbotlottak. 

Megindultak a lábak, de hova, megbotlottak, de mitől? – Megindultak a 

tévedésre, megbotlottak az elesésre, nem egészen, hanem kis híján. 

Mit jelent ez? –Azt jelenti, hogy a tévedés felé tartottam, de még nem tévedtem 

meg, bukdácsoltam, de nem estem el. 

 

A bűnösök szerencséje rövid életű, a haláluk pedig örök 

9. [3. v.] De miért történt ez? – Mert föllobbantam a bűnösök miatt, a bűnösök 

békéjét látva. Megfigyeltem a bűnösöket, és láttam, hogy békességben vannak. 

Miféle békességben? – Mulandó, változó, törékeny és földi békességben, de én 

magam is éppen ezt kívántam Istentől. Láttam, hogy ők, akik nem szolgáltak 

Istennek, birtokolják azt, amire én, aki szolgáltam Istennek, vágyakoztam, és 

megindultak a lábaim, és kis híján megbotlottak a lépteim. 

10. [4–5. v.] Röviden elmondja, miért van ilyen sora a bűnösöknek: Mert nincs 

kitérés számukra a halál elől, és erősség van az ő ostorozásukban Az emberek 

vesződségeiben nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. 

Már értem – mondja –, miért van békéjük, és miért virulnak a földön: mert nem 

térhetnek ki a haláluk elől, azaz biztos a haláluk és örökkévaló, mely nem kerüli 

el őket, sem ők nem térhetnek ki előle. Mert nincs kitérés számukra a halál elől, 

és erősség van az ő ostorozásukban. És erősség van az ő ostorozásukban: az ő 

ostorozásuk nem mulandó, hanem erős marad örökre. E bajok miatt, melyek 

örökkétartóak lesznek számukra, most mi történik? Az emberek vesződségeiben 

nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Nemde az ördögöt se 

ostorozzák az emberekkel, akinek örök kárhozata készül? 

 

A bűnös mindig boldogtalan 

11. [6. v.] Éppen ezért mi történik ezekkel, akiket nem ostoroznak, és akik nem 

vesződnek a többi emberrel együtt? Ezért megszállta őket a gőg – mondja. 

Figyeld csak ezeket a gőgösöket és fegyelmezetleneket: figyeld meg a bikát, 

melyet áldozatul fogadtak, hogyan hagyják szabadon kószálni, engedik 

pusztítani, amire csak képes, egészen a leölése napjáig. 

Mármost jó dolog, testvérek, a prófétai igékben meghallani ezt a bikahasonlatot, 

amiről szóltam. Valahol az Írás is megemlíti ezt, és úgy beszél róluk, mint a 

vágóáldozatra szántakról, és e megkímélésüket veszedelmes szabadságnak 
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mondja.
1
 Ezért mondta, hogy megszállta őket a gőg. Mit jelent az, hogy 

megszállta őket a gőg? Azt, hogy beburkolja őket a gonoszságuk és 

istentelenségük. Nem az mondta, hogy betakarja őket, hanem hogy beburkolja 

őket, mert mindenfelől beborítja őket a gonoszságuk. Ezek a nyomorultak 

valójában sem nem látnak, sem nem látszanak, mert be vannak burkolva, és a 

bensőjük nem látható. Mert ha az ideig-óráig szinte boldog rossz emberek közül 

valaki a saját bensőjébe pillanthatna, láthatná a lelkiismeretfurdalásokat, 

láthatná, hogy a lelkét darabokra tépik a sóvárgások és félelmek, és láthatná, 

hogy nyomorult akkor is, ha boldognak mondják őt. 

De mivel beburkolja őket a gonoszságuk és istentelenségük, nem látnak, de nem 

is láthatók. Jól ismerte őket a Lélek, aki ezeket mondja róluk; és olyan szemmel 

kell rájuk néznünk, amellyel látni tudunk, ha elvétetik a szemekről a rosszaság 

kendője. Nézzük őket: bár boldogok, meneküljünk tőlük, bár boldogok, ne 

utánozzuk őket, és a mi Urunktól Istenünktől se kívánjuk nagy dolgokként 

azokat a dolgokat, amelyet megkaptak ők, akik nem szolgálnak neki. Valami 

mást tartogat, valami másra kell vágyakoznunk; halljátok csak, mire. 

 

Más dolog szükségből és más bőségből vétkezni 

12.[7. v.] Elsőként ezeket írja le. Kitüremkedik, mint hájból a gonoszságuk. 

Nézd csak, hogy ez nem a mondott bika-e? Halljátok csak, testvérek, 

semmiképpen nem szabad elmennünk amellett, amit mondott. Kitüremkedik, 

mint hájból a gonoszságuk. Vannak ugyanis rosszak, de szükségből rosszak; 

azért rosszak, mert soványak, azaz vékonyak, kiéhezettek, az ínség sorvasztotta 

őket. Ezek is rosszak és elítélendők, mert inkább el kell viselni minden ínséget, 

mint hogy valami gonoszságot kövessünk el. 

De más dolog szükségből és más bőségből vétkezni. A szegény koldus lop: az 

ínségből gonoszság következett; a gazdag, akinek annyi mindene van, miért 

ragadja el más javait? Annak a rosszasága az ínségből, ezé a bőségből fakadt. 

Ezért ha a nyomorultnak mondod: Miért tetted ezt? Ő alázatosan és 

szégyenkezve válaszol: A szükség kényszerített rá. Miért nem féltél Istentől? – 

Az éhség kényszerített. Mondd a gazdagnak: Miért teszed ezt, nem féled az 

Istent? – Ha egyáltalán vagy olyan, hogy ezt kimondhatod. Lássad, hogy 

egyáltalán méltat-e arra, hogy meghallgasson; lássad, hogy nem árad-e rád is 

gonoszság a bőségéből? A tanítóikat és dorgálóikat is ellenségnek tekintik; és 

ellenségei lesznek azoknak, akik igazat mondanak, mert elpuhultan és nem 

egészséges szívvel hozzászoktak a hízelgő szavakhoz. Ki mondaná a gazdagnak: 

Rosszat tettél, amikor elragadtad az idegen jószágot?! Vagy ha valaki merné is 

ezt mondani, és olyan lenne, akinek nem állhatna ellen, mit válaszolna? Minden 

szava Isten megvetéséről beszél. Miért? – Azért, mert gőgös. Miért? – Azért, 

                                         
1
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mert kövér. Miért? – Azért, mert vágóáldozatra szánt. Kitüremkedik, mint hájból 

a gonoszságuk. 

 

A gazdag ne csúfolja a szegényt 

13. Átmentek a szív felkészültségébe. – Belül mentek át. Mit jelent az, hogy 

átmentek? Azt jelenti, hogy letértek az útról. Mit jelent az, hogy átmentek? Azt 

jelenti, hogy meghaladták az emberi nem határait: a többi embereknél 

különbnek tartják magukat. Átmentek, mondom, az emberi nem határain. 

Amikor egy ilyen embernek mondod: „Ez a szegény a testvéred, ugyanazok a 

szüleitek, tudniillik Ádám és Éva; ne fuvalkodj fől, akkor sem, ha téged 

körülvesz a család, sok aranyad és ezüstöd van, márvánnyal díszített a házad és 

kazettás mennyezet borul föléd, mert fölétek is és a szegény fölé is ugyanaz az 

égbolt borul; kívülről rád aggatott, nem saját dolgaiddal különbözöl a 

szegénytől. Magadat lásd bennük, ne azokat magadban. Magadra figyelj, ki 

vagy a szegényhez képest: önmagad és nem az, amid van. Miért nézed le a 

testvért? Anyátok méhében mindketten mezítelenek voltatok. És ha majd 

kiléptek ebből az életből és ezek a testek, miután kilehelték a lelket, 

szétbomlanak, különböztesse meg valaki a gazdag csontjait a szegényétől!” Az 

állapotbeli egyenlőségről beszélek, az emberi nem sorsáról, melyben 

valamennyien megszületnek: sem a gazdag, sem a szegény nem lesz itt mindig, 

és miként a gazdag nem gazdagon jött, úgy nem is gazdagon fog eltávozni: 

ugyanaz mindkettő bejövetele, és egyforma a kimenetele. 

Hozzáteszem, hogy esetleg helyet cseréltek. Már mindenütt hirdetik az 

evangéliumot, figyeld csak meg azt a sebekkel borított szegényt, aki ott feküdt a 

gazdag ajtaja előtt és szeretett volna jóllakni a morzsákból, amelyek lehullottak 

a gazdag asztaláról; és figyeld meg azt a hozzád hasonlót is, aki bíborba és 

patyolatban öltözött és minden nap fényesen lakomázott. Történt ugyanis, hogy 

meghalt az a koldus, és az angyalok Ábrahám ölére vitték; amaz pedig meghalt 

és eltemették. Mert ennek a temetéséről esetleg senki se gondoskodott. És 

amikor a pokolban az a gazdag gyötrelmek között volt, ugye fölemelte a szemét, 

és végtelen örömben látta meg azt, akit az ajtaja előtt fekve megvetett; és 

szerette volna, hogy az ujja hegyén egy csöpp vizet hozzon neki az, aki az ő 

asztaláról lehullott morzsákra vágyakozott? 

Milyen nagy volt ennek a szegénynek a szenvedése, testvérek? Milyen sokáig 

tartottak a gazdag gyönyörűségei? Amire azonban cseréltek, az örökkévaló. A 

gazdagnak tehát nem volt kitérés a halál elől, és erősség volt az ostorozásában; 

az emberek vesződségeiben nem volt része, és az emberekkel nem ostoroztatott; 

a koldust pedig itt ostorozták, ott megnyugodott, mert megostorozza minden fiát, 

akit befogad.
1
 

                                         
1
Vö. Zsid 12,6. 



 301 

De kinek mondod ezeket? – Annak, aki fényesen lakomázik és minden nap 

bíborba és patyolatba öltözik. 

Kinek mondod? – Annak, aki átment a szív fölkészültségébe. Valójában későn 

hangzott el: Küldd el Lázárt, hogy mondja meg legalább a testvéreimnek,
1
 

amikor már nincs lehetőség a bűnbánat gyümölcsére. Nem a bűnbánatra nincs 

lehetőség, hanem örökkétartó lesz a bánat, és nincs üdvösség a bűnbánat után. 

Ezek tehát átmentek a szív fölkészültségébe. 

 

14. [8. v.] Kigondolták és elmondták a rosszaságot. Az emberek általában félve 

mondják a rosszaságot, ezek pedig hogyan? Fennhangon beszélték a 

gonoszságot. Nem csak elmondták a gonoszságot, hanem hangosan, mindenki 

füle hallatára, gőgösen mondták el: „Én megcsinálom, én megmutatom! 

Vigyázz, kivel van dolgod, nem hagylak élni!” De még ha csak mondanád, és 

nem tennéd meg; legalább csak a gondolataidban maradna meg a rossz 

kívánság, és csak a gondolatodra korlátoznád. Miért? Mert talán sovány vagy? 

Kitüremkedik, mint hájból a gonoszságuk. Fennhangon beszélték a gonoszságot. 

 

A gonosz gondolja meg, milyen rövid az emberek élete 

15. [9. v.] Az égbe helyezték az ő szájukat, és a nyelvük bejárta a földet. Mit 

jelent az, hogy bejárta a földet? Ugyanazt, amit ez: Az égbe helyezték az ő 

szájukat. A bejárta a földet ugyanis azt jelenti, hogy bejárják az összes földi 

dolgokat. 

Mit jelent az, hogy bejárják az összes földi dolgokat.? Azt jelenti, hogy 

miközben beszél, nem gondol arra, hogy az ember hirtelen meghalhat, úgy 

fenyegetőzik, mintha mindig életben maradna; a gondolkodása figyelmen kívül 

hagyja a földi törékenységet. Nem tudja, milyen edény burkolja körül, nem 

tudja, hogy egy másik helyen az ilyenekről írva van: Kimegy majd a lélegzete és 

visszatér földjébe; azon a napon elpusztulnak az ő gondolatai.
2
 De ők nem 

gondolnak utolsó napjukra, és gőgösen beszélnek: Az égbe helyezik az ő 

szájukat, és a nyelvük bejárja a földet. Ha a bebörtönzött rabló nem gondolna 

utolsó napjára, azaz ítéletének utolsó napjára, a börtönt tartaná a 

legkegyetlenebb dolognak, pedig abból még kimenekülhet. Hova menekülsz a 

halál elől? A napja bizonyosan eljön. Meddig tart az életed? Hosszú-e az, 

aminek vége van, még ha sokáig tart is? Ehhez járul, hogy igazában ő nem 

létezik: nem él sokáig, és az is bizonytalan, amit hosszan tartónak mondanak. 

Miért nem gondol erre? Azért, mert az égbe helyezte az ő száját, és a nyelve 

bejárja a földet. 

 

                                         
1
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Krisztus megtanítja, mire kell leginkább vágyakoznunk 

16. [10. v.] Ezért tér ide vissza az én népem. Maga Ászáf tér ide vissza. Látta 

ugyanis, hogy bővelkednek a gonoszok, látta a gőgösöket; visszatér Istenhez, és 

kérdezni és vitatkozni kezd. De mikor? – Amikor betelnek a napjaik. 

Mit jelent a betelt napok? Azt, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, Isten 

elküldte a Fiát.
1
 Az az idők teljessége, amikor Ő eljött, hogy megtanítson 

megvetni a mulandó dolgokat, kevésre becsülni mindazt, amire a rossz emberek 

vágyakoznak, és elszenvedni mindazt, amitől a rossz emberek félnek. Ő lett az 

út, visszahívott a bensőséges gondolkodásra, és figyelmeztetett arra, hogy mit 

kell Istentől kérni. 

És lássad, milyen gondolatok forognak benne, és mintegy megfékezve indulata 

hullámait, áttér az igaz dolgok választására. Ezért tér ide vissza az én népem, 

amikor betelnek a napjaik. 

 

17. [11. v.] És mondták: „Hogyan tudta az Isten, és vajon van-e tudás a 

Magasságosban?” Nézd csak, milyen gondolat forog a fejükben: „Íme, 

boldogok a gonoszok, Isten nem törődik az emberi dolgokkal. Tudja-e igazában, 

hogy mit csinálunk?” Nézzétek csak, miket mondanak. Kérve kérjük, testvérek, 

hogy akik már keresztények, ne mondják: „Hogyan tudta az Isten, és vajon van-

e tudás a Magasságosban? 

 

18. [12. v.] Miből gondolod, hogy Isten nem tudja, és nincsen tudás a 

Magasságosban? Ezt válaszolja: Íme, ezek a bűnösök és bővelkedők a világban 

meggazdagodtak. Bűnösök, és mégis nagy gazdagságra tettek szert a világban. 

Megvallotta, hogy a gazdagság kedvéért nem akart bűnös lenni. Ugyanakkor ez 

a testies lélek látható és földi dolgokért eladta a maga igazságosságát. Mert 

miféle igazságosság az, aminek alapja az arany? Mintha az arany többet érne, 

mint maga az igazságosság, Vagy amikor valaki megtagad dolgokat mástól, 

nagyobb kárt szenvedne az, akitől megtagadja, mint az, aki megtagadja tőle. Az 

elveszíti a ruhát, ez meg a hitet. Íme, ezek a bűnösök és bővelkedők a világban 

meggazdagodtak. Tehát ezért nem tud Isten ezekről a dolgokról, és ezért nincs 

tudás a Magasságosban. 

 

Az erkölcsös élet jutalmát nem szabad a földön várni 

19. [13. v.] És mondtam: „Tehát hiába tisztítottam meg a szívemet.” Amikor 

szolgálok Istennek és ilyen javaim nincsenek; azok nem szolgálnak, és 

bővelkednek ezekkel. És mondtam: „Tehát hiába tisztítottam meg a szívemet és 

mostam meg ártatlanságban a kezeimet". Hiába tettem ezt. Hol van erkölcsös 
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életem jutalma? Hol van a szolgálatom jutalma? Én erkölcsösen élek és 

szűkölködöm, és a bűnös bővelkedik. És mostam meg ártatlanságban a 

kezeimet. 

 

Ne botránkozz, ha jól mennek a gonoszok dolgai 

20. [14. v.] És ostoroztak egész nap. Tőlem nem távoztak el Isten ostorai. Én jól 

szolgálok, és engem ostoroznak. Ő nem szolgál, és megbecsülik. Nagy kérdést 

tett föl magának. 

Hányódik a lélek, útra kel a lélek, hogy eljusson a földi dolgok megvetéséhez, és 

az örökkévaló dolgok megkívánásához. A lélek átmenetele ebben a 

gondviselésben történik, ahol bizonyos viharban hányódik, miközben a kikötő 

felé tart. És ahogyan a betegekkel történik, akiknek állapota enyhébb, amíg 

messze a gyógyulás, és a gyógyulás közelében felszökik a lázuk; az orvosok 

krétai láznak nevezik ezt, amin át kell menni a gyógyuláshoz; magasabb a láz, 

de az egészséghez vezet, szinte tűzben ég a beteg, de már közel a gyógyulás; itt 

is ilyen lángolásról van szó. Mert veszedelmes, terhes és szinte káromló szavak 

ezek, testvérek: hogyan tudta az Isten? Ez is olyan mintha kifejezés, mert nem 

azt mondta: nem tudta Isten, nem is azt: nincs tudás a Magasságosban, hanem 

kétkedve, bizonytalankodva, kérdezve fejezte ki magát. Ugyanúgy mint kevéssel 

előbb: A lépteim kis híján megbotlottak. „Hogyan tudta az Isten, és vajon van-e 

tudás a Magasságosban? 

Nem állítja határozottan, de maga a kétkedés veszedelmes. A veszedelmen át jut 

át az egészséghez. Halljad már az egészséget: És mondtam: „Tehát hiába 

tisztítottam meg a szívemet, és mostam meg ártatlanságban a kezeimet; és 

ostoroztak egész nap, és korholtak reggelenként”. A korholás jobbító szándékú 

dorgálást jelent; akit korholnak, azt jobbítják. Mit jelent az, hogy reggelenként? 

Azt jelenti, hogy nem halogatják. A gonoszokét halogatják, az enyémet nem; az 

övék késik vagy teljesen elmarad, az enyém reggelente történik. És ostoroztak 

egész nap, és korholtak reggelenként. 

 

A Szentírás nagyon üdvös tekintélye 

21. [15. v.] Ha azt mondtam volna: „Úgy beszélek, mint ők”, azaz úgy tanítok. 

Hogyan fogsz tanítani? Úgy, hogy nincs tudás a Magasságosban? Úgy, hogy 

Isten nem tudja? Azt az állítást akarod előadni, hogy hiába élnek igaz módon 

azok, akik igazul élnek, mert az igaz ember elveszíti a szolgálatát, mert Isten 

inkább a rosszaknak kedvez, vagy senkivel nem törődik? Ezt akarod mondani, 

ezt akarod előadni?  

A tekintélytől visszatartva fékezi magát. Miféle tekintélytől? Az ember néha 

erre a véleményre szeretne fakadni, de visszatartják az Írások, amelyek azt 

mondják, hogy mindig erkölcsösen kell élni, azt mondják, hogy Istennek gondja 
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van az emberi dolgokra, mert különbséget tesz a jámbor és a gonosz között. 

Tehát ez az imádkozó is, aki már szinte erre a véleményre fakadt visszafogja 

magát. És mit mond? Ha azt mondtam volna „Úgy beszélek, mint ők”, íme, 

elárultam volna a te fiaid nemzetségét. Elárultam volna a te fiaid nemzetségét, 

ha így beszélek; az igazak nemzetségét árulnám el. Ahogy egyes 

zsoltárszövegekben áll: Íme, fiaid melyik nemzetségével értettem egyet? Azaz 

fiaid közül kivel énekeltem együtt? Azaz kivel egyeztem meg, kihez 

alkalmazkodtam? Mindenkitől eltértem volna, ha így tanítok. Együtt énekel az, 

aki összhangban van; aki pedig nincs összhangban, az nem énekel együtt. 

Valami mást fogok mondani, mint amit Ábrahám mondott, amit Izsák mondott, 

amit Jákob mondott, amit a próféták mondtak? Ők ugyanis mind azt mondták, 

hogy Istennek gondja van az emberi dolgokra; én meg azt mondanám, hogy nem 

törődik vele? Okosabb vagyok, mint azok? Értelmesebb vagyok, mint azok? A 

nagyon üdvös tekintély visszatartotta a gondolkodást a gonoszságtól. 

 

Gonoszul mondják, hogy az emberi akarat a csillagok uralma alatt áll 

22. [16 v.] És mi következik? Ha azt mondtam volna „Úgy beszélek, mint ők”, 

íme, elárultam volna a te fiaid nemzetségét. Tehát hogy el ne árulja, mit tett: És 

hozzáfogtam megismerni. Hozzáfogott megismerni: legyen vele Isten, hogy 

megismerjen. Eközben nagy bukástól tartották vissza [ezt az Ászáfot], testvérek, 

amikor már nem a saját tudásában bízik, hanem hozzáfogott megismerni azt, 

amit korábban nem tudott. Korábban ugyanis tudósként látni és hirdetni akarta, 

hogy Istennek semmi gondja nincs az emberi dolgokra. De belátta, hogy ez a 

gonoszok nagyon rossz és istentelen tanítása. 

Tudjátok, testvérek, hogy sokan vitatják és azt mondják, hogy Isten nem törődik 

az emberi dolgokkal, mert mindent a véletlenek uralnak, vagy hogy akaratunk 

alá van vetve a csillagoknak, mert senki nem a belátása szerint, hanem a 

csillagai kényszere alatt cselekszik; rossz tanítás ez, istentelen tanítás ez! Ezek 

felé indult el az, akinek lábai majdnem megindultak, és léptei kis híján 

megbotlottak.
1
 E tévedés felé indult el, mivel azonban nem értett egyet Isten 

fiainak nemzetségével, hozzáfogott a megismeréshez, és elítélte azt a tudást, 

amelyben nem értett egyet Isten igaz embereivel. 

Halljuk csak, mit mond, mert hozzáfogott a megismeréshez, és segítséget kapott, 

és megtanult valamit, és meg is mutatta nekünk. És hozzáfogtam megismerni, 

vesződség ez énelőttem. Valóban nagy vesződség megismerni, hogy Isten 

törődik az emberi dolgokkal, és rosszaknak jól megy a sora, a jók pedig 

küszködnek. Nehéz kérdés ez! Ezért vesződség ez énelőttem. Mintha egy fal 
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állna előttem, de hallod a zsoltár szavát: az én Istenemben szökellek át a falon.
1
 

Vesződség ez énelőttem. 

 

Az egész halandó tömeg vizsgálat alá kerül 

23. [17. v.] Igazat mondasz: Vesződség ez teelőtted. De Isten előtt nincs 

vesződség. Légy Isten előtt, ahol nincs vesződség, és számodra se lesz 

vesződség. Meg is tette ezt, mert elmondja, meddig volt előtte vesződség: 

Mindaddig, amíg bementem Isten szentélyébe, és megértettem a végső dolgokat. 

Nagy dolog ez, testvérek. Régóta vesződöm, mondja, és az előttem lévő 

vesződséget megoldhatatlannak látom, tudniillik, hogy megismerjem, hogyan 

igazságos Isten, és törődik az emberi dolgokkal, és nem rossz az, hogy a 

bűnösök és gonoszok boldogok itt a földön; a jámborok és az Istennek szolgálók 

pedig kísértésekben és vesződségekben fáradoznak. Nagy nehézség ezt tudni, de 

csak addig, amíg be nem megyek Isten szentélyébe. 

Mit nyújtanak neked Isten szentélyéjében, hogy meg tudd oldani ezt a kérdést? 

Megértem – mondja – a végén, nem a jelenben. Én ugyanis – mondja – Isten 

szentélyéjéből tekintek a végre, a jelenvalókat átlépem. Mindaz, amit emberi 

nemnek neveznek, az egész halandó tömeg vizsgálat alá fog kerülni, mérlegre 

fog kerülni; ott mérlegelni fogják az emberek tetteit. Most mindezt felhő 

burkolja be, de Isten ismeri minden egyes ember érdemeit. És megértem – 

mondja – a végső dolgokat; de nem magamtól, mert előttem vesződség. Honnan 

értem meg a végső dolgokat? Onnan, hogy bemegyek Isten szentélyébe. Tehát 

ott értette meg, és ezért boldogok most azok. 

 

A bűnösök szomorúsága és esztelen nyeresége 

24. [18. v.] Valójában az álnokság miatt helyezted el őket. Mert álnokok, azaz 

csalók; mivel álnokok, csalódnak. Mit jelent az, hogy mivel csalók, csalódnak? 

Be akarják csapni az emberi nemet minden gonoszságukkal; ők maguk úgy 

csalódnak, hogy földi javakat választanak és elveszítik az örökkévalókat. Tehát 

azzal, hogy csalnak, csalódást szenvednek. 

Amit már ismételten mondtam, testvérek: milyen a szíve annak, aki elveszíti a 

hitet, hogy ruhát szerezzen? Vajon az szenved-e csalódást, akitől elvette a 

ruháját, vagy az, akit ekkora kár ért [azaz elvesztette a hitét]? Ha a ruha 

értékesebb, mint a hit, azt éri nagyobb kár [akitől elvették a ruháját]; ha pedig a 

hit összehasonlíthatatlanul értékesebb az egész világnál, akkor az károsodik, aki 

elvette a ruhát. Mert neki mondják: Mit használ az embernek, ha megszerzi az 

egész világot, a lelke pedig kárát látja.
2
 Tehát mi történik velük? Az álnokság 
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miatt helyezted el őket, letaszítottad őket, miközben fennhéjáztak. Nem azt 

mondja: letaszítottad őket, mert fennhéjáztak, tehát nem azután taszítottad le 

őket, hogy fennhéjáztak, hanem abban magában, hogy fennhéjáztak, taszították 

le őket. Mert így kiemelkedni már önmagában bukást jelent: letaszítottad őket, 

miközben fennhéjáztak. 

 

25. [19. v.] Milyen gyorsan elhagyatottá váltak! – Ászáf csodálkozik rajtuk, 

mert érti a végső dolgokat. Elfogytak, igazában mint a füst, mely miközben a 

magasban gomolyog, szétfoszlik, elfogytak.  

Hogyan mondja: elfogytak? Úgy, hogy ahogyan a végső dolgokat értő látja. 

Elenyésztek, elvesztek gonoszságuk miatt. 

 

A gazdagsággal tisztességesen kell bánni 

26. [20. v.] Mint az ébredőnek az álma. – Hogyan enyésztek el? Ahogyan 

elenyészik az ébredőnek az álma. Gondolj el egy embert, aki álmában úgy látja, 

kincset talált, gazdag, de csak addig, amíg föl nem ébred. Mint az ébredőnek az 

álma; így enyésznek el, mint ébredőnek az álma. Keresi és nincs: nincs a 

kezében semmi, nincs az ágyában semmi. Szegényként aludt el, álmában lett 

gazdag; ha nem ébred föl, gazdag volna; de fölébredt és újra azt a nyomorúságot 

találja maga körül, melyet álomba merülve elhagyott. 

Ezek is azt a nyomorúságot fogják megtalálni, melyet készítettek maguknak: 

amikor majd fölébrednek ebből az életből, eltűnik az, amit mintegy álomban 

birtokoltak, mint az ébredőnek az álma. És ne mondjátok: „Tehát akkor 

kevésnek tartod a dicsőségüket, kevésnek tartod a pompájukat, kevésnek tartod 

a rangokat, a képmásokat, a szobrokat, a dicséreteket, a kliensek seregét?” Uram 

– mondja –, városodban megsemmisíted azoknak képmását. 

Így tehát, testvéreim, szívesen beszélünk erről a helyről, vagy ahonnan lehet, 

mert amikor elvegyülünk köztetek, inkább sebeket ütünk, mint tanítunk. 

Krisztus nevében és az Ő félelmében buzdítalak titeket, hogy akik nélkülözitek 

ezeket, ne sóvárogjatok utána, aki pedig birtokában van, ne azokban bízzon. 

Íme, megmondtam: nem azt mondom, hogy el fogtok kárhozni, mert 

birtokoljátok, hanem: el fogtok kárhozni, ha ezekben bíztok, ha ezektől 

felfuvalkodtok, ha ezek miatt gondoljátok nagynak magatokat, ha ezek miatt 

nem ismeritek meg a szegényeket, ha az emberi nem közös állapotáról a 

hiábavaló kiválóság miatt megfeledkeztek. Mert akkor a végén Isten 

szükségszerűen megfizet, és városában megsemmisíti az ilyenek képmását. 

Aki pedig gazdag, úgy legyen gazdag, ahogyan az Apostol parancsolja: Evilág 

gazdagjait figyelmeztesd, hogy ne legyenek gőgösek, és reményüket ne a 
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bizonytalan vagyonba vessék, hanem Istenbe, aki bőven megad nekünk mindent 

megélhetésünkhöz.
1
 Véget vet a gazdagok gőgjének és tanácsot ad. 

Ők mintha mondanák: „Mi gazdagok vagyunk, te tiltod a gőgösködést, és azt, 

hogy fitogtassuk gazdagságunk pompáját; tehát akkor mit kezdjünk ezzel a 

gazdagsággal?” Idáig nem tudták, mit kezdjenek vele? Tegyenek jót, 

gazdagodjanak jótettekben, szívesen és együttérzéssel adakozzanak. És mire jó 

ez? Arra, hogy biztos alapot gyűjthetnek a jövőre, és elnyerik az igazi életet.
2
 

Hova gyűjtsék a kincseiket? Ahova ez az imádkozó a szemét emelte, belépve 

Isten szentélyébe. Rémüljenek meg összes gazdag testvéreink, akiknek 

bőségesen van pénze, aranya, ezüstje, családja, megbecsülése; rémüljenek meg, 

mert miként mondja: Uram, városodban megsemmisíted azoknak képmását. 

Nemde méltók rá, hogy ezt szenvedjék, hogy Isten a városában megsemmisítse 

azoknak képmását, mert ők a maguk földi városában semmibe vették Isten 

képmását? Uram, városodban megsemmisíted azoknak képmását. 

 

27. [21. v.] Mert gyönyörködött a szívem. – Megmondja, hogy mik kísértik: 

Mert gyönyörködött a szívem, és elváltoztak az én veséim. Amikor 

gyönyörködtettek ezek a mulandó dolgok, és elváltoztak az én veséim. Ez így is 

lehet érteni: Mert gyönyörködött a szívem Istenben, és elváltoztak a veséim, azaz 

az érzéki élvezeteim változtak meg, és teljesen tisztává lettem. Elváltoztak a 

veséim, És halljad, hogyan. 

 

28. [22. v.] És én semmivé lettem, és nem tudtam. – Én, aki most ezeket 

mondom a gazdagokról, egykor olyanokra vágyódtam. Ezért én is semmivé 

lettem, amikor a lépteim kis híján megbotlottak.
3
 És én semmivé lettem, és nem 

tudtam; tehát nem kell föladni a reményt azokra vonatkozóan, akikről ilyeneket 

mondtam. 

 

29. [23. v.] Mi az, amit nem tudtam? Az, hogy mint egy esztelen állat, olyan 

lettem nálad. És én mindig veled vagyok. Sok különbség van közte és a többiek 

között. Ez földi dolgokra vágyódva olyan lett, mint egy esztelen állat, amikor 

megsemmisülve nem tudott az örökkévaló dolgokról; de nem húzódott vissza 

Istenétől, mert a földi dolgokat nem a démonoktól, nem az ördögtől várta. Ezt 

már a lelketekre kötöttem: a zsinagóga hangja ez, azaz azé a népé, mely nem 

szolgált bálványoknak. Mégis esztelen állat lettem, mert földi dolgokat vártam 

Istenemtől, de soha nem húzódtam vissza az én Istenemtől. 
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Isten tart fenn bennünket kegyelmével 

30. [24. v.] Mivel tehát esztelen állat lettem ugyan, de nem húzódtam vissza az 

én Istenemtől, így folytatja: Megtartottad az én jobbom kezét. Nem azt mondja, 

hogy a jobb kezemet, hanem a jobbom kezét. Ha a jobbnak keze van, akkor keze 

van a kéznek: Megtartottad az én jobbom kezét, hogy vezess engem. 

Mit jelent a kéz? – Hatalmat. Mondjuk is, hogy a kezében van valakinek az, 

amit a hatalmában tart, ahogyan az ördög Jóbról mondta Istennek: Nyújtsd ki a 

kezedet és vedd el, amije van.
1
 

Mit jelent az, hogy Nyújtsd ki a kezedet? – Azt jelenti, hogy adj hatalmat. Isten 

hatalmát Isten kezének mondta, ahogyan egy másik helyen írva áll: A halál és az 

élet a nyelv kezében van.
2
 Vajon keze van a nyelvnek? De akkor mit jelent az, 

hogy a nyelv kezében? Azt jelenti, hogy a nyelv hatalmában van. Mit jelent az, 

hogy a nyelv hatalmában? Azt jelenti, hogy a szádból igazulsz meg és a szádból 

ítéltetsz el. 
3
 

Tehát megtartottad az én jobbom kezét, jobbom hatalmát. Mi volt az én jobbom? 

Az, hogy én mindig veled vagyok. A balom az volt, hogy esztelen állat lettem, 

azaz föld vágyak éltek bennem; de a jobbom volt az, hogy mindig veled voltam. 

E jobbom kezét tartottad meg, azaz irányítottad a hatalmat. Miféle hatalmat? 

Hatalmat adtál nekik arra, hogy Isten fiaivá legyenek.
4
 Az Újszövetséghez 

tartozva már kezd Isten fiai közé kerülni. 

Nézd csak, hogyan tartotta jobbjának kezét. A te akaratodban vezettél engem. 

Mit jelent az, hogy te akaratodban? Halljad az Apostolt, aki korábban földi 

dolgokra vágyva és az Ószövetség szerint élve mint mond: Aki azelőtt 

káromoltam és üldöztem, és erőszakos ember voltam, de irgalmasságot 

nyertem.
5
 Mit jelent az, hogy a te akaratodban? Azt jelenti, hogy Isten 

kegyelméből vagyok, ami vagyok.
6
 És dicsőséggel vettél föl engem. De hogy 

hova vétetett föl, és milyen dicsőségbe, ki tudja elmondani? Ki magyarázza el? 

Ezt várjuk, mert a föltámadáskor fog megtörténni, mindenek végén fog 

megtörténni. És dicsőséggel vettél föl engem. 

 

Isten a választottak boldogsága 

31. [25. v.] És gondolkodni kezdett a mennyei boldogságról, és vádolni kezdte 

magát amiatt, hogy esztelen állat volt és földi dolgokra vágyott. Mert mi van 
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számomra az égben, és mit akartam tőled a földön? A hangotokból látom, hogy 

megértettétek. Földi vágyaival hasonlította össze azt a mennyei jutalmat, ami 

várt rá: látta, mit tartogatnak számára, és meggondolva és föllelkesülve valami 

kimondhatatlan dolog gondolatbeli meglátásától – amit szem nem látott, fül nem 

hallott, emberi szívbe föl nem hatolt
1
–, nem azt mondta: „Ez vagy az van 

számomra az égben”, hanem kérdezte: Mi van számomra az égben? Mi az, ami 

enyém az égben? Mi az? Mennyi? Milyen? És mivel ami az égben az enyém, 

nem múlik el, mit akartam tőled a földön? 

Te az én számomra – mondom, ahogyan képes vagyok rá, de bocsássatok meg, a 

törekvésemet fogadjátok el, a szándékomat, mert képtelen vagyok pontosan 

elmagyarázni – te az én számomra, mondja, az égben halhatatlan gazdagságot 

tartogatsz: magadat. Én pedig a földön azt akartam, amit az istentelenek is 

birtokolnak, amit a rosszak is, a gonoszok is birtokolnak: pénzt, aranyat, ezüstöt, 

drágaköveket, családot; amit sok bűnös is birtokol, aminek sok utcanő és puhány 

férfi is birtokosa; nagyra tartva ezeket vártam Istenemtől a földön, holott az én 

Istenem magát tartogatja nekem az égben. Mert mi van számomra az égben? 

Meg akarja mutatni, mi ez. És mit akartam tőled a földön? 

 

Tiszta szerelemmel kell szeretni Istent 

32. [26. v.] Elalélt a szívem és a testem, szívemnek Istene – ezt tartogatják 

számomra az égben. 

Szívemnek Istene, és az én örökrészem az én Istenem. – Mit jelent ez, testvérek? 

Találjuk meg a gazdagságunkat, válassza meg örökrészét az emberi nem. 

Nézzük csak, hogy az embereket hogyan gyötrik különféle kívánságok: egyesek 

a katonaságot választják, mások a jogászkodást, mások a különféle tanításokat, 

egyesek a kereskedelmet, ismét mások a földművelést, az emberi dolgok közül 

ezekből csinálnak örökségeket; Isten népe pedig ezt kiáltsa: az én örökrészem az 

én Istenem. 

Ha volna is mindig aranyam, mim van igazában? Még ha csak egy időre is 

mondhatnám magaménak Istent, mekkora kincsem volna! És ehhez járul, hogy 

önmagát ígéri nekem, mégpedig úgy, hogy örökké az enyém lesz. Ekkora 

kincsem van és mindig az enyém! Mekkora boldogság ez: örökrészem az Isten! 

Meddig? – Örökre. Mert nézd csak, mennyire megszerette őt; megtisztította a 

szívet: szívemnek Istene, és az én örökrészem az én Istenem. Megtisztult a szív: 

már ingyen szereti Istent, már nem kíván tőle más jutalmat. Aki más jutalmat 

kér Istentől, és ezért akar szolgálni Istennek, értékesebbnek tartja azt, amit el 

akar nyerni, mint Őt, akitől várja a jutalmat. 
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És akkor? Isten nem jutalmaz semmivel? – Önmagán kívül semmivel. Isten 

jutalma maga Isten. Ezt szereti, ebben szerelmes; ha mást szeretne, nem lenne 

tiszta a szerelem. Ha visszahúzódsz a halhatatlan tűztől, megfagysz, tönkremész. 

Ne húzódj vissza, mert a romlásodat okozná, hűtlenné tenne. Ez az imádkozó 

már visszatért, már bánkódik, már bánja, és már mondja: Az én örökrészem az 

Isten. És micsoda gyönyörűségét találja benne, aki örökségének választott! 

 

33. [27. v.] Mert íme, akik eltávolodnak tőled, elvesznek. – Tehát ez az 

imádkozó visszahúzódott Istentől, de nem messzire, mert olyan lettem, mint egy 

esztelen állat – mondja –, és én mindig veled vagyok.
1
 Amazok pedig messzire 

húzódtak vissza, mert nem csak vágyódtak a földi dolgokra, hanem a 

démonoktól és az ördögöktől várták azokat. 

Mert íme, akik eltávolodnak tőled, elvesznek. Mit jelent az, hogy eltávolodni 

Istentől? Azt jelenti, hogy elpusztítottad mind, akik hűtlenek hozzád. Ennek a 

hűtlenségnek ellentéte a tiszta szerelem. 

Mi a tiszta szerelem? – Az, hogy a lélek szereti a jegyesét. De mit vár tőle, mit 

vár a jegyesétől, akit szeret? Vajon azt, ami miatt a nők kiválasztják a 

szerelmüket vagy a jegyesüket? A gazdagságot, aranyat, birtokokat, ezüstöt, 

pénzt, lovait, családot, és más hasonlókat? Távol legyen: Ez magát a jegyest 

szereti, ingyen szeret, mert benne mindene megvan, hiszen mindenek általa 

lettek.
2
 Elpusztítottad mind – mondja –, akik hűtlenek hozzád. 

 

Akit csak tudtok, ragadjatok magatokkal Isten szeretetére 

34. [28. v.] Te pedig mit teszel? Nekem pedig jó az Istenhez ragaszkodnom. Ez 

minden jó foglalata. Többet akartok ennél? – Sajnálom azokat, akik többet 

akarnak. Mi többet akartok, testvérek? Az Istenhez ragaszkodásnál nincs jobb, 

ha színről színre látjuk őt.
3
 

De mi történik most? Mivel még mint zarándok beszélek: Jó nekem az Istenhez 

ragaszkodnom, de most a zarándoklat közben, mert még nem értünk célba: jó 

nekem Istenbe vetni reményemet. Amíg nem érkezel meg, belé vesd a reményt. 

Hánynak-vetnek a hullámok, vesd ki előre a horgonyt. Még nem jelenlét által 

ragaszkodol; a remény által ragaszkodj. Jó nekem Istenbe vetni a reményemet. 

És most hogyan veted Istenbe a reményedet? Mi más dolgod van, mint dicsérni 

azt, akit szeretsz, és magaddal ragadni azokat, akik veled együtt szeretik őt? Ha 

szeretnéd a kocsiversenyt, nem vinnél-e magaddal másokat is, hogy szintén 

szeressék? A kocsiverseny szerelmese bárhol jár, a versenyről beszél, hogy vele 
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együtt mások is megszeressék. A kocsihajtókat ingyen szeretik, Istentől pedig 

jutalmat várnak, hogy szeressék?! Ingyen szeresd Istent. Senkitől ne irigyeld 

Istent. Ragadjátok magatokhoz, ahányan csak tudjátok, ahányan csak birtokolni 

fogjátok őt, nem fogtok szűkölködni; ne szabjatok benne határokat, mert 

mindnyájan egyenként teljesen birtokolni fogjátok, és valamennyein a teljes 

egészet fogjátok birtokolni. Tehát ezt tedd, amikor itt vagy, azaz amikor 

reményedet Istenbe veted. 

És mi következik ezután? Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának 

csarnokaiban. Hirdessem minden dicséretedet – de hol? Sion leányának 

csarnokaiban. Mert Isten hirdetése az Egyházon kívül hiábavaló. Istent dicsérni 

és hirdetni minden dicséretét ugyanaz. Sion leányának csarnokaiban hirdesd. Az 

egységre törekedj, ne akard megosztani a népet; hanem ragadd magaddal az 

egységbe és egységet alkoss. 

El is felejtettem már, mióta beszélek. Végére értünk a zsoltárnak. A levegő 

elhasználtságából arra következtetek, hogy hosszúra nyújtottam a beszédet, de 

elvárásaitoknak nem tudok eleget tenni, nagyon igényesek vagytok. Bárcsak 

ezzel az erőszakossággal ragadnátok magatokhoz a mennyek országát! 
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HETVENHARMADIK ZSOLTÁR (74.) 

elmondta Hipp óban 412 nagyböjtjében 

58 éves 21 éves pap, 17 éves püspök 

 

 

1Aszaf megértése. 

Miért vetettél el minket, Isten, végleg, 

haragudott meg a te dühöd nyájad juhaira? 

2Emlékezzél a te gyülekezetedre, 

melyet kezdettől fogva birtokoltál. 

Megváltottad örökségednek botját, 

Sion hegyét, amelyen lakoztál. 

3Emeld föl kezedet gőgjük fölé végleg: 

mennyi gazságot művelt az ellenség! 

 

4És diadalmaskodtak mind, akik gyűlöltek téged, 

a te ünneped közepén; 

kitűzték a zászlóikat, hadijelvényeiket, 

és nem ismertek meg. 

5Mintha erdőben lettek volna, 

fejszékkel hasogatták ajtóit mind együtt 

6fejszével és bárddal hasogatták. 

 

7Fölgyújtották tűzzel a te szentélyedet, 

a földig gyalázták nevednek hajlékát; 

8mondták a szívükben: 

Jertek, szüntessük meg az Úr minden ünnepét a földön. 

9Jeleinket nem látjuk, már nincs próféta, 

és még mindig nem ismer meg minket. 

 

10Meddig fog szidalmazni, Isten, az ellenség? 

Az ellenfél végleg sértegeti nevedet? 

11Miért fordítod el a kezedet 

és te jobbodat öledtől végleg? 

12Isten pedig, a századok előtt a mi királyunk, 

szabadítást művelt a föld közepén. 

 

13Te szilárdítottad meg erőddel a tengert; 

szétzúztad a sárkányok fejét a vízben. 

14Te zúztad össze a sárkány fejét, 

és adtad eledelül az etióp népeknek. 
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15Elszakítottad egymástól a forrásokat és a patakokat; 

te szárítottad ki Etham folyóit. 

16Tiéd a nappal, és tiéd az éjszaka, 

te alkottad a Napot és a Holdat. 

17Te alkottad a föld minden határát: 

a nyarat és a tavaszt te formáltad. 

 

18Emlékezzél meg e teremtményedről: 

az ellenség szidalmazta az Urat, 

és az oktalan nép elkeserítette a nevedet. 

19Ne add a vadállatoknak a neked vallomást tevő lelket; 

szegényeid lelkéről ne feledkezzél meg végleg. 

20Tekints a szövetségedre, 

mert beteltek, akik elsötétedtek a gonosz házainak földjétől. 

 

21Ne forduljon el megszégyenülten az alázatos; 

a szegény és a szűkölködő fogja dicsérni a te nevedet. 

22Kelj föl, Uram, és ítéld meg ügyemet; 

emlékezzél a szidalmakra, 

melyek az oktalantól érnek egész nap. 

23Ne felejtsd el a téged kérlelők szavát; 

gyűlölőid gőgje mindig fölszáll hozzád. 
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Izrael maradéka üdvözülni fog 

1. [1. v.] Ennek a zsoltárnak ez a címe: Ászáf megértése. – Ászáf latinul 

congregatio, görögül szünagóga. Lássuk, mit értett meg ez a zsinagóga. De 

először értsük meg mit jelent a zsinagóga, és abból értsük meg, mit értett meg a 

zsinagóga. 

Általában mindenfajta gyülekezetet zsinagógának neveznek. Állatok seregét, 

emberekét is lehet zsinagógának nevezni; de amikor megértésről hallunk, itt 

nem állatok seregletéről van szó. 

Halljad csak, amikor a megbecsült helyzetben lévő ember értetlen volt, mit 

mondanak róla: És az ember, még ha tisztességben van is, nem marad meg; 

hasonló a barmokhoz, amelyek elpusztulnak, és hasonló lett hozzájuk.
1
 – Mivel 

tehát nem állatseregletről van szó, nem kell vele hosszasan foglalkoznunk, sem 

taglalnunk nem kell; hanem mert emberekről van szó, meg kell tudnunk, milyen 

emberekre kell értenünk. 

Nem olyan emberekről van szó, akik tisztességben lévén nem értettek, és 

olyanok, mint a barmok, és hasonlók lettek hozzájuk, hanem olyanokról, akik 

értenek. A zsoltár címe ugyanis ez: Ászáf megértése. 

Tehát valamilyen értelmes gyülekezet az, amelynek hangját hallani fogjuk. 

Mivel azonban a zsinagóga sajátos értelmében Izrael népének gyülekezete, 

annyira, hogy bárhol zsinagógáról hallunk, nem mást szoktunk érteni rajta, mint 

a zsidók népét, lássuk, hátha az ő hangjuk szólal meg ebben a zsoltárban. 

De milyen zsidóké, és milyen zsidó népé? Nem a pelyváé, hanem talán a 

gabonáé;
2
 nem a letört ágaké,

3
 hanem talán a megerősített ágaké. Mert nem 

mindnyájan izraeliták, akik Izraeltől valók, hanem – mondja – Izsákban hívják 

majd ivadékodat; azaz nem a test szerinti fiak Isten fiai, hanem az ígéret fiairól 

beszél az ivadékban.
4
 

Vannak tehát egyes izraeliták, akikre vonatkozik, ami mondatott: Íme egy igaz 

izraelita, akiben nincsen álnokság.
5
 Nem ebben az értelemben mondom, hogy 

mi is izraeliták vagyunk, mert mi is Ábrahám ivadékai vagyunk, hiszen az 

Apostol pogányokhoz beszélt, amikor ezt mondta: Tehát Ábrahám ivadéka 

vagytok, az ígéret szerint örökösök.
6
 Eszerint tehát valamennyien izraeliták 

vagyunk, akik követetjük, atyánk Ábrahám hitének nyomait. Hanem itt úgy 

értjük az izraeliták hangját, ahogyan az Apostol mondta: Én is izraelita vagyok, 
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Ábrahám magvából, Benjámin törzséből.
1
 Itt tehát azt értjük, amit a próféták 

mondtak: A maradék üdvözül.
2
 

Tehát az üdvözült maradék hangját halljuk itt, hogy beszéljen a zsinagóga, 

amely megkapta az Ószövetséget és elakadt a testi ígéreteknél, ennek 

következtében botlottak meg a lábai. Mert egy másik zsoltárban, amelynek a 

címe szintén Ászáf, mit mond? Milyen jó Izrael Istene az egyenesszívűekhez! 

Nekem pedig majdnem megindult a lábam.
3
 

Szinte mondanánk: Mitől indult meg a lábad? A lépteim majdnem 

megsokasodtak – mondja – mert föllobbantam a dicsekvők miatt, a bűnösök 

békéjét látva.
4
 Amikor ugyanis Isten ószövetségi ígéretei szerint földi 

boldogságot várt, észrevette, hogy mennyire bővelkednek a gonoszok: az 

Istentől várt javakban dúskálnak azok, akik nem tisztelik Istent, és mintha hiába 

szolgálna Istennek, megindultak a lábai. Ott ugyanis ezt mondja: Íme, ezek a 

bűnösök és bővelkedők a világban megsokasították a gazdagságot. Tehát ok 

nélkül tisztítottam meg a szívemet?
5
 

Nézzétek, majdnem megsokasodtak a léptei, hogy ezt mondja a lelkének: „Mi 

haszna annak hogy szolgálok Istennek? Íme, az nem szolgál, és szerencsés, én 

szolgálok és szerencsétlen vagyok. Végül is gondold azt, hogy boldog vagyok; 

ha az is boldog, aki nem szolgál, miért gondoljam azt, hogy a boldogságom 

annak köszönhető, hogy szolgálok?” Az a zsoltár azonban, amiből ezt idéztük, 

sorrendben megelőzi ezt, ami most a kezünkben van. 

 

Az Ó- és Újszövetség parancsolatai többnyire azonosak, a misztériumai és 

ígéretei különbözőek 

2. Szerencsére nem mi akartuk, hanem az Úr rendelkezéséből történt, hogy az 

imént ezt hallottuk az evangéliumban: Mert a Törvény Mózes által adatott, a 

kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által valósult meg.
6
 Ha ugyanis össze-

vetjük a két szövetséget, az Ót és az Újat, nem ugyanazok a misztériumok és 

nem ugyanazok az ígéretek, de zömében azonosak a parancsolatok. Mert a „Ne 

ölj! Ne paráználkodjál! Ne lopj! Tiszteld atyádat és anyádat! Ne szólj hamis 

tanúságot! Ne kívánd felebarátod jószágát! Ne kívánd felebarátod feleségét!”
7
 

nekünk is szóló parancsolatok, és aki ezeket nem tartja meg, eltéved, és csak az 

mehet fel az Úr hegyére, akiről ezt mondja: Ki lakhat majd a te hajlékodban, 
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vagy ki nyugodhat meg a te szent hegyeden?
1
 Az ártatlankezű és tisztaszívű.

2
 Ha 

sorra veszük a parancsolatokat vagy azonosak, vagy alig van olyan az 

evangéliumokban, amelyekről ne szóltak volna a próféták. 

A parancsolatok ugyanazok, a misztériumok nem ugyanazok, az ígéretek sem 

ugyanazok. Lássuk, miért ugyanazok a parancsolatok; azért mert szerintük kell 

szolgálnunk Istennek. A misztériumok nem azonosak, mert mások az üdvöthozó 

misztériumok, és mások a Megváltót ígérő misztériumok. 

Az Újszövetség misztériumai adják az üdvösséget; az Ószövetség misztériumai 

ígérték az Üdvözítőt. Amikor tehát már tieid a megígért dolgok, miért keresed 

az ígérőket, hiszen már tiéd az Üdvözítő? Azt mondom, már tieid a megígért 

dolgok, de nem azt, hogy már megkaptuk az örök életet; hanem mert már eljött 

Krisztus, akit a próféták jövendöltek. A misztériumok megváltoztak, egyszerűb-

bé lettek, számuk kevesebb, üdvösebbek, boldogítóbbak. 

„Az ígéretek miért nem azonosak?” – Azért mert az ígéret Kánaán földjéről, a 

tágas, termékeny, tejjel mézzel folyó földről szólt; földi országról, evilági bol-

dogságról, bőséges gyermekáldásról, az ellenségek legyőzéséről;
3
 mindez a földi 

földi boldogság tartozéka. 

De miért kellett ezeket korábban megígérni? – Azért, mert nem a lelki az első, 

hanem a testi, utána következik a lelki. „Nem a szellemi az első, hanem az 

érzéki, aztán következik a szellemi. Az első ember földből való, földi; a második 

ember a mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen 

a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. Ezért ahogy a földi ember képét 

hordoztuk, a mennyeinek a képét is fogjuk hordozni.”
4
 

A földi képéhez tartozik az Ószövetség, a mennyei képéhez az Újszövetség. De 

nehogy valaki azt gondolja, hogy más teremtette a földi embert és más a 

mennyeit, Isten – megmutatva, hogy mindkettő teremtője – két szövetség 

szerzője is akart lenni, hogy földi dolgokat ígérjen az Ószövetségben és 

mennyeieket az Újszövetségben. 

De meddig vagy előbb földi ember? Meddig ízleled a földieket? – A 

kisgyermeknek gyermekjátékokat adnak a kezébe, hogy gyermeki lelkét 

lekössék. Vajon mikor nagyobb lesz, nem azért veszik-e ki kezéből a játékokat, 

hogy valami hasznosabbal, a korosabb gyermekhez illővel foglalkozzék? De te 

magad adtad a golyókat a kicsinek és a kódexet a nagyobbnak. 

Tehát abból, hogy az Újszövetséggel kivette gyermekei kezéből a 

gyermekjátékokat, hogy valami hasznosabbat adjon helyette a felnövekvőknek, 
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nem arra kell következtetnünk, hogy a korábbiakat nem ő adta; bizony, ő adta 

mindkettőt. De a Törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus 

Krisztus által valósult meg.
1
 A kegyelem, mert a szeretet teljesíti azt, amit a 

betűvel parancsolt, az igazság, mert megadja azt, amit ígért. Tehát ezt értette 

meg ez az Ászáf. 

Aztán mindaz, amire a zsidók ígéretet kaptak, elvétetett. Hol van az országuk? 

Hol a templom? Hol a fölkenés? Hol a pap? Hol vannak a prófétáik? Abban a 

népben, akik között eljött az, akit a próféták jövendöltek, mindebből nincs 

semmi. Elveszítette a földieket és még nem keresi a mennyeieket. 

 

Mire tanít minket a zsidók rendetlen ragaszkodása a földi dolgokhoz 

3. Ne ragaszkodj tehát a földi dolgokhoz, ámbár Isten adja azokat is. Annak 

ellenére, hogy nem szabad hozzájuk ragaszkodnunk, nem szabad azt hinnünk, 

hogy nem Isten adja, hanem valami más; ő maga adja, de ne nagy dologként 

reméld tőle azt, amit a rosszaknak is megad. Mert ha nagy dolog volna, a 

rosszaknak nem adná. Azért akarja adni a rosszaknak is, hogy a jók 

megtanulják: mást kell tőle kérniük, azt, amit a rosszaknak nem ad. 

Ők pedig, földi dolgokhoz tapadó nyomorultként nem várva attól, aki az eget és 

a földet teremtette, aki megadta nekik a földi dolgokat, aki kiszabadította őket az 

egyiptomi szolgaságból, átvezette őket a tengeren és üldöző ellenségeiket 

elborította a hullámokkal,
2
 nem várva tőle azt, aki a mennyeieket is adta volna a 

nagyoknak, ahogyan a kicsinyeknek megadta a földieket, attól félve, hogy 

elveszítik, amit kaptak, megölték azt, akitől kapták. 

Ezeket azért mondjuk, testvérek, hogy újszövetségi emberként tanuljatok meg 

nem ragaszkodni a földiekhez. Ha ugyanis azok, akik még nem kapták meg az 

Újszövetséget, menthetetlenek azért, mert a földiekhez ragaszkodtak, mennyivel 

inkább menthetetlenek, akik a földieket követik, pedig nekik már ki lettek 

nyilatkoztatva az Újszövetségben a mennyei ígéretek! 

Hiszen emlékeztek testvérek, mit mondtak Krisztus üldözői: Ha hagyjuk, jönnek 

a rómaiak és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is.
3
 Lássátok, hogy a földiek 

elveszítésétől félve megölték a mennyek királyát. És mi történt velük? 

Elveszítették a földi dolgokat is, és ott ölték meg őket, ahol ők megölték 

Krisztust; és mivel a földet elveszíteni nem akarván megölték az élet szerzőjét, 

ugyanazt a földet elveszítették, mert megölték őket, mégpedig az évnek 

ugyanabban az idejében, amikor megölték Krisztust, hogy maga az idő is 

figyelmeztesse őket, miért szenvedték ezeket. 
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Amikor ugyanis fölforgatták a zsidók városát, éppen a Húsvétot ülték, és sok 

ezer ember gyűlt össze az ünnepre. Akkor Isten gonoszok által ugyan, de ő maga 

jó lévén; igazságtalanok által ugyan, de ő maga igaz és igazságos lévén, úgy állt 

bosszút rajtuk, hogy sok ezer ember veszett el, és magát a várost is feldúlták. 

Ezt siratja Ászáf megértése ebben a zsoltárban, és ebben a siralomban, mint 

megértésben, szétválasztja a földieket az égiektől, szétválasztja az Ószövetséget 

az Újszövetségtől, hogy lássad, miken kell keresztülmenned, mit kell várnod, 

mit elhagynod és mihez kell ragaszkodnod. Tehát így kezdi: 

4. Miért vetettél el minket, Isten, végleg? Elvetettél végleg – a zsidó nép 

nevében mondja, a gyülekezet nevében, amelyet tulajdon neveként 

zsinagógának neveznek. 

Miért vetettél el minket, Isten, végleg? – Nem nehezményezi, hanem kérdezi: 

Miért, mi miatt, mi célból tetted ezt? Mit tettél? – Elvetettél minket végleg. 

Mit jelent az, hogy végleg? – Talán azt, hogy világ végéig. Vajon elvetettél 

minket Krisztus miatt, aki a cél minden hívő számára?
1
 Miért vetettél el miket, 

Isten, végleg? 

Megharagudott a te dühöd nyájad juhaira. – Miért haragudtál meg nyájad 

juhaira, ha nem azért, mert földi dolgokhoz tapadtunk és a pásztort nem 

ismertük fel? 

 

Isten népe a zsidókból és pogányokból gyűlik össze 

5. [2. v.] Emlékezzél a te gyülekezetedre, melyet kezdettől fogva birtokoltál. – 

Lehet ez a nemzetek hangja? Vajon kezdettől fogva birtokolta a nemzeteket? De 

birtokolta Ábrahám ivadékát, Izrael népét, amely test szerint is a pátriákáktól, 

atyáinktól származott; akiknek mi a fiai lettünk, nem test szerint, hanem a 

hitüket utánozva. Velük pedig, akiket Isten kezdettől birtokolt, mi történt? 

Emlékezzél a te gyülekezetedre, melyet kezdettől fogva birtokoltál. Megváltottad 

örökségednek botját. – A gyülekezetedet, örökséged botját váltottad meg. Magát 

a gyülekezetet nevezi örökség botjának. 

Tekintsünk csak vissza arra az első eseményre, amikor birtokába akarta venni a 

gyülekezetet, kiszabadítva Egyiptomból, milyen jelet adott Mózesnek, amikor az 

ezt mondta neki: Milyen jelet adhatok majd, hogy higgyenek nekem, hogy te 

küldtél engem? 

„Mondta neki az Úr: Mi az, amit a kezedben tartasz? Válaszolta: Bot. És mondta 

az Úr: Dobd a földre! Ledobta és az kígyóvá változott, úgyhogy Mózes 
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megfutamodott. És mondta az Úr: Nyújtsd ki a kezedet és fogd meg a farkát! 

Kinyújtotta, és megfogta és az bottá változott.”
1
 

Mit jelent ez? – mert nem hiába történt. Kérdezzük csak Isten Írásait. 

Mit hozott a kígyó az embernek? – Halált.
2
 Tehát a halál a kígyótól való. Ha a 

halál a kígyótól, akkor a bot a kígyóban, Krisztus a halálban. Ezért akkor is, 

amikor a pusztában kígyók marták az embereket és megölték, az Úr azt 

parancsolta Mózesnek, hogy emelje magasba a rézkígyót, és mondja a népnek, 

hogy akit marás ér, de rátekint, meggyógyul.
3
 Így is történt: akiket marás ért, a 

kígyóra tekintve meggyógyultak a mérgéből. 

A kígyótól gyógyulást nyerni nagy misztérium! Mit jelent a kígyóra tekintve 

meggyógyulni a kígyótól? Azt jelenti, hogy a halottban hívő megmenekül a 

haláltól. És mégis Mózes rémülten megfutamodott. 

Mit jelent az, hogy attól a kígyótól megfutamodott Mózes? Mi mást, mint amiről 

tudjuk az evangéliumból, hogy megtörtént. Krisztus meghalt, a tanítványok 

megdöbbentek, és feladták a reményt, amiben korábban éltek.
4
 

De mit mondott? – Ragadd meg a farkát! 

Mit jelent a farka? – A végét, azt ragadd meg. 

Ugyanezt jelentette ez is: A hátamat látni fogod.
5
 

Először kígyóvá változott, de amikor a farkánál megragadta, ismét bot lett; 

először megölték, azután feltámadt. A kígyó farka a világ vége is, mert az 

Egyház halandósága most így él: egyesek elmennek, mások jönnek a halállal, 

mintegy kígyó által, mert a kígyó vetette el a halál magvát; de a világ végén, 

mintegy farkánál visszatérünk Isten kezébe, és Isten maradandó országa leszünk, 

hogy beteljesedjék rajtunk: Megváltottad örökségednek botját. 

De mivel ez a zsinagóga hangja, Isten örökségének megváltott botja inkább a 

nemzetekben jelenik meg, a zsidók titkos reménye pedig – akár azoké, akik 

később válnak hívővé, akár azoké, akik akkoriban hittek – amikor a Szentlélek 

eljövetelekor a tanítványok minden nemzet nyelvén szóltak.
6
 Akkor ugyanis a 

Krisztust megfeszítő zsidók közül néhány ezren hívővé lettek, és mivel 

közelieknek találták őket, annyira hittek, hogy eladták mindenüket, amijük csak 

volt és az árát letették az apostolok lába elé.
7
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Mivel, tehát ez titok volt és Isten botjának megváltása világos jövő volt a 

nemzetekben, megindokolja, miért mondja, amit mondott: Megváltotta 

örökséged botját. Ezt nem a nemzetekről mondja, amelyekben nyilvánvaló volt. 

Hanem miről? – Sion hegyéről. 

Sion hegyét is lehet másként is érteni. Jelentheti azt a hegyet, amelyen laktál: 

ahol korábban élt a nép, ahol fölépült a templom, ahol bemutatták az 

áldozatokat, ahol minden akkoriban szükséges, Krisztust jövendölő dolog jelen 

volt. 

Az ígéret, amikor teljesült, fölöslegessé válik. A teljesedés előtt szükséges volt 

az ígéret, hogy meg ne feledkezzen róla az, akinek az ígéretet tették és ne 

reménytelenül haljon meg. Tehát várnia kellett, hogy amikor eljön a 

beteljesedés, fogadja, ezért nem szabad elveszíteni az ígéretet. Azért nem 

vesztek el az előképek, hogy amikor eljön a nap, eltűnjenek az árnyékok: Sion 

hegyét, amelyen lakoztál. 

 

A rómaiak által felforgatott Jeruzsálem 

6. [3. v.] Emeld föl kezedet gőgjük fölé végleg. – Ahogyan bennünket elvetettél 

végleg, úgy emeld föl a kezedet gőgjük fölé végleg. 

Kiknek a gőgje fölé? – Azokénak, akik fölforgatták Jeruzsálemet. De ki 

másénak, ha nem a nemzetek királyainak? Valóban fölemelkedett a keze a 

gőgjük fölé végleg, mert már ők is megismerték Krisztust. Mert a Törvény vége 

Krisztus minden hívő megigazulására.
1
 

Milyen jót kíván nekik? Mintha haragjában beszélne, úgy tűnik átkot mond; de 

bárcsak megtörténne, amivel átkozódik! Sőt, már örvendünk, mert Krisztus 

nevében meg is történt. Már a jogar birtokosai meghajolnak a kereszt előtt; már 

történik, amit jövendöltek: Imádni fogják őt a föld minden királyai, az összes 

nemzetek neki fognak szolgáni.
2
 Már ott van a királyok homlokán a kereszt 

drága jele, mint diadémjuk drágaköve. 

Emeld föl kezedet gőgjük fölé végleg. Mennyi gazságot művelt az ellenség 

szentjeiddel! – A te szent dolgaiddal, azaz a templommal, a papsággal, 

mindazon misztériummal, amelyek akkor voltak, mennyi gazságot művelt az 

ellenség! Valóban az ellenség működött akkor. Mert akkor a nemzetek amelyek 

ezt művelték, hamis isteneket tiszteltek, bálványokat imádtak, démonoknak 

szolgáltak; sok rosszat műveltek Isten szent dolgai ellen. De megtehették volna-

e, ha nem engedik meg nekik? És mikor kaptak engedélyt, ha nem akkor, 

amikor azok a korábban megígért szent dolgok már jelentőségüket veszítették, 
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hiszen már köztük volt, aki az ígéretet adta. Tehát mennyi gazságot művelt az 

ellenség a te szentjeidben! 

7. [4. v.]. És diadalmaskodtak mind, akik gyűlöltek téged. Figyeld a démonok 

szolgáit, a bálványok szolgáit, akik a nemzetek voltak akkor, amikor felforgatták 

a Templomot és Isten városát és dicsekedtek. 

A te ünneped közepén. – Emlékezzetek rá, mondtam, hogy akkor forgatták föl 

Jeruzsálemet amikor azt az ünnepet ülte, amelyen az Urat keresztre feszítették: 

összegyűlve kegyetlenkedtek, összegyűlve vesztek el. 

 

A rómaiak gonoszsága Isten bárdja lett 

8. [5. v.] Kitűzték a zászlóikat, hadijelvényeiket, és nem ismertek meg. – Voltak 

jelvényeik, melyeket kitűzzenek, zászlóik, sasaik, sárkányaik, római jelvények; 

vagy a szobraik, amelyeket korábban felállítottak a templomban; vagy azok a 

jelek, amelyeket démonaik jövendőmondóitól hallottak. És nem ismertek meg. 

Mit nem ismertek meg? – Azt, hogy Semmi hatalmad nem volna fölöttem, ha 

onnan felülről nem adatott volna neked.
1
 Nem ismerték meg, hogy nem 

megtiszteltetésként kapták, hogy sanyargassanak, fogságba ejtsenek vagy 

felforgassák a várost, hanem a gonoszságuk Isten bárdja lett; a haragvó eszköze, 

nem a megbékélt országa lettek. 

Isten is azt teszi, amit az ember legtöbbször tesz. Néha a haragvó ember fölkapja 

a közelbe fekvő botot, esetleg akármilyen vesszőt és elveri vele a fiát; utána a 

vesszőt tűzbe dobja, a fiának pedig gyűjti tovább az örökséget. Ugyanígy néha 

Isten a rosszak által neveli a jókat, és a kárhozatra ítélendők hatalma által fenyíti 

azokat, akiket meg fog szabadítani. 

Mert azt gondoljátok testvérek, hogy azért kapta a fenyítéket az a nemzet, hogy 

teljesen elvesszen? Hányan lettek közülük később hívővé! És hányan lesznek 

még ezután hívők! Más a pelyva és más a gabona; mindkettő csépelik, de az 

egyik apróra törik a cséphadaró alatt, a másik megtisztul. 

Mennyi jót adott nekünk Isten az áruló Júdás rosszaságából! A zsidók 

kegyetlenkedéseiből mennyi jó származott a hívő nemzeteknek! Krisztust 

megölték, hogy legyen a kereszten, akire föltekinthet az, akit megmart a kígyó.
2
 

Így tehát talán ezek is azt hallották a jövendőmondóiktól, hogy Jeruzsálembe 

kell menniük, el kell foglalniuk; és miután elfoglalták és felforgatták a várost, 

azt mondták maguknak, hogy a démonaik művelték ezt: Kitűzték a zászlóikat, 

hadijelvényeiket, és nem ismertek meg 

                                         
1Jn 19,11. 
2Vö. Szám 21,8. 



 322 

Mit nem ismertek meg? – Azt ami fentről származott. Mert ha felülről nem 

kaptak volna parancsot, soha nem történhetett volna ilyen a zsidók népével a 

kegyetlen nemzetek által. De felülről elhangzott, ahogyan Dániel mondja: 

Imádságaid kezdetétől elhangzott a beszéd.
1
 

Ezt mondta az Úr is a fölfuvalkodott Pilátusnak, aki kitűzte a jelvényeit és nem 

ismert meg, és mondta Krisztusnak: Nekem nem válaszolsz? Nem tudod, hogy 

hatalmam van megölni, és hatalmam van elbocsátani téged?
2
 Az Úr pedig a 

felfuvalkodottnak – mintegy kiszúrva a felfújt hólyagot – ezt válaszolta: Semmi 

hatalmad sem volna fölöttem, ha onnan felülről ne adatott volna neked. 

Ugyanúgy itt is: Kitűzték a zászlóikat, hadijelvényeiket, és nem ismertek meg. 

Hogyan nem ismertek meg? Ahogyan fentről származott. Ahogyan felülről 

rendeltetett, hogy ez történjék, vajon képesek lettek volna-e megismerni? 

 

9. [6. v.] Szaladjunk végig ezeken a verseken, miután felforgatták Jeruzsálemet, 

mert maguktól értetődnek és nem illő hosszasan időzni még az ellenségek 

bűnhődésénél sem. Mintha erdőben lettek volna, fejszékkel hasogatták ajtóit 

mind együtt, fejszével és bárddal hasogatták – azaz összehangoltan, 

következetesen fejszével és bárddal hasogatták. 

 

10. Fölgyújtották tűzzel a te szentélyedet, a földig gyalázták nevednek hajlékát. – 

A zsidók hiába várnak más Krisztust. 

 

11. [8–9. v.] Mondták a szívükben – valamennyien együtt. Mit mondtak? Ezt: 

Jertek, szüntessük meg az Úr minden ünnepét a földön. Ászáf szúrta be azt, hogy 

az Úr ünnepeit, mert nem azok a kegyetlenkedők nevezték Úrnak azt, akinek 

templomát feldúlták. 

Jertek, szüntessük meg az Úr minden ünnepét a földön. – Mit, Ászáf? Mit értesz 

meg itt, Ászáf, mit? Nem okulsz a fenyítékből sem? Az elme romlottsága nem 

javul? Felforgattak mindent, ami korábban volt: nincs többé papság, nincs többé 

oltára, nincs vágóáldozata, nincs többé temploma a zsidóknak. 

Tehát van-e valami más, amit fel kellene ismerni, mint ami ennek az elmúlónak 

a helyébe lép? Vagy elvétetne-e az ígéretet hordozó jel, ha nem jött el az, amiről 

az ígéret szólt? Lássuk tehát itt Ászáf megértését; lássuk, okult-e a 

háborgatásból. Figyeld, mit mond: 

Jeleinket nem látjuk, már nincs próféta, és még mindig nem ismer meg minket. – 

Íme maguk a zsidók, akik azt mondják, hogy nem ismerik meg őket, azaz még 
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mindig fogságban vannak, még nem szabadultak meg, még mindig várják a 

Krisztust. 

Krisztus el fog jönni, de bíróként jön el; először mint meghívó, a végén mint 

ítélő. El fog jönni, mert már eljött, és nyilvánvalóan fog eljönni, de akkor már 

felülről jön. 

Ott volt a szemed előtt, ó Izrael! Leromboltak, mert bántalmaztad az elesettet; 

tiszteld a felülről érkezőt, nehogy összetörjenek. Mert így jövendölte a próféta: 

Aki rátámad erre a kőre, összetöri magát, akire pedig rázuhan, azt összezúzza.
1
 

A kicsi összetör, a nagy összezúz. 

Már nem látod a jeleidet, már nincs próféta, és ezt mondod: És még mindig nem 

ismer meg minket, mert ti nem ismeritek meg őt még mindig. Már nincsen 

próféta és még mindig nem ismer meg minket. 

 

A zsidók megtéréséről 

12. [10. v.] Meddig fog szidalmazni, Isten, az ellenség? – Kiálts, mint elhagyott, 

mint elpusztított; kiálts, mint beteg, aki inkább megverted az orvost, mint 

hagytad volna, hogy gyógyítson; még mindig nem ismer meg téged. Lássad, mit 

tett ő, aki még mindig nem ismer meg téged. Mert akiknek nem hirdették, látni 

fogják, és akik nem hallottak róla, meg fogják érteni;
2
 és te még mindig ezt 

kiáltozod: Már nincsen próféta és még mindig nem ismer meg minket. Hol van a 

megértésed? 

Az ellenfél végleg sértegeti nevedet. Azért sértegeti az ellenség végleg a nevedet, 

hogy haragra gerjedve eszmélj, és föleszmélve végül megismerj; legalább a 

végén, a legvégén. Minek a végén? Amíg meg nem ismersz, ameddig kiáltasz, 

ameddig megragadva a farkát visszatérsz az országba. 

 

Krisztus nem hiába jött a világba 

és nem hiába ölték meg 

13. [11. v.] Miért fordítod el a kezedet és te jobbodat öledtől végleg? – Újra egy 

jel, amelyet Mózes kapott. Ahogyan fentebb szó volt a bot jeléről, úgy most a 

jobbkéz jeléről szól. Amikor ugyanis már megtörtént a bot jele, Isten egy másik 

jelet adott: És ismét mondta az Úr: „Bocsásd a kezed ruhád alá az öledbe!” 

Amikor ölébe tette, leprásan húzta ki, mint a hó,
3
 – azaz tisztátalanul. A fehérség 

a bőrön ugyanis lepra, nem fényesség.
4
 Isten öröksége ugyanis, az ő kiküldött 
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népe tisztátalan lett. De mit mondott neki? Dugd a kezed újra az öledbe. 

Visszadugta, és amikor újra kihúzta, olyan volt, mint testének többi része.
1
 

Mikor teszed ezt? – mondja ez az Ászáf. Meddig tartod távol kezedet az öledtől, 

hogy kívül tisztátalan maradjon? Dugd vissza, nyerje vissza a színét, ismerje el 

az Üdvözítőt. 

Miért fordítod el a kezedet, és a te jobbodat öledtől végleg?– Ezt kiáltja a vak, 

az értetlen és ezért teszi Isten, amit tesz.  

Mert miért jött el a Krisztus? – A vakság csak részben érte Izraelt, amíg a 

pogányok teljes számban meg nem térnek, akkor majd egész Izrael elnyeri az 

üdvösséget.
2
 Tehát ismerd meg Ászáf azt, ami megtörtént, hogy legalább kövesd 

azt, amit megelőzni nem tudtál. Mert Krisztus nem hiába jött el, nem hiába ölték 

meg a Krisztust, a búzaszem nem hiába hullott a földbe, hanem azért, hogy 

sokszorosan hajtson ki.
3
 Magasba emelték a kígyót a pusztában, hogy akit marás 

ért kigyógyítsa a méregből.
4
 Ügyelj arra, ami történt, ne gondold, hogy nem hat, 

ami eljött, nehogy rossznak találjon, amikor újra eljön. 

 

Az üdvösség műve már elkezdődött 

14. [12. v.] Ászáf megértette, mert a zsoltár címe Ászáf megértése. És mit 

mond? Ezt: Isten pedig, a századok előtt a mi királyunk, szabadítást művelt a 

föld közepén. 

Korábban ezt kiáltjuk: már nincs próféta, és még mindig nem ismer meg minket, 

most pedig a mi Istenünk, a mi királyunk, aki a századok előtt van, mert ő a 

kezdetben létező Ige, aki által mindenek lettek, szabadítást művelt a föld 

közepén. 

Tehát Isten, a mi századok előtti királyunk mit tett? – Szabadítást művelt a föld 

közepén, és én még mindig úgy kiáltok, mintha magamra lennék hagyva. Ő 

szabadítást művel a föld közepén, én meg föld maradtam. Helyesen értette meg 

Ászáf, mert Ászáf megértése. 

De miért ezeket, vagy milyen üdvösséget művelt Krisztus, ha nem azt és úgy, 

hogy az emberek megtanulják az örökkévalókat kívánni és nem mindig a 

mulandókhoz ragaszkodni? Isten pedig, a századok előtt a mi királyunk, 

szabadítást művelt a föld közepén. 

Amíg mi ezt kiáltjuk: Meddig fog szidalmazni, Isten, az ellenség? Az ellenfél 

végleg megveti nevedet? Miért fordítod el a kezedet és a te jobbodat az öledben? 
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Amikor ezeket mondjuk: Isten azonban a századok előtt a mi királyunk, 

szabadítást művelt a föld közepén, mi is alszunk. 

A nemzetek már ébren vannak, mi pedig horkolunk, és mintha Isten elhagyott 

volna bennünket, álmokban esztelenkedünk. Szabadítást művelt a föld közepén. 

 

A keresztség szabadít meg a bűnöktől 

15. [13. v.] Tehát Ászáf, végre javulj meg a megértésre; mondd el, milyen 

szabadítást művelt Isten a föld közepén. Amikor a ti földi üdvösségteket 

fölforgatták, mit tett? Mit ígért? – Te szilárdítottad meg erőddel a tengert. 

A nemzetek a zsidók nemzetségétől, mint tenger a szárazföldtől, elkülönítve a 

maguk keserűségében éltek, és azt a szárazföldet mindenfelől körülvették; íme 

megszilárdítottad erőddel a tengert és a szárazföld szomjazta a te esődet. 

Te szilárdítottad meg erőddel a tengert. Szétzúztad a sárkányok fejét a vízben. – 

A sárkányok fejét, a démonok gőgjét, akik fogságban tartották a nemzeteket, 

összetörted a víz fölött, mert akiket fogva tartottak, azokat a keresztség által 

megszabadítottad. 

 

Az ördög elenyészik, mert naponta veszíti tagjai 

16. [14. v.] Mi következik még a sárkányok feje után? A sárkányoknak ugyanis 

fejedelme van, és ő az első és nagy sárkány. És mit tett azzal, aki üdvösséget 

művelt a föld közepén? Halljad csak: Te zúztad szét a sárkány fejét. 

Miféle sárkányét? A sárkányokon az ördög vezérlete alatt harcoló démonokat 

értjük; a sárkányon, akinek fejét szétzúzta ki mást kell értenünk, mint az 

ördögöt? És mit tett vele? Te zúztad szét a sárkány fejét. 

Ez a fej a bűn kezdete. Ez az, amely kapta az átkot, hogy Éva ivadéka szét fogja 

tiporni a kígyó fejét.
1
 

Az Egyház intelmet kapott, hogy kerülje a bűn kezdetét. De mi a bűn kezdete, 

mint a a kígyónak a feje? Minden bűn kezdete a gőg.
2
 Szétzúzta tehát a sárkány 

fejét, megtört az ördögi gőg. 

És mit tett vele az, aki üdvösséget művelt a föld közepén? – Eledelül adtad az 

etióp népeknek. 

Mit jelent ez? Mit értsünk az etióp népeken? Mit ha nem az összes nemzetet 

értsük rajtuk? És helyesen a feketék által, mert az etiópok feketék. Azok kaptak 

meghívást a hitre, akik feketék voltak; éppen azok, akiknek ezt mondják: Egykor 
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sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban.
1
 Méltán hívják 

őket négernek, de ne maradjanak négerek; mert azokból lesz az Egyház, akinek 

ezt mondják: Ki az, aki kifehérítve jön fel? 
2
 Mi lett a négerből, ha nem az, amit 

így mond: Fekete vagyok és szép?
3
 

És hogyan kapják ezek eledelül azt a sárkányt? – Úgy gondolom, inkább 

Krisztust kapták eledelül; de Krisztust úgy, hogy ő magáévá tegye őket, az 

ördögöt pedig úgy, hogy elemésszék. 

Ezért lett az a borjú is – amelyet a hitetlen, elpártoló nép imádott az egyiptomiak 

isteneit keresve és elhagyva Őt, aki kiszabadította őket az egyiptomiak 

szolgaságából – nagy misztériummá. 

Amikor ugyanis Mózes megharagudott a bálványt tisztelőkre és imádóira, 

Istenért buzgólkodva egy ideig bosszút állt, hogy az örök haláltól elrettentse 

őket; a borjú fejét azonban tűzbe vetette és megsemmisítette, összetörte, vízbe 

szórta és megitatta a néppel;
4
 így született meg a nagy misztérium. 

Ó prófétai harag, nem megháborodott, hanem megvilágosodott lélek! Mit tett? 

Vesd tűzbe, hogy előbb semmisüljön meg maga a forma; apránként törd össze, 

hogy fokozatosan enyésszen el; szórd vízbe és add inni a népnek. 

Mi más ez, mint hogy az ördög imádói a testévé lettek? Ahogyan a Krisztust 

elismerők Krisztus testévé válnak, hogy ezt mondják nekik: Ti pedig Krisztus 

teste és tagjai vagytok.
5
 Az ördög testét meg kellett semmisíteni, az 

Izraelitáknak kellett magukhoz venniük. 

Mert ebből a népből valók az Apostolok; belőle való az első Egyház. Péternek 

ezt mondták a nemzetekről: Öld meg és egyél!
6
 

Mit jelent ez, hogy Öld meg és egyél? – Azt jelenti, hogy öld meg azt, amik, és 

tedd őket azzá, ami vagy. 

Ezért Öld meg és egyél; ezért Zúzd szét és itasd meg, de mindkettő ugyanaz a 

misztérium, mert nagyon kellett, és kétségtelenül kellett, hogy a test, amely az 

ördögé volt, azzal, hogy hívő lett, Krisztus testévé váljon. Így enyészik el az 

ördög, ahogyan elveszíti tagjait. 

Ennek előképe volt Mózes kígyója. A varázslók hasonlóképpen cselekedtek: 

földre dobták a botjukat és sárkánnyá változtak, de Mózes sárkánya elnyelte a 

varázslók összes botját.
1
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Így kell értenünk most is az ördög testét; ez történik: a nemzetek, amelyek 

hívővé lettek, az etiópok népeinek eledelévé lettek. 

Az eledelül adtad az etiópok népeinek sort úgy is lehet érteni, hogy 

valamennyien rágják. Hogyan rágják? Korholva, hibáztatva, vádolva. Hogyan is 

mondatott, tiltó formában ugyan, de kifejezetten: Ha pedig marjátok és eszitek 

egymást, vigyázzatok, föl ne faljátok egymást.
2
 

Mit jelent az, hogy marjátok és eszitek egymást? – Azt jelenti, hogy veszekedtek 

egymással, rágalmazzátok és szidalmazzátok egymást. Figyeljétek tehát, hogy 

most ilyen a harapásokkal falják az ördögöt. 

Ki az aki haragjában, még ha pogány is, nem azt mondja a szolgájának: „Te 

sátán!?” Nézd csak, hogy az ördögöt eledelül adták. Ezt mondja a keresztény, 

ezt mondja a zsidó, ezt mondja a pogány; őt imádja és vele átkozódik. 

 

Isten Szava a hallgatók jóakaratától függően hatékony 

17. [15. v.] Lássuk tehát a folytatást. Kérlek, testvérek, figyeljetek; nagy 

élvezettel hallgatjuk, mert a hallottakat a földkerekségen is ismerik. 

Amikor ezeket elmondták, még nem léteztek, mert akkor ígérték és még nem 

valósították meg őket; most pedig mennyire élvezzük, mert amiket 

jövendölésként olvasunk a könyvben, beteljesedni látjuk a világban! 

Lássuk mit tett meg, amit már megértett Ászáf, milyen szabadítást művelt a föld 

közepén. 

Elszakítottad egymástól a forrásokat és a patakokat – hogy a bölcsesség vizét 

árasszák, hogy a hit gazdagságát árasszák, hogy öntözzék a nemzetek 

szikességét, és öntözésükkel az összes hitetlent a hitben édességgé változtassák. 

Elszakítottad egymástól a forrásokat és a patakokat. – Lehet hogy különböznek, 

lehet hogy ugyanazok, mert a források oly bőségesek voltak, hogy folyókat 

alkottak. 

Te szakítottad el egymástól a forrásokat és a patakokat. – Ha külön vannak, 

akkor egyesekben Isten Igéje örök életre szökellő víz forrása lesz;
3
 mások pedig, 

akik hallják az Igét, és nem úgy fogadják, hogy erkölcsösen éljenek, de a 

nyelvük nem néma, patakok lesznek. 

A patakok nem állandó vízfolyások; mert néha átvitt értelemben használják a 

patakot a folyó helyett, mint amikor ezt mondja: Megrészegednek majd házad 
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bőségétől, és gyönyörűséged patakjából itatod majd őket;
1
 mert ez a patak soha 

nem szárad ki. 

De a szó sajátos értelmében pataknak a nyáron kiszáradó vízfolyásokat 

nevezzük, melyek csak télen telnek meg vízzel. Látod tehát az erkölcsös, hívő 

embert, aki állhatatos mindvégig, nem hagyja el az Urat semmiféle kísértésben; 

az igazságért, nem hamisságért és tévedésért, minden zaklatást elvisel; honnan 

van hozzá ereje, ha nem onnan, hogy az Ige benne örök életre szökellő víz 

forrásává lett? A másik pedig befogadja az Igét, hirdeti, nem hallgat, futkározik, 

de a nyár mutatja meg, hogy forrás-e vagy patak. Mindkettő megöntözi a földet, 

annak köszönhetően, aki szabadítást művelt a föld közepén; de felfakadnak a 

források, tovafolynak a patakok. Te szakítottad el egymástól a forrásokat és a 

patakokat. 

 

A gonosz erejű sárkány félrevezette  

és megsebezte az embert 

18. Te szárítottad ki Etham folyóit. – Itt forrásokat és patakokat fakaszt, amott 

kiszárítja a folyókat, hogy abból folyjanak, emebből eltűnjenek a vizek. 

Etham folyóit – mondja. Mit jelent Etham?, mert a szó héber. Mi az Etham 

jelentése? – Erős, robusztus. 

Ki ez az erős és robusztus, akinek folyóit kiszárítja Isten? Ki, ha nem maga a 

sárkány? Mert senki nem mehet be az erős házába, hogy edényeit elragadja, ha 

előbb meg nem kötözi az erőset.
2
 Ő ez az erős, a maga erejében bízó és Istent 

elhagyó, ő ez az erős, aki mondja: Leteszem a székemet észak felé és hasonló 

leszek a Magasságbelihez.
3
 Ezzel a gonosz erejű kehellyel kínálta meg az 

embert. Erősek akartak lenni azok, akik azt hitték, hogy a tiltott gyümölcstől 

istenekké lesznek. Ádám erős lett, akit így csúfoltak: Íme, Ádám olyan lett, mint 

egy közülünk.
4
  

Erősek a zsidók is, a maguk igazságában bízva; félreismerik az Istentől eredő 

megigazulást, és a magukéval próbálják behelyettesíteni, nem vetik alá magukat 

az Istentől származó megigazulásnak.
5
 

Nézzétek az embert, aki megemésztette a maga erejét és ott maradt gyengén, 

szegényen, távol állva, a szemét sem merte az ég felé emelni, hanem verte a 

mellét és így szólt: Uram, irgalmazz nekem, bűnösnek.
6
 Már gyenge, már 
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megvallja gyengeségét; nem erős, kiszikkadt föld, azt kéri, hogy források és 

patakok öntözzék meg. 

Azok, akik a saját erejükben bíznak, még erősek. Száradjanak ki a folyóik; ne 

használjon nekik a nemzetek, a madárjósok, a matematikusok, a varázslatok 

tanítása, mert kiszáradtak az Erős folyói: Te szárítottad ki Etham folyóit. 

Sorvadjon el az a tanítás, árassza el az elméket az igazság evangéliuma. 

 

Isten minden emberrel a befogadóképessége szerint közli az igazságot 

19. [16. v.] Tiéd a nappal, és tiéd az éjszaka. – Ki ne tudná ezt, hiszen ő alkotta 

mindezt, mert az Ige által teremtetett minden?
1
 Neki, aki szabadítást művelt a 

föld közepén, neki mondja: Tiéd a nappal, és tiéd az éjszaka. 

Itt valamit meg kell értenünk, ami ahhoz a szabadításhoz tartozik, amit a föld 

közepén művelt. 

Tiéd a nappal. Kik ezek? – A lelki emberek. 

És tiéd az éjszaka. Kik ezek? – A testi emberek. 

Tiéd a nappal, és tiéd az éjszaka. 

A lelki emberek lelkiekről beszélnek, mert ez mondatott: Lelkieknek lelkieket 

nyújtva a tökéletesek között bölcsességről beszélünk.
2
 Ezt a bölcsességet a testi 

emberek még nem értik: Hozzátok azonban, testvérek, nem szólhattam úgy, mint 

lelki emberekhez, hanem csak mint testiekhez, mint akik még nem nőttetek fel 

Krisztusban.
3
 

Tehát amikor lelkieknek lelkiekről beszélnek: Nappal a nappalnak hirdeti az 

igét; amikor pedig maguk a testi emberek sem hallgatják el a megfeszített 

Krisztusba vetett hitet, amit a kicsinyek fel tudnak fogni, Éj az éjszakának 

hirdeti a tudást.
4
 

Tiéd a nappal, és tiéd az éjszaka. Hozzád tartoznak a lelki emberek, hozzád 

tartoznak a testiek is; a lelkieket változhatatlan bölcsességgel és igazsággal 

világosítod meg; a testieket testi megnyilvánulással vigasztalod, mint amikor a 

Hold vigasztalja az éjszakát. Tiéd a nappal, és tiéd az éjszaka. 

Akarod hallani a nappalt? Vigyázz, hogy érted-e; ébreszd föl, amennyire tudod, 

elmédet. Lássuk, hogy a nappalhoz tartozol-e; lássuk, ha a látásod nem 

tapogatózik. Képes vagy-e látni azt, amit az imént hallottál az evangéliumból: 

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt és Isten volt az Ige?
5
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Nem tudtad meggondolni az igéket, hanem csak azt, ami elhangzott és elszállt. 

Képes vagy-e már fölfogni az Igét, nem a hangzó szót, hanem Istent? Vagy nem 

hallottad az imént: És Isten volt az Ige? De te ezekre a szavakra gondolsz: 

Mindenek általa lettek;
1
 azok is általa lettek, akik a szavakat alkotják. 

Milyen tehát az az Ige? Érted, ó testi ember? Válaszolj, érted-e? – Nem érted, 

mert még az éjszakához tartozol, a Holdra van szükséged, hogy meg ne halj a 

sötétségben. Mert egyes bűnösök megfeszítették a íjat, hogy lenyilazzák a 

holdfogyatkozáskor az egyenesszívűeket.
2
 Megfogyatkozott ugyanis Krisztus 

keresztről levett és sírba tett teste, és akik megölték, csúfolódtak; és amíg föl 

nem támadt nyilazták az egyenesszívű tanítványokat, de holdfogyatkozáskor. 

Tehát, hogy ne csak a nappal hirdesse a nappalnak az igét, hanem az éjszaka is 

hirdesse a tudást az éjszakának, mert Tiéd a nappal, és tiéd az éjszaka, 

méltóztassál leszállni, maradj ott annál, akitől leszállsz, de jöjj el azokhoz, 

akikhez leszállsz. Méltóztassál leszállni te, aki ebben a világban voltál, és a 

világ általad lett, és a világ nem ismert meg téged. Kapja meg az éjszaka a maga 

vigasztalását, kapja meg, mondja, az Ige testté lett és közöttünk lakozott;
3
 

Tiéd a nappal, és tiéd az éjszaka. Te alkottad a Napot és a Holdat; – a Napot, a 

lelki embereket, a Holdat, a testieket. 

Még testi, de nem hagyják magára, ő is tökéletessé lesz. Te alkottad a Napot és 

a Holdat; a Napot, mint bölcset, a Holdat, mint oktalant, de nem hagytad 

magára. Mert így van megírva: A bölcs állandó, mint a Nap, az ostoba pedig 

változik, mint a Hold.
4
 Tehát mivel a Nap állandó, azaz, mivel a bölcs állandó, 

mint a Nap, az ostoba pedig változik, mint a Hold, a még testi, a még oktalan 

embert magára kell hagyni? De akkor hol marad, amit az Apostol mond: 

Bölcseknek és oktalanoknak adósa vagyok.
5
 Te alkottad a Napot és a Holdat 

 

Isten ajándéka a hit kezdete és a hitben való előbbre jutás 

20. [17. v.] Te alkottad a föld minden határát. – Nemde már korábban, amikor 

megalapozta a földet? 

De hogyan alkotta a föld határait ő, aki a föld közepén szerzett szabadítást? 

Hogyan másként, ha nem úgy, ahogy az Apostol mondja: Kegyelemből 

részesültünk a megváltásban, és ez nem tőlünk való, hanem Isten ajándéka; nem 

a tettekből származik, nehogy valaki dicsekedhessék.
6
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Tehát nem voltak jótettek? Voltak, de hogyan? – Isten kegyelméből. 

Folytasd csak, hadd lássuk. Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre 

teremtett minket.
1
 

Íme, hogyan alkotta meg a föld határait ő, aki a föld közepén szerzett 

szabadítást: Te alkottad a föld minden határát, a nyarat és a tavaszt te 

formáltad.  

A forró szelek évszaka a nyár. Te alkottad a buzgó lelkűeket – mondja; te 

alkottad a hitújoncokat is – ők a tavasz. A nyarat és a tavaszt te formáltad. Ne 

dicsekedjenek, mintha nem úgy kapták volna; te alkottad őket. 

 

21. [18. v.] Emlékezzél meg e teremtményedről. – Miféle teremtményedről? 

Az ellenség szidalmazta az Urat. – Ó Ászáf, sirasd a megértésben korábbi 

vakságodat! 

Az ellenség szidalmazta az Urat. Krisztusról ezt mondták a saját nemzetében: Ez 

az ember bűnös, nem tudjuk, honnét való. Mózesről tudjuk, hogy szólt hozzá az 

Isten; ez szamaritánus.
2
 

Az ellenség szidalmazta az Urat, és az oktalan nép elkeserítette a nevedet. – 

Ászáf akkor oktalan nép volt, de akkor nem volt még Ászáf megértése. Mit 

mondanak az előző zsoltárban? Mintegy barom lettem nálad, és én mindig veled 

vagyok,
3
 mert nem ment el a nemzetek isteneihez és bálványaihoz. Jóllehet nem 

értett mint egy barom, de föleszmélt mint ember, mert ezt mondta: Mindig veled 

vagyok, mintha barom lennék; és mit mond később, ebben a zsoltárban, ahol 

Ászáf beszél? 

Megragadtad jobbomat, akaratodban vezettél le, és dicsőséggel vettél föl 

engem.
4
 A te akaratodban és nem a megigazultságomban, ajándékodként, nem 

az én művemként. 

Tehát itt is: az ellenség szidalmazta az Urat, és az oktalan nép elkeserítette a 

nevedet. 

Tehát valamennyien elvesztek? – Távol legyen! Jóllehet az ágak közül néhányan 

letörtek, valami megmaradt, hogy legyen hova oltani az olajfába;
5
 megmaradt a 

gyökér, és a hitetlenség miatt letört ágak közül is néhányat visszahívtak a hit 

által; mert maga Pál apostol is a hitetlenség által letört, és a hit által visszanőtt a 
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gyökérre. Így az oktalan nép elkeserítette a nevedet, amikor ezt mondták: Ha 

Isten Fia, szálljon le a keresztről.
1
 

 

Saját igazságunk híján ismerjük el Isten kegyelmét 

22. [19. v.] De mit mondasz te, Ászáf már a megértésben? 

Ne add a vadállatoknak a neked vallomást tevő lelket. – Beismerem, mondja 

Ászáf; mert ahogy egy másik zsoltárban mondja: Vétkemet én beismerem, és 

gaztettemet nem takartam el.
2
 

Miért? Mert Péter mondta a nyelveken csodálkozó Izraelitáknak, hogy ők ölték 

meg Krisztust, pedig miattuk küldetett a Krisztus. Ennek hallatára fájdalom járta 

át a szívüket és mondták az apostoloknak: „Mit tegyünk tehát, mondjátok!” Az 

apostolok pedig mondták: Tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjék meg 

mindegyiktek az Úr Jézus Krisztus nevében, és bocsánatot nyernek a bűneitek.
3
 

Mivel tehát a bűnbánat által vallomás történt: Ne add a vadállatoknak a neked 

vallomást tevő lelket. 

Miért mondja, hogy a neked vallomást tevő? – Mert megtértem a 

nyomorúságban, amikor szúrt a tövis.
4
 Fájdalom járta át szívüket, és bánkódva 

nyomorúságosnak érezték magukat azok, akik kegyetlenkedve dicsőségesek 

voltak. 

Ne add a vadállatoknak a neked vallomást tevő lelket. – Miféle vadállatoknak, 

ha nem azoknak, amelyeknek fejét összetörte a vizek fölött? Mert vadállatnak, 

oroszlánnak, sárkánynak nevezik magát az ördögöt. Ne add – mondja – az 

ördögnek és angyalainak a neked vallomást tevő lelket. 

Elnyel a kígyó, ha még mindig földieket ízlelek, ha földiekre vágyom, ha az Új 

kinyilatkoztatása után még mindig lecövekelek az Ószövetség ígéreteinél. Ha 

azonban már leteszem a gőgöt, és nem a magam igazságát vallom, hanem a te 

kegyelmedet, nincs fölöttem hatalma a gőgös bestiáknak. Ne add a 

vadállatoknak a neked vallomást tevő lelket; szegényeid lelkéről ne feledkezzél 

meg végleg. 

Gazdagok voltunk, erősek voltunk, de kiszárítottad Etham folyóit; most már 

nem építgetjük a magunk igazságát, hanem elismerjük a te kegyelmedet, 

szegények vagyunk, halld meg koldusaid hangját. Már nem merjük szemünket 

sem az égre emelni, hanem mellünket verve mondjuk: Uram, irgalmazz nekem, 

bűnösnek!
5
 Szegényeid lelkéről ne feledkezzél meg végleg 
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A mi házunk a szívünk 

23. [20. v.] Tekints a szövetségedre. – Teljesítsd, amit ígértél; őrizzük a 

kőtáblákat, örökségre várunk. Tekints a szövetségedre; nem arra a régire, nem 

Kánaán földjéért rimánkodom, nem a földi ellenségek legyőzéséért, nem a sok 

test szerinti gyermekért, nem a földi gazdagságért, nem a mulandó egészségért. 

Tekints a szövetségedre, amellyel megígérted a mennyek országát. 

Már ismerem a szövetségedet; már megértésben van Ászáf; nem barom többé 

Ászáf, már látja, amit mondtak neki: Íme, napok jönnek, mondja az Úr, és Izrael 

házával és Júda házával új szövetséget kötök; nem aszerint a szövetség szerint, 

amelyet megkötöttem atyáikkal.
1
 

Tekints a szövetségedre, mert beteltek, akik elsötétedtek a gonosz házainak 

földjétől, mert gonosz volt a szívük. A mi házaink a szíveink; a tisztaszívűek 

szívesen laknak benne.
2
 Tekints tehát szövetségedre, és a maradék üdvözülni 

fog;
3
 mert sokan, akik a földre figyelnek, elsötétedtek és megteltek földdel. Por 

ment a szemükbe és elvakította őket, és maguk is porrá váltak, amelyet elfúj a 

szél a föld színéről.
4
 

Beteltek, akik elsötétedtek a gonosz házainak földjétől. – A földre figyelve 

elsötétedtek azok, akikről egy másik zsoltárban ezt mondja: Sötétedjék el a 

szemük hogy ne lássanak és a hátukat mindig görnyeszd meg.
5
 Tehát beteltek 

földdel, akik elsötétedtek a gonosz házainak földjétől, mert gonosz volt a szívük. 

A mi házunk ugyanis, ahogy fentebb mondtuk, a szívünk; szívesen tartózkodunk 

benne, ha megtisztítjuk a gonoszságtól. Benne lakik a rossz lelkiismeret, amely 

kiűzi onnan az embert. Aki parancsot kap, hogy fogja az ágyát és menjen, 

akinek bocsánatot nyertek a bűnei, ahogyan az Úr mondta: Fogd az ágyadat és 

menj a házadba;
6
 fogd a testedet és menj be meggyógyított lelkiismeretedhez. 

Mert beteltek, akik elsötétedtek a gonosz házainak földjétől; elsötétedtek, 

beteltek földdel. Kik ezek az elsötétedettek? Azok, akiknek gonosz a szíve: 

megfizet nekik az Úr a szívük szerint. 

 

Az alázatosszívűek dicsérik Istent 

24. [21. v.] Ne forduljon el megszégyenülten az alázatos. – Azokat ugyanis 

megszégyeníti a gőg. A szegény és a szűkölködő fogja dicsérni a te nevedet. 

Látjátok, testvérek, milyen édesnek kell lennie a szegénységnek; látjátok, hogy a 
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szegények és szűkölködők Istenhez tartoznak; de a lelki szegények, mert övék a 

mennyek országa.
1
 

Kik a lelki szegények? – Az alázatosak, akik félik Isten igéit, megvallják a 

bűneiket; nem a saját érdemeikben, nem is a saját igazságukban bíznak. 

Kik a lelki szegények? – Azok, akik ha valami jót tesznek, Istent dicsérik, ha 

valami rosszat tesznek magukat vádolják. Ki fölött fog megnyugodni az én 

lelkem – mondja a próféta – ha nem az alázatos és nyugodt és igéimet félő ember 

fölött?
2
 

Tehát Áaszáf már megértett, már nem tapad a földhöz, már nem követeli az 

ószövetségi földi ígéreteket; a koldusod lett, a szegényed lett, a te folyóidra 

szomjazik, mert a sajátjai elapadtak. Mivel tehát ilyenné lett, a reménye nem 

csalja meg, a kezével kért éjszaka, és nem csalják meg.
3
 Ne forduljon el 

megszégyenülten az alázatos; a szegény és a szűkölködő fogja dicsérni a te 

nevedet. 

A bűneiket megvallók fogják dicsérni a nevedet, az örök ígéreteidre vágyakozók 

fogják dicsérni a nevedet; nem a mulandóktól felfuvalkodottak, nem a saját 

igazságuktól gőgössé váltak, nem; hanem kik? – A szegény és a szűkölködő 

fogja dicsérni a te nevedet. 

 

Ostobán tagadják Istent és az általa megígért feltámadást. 

Isten hűséges és igazmondó ígéretei megtartásában. 

25. [22. v.] Kelj föl, Uram, és ítéld meg ügyemet. – Magányosnak érzem magam, 

mert még nem kaptam meg, amit ígértél; könnyeim lettek a kenyerem nappal és 

éjszaka, miközben naponta mondják nekem: Hol van a te Istened?
4
 

És mivel nem tudom megmutatni az én Istenemet, mintha a semmit kergetném, 

csúfolnak engem. És nem csak a pogány, a zsidó, vagy az eretnek, hanem néha a 

katolikus testvérem is elhúzza a száját, amikor Isten ígéreteiről prédikálnak, 

amikor a jövendő feltámadást hirdetik. És még ő is, jóllehet már megmerítették 

az örök üdvösség vizében, hordozza Krisztus misztériumát, talán ezt mondja: 

„És ki támadt fel onnét?” és: „Amióta eltemettem, nem hallottam, hogy atyám a 

sírból szólt volna hozzám. Isten szabta meg az idő törvényét szolgáinak, mikor 

szólítja magához őket; ki tér vissza az alvilágból?” 

Mit tegyek az ilyenekkel? Mutassam meg nekik azt, amit nem látnak? Nem 

tudom megmutatni; őmiattuk nem kell Istennek láthatóvá válnia. Tegyék csak, 
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ami nekik tetszik; tegyék ezt, így igyekezzenek, mert nem akarnak jobb 

belátásra térni, hanem Istent térítik magukhoz. 

Aki képes, lássa, aki nem képes rá, higgye, hogy van Isten. Aki képes rá, vajon a 

szemével látja? Értelemmel látja, a szívével látja. Mert nem a Napot és a Holdat 

akarta megmutatni, aki ezt mondta: Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják 

Istent.
1
 

A tisztátalan szív a hitre sem alkalmas, hogy legalább elhiggye azt, amit nem lát. 

Mert ezt mondja: „Nem látom, mit fogok hinni!” Mert a lelked látszik, 

gondolom! Te ostoba! A tested látszik, a lelkedet ki látja? Mivel tehát csak a 

tested látszik, miért nem temetkezel el? 

Csodálkozik, hogy ezt mondom neki: „Ha csak a tested látszik, miért nem 

temetkezel el?” És válaszol (mert ehhez van esze): Azért, mert élek! 

Honnan tudom, hogy élsz te, akinek nem látom a lelkét? Honnan tudom? 

Azt feleled: Onnan, hogy beszélek, járkálok, tevékenykedem! 

Te ostoba! A test cselekedeteiből fölismerem, hogy élsz; a teremtmény tetteiből 

nem vagy képes felismerni a Teremtőt! 

S ha valaki ezt mondja: „Ha meghalok, megsemmisülök”; irodalmat tanult, és 

Epikurosztól tanulta ezt, attól a nem-tudom-ki, őrült filozófustól, nem a 

bölcsesség, hanem inkább a hiábavalóság szerelmesétől, akit maguk a 

filozófusok is disznónak neveztek; azt a filozófust, aki a testi élvezetet mondta a 

legfőbb jónak, nevezték disznónak, aki a test sarában hentereg. Talán tőle 

tanulta ez a művelt ember: „Ha meghaltam, nem létezem többé.” 

Száradjanak ki Etham folyói; vesszenek a nemzetek e tanításai, sarjadjanak 

Jeruzsálem zöld mezői, lássák, ami látható és szívvel higgyék, amit nem lehet 

látni. 

Kétségtelen, hogy mindaz, amit most a világban látunk, akkor, amikor Isten a 

szabadítást művelte a föld közepén, még nem létezett; akkor megjövendölték és 

most beteljesedve mutatkoznak, de még mindig ezt mondja az ostoba a 

szívében: Nincs Isten.
2
 

Jaj a perverz szívűeknek, mert a hátralévő dolgok úgy jönnek el, ahogyan 

eljöttek azok, amik akkor még nem voltak, de jövendölték őket. 

Vajon Isten mindent beteljesített, amit ígért és csak az ítélet napjával csapott be 

minket? Krisztus nem volt még a földön: megígérte, teljesítette; szűz még soha 

nem szült: megígérte, teljesítette; még nem omlott ki a drága vér, amely 
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letörölhette volna halálunk adóslevelét: megígérte, teljesítette; még soha nem 

támadt föl test az örök életre: megígérte, teljesítette; a nemzetek még nem hittek: 

megígérte, teljesítette; Krisztus nevével fölfegyverkezett eretnekek még soha 

nem harcoltak Krisztus ellen: megígérte, teljesítette; mindezt, amit megígért, 

teljesítette, csak az ítélet napjával kapcsolatban hazudott volna? 

Bizony eljön, ahogyan minden már eljött, mert ezek is jövő voltak, mielőtt 

megtörténtek volna, és mint eljövendő dolgokat jövendölték őket, és később 

bekövetkeztek; eljön, testvérek. 

Ne mondja senki: „Nem jön el”, vagy: „Eljön, de messze van még, hogy 

eljöjjön”, de a te elmeneteled közel van. 

Legyen elég az első rászedetés, és ha a kezdetben nem tudtunk kitartani a 

parancsnál, legalább a példa láttán javuljunk. Mert még nem volt példa az 

emberi bukásra, amikor mondatott Ádámnak: Halállal halsz meg, ha érinted!, és 

az ellenkező irányból jött az ördög és mondta: „Nem fogsz halállal meghalni!” 

Hittek a kígyónak, megvetették Istent; hittek a kígyónak, megérintették a tiltott 

dolgot, meghalt az ember.
1
 Nemde inkább az teljesült be, amivel Isten 

fenyegetett, és nem az, amit ígért az ellenség? 

Bizony így van; ismerjük fel, hogy valamennyien a halálban vagyunk; legalább 

a tapasztalat birtokában legyünk óvatosak. A kígyó most is szüntelenül sziszeg 

és mondja: „Vajon elkárhoztat-e Isten akkora sokaságot, és csak keveseket fog 

üdvözíteni?” Mi más ez, mint hogy „Cselekedjetek a parancs ellenére, nem 

fogtok meghalni”? De ahogy akkor történt, úgy történik most is. 

Ha megteszed, amire az ördög bíztat és megveted azt, amit Isten parancsol, eljön 

az ítélet napja és igaznak fogod találni azt, amivel Isten fenyegetett és hamisnak 

azt, amivel az ördög áltatott. 

Kelj föl, Uram, ítéld meg ügyemet. – Meghaltál és megvetettek; nekem azt 

mondják: Hol van a te Istened?
2
 Kelj föl, Uram, ítéld meg ügyemet. 

Csak az jön majd ítéletre, aki feltámadt a halottak közül. Jövendölték, hogy 

eljön; eljött és a földön járót megvetették a zsidók, az égben trónolót megvetik a 

hamis keresztények. Kelj föl, Uram, ítéld meg ügyemet. Mivel hittem benned, el 

ne vesszek; mivel hittem azt, amit nem láttam, ne csaljon meg a reményem, 

nyerjem el azt, amit ígértél; ítéld meg ügyemet. 

Emlékezzél a téged ért gyalázásokra, amelyek a oktalan részéről érnek egész 

nap. Még mindig csúfolják Krisztust, nem hiányoznak egész nap, azaz a világ 

végezetéig a harag edényei. Még mindig mondják: „Hiába prédikálnak a 
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keresztények”; még mindig mondják: „Üres ígéret a halottak feltámadása”. Ítéld 

meg ügyemet, emlékezzél a szidalmakra. 

De milyen szidalmakra, ha nem azokra, amelyek az oktalantól érnek egész nap? 

Vajon az okos szidalmaz-e? A okos (prudens) ugyanis azt jelenti: távolba látó 

(porro videns). Az okos távolba látó a hittel lát messze előre, mert saját 

szemünkkel alig látunk a lábunk elé egész nap. 

 

26. [23. v.] Ne felejtsd el a téged kérlelők szavát. – A sóhajtozók szavát, azokét, 

akik várják azokat a dolgokat, amiket már megígértél az Újszövetségben és a 

hitben járnak, ne felejtsd el a téged kérlelők szavát. De még mondják neki: Hol 

van a te Istened? 

Gyűlölőid gőgje mindig fölszáll hozzád. – Ne felejtsd az ő gőgjüket sem. És nem 

felejti el, mert vagy büntet, vagy jobbá tesz. 
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HETVENNEGYEDIK ZSOLTÁR (75.) 

elmondta Hippóban 411–412-ben 

57/58 éves 20/21 éves pap, 16/17 éves püspök 

 

 

1 Végig. Ne rontsd el. Zsoltár. Ászáfé. Ének. 

 

2Vallomást teszünk neked, Isten; 

 vallomást teszünk és segítségül hívjuk a te nevedet: 

 elbeszélem minden csodatettedet. 

3Amikor majd megkapom az időt, 

én fogom az igazságosságokat megítélni. 

4Szétfolyt a föld és mindazok, akik rajta laknak, 

 én szilárdítottam meg az oszlopait. 

5Mondtam a gonoszoknak: Ne gonoszkodjatok!, 

és a vétkezőknek: „Ne emeljétek föl a szarvatokat! 

6Ne gőgösködjetek tehát; 

ne beszéljetek Isten ellen gonoszságot. 

7Mert nem napkeletről, sem napnyugatról, 

sem a puszta felől, 

8mert Isten a bíró: ezt megalázza, azt fölmagasztalja. 

9Mert kehely van az Úr kezében, kevert színborral telve. 

És odahajlott egyikhez is, másikhoz is, 

de a söprűjét nem ürítették ki, 

isszák majd mind a föld bűnösei. 

10Én pedig örvendeni fogok örökre, 

zsoltározni fogok Jákob Istenének. 

11És a bűnösök szarvait mind összetöröm, 

és föl fog emelkedni az igazak szarva. 

 

 

 

 

Istennek minden ígérete biztos és megingathatatlan 

1. [1. v.] Ez a zsoltár a gőg daganatára az alázatosság gyógyszerét nyújtja, az 

alázatosakat pedig a reményben vigasztalja, hogy hatására senki nem bízzon 

gőgösen önmagában, és alázatosan nem veszítse reményét Istenben. Isten ígérete 

ugyanis, mely vigasztalja a meggyötörteket, érvényes, biztos, változatlan és 

megingathatatlan, hűséges és minden bizonytalanságtól mentes. Az egész 

emberi élet ugyanis a földön, amint írva van, próbatét.
1
 Nem mintha a kedvező 
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dolgokat keresni kellene és csak a nehézségeket kellene kerülni, hanem 

mindkettőtől óvakodni kell, hogy a kedvezők meg ne rontsanak, a nehézségek 

össze ne törjenek; hogy minden embernek, bármilyen állapotban él, csak Isten 

legyen a menedéke, és ne lelje örömét másban, csak az Úr ígéreteiben. 

A jelen élet ugyanis bármilyen boldogsággal bővelkedik, sokakat megtéveszt; 

Isten nem téveszt meg senkit. Mivel tehát minden Istenhez megtért ember öröme 

megváltozik, megváltoznak a gyönyörűségek (mert elvétetnek, hogy 

megváltozzanak), de minden gyönyörűségünk ebben az életben még nem 

valóságos, hanem a remény annyira bizonyos, hogy minden evilági gyönyörűség 

elé helyezendő, amint írva van: Gyönyörködjél az Úrban. És hogy ne gondold, 

hogy már birtokolod azt, amit megígért, mindjárt hozzáteszi: És megadja neked 

szíved kéréseit.
1
 Ha tehát még nem birtokolod szíved kéréseit, hogyan 

gyönyörködsz az Úrban, ha nem úgy, hogy biztonságosnak tartod az ígéretet 

tévőt, aki adósoddá tette magát az ígéretével? 

Ennek a könyörgésnek tehát – hogy velünk maradjon a reményünk és bejussunk 

oda, amit Isten megígért –, ennek a zsoltárnak a címe ezt mondja: Végig, Ne 

rontsd el. 

Mit jelent az, hogy Ne rontsd el? – Azt jelenti, hogy amit megígértél, add meg. 

De mikor? – A végén. Az elme szeme tehát oda irányuljon a végre; minden, ami 

útközben történhet, átmeneti legyen, hogy eljussunk a célba. A gőgösök 

ujjongjanak a jelen boldogságnak, fúvódjanak föl rangoktól, csillogjanak az 

aranytól, nyüzsögjenek családtagoktól, szorongassák őket kliensek: mindezek 

elmúlnak, átfutnak, mint az árnyék. 

Amikor eljön az a vég, melyben mindazok, akik most az Úrban remélnek, 

örvendeni fognak, számukra vég nélküli szomorúság következik. Amikor az 

alázatosak megkapják majd azt, amit a gőgösök kinevettek, akkor a gőgösök 

felfuvalkodottsága gyásszá változik. Akkor megszólal a szavuk, melyet a 

Bölcsesség Könyvéből ismerünk, mondják majd azok, akik látni fogják a 

szentek dicsőségét – azokét, akik elviselték, hogy itt megalázzák őket, azokét, 

akik nem engedték, hogy itt fölmagasztalják őket –, tehát akkor majd mondják: 

Ők azok, akiket kinevettünk. Ahol ezt is mondják: Mit használt nekünk a gőg, 

vagy mit hozott nekünk a kérkedő gazdagság? Mindezek átmentek, mint az 

árnyék.
2
 Mivel romlandó dolgokban bíztak, megromlik a reményük; a mi 

reményünk pedig akkor valósággá válik. Ugyanis, hogy Isten ígérete sértetlen, 

szilárd és bizonyos maradjon számunkra, hívő szívvel mondtuk: A végén ne 

rontsd el. 
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Ne félj tehát attól, hogy Isten ígéreteit valaki a hatalmasok közül elronthatja. Ő 

maga nem rontja el, mert igazmondó; nála hatalmasabb nincs, aki elronthatná az 

ő ígéretét. Legyünk tehát bizonyosak Isten ígéretei felől, és énekeljünk, ahogyan 

a zsoltár kezdődik. 

 

Isten letekint az alázatosakra és a magasban lévőket messziről ismeri 

2. [2. v.] Vallomást teszünk neked, Isten; vallomást teszünk és segítségül hívjuk 

a te nevedet. – Ne akard segítségül hívni azelőtt, hogy vallomást tettél; tégy 

vallomást és hívd segítségül. Akit ugyanis segítségül hívsz, azt meghívod 

magadba. Mert mi más a segítségül hívás, mint meghívás magadba? Ha 

segítségül hívod, azaz ha meghívod magadba, kihez fog betérni? A gőgöshöz 

nem tér be. Ő kétségtelenül magasztos, a fennhéjázó őt nem éri el. A fölöttünk 

lévő dolgokhoz, hogy elérjük őket, felnyújtózkodunk, és amíg nem érjük el, 

valamilyen eszközt vagy létrát veszünk igénybe, hogy így magasba nyúlva 

elérjük a fölöttünk lévőket; ezzel szemben Isten magasztos, fölöttünk van és az 

alázatosak érik el. Írva van: Közel van az Úr azokhoz, akik összetörték a szívet;
1
 

a szív összetörése a jámborság, az alázatosság. Aki összetöri magát, az 

haragszik magára; önmagára haragudjon, hogy Ő kegyes legyen hozzá, üljön 

ítéletet önmaga fölött, hogy Ő a védelmezője legyen. 

Tehát a segítségül hívott Isten jön. De kihez jön? – A gőgöshöz nem jön. Hallj 

egy másik tanúságtételt is: Fölséges az Úr és letekint az alázatosra, és a gőgöst 

messziről megismeri.
2
 

Fölséges az Úr és letekint az alázatosra: nem messziről, a gőgöst azonban 

messziről megismeri. És nehogy amikor azt mondja: letekint az alázatosra, a 

büntetlenségnek örüljenek a gőgösök, mintha a magasságban lakó nem ismerné 

őket, a gőgösöket, megrémítették és mondták nekik: „Lát benneteket, ismer 

benneteket, de messziről. Akikhez közel van, azokat boldoggá teszi; ti pedig, ó 

gőgösök, ó fennhéjázók, nem maradtok büntetlenek, mert ismer benneteket: nem 

lesztek boldogok, mert messziről ismer. Vigyázzatok tehát, mit tesztek, mert ha 

megismer valamit, azt nem nézi el. Jobb tehát ha elnéz, mintha megismer." 

Mert mit jelent az, hogy elnéz, ha nem azt, hogy valamit nem büntet? Mit jelent 

az, hogy nem büntet? Azt, hogy nem torolja meg, mert a bosszúállóról is 

szokták állítani a büntetést. Halljad az elnézést kérőt: Fordítsd el arcodat a 

bűneimtől.
3
 Mit jelent az arc, ha elfordítja tőled? Veszedelmes és félő, hogy 

elhagy téged. Ezzel szemben, ha nem fordítja el az arcát a bűnöktől, akkor 

büntet. Isten mindkettőt tudja, mindkettőre képes: elfordítani arcát a bűnöstől, és 

nem elfordítani a vallomást tévőtől. Így tehát az egyik helyen ezt mondja neki: 
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Fordítsd el arcodat a bűneimtől, másutt pedig: Ne fordítsd el arcodat tőlem.
1
 

Ott: fordulj el a bűneimtől; itt pedig: Ne fordulj el tőlem. 

Tégy tehát vallomást és hívd segítségül, mert a vallomástétellel megtisztítod a 

templomot, ahova jön a segítségül hívott. Tégy vallomást és hívd segítségül, 

fordítsa el arcát a bűneidtől, ne forduljon el tőled; fordítsa el arcát attól, amit te 

műveltél, és ne forduljon el attól, akit ő alkotott. Téged ugyanis ő teremtett 

emberré; a bűneidet te magad művelted; tégy tehát vallomást és hívd segítségül, 

és mondjad: Vallomást teszünk neked, Isten, vallomást teszünk. 

 

A te vallomásod semmi újat nem mond Istennek, de téged megtisztít. 

 Az ismétlés a szent szerzők megszokott módszere. 

3. Maga az ismétlés megerősítést jelent, nehogy megbánd, hogy vallomást tettél. 

Nem egy kegyetlen kényúrnak, bosszúállónak tettél vallomást; nyugodtan tégy 

vallomást. Halljad egy másik zsoltár buzdító szavait: Tegyetek vallomást az 

Úrnak, mert jó.
2
 

Mit jelent az, hogy jó? Miért félsz vallomást tenni? Ő jó, elnéző a vallomást 

tevő iránt. Emberi bíró előtt félned kell a vallomástételtől, nehogy vallomásod 

alapján büntessen; Istentől ne félj, hanem a vallomásoddal tedd kegyessé őt, akit 

a tagadásoddal nem teszel tudatlanná. Vallomást teszünk neked, Isten, vallomást 

teszünk, és már biztonsággal hívjuk segítségül a te nevedet. Vallomásunkkal 

kimertük a szívünket; megrémítettél, megtisztítottál. A vallomás alázatossá tett 

bennünket, közeledj az alázatosakhoz, te, aki eltávolodsz a fennhéjázóktól. 

Az Írások sok helye tanítja, hogy az ismétlésben egy állítás megerősítést nyer.  

Ezért van, hogy az Úr azt mondja: Bizony, bizony.
3
 Ezért áll néhány zsoltár 

végén: Amen, Amen.
4
 A kijelentéshez elég volna egy Amen, a második Amen 

megerősíti a kijelentést. 

Tudjátok, hogy a fáraó, Egyiptom királya, amikor József a tisztaság szeretete 

miatt már börtönben volt, álmot látott: hét sovány tehén megette a hét kövéret, 

majd ismét hét üres kalász megemésztette a hét teli kalászt. És hogyan 

magyarázta ezt József? Ha emlékeztek rá, nem két, hanem egy álomként. Egy 

ezeknek az értelmezése, mondta, de amit másodszor láttál, az megerősítésül 

szolgált.
5
 

Ezeket azért mondtam, hogy az ismétlést a szent nyelv szavaiban ne 

bőbeszédűségnek nézzétek. Az ismétlésnek itt gyakran megerősítő értelme van. 
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Kész az én szívem, Isten, mondja, kész az én szívem.
1
 Egy másik helyen ezt 

mondja: Várd az Urat, férfiasan cselekedjél, erősödjön meg a szíved, és várjad 

az Urat.
2
 A Szentírásban számtalan ilyen hely van. De legyen elég ezzel fölhívni 

a figyelmeteket erre a szólásmódra, amit minden hasonlóban megláthattok; most 

azonban a dologra figyeljetek. 

Vallomást teszünk és segítségül hívjuk a te nevedet. – Mondtam már, hogy miért 

előzi meg a vallomástétel a segítségül hívást: mert akit segítségül hívsz, azt 

meghívod. A meghívott azonban nem akar jönni, ha te fennhéjázó vagy; 

fennhéjázó vagy, ha képtelen vagy vallomást tenni, és olyan dolgokat tagadsz, 

amiket Isten nem ismer. Így tehát a te vallomásod semmi újat nem mond 

Istennek, de téged megtisztít. 

 

Krisztus a Fő és a test együtt 

4. Már vallomást tett, segítségül hívta; sőt vallomást tettek és segítségül hívták, 

és most egyes számban mondja: elbeszélem minden csodatettedet. Vallomásával 

kiürítette magából a rosszakat, segítségül hívásával megtelt jókkal, 

elmondásával kifakadt belőle, ami betöltötte. És nézzétek, testvérek, amikor 

vallomást tettek, sokan voltak: Vallomást teszünk, Isten, és segítségül hívjuk a te 

nevedet. Sok a vallomást tevő szív, egy a hívők szíve. 

Miért sok a vallomást tevőké és egy a hívők szíve? Azért, mert az emberek 

különféle bűnöket vallanak meg, de egy hitet hisznek. Amikor tehát Krisztus 

már lakni kezd a belső emberben a hit által,
3
 és a segítségül hívott kezdi birtokba 

venni a vallomást tévőt, teljessé válik Krisztus, a fő és a test, és a sokból egy 

lesz. 

Halljátok már Krisztus szavait, mert mintha nem az ő szavai szólnának: 

Vallomást teszünk neked, Isten, vallomást teszünk és segítségül hívjuk a te 

nevedet. A fő nevében kezdődik a beszéd. De akár a fő beszél, akár a tagok, 

Krisztus beszél: Ő beszél a fő nevében és ő beszél a test nevében is. 

De mit is mondtak? Ketten egy testben lesznek. Nagy titok ez, én pedig 

Krisztusban és az Egyházban mondom.
4
 És ő maga is ezt mondja az 

evangéliumban: Tehát már nem ketten vannak, hanem egy test.
5
 Mert amint 

tudjátok, ez a két személy eggyé válik a házasság kapcsolatában, és egy 

személyként beszél Izaiásnál és mondja: Mint a koronával ékesített vőlegényt, és 

mint az ékszereivel ékesített menyasszonyt.
6
 Vőlegénynek nevezi magát a fő, 
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menyasszonynak a test részéről. Tehát egy valaki beszél: hallgassuk őt, és 

őbenne mi magunk is beszéljünk; legyünk a tagjai, hogy ez a hang a miénk is 

lehessen. Elbeszélem minden csodatettedet. 

Krisztus önmagát evangelizálja, önmagát evangelizálja a már meglévő tagjaiban 

is, hogy másokat is ide vezessen, és jöjjenek azok, akik nem voltak itt és 

csatlakozzanak az ő tagjaihoz, akik által hirdettetett az evangélium, és legyen 

egy test az egy fő alatt, egy lélekben, egy életben. 

 

Az eljövendő bíró, Krisztus, Isten Fia és az Emberfia 

5. [3. v.] És mit mond? Amikor majd megkapom az időt, én fogom az 

igazságosságokat megítélni. 

Mikor fogja megítélni az igazságosságokat? – Amikor megkapja az időt. Az az 

idő még nem jött el. Hála az ő irgalmasságának: előbb hirdeti az 

igazságosságokat, és utána ítéli meg igazságosságokat. Mert ha előbb akarna 

ítélni, mint ahogy hirdeti, találna-e valakit, akit megszabadíthat? Ki volna, aki 

feloldozandó lenne? Most tehát a hirdetés ideje van: elbeszélem minden 

csodatettedet. Halljad az elbeszélőt, halljad a hirdetőt, mert ha megveted. 

amikor majd megkapom az időt, én fogom az igazságosságokat megítélni. 

 

Most megbocsátom – mondja –, a bűnöket a megvallónak; akkor nem fogom 

kímélni azokat, akik megvetettek. Irgalmasságot és ítéletet énekelek neked, 

Uram
1
– mondja a zsoltárban. Irgalmasságot és ítéletet: most irgalmasságot, 

akkor majd ítéletet; ebben az irgalmasságban bocsánatot nyernek a bűnök, abban 

az ítéletben a bűnök elnyerik büntetésüket. 

Nem akarsz félni a bűnök büntetőjétől? Szeresd a megbocsátót; ne vesd meg, ne 

gőgösködj, ne mondd: „Nincs, amit megbocsásson nekem!”, halljad ugyanis a 

folytatást: Amikor majd megkapom az időt, én fogom az igazságosságokat 

megítélni. 

Kapott időt Krisztus? Kapott időt az Isten Fia? Isten Fia nem kapott időt, de az 

Emberfia időt kapott. De egy és ugyanaz az Isten Fia, aki által teremtve lettünk, 

és az Emberfia, aki által újjá lettünk teremtve. Amikor magára vette az embert, 

Őt nem vette magára senki; az ember fölemelésével Ő maga nem vált 

alacsonyabb rendűvé, nem szűnt meg annak lenni, ami volt, hanem magára 

öltötte azt, ami nem volt. És mi volt? Amikor Isten alakjában volt, az Istennel 

való egyenlőséget nem tekintette zsákmánynak – az Apostol szavai ezek. És mit 

öltött magára? Hanem kiüresítette magát, a szolga alakját magára öltve.
2
 

Ahogyan megkapta a szolga alakját, úgy kapta meg az időt is. 
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Megváltozott tehát? Kevesebb lett? Veszített a méltóságából? Megfogyatkozott? 

Távol legyen. Tehát mitől fosztotta meg önmagát a szolga alakját magára öltve? 

Önmaga kifosztásának nevezi azt, hogy a nála alacsonyabb rendűt magára 

öltötte, és nem azt, hogy egy vele egyenlő rendű lefokozta őt. Tehát mit jelent 

ez, testvérek, hogy amikor majd megkapom az időt, én fogom az 

igazságosságokat megítélni? Azt jelenti, hogy megkapta az időt, mint Emberfia, 

Isten Fiaként ura az időknek. 

Halljad, hogy az Emberfia megkapta az ítélet idejét. Ezt mondja az 

evangéliumban: Megadta neki a hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az 

Emberfia.
1
 Mint Isten Fia nem megkapta az ítélkezés hatalmát, mert ennek a 

hatalomnak mindig a birtokában volt; de Emberfiaként ahogyan megkapta a 

születés és a szenvedés, a meghalás, a föltámadás és a mennybemenetel idejét, 

úgy kapta meg az újra eljövetel és az ítélettartás idejét is. Ezeket az ő tagjai is 

mondják őbenne, mert nem nélkülük fog ítélni; ezt mondja ugyanis az 

evangéliumban: Tizenkét trónon fogtok ülni és ítélni fogtok Izrael tizenkét törzse 

fölött.
2
 Tehát a teljes Krisztus mondja, azaz a fő és a test a szentekben: Amikor 

majd megkapom az időt, én fogom az igazságosságokat megítélni. 

 

Az Egyház oszlopait, az apostolokat az Úr feltámadása szilárdította meg 

6. [4. v.] Most azonban mi történik? – Szétfolyt a föld. Ha szétfolyt a föld, mi 

miatt, ha nem a bűnök miatt? Ezért mondják a bűnöket delictumnak is. Ennek 

igei alakja, a delinquere azt a képet idézi, hogy valami az erény és az 

igazságosság szilárd állapotából szétfolyik. Bűnt ugyanis mindenki alacsonyabb 

rendű dolgok megkívánásával követ el; ahogyan megerősödik a magasabb 

rendűek szeretetével, úgy elgyengül, és mintegy cseppfolyóssá válik az 

alacsonyabb rendűek megkívánásával. 

A dolgok ezen olvadását látja az emberek bűneiben az irgalmas megbocsátó, a 

bűnök megbocsátója, aki még nem a büntetések végrehajtója és mondja: 

Szétfolyt a föld és mindazok, akik rajta laknak. A rajta lakókban folyt szét maga 

a föld. 

Ez egy következetes eredmény, és nem hozzátétel. Mintha azt mondanád: 

Hogyan folyt szét a föld? Kivonták alóla az alapokat, és mint valami 

mélységben elmerült? Amit földnek mondok, az minden rajta lakót jelent. 

Bűnösnek találtam a földet, mondja, és mit tettem? Én szilárdítottam meg az 

oszlopait. Milyen oszlopokat szilárdított meg? Az apostolokat nevezi 

oszlopoknak, úgy, ahogy Pál apostol az apostoltársait: akiket oszlopoknak 

tekintettek.
3
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És mik volnának ezek az oszlopok, ha ő meg nem erősíti őket? Mert mint valami 

földrengéstől ezek az oszlopok is meginogtak: az Úr szenvedésekor minden 

apostol reményét vesztette. 

Tehát azok az oszlopok, melyek az Úr szenvedésekor meginogtak, az ő 

föltámadásakor megszilárdultak. Oszlopai által kiáltotta ki az építkezés kezdetét, 

és minden oszlopban maga az építész kiáltott. Ezen oszlopok közül az egyik volt 

Pál apostol, amikor mondta: Bizonyítékot akartok Krisztusról, aki belőlem szól?
1
 

Tehát: én szilárdítottam meg az oszlopait, mondja; megmutattam, hogy a 

haláltól nem kell félni, és megmutattam, hogy a halandókban a test sem vész el. 

Megrémítették őket a sebek, de megerősítették őket a sebhelyek. Az Úr Jézus 

Krisztus föltámadhatott volna minden sebhely nélkül.
2
 Mit jelentett volna az ő 

hatalmának, hogy a testét olyan ép állapotba hozza, hogy a korábbi sebek semmi 

nyomot ne hagyjanak rajta. Megvolt a hatalma, hogy sebhelyek nélkül gyógyítsa 

meg a testét, de úgy akarta, hogy a sebhelyekkel szilárdítsa meg az ingadozó 

oszlopokat. 

 

Ne védd, inkább vádold a bűneidet 

7. [5. v.] Hallottuk már, testvérek, hogy nem hallgat, halljuk tehát, mit kiáltott ki 

ezen oszlopok által? A meghallás ideje van, a fenyegető figyelmeztetés miatt: 

Én fogom az igazságosságokat megítélni, amikor megkapom az időt. – Ő majd 

megkapja az időt az igazságosságok megítélésére, nektek már most itt az idő az 

igazságosságok megtételére. Ha hallgatna, nem tudnátok, mit tegyetek, de 

miután megszilárdította az oszlopokat, kiált. 

Mit kiált? – Mondtam a gonoszoknak: Ne gonoszkodjatok! Kiált, testvéreim; ti is 

kiáltotok, ez örömet okoz nektek, halljátok a kiáltót. Általa kérve kérlek 

benneteket, ijesszen meg ez a szó: Ne bennünket örvendeztessenek e szavaitok, 

hanem inkább titeket ijesszenek meg Mondtam a gonoszoknak: Ne 

gonoszkodjatok! 

De már megtették és már vétkesek, már szétfolyt a föld és mindazok, akik rajta 

laknak. Fájdalom járta át azok szívét, akik megfeszítették Krisztust; beismerték 

a bűnöket, és megtanultak valamit az apostoloktól, hogy reményük legyen a 

hirdető megbocsátásában. Az orvos ugyanis eljött, és nem az egészségesekhez 

jött: Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és 

tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért 

jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.
3
 

                                         
1
2Kor 13,3. 

2
Vö. ApCsel 2,37–38. 

3
Mt 9,12–13. 
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Tehát mondtam a gonoszoknak: Ne gonoszkodjatok! Nem hallották meg. Egykor 

ugyanis nekünk mondták, de nem hallottuk meg, elbuktunk, halandók lettünk, 

halandónak születtünk: Szétfolyt a föld. Legalább most hallják meg az orvost, 

aki beteghez jött, hogy fölkeljenek; akit egészségesen nem akartak meghallani, 

hogy el ne essenek; az elesettek hallják meg, hogy talpra tudjanak állni. 

Mondtam a gonoszoknak: Ne gonoszkodjatok! – Mit tegyünk? Mert már 

megtettük. 

És a vétkezőknek: Ne emeljétek föl a szarvatokat! – Mit jelent ez? Azt jelenti, 

hogy elkövettétek a gonoszságot bűnös vágyból, ne akarjátok megvédeni 

gőgösen; valljátok meg, ha megtettétek. Aki ugyanis nem vallja meg és gonosz, 

az fölemeli a szarvát. Mondtam a gonoszoknak: Ne gonoszkodjatok! és a 

vétkezőknek: Ne emeljétek föl a szarvatokat! Fölemelkedik majd bennetek 

Krisztus szarva, ha nem emelitek föl a magatok szarvát. A ti szarvatok a 

gonoszságból, Krisztus szarva a fönségből való. 

 

Gonoszul vádolják Istent igazságtalansággal 

8. [6–8. v.] Ne gőgösködjetek tehát; ne beszéljetek Isten ellen gonoszságot. – 

Halljátok sokak szavát, hallja meg mindenki egyenként és bánkódjon. 

Mit szoktak mondani az emberek? – „Valóban ítélkezik Isten az emberi 

dolgokról? Isten ítélete ez? Valóban törődik azzal, hogy mi történik a földön ? A 

gonoszok közül oly sokan boldogok, az ártatlanokat pedig vesződségek 

nyomasztják!" 

Ha történik vele valami baj isteni fenyítésként és figyelmeztetésként, és ismeri a 

maga lelkiismeretét, tudja, hogy a bűnei méltó büntetéseként szenved: miért 

perlekedik Isten ellen? Mivel nem mondhatja: igaz ember vagyok, mit 

gondolunk, akkor mit mond? Ezt: „Vannak nálam gonoszabbak és azok nem 

szenvednek úgy, mint én.” 

Ez az a gonoszság, amit az emberek Isten ellen beszélnek. De nézzétek csak, 

mekkora gonoszság: miközben igaznak tartja magát, igaztalanná teszi Őt. Aki 

ugyanis ezt mondja: „Méltánytalanul szenvedem, amit szenvedek”, igaztalanná 

teszi azt, akinek ítélete miatt szenved, magát pedig igaznak tartja, aki 

igazságtalanul szenved. De kérlek, testvéreim, igazságos-e, hogy Istent hiszed 

igazságtalannak, magadat pedig igaznak? Amikor ugyanis ezeket mondod, 

gonoszságot beszélsz Isten ellen. 
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Isten mindenütt jelen van 

9. Mit mond egy másik zsoltárban? Ezeket megtetted – mondja, miután felsorolt 

bizonyos bűnöket –, és én hallgattam. 

Mit jelent az, hogy hallgattam? – Azt jelenti, hogy a parancsolataival soha nem 

hallgat, de néha hallgat a büntetéssel; halogatja a megtorlást, nem hajtja végre az 

ítéletet az elítélten. 

Erre [a bűnös] ezt mondja: „Ezt meg ezt megtettem, és nem torolta meg Isten; 

íme, egészséges vagyok, semmi baj nem ért!” Ezeket megtetted, és én 

hallgattam, gonoszsággal gyanúsítottál. Azt gondoltad, hogy hasonló leszek 

hozzád. 

Mit jelent az, hogy hasonló leszek hozzád? – Azt jelenti, hogy te gonosz vagy és 

engem is gonosznak gondoltál, azt gondoltad, hogy jóváhagyom gaztetteidet, 

nem ítélem el és nem torlom meg azokat. 

És ezután mit mond neked? Vádolni foglak téged és ezeket arcod elé teszem.
1
 – 

Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy most, amikor vétkezel, a hátad mögé teszed 

magadat, nem látod magadat, nem látsz magadba; én pedig arcod elé teszlek 

téged, és végrehajtom a neked járó büntetést. Ugyanígy van itt is. Ne beszéljetek 

Isten ellen gonoszságot. 

Figyeljetek csak! Sokan beszélik ezt a gonoszságot, de nem merik nyíltan, 

nehogy a jámbor emberek mint káromlóktól visszariadjanak tőlük; a szívükben 

morzsolják ezeket, belül táplálkoznak ilyen gonosz eledellel; örömüket lelik 

abban, hogy Isten ellen beszélnek, és a nyelvük ugyan nem mondja ki, de a 

szívük nem hallgat. Ezért mondja egy másik zsoltárban: Mondta az oktalan az ő 

szívében: „Nincs Isten”.
2
 

Mondta az oktalan, de emberektől félt; nem akarta ott mondani, ahol emberek 

meghallják, ezért ott mondta, ahol az hallja, akiről mondta. Éppen ezért itt is, 

szeretteim, figyeljetek csak, ebben a zsoltárban is ezt mondja: Ne beszéljetek 

Isten ellen gonoszságot. Sokakat látott, hogy ezt teszik a szívükben, és 

hozzáfűzte: Mert nem napkeletről, sem napnyugatról, sem a puszta felől, mert 

Isten a bíró. Gonoszságaid bírája Isten. Ha Isten az, akkor mindenütt jelen van. 

Hova bújhatnál Isten szeme elől, hogy olyan helyen beszélhetnél, ahol ő nem 

hallja? Ha kelet felől ítél Isten, vonulj vissza nyugatra, és mondj, amit akarsz 

Isten ellen; ha nyugat felől, vonulj el keletre, és ott beszélj; ha a hegyek 

kopárságából ítél, menj a népek közé, hogy ott zúgolódj. Nem helyről ítél az, aki 

mindenütt rejtőzik és mindenütt nyilvánvaló; akit senki meg nem ismerhet úgy, 

ahogyan van, és akiről senki sem mondhatja, hogy nem ismeri őt. 

                                         
1
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2
Zsolt 13,l. 



 348 

Vigyázz, mit teszel. Gonoszságot mondasz Isten ellen. Az Úrnak lelke betöltötte 

a földkerekséget (egy másik Írás mondja ezt), és Ő, aki mindeneket tart, ismeri a 

szót; ezért aki gonoszságokat beszél, nem maradhat rejtve.
1
 Tehát ne helyeken 

gondold el Istent: ő olyan veled, amilyen te leszel. 

Mit jelent az, hogy olyan, amilyen te leszel? – Azt jelenti, hogy jó, ha jó leszel, 

és rossznak fogod látni, ha rossz leszel; de segítőd, ha jó leszel, és büntetőd, ha 

rossz leszel. 

A bíró ott van veled a rejtekhelyeden. Ha eltökélted, hogy valami rosszat 

művelsz, a nyilvánosság elől visszahúzódsz a házadba, ahol az ellenségeid közül 

senki nem láthat; a házad szem előtti helyeiről visszahúzódsz a kamrádba; attól 

félve, hogy a kamrádban mégis csak észrevesznek, visszahúzódsz a szívedbe és 

ott töprengesz; ő azonban a szívednél is beljebb van. Tehát bárhova bújnál, ott 

van. Magad elől hova menekülhetnél? Bárhova futsz, követed magadat. Mivel 

pedig még nálad is beljebb van, nincs hova bújnod a haragvó Isten elől, csak a 

megengesztelt Istenhez menekülhetsz. Rajta kívül nincs hova menekülj. 

El akarsz menekülni előle? Menekülj hozzá. Tehát ne beszéljetek Isten ellen 

gonoszságot, sehol, ahol beszéltek. Gonoszságról gondolkodott a kamrájában.
2
 

Miről gondolkodott a kamrájában? A kamra a szíve, amikor ezt mondja: 

Áldozzátok az igazságosság áldozatát és reméljetek az Úrban. De feljebb ezt 

mondta: Mondjátok a szívetekben, és a kamrátokban bánkódjatok.
3
 Ahány 

gaztett bánt ott, annyi megbánás legyen a vallomásban. Tehát ahol gonoszságot 

beszélsz Isten ellen, ott ítél meg téged; nem az ítéletet késlelteti, hanem a 

büntetést. Már ítél, már most tudja, már most látja: a büntetés következik 

később; amikor majd megjelenik, megkapod a büntetést is. 

Amikor majd megjelenik annak az embernek az arca, akit itt kicsúfoltak, 

elítéltek, megfeszítettek, aki bíró előtt állt; amikor majd megjelenik ítélni, akkor 

elnyered a büntetést, ha nem javulsz meg. 

Tehát mit tegyünk most? Előzzük meg az ő arcát.
4
 Megelőztem a vallomásban: 

szelíden fog jönni ő, akit megharagítottál. Nem a kopár hegyek felől, mert Isten 

a bíró; nem napkeletről, sem napnyugatról, sem a puszta felől. Miért? – Mert 

Isten a bíró. Ha valamely helyen volna, nem volna Isten; mivel pedig Isten, a 

bíró nem ember, ne valamilyen helyről várd őt. A helye te leszel, ha jó vagy, ha 

vallomás után hívod segítségül őt. Mert Isten a bíró. 
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A farizeusról és a vámosról 

10. Ezt megalázza, azt fölmagasztalja. Kit aláz meg, kit magasztal föl ez a bíró? 

Figyeljétek meg azt a két embert a templomban, és látni fogjátok, hogy kit aláz 

meg, kit magasztal föl. Két ember ment föl a templomba imádkozni, mondja, az 

egyik farizeus, a másik vámos. A farizeus ezt mondta: Hálát adok neked, mert 

nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint 

ez a vámos is itt. Kétszer böjtölök hetenként, tizedet adok mindenemből, ami 

van. 

Fölment az orvoshoz, és egészséges tagjait mutogatta, a sebeit eltakarta. Tehát 

mit tesz majd az, aki jobban tudta, mitől kellene meggyógyulnia? 

A vámos pedig a távolban megállva, a mellét verte. Nézzétek csak ezt a távolban 

állót: ahhoz közeledett, akit segítségül hívott. És verte a mellét, mondván: Isten, 

irgalmazz nekem, bűnösnek! Bizony mondom nektek, ez a vámos 

megigazultabban ment le, mint az a farizeus, mert mindaz, magát 

fölmagasztalja, megaláztatik, aki magát megalázza, fölmagasztaltatik.
1
 Ennek a 

zsoltárnak a versét magyarázta. Mit tesz a bíró Isten? Ezt megalázza, azt 

fölmagasztalja: a gőgöst megalázza, az alázatosat fölmagasztalja. 

 

Ne gondoljátok, hogy az emberi alak körülírja Istent 

11. [9. v.] Mert kehely van az Úr kezében, kevert színborral telve. Méltán. És 

odahajlott egyikhez is, másikhoz is, és bizony fenékig ki fogják inni, isszák majd 

mind a föld bűnösei. 

Figyeljetek egy kicsit, itt valami még homályos, de ahogyan az imént olvasott 

evangéliumban hallottuk: Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, 

zörgessetek és megnyittatik nektek.
2
 Erre azt mondod: hol zörgessek, hogy 

megnyissanak nekem? Nem napkeletről, sem napnyugatról, sem a puszta felől, 

mert Isten a bíró. Ha Isten jelen van itt is, meg ott is, és sehonnan nincs távol, 

ott zörgess, ahol állsz; csak állj, ahol vagy, mert állva zörgetünk. 

 

Mit jelent ez? Az első kérdés így vetődik föl: kevert színborral telve – hogyan 

lehet színbor, ha kevert? Továbbá ezt mondja: kehely van az Úr kezében. 

Krisztus Egyházában jártas emberekhez szólok, tehát nem szabad a szívetekben 

emberi formában körülírtan elképzelni Istent, nehogy a szívetekben a 

templomokba zárt bálványképeket faragjatok. Tehát ez a kehely valami mást 

jelent. Találjuk meg, hogy mit. 

                                         
1
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Az Úr kezében azt jelenti, hogy az Úr hatalmában van, mert ezt már a 

figyelmetekbe ajánlottam, hogy az Úr keze az Úr hatalma. Ezt ugyanis 

emberekről is gyakran mondják: „ez a kezében van,” azaz hatalmában áll, hogy 

amikor akarja, megtegye. Kevert színborral telve. És odahajlott egyikhez is, 

másikhoz is, de a söprűjét nem ürítették ki. Íme, ezért volt kevert színborral 

telve. Tehát ne riasszon meg benneteket, hogy színbor is és kevert is, mert 

színbor az igazság miatt, kevert a seprű miatt. Tehát mi itt a bor és mi a seprű? 

És mit jelent az, hogy odahajlott? – Azt jelenti, hogy odahajlott egyikhez is, 

másikhoz is, úgy, hogy a söprűjét nem ürítették ki. 

 

A zsidók és a pogányok része az üdvösség művében. 

Az Újszövetség el van rejtve az Ószövetségben. 

12. Emlékezzetek rá, honnan jutott ide: Ezt megalázza, azt fölmagasztalja. 

Ennek előképe az evangéliumban a két ember, a farizeus és a vámos, amit ha 

tágabban értünk, két népet jelentenek: a zsidókat és a pogányokat; a zsidók népe 

farizeus, a pogányok népe a vámos. A zsidók népe hivalkodott az érdemeivel, a 

pogányok népe megvallotta a bűneit. Aki a Szentírásban ismeri az Apostoli 

leveleket és az Apostolok cselekedeteit, azt látja, amit mondok: hosszúra ne 

nyújtsam, hogyan buzdították az apostolok a pogányokat, hogy reményüket ne 

veszítsék amiatt, hogy nagy bűnökben voltak; és intették a zsidókat, hogy ne 

hivalkodjanak a Törvényből fakadó megigazulással; ne gondolják, hogy ők 

igazak, a pogányok pedig bűnösök, mivel a zsidóké volt a Törvény is, a 

Templom is, és a papság is.
1
 Azok pedig valamennyien távol voltak ugyanis a 

bálványimádás és a démonok tisztelete miatt, mint ahogy az a vámos a távolban 

állt. Ahogyan a zsidók gőgösködve eltávolodtak, úgy a pogányok a 

vallomásukkal közeledtek. 

Tehát a kevert színborral teli kehely az Úr kezében, amennyiben az Úr 

megértenem engedi. Más ugyanis jobban megértheti, mert így van ez az Írások 

homályos helyeivel: nehezen születik egyfajta megértésük. De bármilyen 

megoldásra jut is valaki, egyeznie kell a hit szabályával. Nem irigykedünk a 

nagyobbakra, de nem tekintjük reménytelennek a kicsinyeket sem; azt mondom 

el Szeretetreméltóságtoknak, amit én látok, és nem azért mondom, hogy 

bedugjam a fületeket azokkal szemben, akik esetleg jobbat fognak mondani. 

Úgy látom, hogy a kevert színborral teli kehely a zsidóknak adott törvény, és az 

Ószövetségnek adott egész Írás minden állítása innen kapja a súlyát. Mert az 

Újszövetség úgy rejtőzik benne, mint a testi misztériumok seprűjében. A test 

körülmetélése nagy misztérium, és belőle értjük meg a szív körülmetélését. A 

Jeruzsálemi Templom nagy misztérium, és belőle értjük meg az Úr testét. Az 

ígéret földjét a mennyek országának értjük, az állatok vágóáldozata nagy 

                                         
1
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misztérium, de az összes áldozatfajtában azt az egy áldozatot értjük, aki az Úr a 

kereszten. Mert az összes áldozat helyett nekünk ez az egy áldozatunk van, 

mivel azok ennek voltak az előképei. 

Az a nép megkapta a törvényt, igazságos és jó parancsolatokat kapott. Mi olyan 

igazságos, mint a ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne szólj hamis tanúságot! 

Tiszteld atyádat és anyádat, ne kívánd felebarátod jószágát, ne kívánd 

felebarátod feleségét, az egy Istent imádd és csak neki szolgálj?
1
 Mindezek a 

borhoz tartoznak. 

Azok a testi valóságok mintegy leülepedtek, hogy megmaradjanak náluk, és 

abból áradjon szét minden spirituális értelem. Az Úr kezében, azaz az Úr 

hatalmában lévő színborral, azaz a tiszta törvénnyel teli kehely pedig kevert 

borral, azaz a testi misztériumok seprűjével van tele. És mivel ezt, tudniillik a 

gőgös zsidót megalázza, és azt, tudniillik a vallomást tevő pogányt 

fölmagasztalja, kínálta egyiktől a másiknak, azaz a zsidó néptől a pogány 

népnek. 

Mit kínált? – A Törvényt: belőle áradt a spirituális értelem; de a söprűjét nem 

ürítették ki, mert a testi misztériumok a zsidóknál maradtak. Isszák majd mind a 

föld bűnösei. Kik fogják inni? Mind a föld bűnösei. Kik a föld bűnösei? A 

zsidók bűnösök voltak ugyan, de gőgösök; a pogányok is bűnösök voltak ugyan, 

de alázatosak. Isszák majd mind a bűnösök, de nézd csak, hogy ki issza a seprűt 

és ki issza a bort? Ők ugyanis a seprűt itták és kudarcot vallottak, ezek a bort 

itták és megigazultak; merem mondani, hogy meg is részegültek, és nem félek 

ettől: bárcsak ti valamennyien így részegülnétek meg! 

Emlékezzetek csak: Mily drága a te részegítő kelyhed!
2
 Gondoljátok, testvéreim, 

hogy azok, akik megvallva Krisztust, meg is akartak halni, vajon részegek 

voltak? Olyannyira részegek voltak, hogy rokonaikat se ismerték meg. A 

rokonaikat, akik földi hízelgéssel próbálták eltéríteni őket a mennyei jutalom 

reményétől, mintha részegek lettek volna, nem ismerték meg és nem hallgatták 

meg őket. Nem voltak-e részegek azok, akiknek megváltozott a szíve? Nem 

voltak-e részegek azok, akiknek elméje elidegenedett ettől a világtól? Isszák 

majd – mondja –, mind a föld bűnösei. De kik fogják inni a bort? A bűnösök 

fogják inni, de azért, hogy ne maradjanak bűnösök, hogy megigazuljanak, és ne 

érje őket büntetés. 

 

13. [10. v.] Én pedig – mert valamennyien inni fognak, de én külön, azaz 

Krisztus a maga testével – örvendeni fogok örökre, zsoltározni fogok Jákob 
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Istenének, azon ígéret alapján a végén, amelyről ezt mondja: Ne rontsd el.
1
 Én 

pedig örvendeni fogok örökre. 

 

Most van az élet és a halál közötti választás ideje 

14. [11. v.] És a bűnösök szarvait mind összetöröm, és föl fog emelkedni az 

igazak szarva. Ez jelenti azt, hogy ezt megalázza, azt fölmagasztalja.
2
 

A bűnösök nem akarják, hogy letörjön a szarvuk, mely a végén kétségtelenül le 

fog törni. Nem akarod, hogy akkor letörjön? Te magad törd le ma. Hallottad az 

imént: ne vesd meg, amit hallottál: Mondtam a gonoszoknak: Ne 

gonoszkodjatok!, és a vétkezőknek: Ne emeljétek föl a szarvatokat!
3
 

Amikor ezt hallottad: Ne emeljétek föl a szarvatokat!, megvetetted és fölemelted 

a szarvad; elérkezel majd a véghez, amikor megtörténik: És a bűnösök szarvait 

mind összetöröm, és föl fog emelkedni az igazak szarva. 

A bűnösök szarva a gőgösök méltóságai; az igazak szarva Krisztus ajándékai, 

mert a szarvakon magasságokat értünk. Gyűlöld a földön a földi magasságot, 

hogy tiéd lehessen a mennyei. Ha a földit szereted, meggátolja, hogy az égihez 

eljuss, és a megszégyenüléshez fog tartozni, hogy letörik a szarvadat, mint 

ahogy a dicsőséghez fog tartozni, hogy fölemelik a szarvadat. 

Tehát most a választás ideje van, akkor nem lesz választás. Akkor nem fogod 

mondani: Engedj és választok, mert már elhangzottak a szavak: Mondtam a 

gonoszoknak. Ha nem mondtam, keresd a mentegetőzést, készítsd a védelmet; 

ha pedig mondtam, gondoskodj a vallomástételről, nehogy elítéltessél, mert 

akkor már késő lesz a vallomás és nem lesz semmiféle védelem. 

 

                                         
1
Zsolt 74,1. 

2
Zsolt 74,8. 

3
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HETVENÖTÖDIK ZSOLTÁR (76.) 

Elmondta Hippóban 411–412-ben 

57/58 éves, 20/21 éves pap, 16/17 éves püspök 

 

 

1A karvezetőnek. Húros hangszerekre. Zsoltár. Ászáfé. Ének. 

2Ismert Júdeában Isten, 

Izraelben nagy az Ő neve. 

3Békességben lett az Ő hajléka, 

és az Ő lakóhelye a Sionon. 

4Itt törte össze az erős íjakat, 

a pajzsot, a kardot és a háborút. 

 

5Te tündökölsz csodálatosan az örök hegyekről. 

6Megháborodtak mind az oktalan szívűek, 

álmukat aludták, 

és a gazdag férfiak nem találtak a kezükben semmit. 

7A te dorgálásodtól, Jákobnak Istene, 

álomba merültek mind, akik lóra szálltak. 

 

8Te rettenetes vagy, 

és ki állhat neked ellen akkor a haragod miatt? 

9Az égből hallattad az ítéletet, 

a föld megrendült és elnyugodott. 

10Amikor fölkel az ítéletre Isten, 

hogy megszabadítsa mind a szelíd szívűeket. 

 

11Mert az ember gondolkodása vallomást tesz neked, 

és a gondolat maradékai ünnepet ülnek neked. 

12Tegyetek fogadalmakat, 

teljesítsétek a mi Urunknak, Istenünknek, 

mind, akik körülötte vannak, 

ajánljanak föl adományokat a Félelmetesnek 

13és Neki, aki elveszi a fejedelmek lelkét, 

aki rettenetes a föld királyai előtt. 
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Ahogyan Júda kiválik a pátriárkák közül, úgy válik ki a törzse Izrael fiai 

közül. Miután a zsidók kiestek az örökségből, Isten országa a katolikus 

Egyházba ment át. 

1. [2. v.] A mi Urunk Jézus Krisztus ellenségei, a mindenkinek ismerős zsidók, 

ezzel a zsoltárral szoktak dicsekedni, melyet énekeltünk, és mondják: Ismert 

Júdeában Isten, Izraelben nagy az Ő neve – és csúfolják a nemzeteket, mely 

nem ismerik Istent. 

Azt mondják, hogy egyedül ők ismerik Istent, hiszen a próféta mondja: Ismert 

Júdeában Isten, tehát másutt ismeretlen. És valóban Júdeában ismert az Isten, ha 

értik, mit jelent Júdea, ugyanis valóban csak Júdeában ismerik Istent. 

Íme, mi magunk is ezt mondjuk, mert nem ismerheti Istent az, aki nem júdeai. 

De mit mond az Apostol? Azt, hogy az júdeai, aki a rejtekben az: a szív nem 

betűvel, hanem lélekkel történt körülmetélésével;
1
 vannak tehát testben 

körülmetélt júdeaiak, és vannak júdeaiak, akiknek a szívük körülmetélt. Szent 

atyáink közül sokan a test körülmetélését is birtokolták a hit pecsétje miatt, és a 

szív körülmetélését is, mert hittek. 

Ezektől az atyáktól elfajzottak azok, akik most a névvel dicsekednek és a 

tényeket elvesztették; ezektől az atyáktól tehát elfajzottak és testben júdeaiak, 

szívben pogányok maradtak. Mert azok júdeaiak, akik Ábrahámtól valók, akitől 

született Izsák, akitől Jákob, Jákobtól a tizenkét pátriárka és a tizenkét 

pátriárkától a zsidók egész népe. 

De a júdeaiakat leginkább azért nevezik így, mert Júda egyike volt Jákob 

tizenkét fiának, egyike a tizenkét pátriárkának, és az ő törzséből származott 

nekik a királyság. Mert ennek az egész népnek Jákob tizenkét fia számának 

megfelelően tizenkét törzse volt. Törzsnek nevezik a népek megkülönböztetett 

csoportjait és házait. Ennek a népnek tehát tizenkét törzse volt; e tizenkettő 

közül az egyik törzs volt Júdáé, melyből a királyok, és egy másik törzs volt 

Lévié, amelyből a papok származtak. De mivel a Templomban szolgáló 

papoknak nem osztottak földet,
2
 az ígéret földjét viszont tizenkét részre kellett 

osztani, a nagyobb méltóságú Lévi törzs kiemelésével, mely a papok törzse volt, 

tizenegy maradt volna, ha József két fiának adoptálásával teljessé nem teszik a 

tizenkettes számot. 

Figyeljétek csak, hogyan történt ez. Jákob tizenkét fiának egyike volt József. Ő 

az a József, akit a testvérei eladtak Egyiptomba, és ott tisztasága érdeméért 

nagyon magas méltóságra jutott, és Isten minden tettében vele volt; befogadta a 

testvéreit, akik őt eladták, és atyját, amikor azok az éhínség elől Egyiptomba 

mentek le kenyérért. 

                                         
1Róm 2,29. 
2Vö. Szám 18,20. 
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Ennek a Józsefnek két fia volt, Efraim és Manassze. A haldokló Jákob mintegy 

végrendeletként két unokáját a fiai közé fogadta, és megmondta a fiának, 

Józsefnek: A többiek, akik ezután születnek, a tieid lesznek, ezek pedig az 

enyémek, és osztozzanak a földön a testvéreikkel.
1
 Akkor még nem kapták meg, 

nem is osztották el az ígéret földjét, de ő a Lélekben prófétálva szólt. 

József két fiával együtt mégsem tizenkettő lett a törzsek száma, mert már 

tizenhárman voltak: József egy törzse helyébe ketten léptek, és tizenhárman 

lettek. Tehát kiemelve Lévi törzsét, a papoknak azt a törzsét, mely a 

Templomban szolgált, és azoknak a törzseknek a tizedéből élt, akik között 

szétosztották a földet, tizenkét törzs maradt. E tizenkettő közé tartozott Júda 

törzse, melyből a királyok származtak. 

Elsőként egy másik törzsből kapták Saul királyt,
2
 és elvettetett, mert rossz király 

volt; ezután kapták Júda törzséből Dávid királyt, és általa Júda törzséből 

származtak a királyok.
3
 Jákob pedig, amikor megáldotta a fiait, megmondta: 

Nem fogy el a fejedelem Júdából, sem a vezér az ő ágyékából, amíg el nem jön 

az, akinek.
4
 És Júda törzséből jött a mi Urunk Jézus Krisztus. Ő ugyanis, amint 

az Írás mondja, és az imént hallottátok, Dávid magvából,
5
 Máriából született. 

Egyébként ami a mi Urunk Jézus Krisztus istenségét illeti, melyben egyenlő az 

Atyával, nem csak a júdeaiak előtt, hanem Ábrahám előtt is;
6
 nem csak 

Ábrahám előtt, hanem Ádám előtt is; nem csak Ádám előtt, hanem az ég és a 

föld, és a századok előtt is; mert mindenek általa lettek és nélküle semmi se lett.
7
 

Mivel tehát próféciában hangzott el: Nem fogy el a fejedelem Júdából, sem a 

vezér az ő ágyékából, amíg el nem jön az, akinek megígértetett, vegyük 

szemügyre a régi időket, és úgy találjuk, hogy a júdeaiaknak mindig Júda 

törzséből való királya volt, ezért nevezték őket júdeaiaknak; és korábban nem 

volt idegen származású királyuk, csak Heródes, aki akkor uralkodott, amikor az 

Úr megszületett.
8
 

Attól kezdve, Heródes idejétől lettek idegen királyaik. Heródes előtt minden 

király Júda törzséből volt, de csak addig, amíg nem jött el az, akinek 

megígértetett. Amikor tehát eljött az Úr, fölforgatták a júdeaiak országát és 

elvétetett a júdeaiaktól. Most nincs országuk, mivel nem akarták elismerni az 

igazi királyt. 

                                         
1Ter 48,5–6. 
2Vö. 1Sám 9,1. 
31Sám 16,12. 
4Ter 49,10. 
52Tim 2,8. 
6Vö. Jn 8,58. 
7Jn 1,3. 
8Vö. Lk 3,1; Mt 2,1. 
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Nézzétek csak, hogy ezek után júdeaiaknak kell-e nevezni őket. Lássátok, hogy 

nem nevezhetők júdeaiaknak. Ők maguk saját szavukkal mondtak le erről a 

névről, úgy, hogy legfeljebb test szerint lehessen őket júdeaiaknak nevezni. 

Tehát mikor különültek el ettől a névtől? Akkor, amikor szóltak, ordítottak 

Krisztus ellen, azaz Júda nemzetsége ellen, dühösen támadtak Dávid ivadékára. 

És mondta nekik Pilátus: A királyotokat feszítsem keresztre? Erre ők: Nekünk 

nincs királyunk, csak császárunk!
1
 Ó ti, akiket júdeaiaknak neveznek, és nem 

vagytok azok; ha nincs királyotok, csak császárotok van, akkor elfogyott a 

fejedelem Júdából. Tehát eljött az, akinek megígértetett 

Tehát inkább azok a júdeaiak, akik a zsidók közül keresztények lettek; a többi 

júdeaiak, akik nem hittek Krisztusban, méltán veszítették el még a nevüket is. 

Az igazi Júdea tehát Krisztus Egyháza, amely hisz abban a királyban, aki eljött 

Júda törzséből Szűz Mária által; amely hisz abban, akiről a Timóteusnak írt 

levelében az imént mondta: Ne felejtsd, hogy Jézus Krisztus, Dávid sarja 

feltámadt a halálból, ahogy evangéliumom hirdeti, amelyért meghurcoltak.
2
 

Júdától származott ugyanis Dávid, és Dávidtól a mi Urunk Jézus Krisztus. Mi, 

akik hiszünk Krisztusban, Júdához tartozunk; és mi megismertük Krisztust, mi, 

akik szemmel nem láttuk, de hittel valljuk. 

Tehát ne csúfolódjanak a júdeaiak, akik már nem júdeaiak. Akik azt mondták: 

Nekünk nincs királyunk, csak császárunk!, azoknak jobb lett volna, ha királyuk 

lett volna Krisztus Dávid magvából, Júda törzséből. Mivel azonban ő a test 

szerint Dávid magvából született Krisztus, de mindenek fölött örökké áldott 

Isten, királyunk és Istenünk: királyunk, mert test szerint Júda törzséből született 

Üdvözítő Úr Krisztus; de Istenünk, aki Júda előtt, az ég és a föld előtt létezik, 

aki által minden szellemi és testi létező teremtetett. Ha ugyanis mindenek általa 

lettek, akkor Mária is, akitől született, őáltala lett. Tehát hogyan születhetett a 

többi emberhez hasonlóan az, aki megteremtette magának az anyát, akitől 

szülessék? Tehát ő az Úr, ahogyan az Apostol mondja, amikor a zsidókról 

beszél: Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek 

fölött való, mindörökké áldott Isten.
3
 

Mivel tehát a zsidók látták Krisztust és megfeszítették, nem látták meg Istent; a 

nemzetek azonban, melyek nem látták és hittek, megértették Istent. Tehát ha 

megmutatkozott nekik Isten, aki Krisztusban kiengesztelte önmagával a világot,
4
 

világot,
4
 és azok azért feszítették keresztre, mert a testben rejtőző Istent nem 

értették meg, távozzon az, amit Júdeának hívnak és nem létezik; és közeledjen 

az igazi Júdea, melynek ezt mondják: Járuljatok hozzá és megvilágosultok, és a 

                                         
1Jn 19,15. 
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ti orcátok meg nem szégyenül.
1
 Az igazi Júdea arca nem fog megszégyenülni. 

Mert hallották és hittek, és az Egyház lett az igazi Júdea, melyben ismert 

Krisztus, aki Dávid magvából való ember és Dávid fölötti Isten. 

 

Ki az igaz izraelita, akiben nincsen álnokság? 

2. Ismert Júdeában Isten, Izraelben nagy az Ő neve. – Izraelről is úgy kell 

gondolkodnunk, mint Júdeáról: ahogyan ők nem igazi júdeaiak, úgy nem igazi 

Izrael sem. 

Mert mit jelent az Izrael név? Azt, hogy Istenlátó. De hogyan látták Istent azok, 

akik között ott járt testben, és mivel embernek gondolták, megölték? Amikor 

föltámadt, Isten jelent meg mindazoknak, akiknek meg akart mutatkozni. Tehát 

azok méltók az Izrael névre, akik megértették, hogy Krisztus a megtestesült 

Isten, és nem vetették meg azt, amit láttak, hanem imádták azt, amit nem láttak. 

A nemzetek ugyanis szemmel nem látták azt, akit alázatos lélekkel befogadtak, 

és hittel megvallottak. Ezért azok, akik kézzel érintették, megölték, akik hittel 

vallották, imádták őt. Izraelben nagy az Ő neve. 

Akarsz Izrael lenni? Figyelj arra, akiről az Úr mondja: Íme, egy igaz izraelita, 

akiben nincsen álnokság.
2
 Ha az az igaz izraelita, akiben nincsen álnokság, 

akkor az álnok és hazug emberek nem igaz izraeliták. Tehát ne mondják ezek, 

hogy náluk van Isten, és nagy az ő neve Izraelben; bizonyuljanak izraelitáknak, 

és akkor állíthatjuk, hogy Izraelben nagy az Ő neve. 

 

Megvallással állítsd helyre magadban Isten képmását 

3. [3. v.] Sion úgy jelenik meg, mint a júdeaiak hazája, az igazi Sion a 

keresztények Egyháza. A héber nevek jelentését így mondják: Júdea azt jelenti, 

megvallás, Izrael azt jelenti, Istenlátó. Júdea után következik Izrael, ahogyan itt 

is: Ismert Júdeában Isten, Izraelben nagy az Ő neve. 

Akarod látni Istent? Előbb tégy vallomást, és így Isten hajléka lesz benned, mert 

békességben lett az Ő hajléka. Ameddig tehát nem vallod meg a bűneidet, 

valamilyen módon veszekszel Istennel; hogyan ne perlekednél vele te, aki azt 

dicséred, ami neki nem tetszik? Ő bünteti a tolvajt, te dicséred a lopást; Ő 

bünteti a részeget, te dicséred a részegséget. Vitatkozol Istennel: nem készítettél 

neki helyet a szívedben, mert békességben lett az Ő hajléka. 

És hogyan kezdesz békében lenni Istennel? – A megvallással. A zsoltár szava: 

Az Úrnak tett vallomással kezdjétek.
3
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Mit jelent az, hogy az Úrnak tett vallomással kezdjétek? – Azt jelenti, hogy 

kezdjetek az Úrhoz kapcsolódni. Hogyan? Úgy, hogy utáljátok azt, ami neki 

nem tetszik. Nem tetszik neki a te rossz életed; ha neked tetszik, elkülönülsz 

tőle, ha utálod, a vallomás által hozzá kapcsolódsz. Lássad, mennyire 

különbözöl és magát a különbözőséget utáld. 

Mert Isten képére teremtettél, ó ember; kifordult és rossz életeddel elcsúfítottad 

magadban és kitörölted magadból Alkotód képmását. Különböző lettél, 

magadba tekintesz és utálod magadat: már ettől magától kezdesz Hozzá 

hasonlóvá válni, mert azt utálod, ami Istennek se tetszik. 

 

Az Isten iránt engedetlen ember 

háborút tapasztal magában 

4. De hogyan volnék hasonló, mondod, amikor még utálom magamat? Ezért 

mondta: kezdjétek! Az Úrnak tett vallomással kezdjed, és egyre jobb leszel a 

békében. Most ugyanis még hadat viselsz magad ellen. Hadüzenet történt 

ugyanis, nem csak az ördög késztetései ellen, nem csak e levegőég fejedelme 

ellen, aki a hitetlenség fiaiban működik, az ördög és angyalai, a gonoszság 

szellemei ellen;
1
 tehát nem csak ezek ellen folyik a háború, hanem önmagad 

ellen is. 

Hogyan hadakozol önmagaddal? – Rossz szokásaid, rossz életed régisége ellen 

hadakozol, melyek a megszokotthoz vonzanak, és gátolják az új dolgokat. Egy 

új életet mutatnak ugyanis neked, és te régi vagy; az újdonság öröme fölemel, a 

régiség terhe elnehezít: így kezdődik a háború önmagad ellen. 

De amennyiben utálod magadat, annyiban Istenhez kapcsolódol, és amennyiben 

már Istenhez kapcsolódol, alkalmas leszel arra, hogy legyőzd magadat, mert 

veled van az, aki mindenek fölött van. 

Figyeld csak, mit mond az Apostol: Az elmével tehát Isten törvényének 

szolgálok, de a testtel a bűn törvényének.
2
 Az elmével hogyan? – Úgy, hogy 

utálod rossz életedet. A testtel hogyan? – Úgy, hogy rossz késztetések és 

gyönyörködések nem hiányoznak, de azért, mert az elmével Istenhez 

kapcsolódol, legyőzöd azt, ami benned nem akarja ezt követni. Részben előre 

siettél, részben késlekedsz. Vonzódj ahhoz, aki a magasba emel téged. A régiség 

súlya elnehezít, ezért kiálts és mondd: Én nyomorult! Ki szabadít meg e halálra 

szánt testtől? Ki szabadít meg attól, ami elnehezít? Mert a halandó test 

                                         
1Vö. Ef 6,12. 
2Róm 7,25. 



 359 

elnehezíti lelket.
1
 Tehát ki szabadít meg? Isten kegyelme a mi Urunk Jézus 

Krisztus által.
2
 

De miért engedi meg, hogy olyan sokáig perlekedj magaddal, amíg végre 

megszűnik minden rossz kívánság? – Azért, hogy fölismerd magadban a 

büntetésedet: azért szükséges a magaddal való veszekedés, hogy te magad légy 

az ostorod. Így száll a büntetés az Isten ellen lázadóra, hogy hadakozó ellenfele 

legyen önmagának az, aki nem akart békét Istennel. Fékezd a tagjaidat a rossz 

kívánságaid ellenében: Fölébredt a harag – a kezed fogja Isten kezét. 

Fölébredhetett, de nem talál fegyvereket. A haragodnál indulat van: fegyvereid 

vannak. Legyen az indulat fegyvertelen, és meg fogja tanulni, hogy ne támadjon 

fel, hiszen hiába támad. 

 

Az igazságot szerető lélek ne értsen egyet a rendetlen 

vágyakkal. A boldogító látásról. 

5. Ezt pedig azért mondom, Szeretteim, hogy mivel azt mondtuk: a testtel a bűn 

törvényének [szolgálok], nehogy azt gondoljátok, hogy bele kell egyeznetek testi 

vágyaitokba. Igaz, hogy most csak testi vágyaink lehetnek, de nem kell 

beleegyezésünket adnunk hozzájuk. Ezért az Apostol nem azt mondta: „Ne 

legyen bűn halandó testetekben”, mert tudta, hogy amíg a test halandó, addig 

bűn van benne; hanem mit mond? Ne uralkodjék tehát halandó testeteken a bűn. 

Mit jelent az, hogy Ne uralkodjék? Ő maga megmagyarázza a vágyainak való 

engedelmességet.
3
 

Vannak vágyak, léteznek, de ne engedelmeskedj a vágyaidnak, ne kövesd a 

vágyakat, ne érts velük egyet; benned van a bűn, de elvesztette hatalmát, amikor 

már nem uralkodik benned; utoljára az ellenséges halált rombolják le.
4
 

Mit ígér nekünk, amikor ezt mondja: Az elmével tehát Isten törvényének 

szolgálok, de a testtel a bűn törvényének?
5
 Halljad az ígéretet: nem mindig 

lesznek a testben meg nem engedett vágyak, mert föl fog támadni és elváltozik, 

és amikor ez a halandó test szellemi testté változik, más semmiféle világi 

vágyakozással, semmiféle földi gyönyörködéssel nem fogja csiklandozni a 

lelket, és nem fog elfordítani Isten szemlélésétől. Tehát megtörténik benne az, 

amit az Apostol mond: Jóllehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás 

következtében él. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust 
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a halálból, ő, aki Krisztus Jézust feltámasztotta a halottak közül, halandó 

testeteket is életre kelti bennetek lakó Lelke által.
1
 

Miután tehát életre kelti a testünket, igazi béke lesz ott, ahol Isten helye van, de 

ezt meg kell előznie a vallomásnak. Ismert Júdeában Isten, tehát előzőleg tégy 

vallomást. Izraelben nagy az Ő neve: még nem látod színről színre, hitből lássad 

és megtörténik benned, ami következik: Békességben lett az Ő hajléka, és az Ő 

lakóhelye a Sionon. Sion azt jelenti, hogy szemlélés. Már tegnap elmondtuk és 

egyes testvérek, akiket ma is itt látunk, hallották, hogy mi a szemlélés. 

Szemlélni fogjuk Istent, szemtől szembe.
2
 Őt ígérik nekünk, akiben most hiszünk, 

pedig nem látjuk. Mennyire fogunk majd örülni, ha látni fogjuk őt! Testvérek, 

ha most ekkora örömet okoz nekünk az ígéret, mekkora öröm lesz az ígéret 

beváltása? Mert meg fogja nekünk adni azt, amit ígért. És mit ígért? Önmagát, 

hogy az ő arcának és az ő szemlélésének örvendhessünk, és nem valami más fog 

gyönyörködtetni minket, mivel nincs jobb őnála, aki mindeneket teremtett, 

aminek csak örülni lehet. Békességben lett az Ő hajléka, és az Ő lakóhelye a 

Sionon, azaz a szemlélésben és a figyelmes látásban lett az ő hajléka a Sionon. 

 

6. [4. v.] Itt törte össze az erős íjakat, a pajzsot, a kardot és a háborút. Hol törte 

össze? – Abban az örök békében, abban a tökéletes békében. És most, 

testvéreim, akik helyesen hittek, lássák be, hogy nem szabad magukban bízniuk; 

és minden fenyegető erejüket, és mindazt, amit ártalmas fegyvernek készítettek, 

összetöri; és mindazt, amiről azt gondolták, hogy itt a földön megvédik vele 

magukat, és a háborút, amit Isten ellen viseltek bűneik védelmére, mindezt itt 

összetörte. 

 

 Az apostolok feladata Isten Egyházában 

7. [5. v.] Te tündökölsz csodálatosan az örök hegyekről. – Kik ezek az örök 

hegyek? Azok, akiket ő maga tett örökkévalókká, akik nagy hegyek, az igazság 

hirdetői. 

Te tündökölsz, de az örök hegyekről: elsőként a nagy hegyeket világítod meg, és 

a te fényességed, melyet a hegyek megkaptak, világítja meg a földet. Ezek a 

nagy hegyek, az apostolok kapták meg a te fényességed, mint a fölkelő fény első 

sugarait. Vajon megtartották-e maguknak, amit kaptak? Nem, nehogy ezt 

mondják nekik: Te gonosz és lusta szolga, miért nem adtad pénzemet a 

pénzváltóknak?
3
 Mivel tehát nem tartották meg maguknak azt, amit kaptak, 

hanem az egész földkerekségnek hirdették, Te tündökölsz csodálatosan az örök 

hegyekről. 
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Akiket örökkévalókká tettél, általuk az örök életet a többieknek is megígérted: 

Te tündökölsz csodálatosan az örök hegyekről. Nagyszerű hangsúllyal mondja: 

Te – nehogy valaki másra gondoljon, amikor a hegyek világítanak. Sokan 

ugyanis, akik azt gondolták, hogy maguk a hegyek világítják meg őket, a hegyek 

alapján pártokat alkottak maguknak; és lerombolták a hegyeket, és maguk is 

összetörtek. Egyesek Donatust választották maguknak, mások Maximianust, 

ismét mások ezt vagy azt. Miért gondolják, hogy az üdvösség emberekben van, 

nem Istenben? Ó ember, a hegyek által jött hozzád a fény, de Isten világít meg 

téged, nem a hegyek. Te tündökölsz – mondja –, nem a hegyek. Te tündökölsz az 

örök hegyekről ugyan, de Te tündökölsz. Ezért egy másik helyen is mit mond a 

zsoltár? Szemeimet a hegyekre emeltem, honnét jőne segítség énnekem.
1
 

Tehát hogyan, a hegyekben van a reményed, és onnan jön a segítség neked? 

Visszamaradtál a hegyeken? Vigyázz, mit teszel. Van valaki a hegyek fölött: a 

hegyek fölött van az, akit félnek a hegyek. Szemeimet a hegyekre emeltem, 

honnét jőne segítség énnekem? De hogyan folytatja? Az Úrtól van az én 

segítségem, Tőle, ki a mennyet és a földet alkotta.
2
 A hegyekre emeltem ugyan a 

szemeimet, mert a hegyek közvetítik nekem az Írásokat, de a szívem abban 

bízik, aki megvilágítja az összes hegyeket. 

 

A szakadások és széthúzások a legképtelenebb dolgok Isten népében 

8. Ezt tehát azért mondtuk, testvérek, hogy senki ne emberbe vesse a reményét. 

Addig ember valaki, ameddig ahhoz ragaszkodik, aki embernek teremtette. Mert 

ha eltávolodik tőle, semmi az ember, akárkihez ragaszkodik. Te úgy fogadj el 

tanácsot embertől, hogy arra tekints, aki megvilágosítja az embert. Ugyanis te is 

oda járulhatsz ahhoz, aki az ember által szól hozzád, mert nem úgy rendelkezett, 

hogy az hozzá járulhat, téged pedig elkerget. 

És aki így valóban Istenhez járul, hogy Isten lakjék benne, az kerül mindenkit, 

aki nem Istenbe veti a reményét. Ezért kaptunk egy példát, amikor az apostolok 

körül megoszlottak és szakadásba mentek azok, akik ezt mondták: Én Pálé 

vagyok, én Apollóé, én meg Kéfásé, azaz Péteré. 

Az Apostol bánkódik miattuk, és mondja nekik: Hát megoszlott Krisztus? És 

önmagát alázza meg közöttük: Vajon Pál feszítették értetek keresztre, vagy Pál 

nevében vagytok megkeresztelve?
3
 Lássad, hogy a jó hegy nem a maga 

dicsőségét keresi, hanem azét, aki megvilágítja a hegyeket; nem azt akarta, hogy 

benne bízzanak, hanem abban, akiben ő maga is bízott. 
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Aki tehát úgy akarná ajánlani magát a népeknek, hogy ha sokaság csatlakozna 

hozzá, magával vinné a népeket, és ezzel megosztaná a katolikus Egyházat, az 

nem azok közül a hegyek közül való, akiket a Magasságbeli megvilágít. Hanem 

kicsoda ő? Önmagától elsötétített, nem az Úrtól megvilágított. 

De honnan ismerhetők fel ezek a hegyek? Onnan, hogy ha valami csoportosulás 

támadna a hegyek ellen az Egyházban, akár a testi emberek pártütései, akár 

hazug emberek gyanakvásai miatt, a jó hegy elkerget magától mindenkit, aki 

miatta el akarják hagyni az egységet. Ő maga ugyanis úgy marad meg az 

egységben, ha miatta nem bomlik meg az egység. Azok azonban megoszlottak: 

amikor a földkerekségtől visszahúzódott a nép és az ő nevüket követte, örültek, 

fölemelkedtek és lezuhantak. Bárcsak megalázkodtak volna, akkor 

fölmagasztalták volna őket, ahogyan megalázkodott az Apostol, amikor ezt 

mondta: Vajon Pált feszítették értetek keresztre, vagy Pál nevében vagytok 

megkeresztelve, és egy másik helyen: Én ültettem, Apolló öntözte, de a 

növekedést az Isten adta. Tehát nem számít sem az, aki ültet, sem az, aki öntöz, 

hanem csak a gyarapodást adó Isten.
1
 

Az ilyen hegyek önmagukban alázatosak, Istenben kiemelkedőek; akik pedig 

önmagukban magasak, azokat Isten megalázza, mert aki magát fölmagasztalja, 

az megaláztatik, és aki magát megalázza, az fölmagasztaltatik.
2
 Ezért azok, akik 

a maguk gőgjére ügyelnek, elkeserítik a békés embereket az Egyházban. Ezek 

ugyanis a békén munkálkodnak, amazok egymás között széthúzást keltenek. És 

mit mond ezekről egy másik zsoltár? Akik keserítenek, ne hencegjenek 

önmagukban.
3
 Te tündökölsz csodálatosan az örök hegyekről. 

 

Az anyagi javakkal helyesen kell bánni 

9. [6. v.] Megháborodtak mind az oktalan szívűek. Hirdették az igazságot, az 

örök életről beszéltek; elmondták, hogy van egy másik élet, mely nem ebből a 

földből való. Ennek hatására az emberek megvetették a jelen életet, és 

megszerették a jövendő életet, mert a megvilágított hegyek által 

megvilágosultak. Az oktalan szívűek pedig megháborodtak. 

Mikor háborodtak meg? – Amikor az evangéliumot hirdetik. És mi az örök élet? 

És ki az, aki föltámadt a halottak közül? Az athéniek csodálkoztak, amikor Pál 

apostol a halottak föltámadásáról beszélt, és úgy gondolták, hogy meséket mond 

nekik.
4
 Mivel azonban arról beszélt, hogy van egy másik élet, melyet szem nem 
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látott, fül nem hallott, emberi szívbe föl nem hatolt,
1
 az oktalan szívűek 

megháborodtak. 

De mi történt velük? – Álmukat aludták, és a gazdag férfiak nem találtak a 

kezükben semmit. A jelenvaló dolgokat szerették, és ezekben a jelenvaló 

dolgokban aludtak, ezért tűntek a jelenvalók gyönyörűségesnek számukra; mint 

amikor valaki álmában kincset talál, mindaddig gazdag, amíg föl nem ébred. Az 

álom gazdaggá tette, az ébredés szegénnyé teszi. Lehet, hogy ez az álom a 

kemény, puszta földön alvó szegény, esetleg koldus embert lepte meg, és 

álmában elefántcsont vagy arany fekvőhelyen látja magát, magasra vetett párnák 

között; ameddig alszik, jól alszik, de amikor fölébred, ott találja magát a kemény 

földön, ahol ez az álom meglepte. 

Ezek is ilyenek: beléptek ebbe az életbe, és a mulandó vágyak következtében 

mintha aludnának itt: megkapták az itteni gazdagságot és üres pompát, és ezek 

elvesztek; nem értették meg, mennyi jó származhatott volna belőlük. Mert ha 

tudtak volna a másik életről, abból gyűjtöttek volna maguknak kincset, ami itt 

veszendő volt. Ahogyan Zakeus, a vámosok vezetője meglátta ezt a jót, amikor 

házába vendégként fogadta az Úr Jézust, és mondta: Javaim felét a 

szegényeknek adom, és ha valakit megcsaltam, négyszeresen adom vissza.
2
 Ő 

már nem az alvók hiúságában, hanem az éberek hitében volt. Azért az Úr, mivel 

orvosként tért be a beteghez, meghirdette a gyógyulását és mondta: Ma 

üdvössége támadt a háznak, hiszen ő is Ábrahám fia;
3
 mint tudjátok, a hitét 

követve Ábrahám fiai vagyunk, a zsidók pedig, akik a testtel gőgösködnek, 

elfajzottak a hittől. Tehát álmukat aludták, és a gazdag férfiak nem találtak a 

kezükben semmit. 

Elaludtak bűnös vágyaikban; gyönyörködteti őket, de elmúlik ez az álom, 

elmúlik ez az élet és nem találnak semmit a kezükben, mivel semmit nem tettek 

Krisztus kezébe. Akarsz találni valamit a kezedben a végén? Akkor most ne 

vesd meg a szegény kezét. És méltasd tekintetre az üres kezeket, ha azt akarod, 

hogy a te kezed tele legyen. Az Úr ugyanis ezt mondta: Éheztem ugyanis és 

adtatok ennem... szomjaztam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok, 

és a többi. Erre ők: Mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, vagy idegennek? 

És ő mondja nekik: Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek.
4
 

Éhezni akart a szegényekben ő, aki gazdag az égben; te pedig ember létedre 

vonakodsz adni az embernek, holott tudod, hogy Krisztusnak adod, amit adsz, 

akitől mindent kaptál, amit adhatsz! De ezek álmukat aludták, és a gazdag 

férfiak nem találtak a kezükben semmit. 
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A keményszívűség a legrosszabb alvás 

10. [7. v.] A te dorgálásodtól, Jákobnak Istene, álomba merültek mind, akik lóra 

szálltak. – Kik azok, akik lóra szálltak? Azok, akik nem akartak alázatosak 

lenni. De nem a lóra szállás bűn, hanem a hatalom hivalkodása Istennel 

szemben, és a gondolat, hogy rangban van az ember. Mivel gazdag vagy, 

felszálltál a lóra; Isten dorgál, te pedig alszol. Nagy a dorgáló haragja, nagy az ő 

haragja! 

Figyeljen Szeretetreméltóságtok erre a rettenetes dologra. A dorgálásnak zaja 

van, a zaj pedig föl szokta riasztani az embereket. Isten dorgálásának akkora 

súlya van, hogy ezt mondja: A te dorgálásodtól, Jákobnak Istene, álomba 

merültek mind, akik lóra szálltak. 

Íme, milyen álomban aludt az a fáraó, aki lovakra szállt;
1
 mert a szívében nem 

virrasztott, hiszen a dorgálástól megkeményedett a szíve. A szív keménysége 

ugyanis elalvás. 

Kérlek, benneteket, testvérek, lássátok, hogyan alszanak azok, akik miközben 

szerte a földkerekségen hangzik az evangélium, az Amen és az Alleluja, még 

mindig nem akarják elítélni a régi életet, és nem akarnak fölébredni az új életre. 

Isten Írása Júdeában volt, most szerte a földkerekségen éneklik; korábban abban 

az egy népben mondták, hogy azt az Istent kell imádni és tisztelni, aki 

mindeneket teremtett. Most hol nem hirdetik azt, hogy Krisztus föltámadott? Ő, 

akit kicsúfoltak a kereszten, és a keresztjét, amelyen csúfolták, a királyok 

homlokára írta. És még mindig alszanak! Nagy az Isten haragja, testvérek! 

Mi jobban meghallottuk őt, aki mondja: Kelj föl, aki alszol, és támadj föl a 

halálból, és meg fog világítani téged Krisztus.
2
 De kik hallják meg őt? – Azok, 

akik nem szállnak lóra. Kik azok, akik nem szállnak lóra? Azok, akik nem 

hencegnek és nem gőgösködnek rangjukkal és hatalmukkal. A te dorgálásodtól, 

Jákobnak Istene, álomba merültek mind, akik lóra szálltak. 

 

A legsúlyosabb büntetések sújtják azokat, 

akik gúnyolják a szegényeket 

11. [8. v.] Te rettenetes vagy, és ki állhat neked ellen akkor a haragod miatt? – 

Most alszanak, és a haragvót nem érzékelik, de a harag eredménye az alvásuk. 

Amit most nem érzékelnek, mert alszanak, a végén tapasztalni fogják, mert 

megjelenik majd az élők és holtak bírája, és ki állhat neked ellen akkor a 

haragod miatt? 
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Most ugyanis mondják, amit akarnak, és vitatkoznak Istennel, és mondják: „Kik 

a keresztények?” Vagy: „Kicsoda a Krisztus? Milyen ügyefogyottak azok, akik 

hiszik, amit nem látnak, és elmulasztják a gyönyörűségeket, amiket látnak, és a 

hitet követik, amit nem láthatnak?" 

Alusztok és bégettek; beszéljetek csak Isten ellen, ahogyan tudtok. A bűnösök 

meddig még, Uram, a bűnösök meddig fognak dicsekedni? Csak beszélnek és 

gonoszságokat szólnak?
1
 Mikor hallgatnak el, ha nem akkor, amikor magukba 

térnek? Amikor magukba fordítják a fogakat, melyekkel most bennünket rágnak, 

amelyekkel most marcangolnak, amikor nevetségessé teszik a keresztényeket, és 

ócsárolják a szentek életét? Akkor fognak majd magukba térni, amikor 

megtörténik velük amit a Bölcsesség Könyve mond: És mondják egymás között, 

bűnbánatot tartva, és a lélek szorongása miatt jajgatva, amikor látják majd a 

szentek dicsőségét: Ezek azok, akiket valamikor kinevettünk.
2
 

Ó, akik annyira aludtatok! Most már fölébredtek, és a kezetekben nem találtok 

semmit. Látjátok, mennyire tele van Isten dicsőségével azok keze, akiket mint 

szegényeket kinevettetek. Mondjátok majd akkor magatoknak: „Mikor nem 

álltatok ellen Isten haragjának kézzel, nyelvvel, szóval, gondolattal; mert 

nyilvánvaló lesz előttetek az, akiről azt gondoltátok, hogy kinevethető, amikor 

hirdették nektek, hogy el fog jönni?” És mit fognak mondani? Tehát letévedtünk 

az igazság útjáról, és az igazságosság fénye nem világított nekünk, és a nap nem 

kelt föl számunkra.
3
 

Hogyan kelhetne föl az igazságosság napja az alvóknak? De az ő haragjától és 

dorgálásától alszanak. Erre esetleg ezt fogja mondani: „Én nem szállnék lóra”; 

és akkor maguk fogják vádolni a lovaikat. Halljad, hogyan vádolják a lovaikat, 

melyeken aludtak: Tehát letévedtünk az igazság útjáról, és az igazságosság 

fénye nem világított nekünk, és a nap nem kelt föl számunkra; Mit használt 

nekünk a gőg, vagy mit hozott nekünk a kérkedő gazdagság? Mindezek 

átmentek, mint az árnyék.
4
 Tehát egykor virrasztottál. De jobb lett volna, ha nem 

szállsz lóra, és nem aludtál volna akkor, amikor virrasztanod kellett volna, és 

meg kellett volna hallani Krisztus hangját, és megvilágosított volna Krisztus 

téged. Te rettenetes vagy, és ki állhat neked ellen akkor a haragod miatt? Mert 

mi történik majd akkor? 

 

12. [9. v.] Az égből hallattad az ítéletet, a föld megrendült és elnyugodott. – A 

föld, amely most megháborodik, mely most beszél, a végén félni fog és 

elnyugszik. Jobb volna, ha most nyugodna, hogy a végén örvendhessen. 
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 13. [10. v.] A föld megrendült és elnyugodott. – Mikor? Amikor fölkel az ítéletre 

Isten, hogy megszabadítsa mind a szelíd szívűeket. 

Kik a szelíd szívűek? Akik nem szálltak toporzékoló lovakra, hanem 

alázatosságukban megvallották a bűneiket. Hogy megszabadítsa mind a szelíd 

szívűeket. 

 

A bocsánatot nyert bűnös ne feledje el a bűneit 

14. [11. v.] Mert az ember gondolkodása vallomást tesz neked, és a gondolat 

maradékai ünnepet ülnek neked. – Első a gondolkodás, utána következnek a 

gondolat maradékai. 

Mi a gondolkodás? – Az, ahonnan elindulunk: az a jó gondolat, amivel kezded a 

vallomást. A vallomás Krisztushoz kapcsol bennünket. Márpedig maga a 

vallomás, azaz az első gondolat hozza létre bennünk a gondolat maradékait, és a 

gondolat maradékai ülnek ünnepet neked. Mert az ember gondolata vallomást 

tesz neked, és a gondolat maradékai ünnepet ülnek neked. Mi az a gondolat, 

mely vallomást tesz? Az, amely elítéli a korábbi életet, amelynek nem tetszik az, 

ami volt, hogy az legyen, ami nem volt. 

Ez az első gondolat. De neked, aki előbb gondolkodol, majd vallomást teszel 

Istennek, úgy kell eltávolodnod a bűnöktől, hogy ki ne essen az emlékezetedből, 

hogy bűnös voltál; azért, hogy bűnös voltál, ünnepet ülsz Istennek. Ezt azonban 

még meg kell érteni. 

Az első gondolat a vallomás és a régi élettől való elszakadás; de ha elfelejtenéd, 

hogy milyen bűnöktől szabadultál meg, akkor nem adsz hálát a szabadítónak és 

nem ülsz ünnepet a te Istenednek. 

Íme, a vallomást tevő Saul apostol gondolata, aki már Pál, de korábban Saul 

volt: Amikor még üldözte Krisztust, dühöngött a keresztényekre, és bárhonnan 

vesztőhelyre akarta hurcolni őket, meghallotta az égből a hangot: „Saul, Saul, 

miért üldözöl engem?”,
1
 és a körülötte ragyogó fénytől a szeme megvakult, 

hogy belül lásson, kimondta az engedelmesség első gondolatát: amikor hallotta: 

„Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl”, így válaszolt: „Uram, mit 

parancsolsz, hogy megtegyem?”.
2
 Ez a vallomást tevő gondolat: már Úrnak 

nevezi azt, akit korábban üldözött. 

Hogy a gondolat maradékai hogyan ülnek ünnepet, hallottátok Pálban, amikor őt 

magát olvastuk: Ne felejtsd, hogy Jézus Krisztus, Dávid sarja feltámadt a 

halálból, ahogy evangéliumom hirdeti.
3
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Mit jelent az, hogy Ne felejtsd? – Azt jelenti, hogy ne töröld ki az 

emlékezetedből azt a gondolatot, mellyel először vallomást tettél: a gondolat 

maradványai legyenek ott az emlékezetben. És nézd csak, hogyan idézi föl azt, 

amit ajándékba kapott, ugyanaz a Pál apostol egy másik helyen: Aki azelőtt 

káromoltam – mondja –, és üldöztem és erőszakos ember voltam.
1
 Aki ezt 

mondja, azelőtt káromoltam, vajon még mindig káromló? Az első megvalló 

gondolat az volt, hogy többé nem lesz káromló, de hogy emlékezzen rá, mit 

ajándékoztak neki, az a gondolat maradéka volt, és éppen a gondolat maradékai 

által ült ünnepet. 

 

Aki az első kegyelemmel megújított, kegyelmével 

naponta megújít bennünket 

15. Krisztus ugyanis megújított bennünket, testvérek: megbocsátott minden 

bűnt, és mi megtértünk; ha elfelejtjük, mit bocsátott meg, és ki bocsátott meg, 

megfeledkezünk az Üdvözítő ajándékáról; ha pedig nem feledkezünk meg az 

Üdvözítő ajándékáról, akkor ugye naponta föláldoztatik értünk Krisztus? 

Krisztus egyszer áldoztatott föl értünk, amikor hívők lettünk: akkor történt a 

gondolat; most pedig a gondolat maradékai élnek, amikor megemlékezünk arról, 

ki jött el hozzánk, és mit bocsátott meg nekünk. E gondolat-maradékokból, azaz 

magából az emlékezetből naponta úgy áldoztatik föl értünk, mintha naponta 

megújítana minket ő, aki első kegyelmével megújított minket. 

Az Úr ugyanis már megújított minket a keresztségben, és új emberekké váltunk; 

a reményben örvendezünk, hogy a háborgatásban türelmesek legyünk.
2
 De nem 

szabad kiesnie az emlékezetünkből, hogy mit ajándékozott nekünk. És ha most 

nem az az első gondolat él benned (hiszen az első gondolat a bűntől való 

elszakadás volt, és nem most szakadsz el, hanem már korábban elszakadtál), a 

gondolatnak legyenek maradékai, nehogy kiessen emlékezetedből az, aki 

meggyógyított. Ha megfeledkeznél arról, hogy sebesült voltál, nem volnának 

maradékai a gondolatnak benned. 

Mit gondoltok, mit mondott Dávid? Íme, ő mindenki nevében beszél. Szent 

Dávid súlyosan vétkezett; elküldetett hozzá Nátán próféta, és ráolvasta a bűnét; 

akkor vallomást tett Dávid, és mondta: Vétkeztem.
3
 Ez volt a vallomást tévő első 

gondolata: az ember gondolata vallomást tesz neked. Mik voltak a gondolat 

maradékai? Azok, amit így mond: És az én bűnöm előttem van szüntelen.
4
 Mi 

volt tehát az első gondolat? – Az, hogy elszakadjon a bűntől. És ha már 

elszakadt a bűntől, hogy van előtte szüntelen a bűne, ha nem úgy, hogy az az 
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első gondolat elmúlt, de a gondolat maradékai ünnepet ülnek neked? Tehát 

kérve kérlek, szeretett testvéreim, emlékezzünk: aki megszabadult a bűntől, 

emlékezzen rá, ki volt; éljenek benne a gondolat maradékai; ugyanis akkor fog 

majd mást is elhozni a gyógyuláshoz, ha a saját gyógyulása emlékezetét őrzi. 

Tehát egyenként mindenki gondolja meg, mi volt, és azt, hogy már tényleg nem 

az-e? És ezután legyen segítségére annak, aki még az, aki ő már nem. Ha pedig 

szinte a saját érdemeivel henceg, és mint méltatlanokat elkergeti a bűnösöket, és 

irgalmatlanul dühös rájuk, lóra ül, de vigyázzon, hogy el ne aludjék; mert 

álomba merültek mind, akik lóra szálltak.
1
 Az első gondolattal eleresztette a 

lovat: megalázta magát; ne szálljon újra lóra, azaz ne kezdjen újra gőgösködni. 

Hogyan teheti meg ezt? Úgy, hogy a gondolat maradékai ünnepet ülnek 

Istennek. 

 

Tegyetek fogadalmakat, és teljesítsétek 

16. [12. v.] Tegyetek fogadalmakat, és teljesítsétek a mi Urunknak, Istenünknek. 

– Amire valaki képes, arra tegyen fogadalmat és teljesítse. Ne úgy, hogy 

fogadalmat tesztek és nem teljesítitek; hanem amire valaki képes, arra tegyen 

fogadalmat és teljesítse. Ne legyetek restek fogadalmat tenni, mert nem a saját 

erőitekkel fogjátok teljesíteni. Elveszítitek az erőtöket, ha magatokban bíztok; 

ha pedig annak erejében bíztok, akinek a fogadalmat teszitek, tegyetek 

fogadalmat, és biztosan teljesíteni fogjátok. 

Általában mit kell megfogadnunk valamennyiünknek? Azt, hogy hiszünk 

Istenben, reméljük tőle az örök életet, és a szó általános értelmében erkölcsösen 

élünk. Van ugyanis egy mindenkiben közös életmód: a ne lopj nem olyan 

parancsolat, ami szüzeknek szól, a házas asszonyoknak meg nem; a ne törj 

házasságot, mindenkire nézve kötelező; az iszákosság tilalma, mely 

megrészegíti a lelket és lerombolja Isten templomát, mindenkire egyformán 

vonatkozik; ugyanígy egyformán kötelező a ne gőgösködj, ne ölj embert, ne 

gyűlöld a testvéredet, ne áss vermet másnak parancsolat. Mindezt 

valamennyiünknek meg kell fogadnunk. 

De vannak egyéni fogadalmak is: van, aki házastársi tisztaságot fogad Istennek, 

hogy a feleségén kívül más nőt nem fog ismerni; ugyanígy az asszony is, hogy a 

férjén kívül más férfit nem ismer. Mások azt fogadják, hogy házasságban élvén, 

többé nem élnek házaséletet, nem kívánnak ilyet, és nem engednek ilyet; ezek 

valami többre tettek fogadalmat, mint az előzőek. Mások fiatal korban 

szüzességet fogadnak, hogy semmi olyat nem tapasztalnak, amiről az előbbiek 

lemondtak; ezek is igen nagy dolgot fogadtak. Mások megfogadják, hogy a 

házukat megnyitják a jövevény szentek előtt – nagy fogadalmat tettek. Ismét 
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más megfogadja, hogy mindenét szétosztja a szegényeknek, és a szentek 

közösségében közösségi életre lép – ez is nagy fogadalmat tett. Tegyetek 

fogadalmakat, és teljesítsétek a mi Urunknak, Istenünknek Isteneteknek. 

Mindenki arra tegyen fogadalmat, amire akar, de ügyeljen rá, hogy teljesítse, 

amit fogadott. Mert mindaz, aki Istennek fogadalmat tett, ha hátra tekint, rossz. 

Valaki szüzességi fogadalom után házasodni akart. Mit akart? – Amit bármelyik 

szűz. Mit akart? – Amit az édesanyja akart annak idején. Valami rosszat akart? – 

Teljességgel rosszat. Miért? – Mert korábban fogadalmat tett az ő Urának 

Istenének. Mit mond az ilyenekről Pál apostol? Először azt mondja, hogy a fiatal 

özvegyasszonyok házasodjanak, ha akarnak,
1
 de egy másik helyen ezt mondja: 

boldogabb azonban, ha úgy marad, ahogy van, tanácsom szerint.
2
 

Boldogabbnak mondja, ha özvegy marad, de nem elítélendőnek, ha házasodni 

akar. De mit mond egyesekről, akik fogadalmat tettek és nem teljesítették? 

Elmarasztaló ítéletet vonnak magukra – mondja –, mert megszegték az első 

hűséget. 
3
 Mit jelent az, hogy megszegték az első hűséget? Azt, hogy fogadalmat 

tettek és nem teljesítették. 

Tehát egy monostorban élő testvér se mondja: „Elmegyek a monostorból, mert 

nem csak azok mennek be a mennyek országába, akik monostorban élnek, és 

azok is Istenhez tartoznak, akik a monostoron kívül vannak!” De ennek azt 

válaszoljuk: „Azok nem tettek fogadalmat; te fogadalmat tettél, te hátra 

tekintettél.” Amikor az Úr az ítélet napjára figyelmeztet, mit mond? Ezt mondja: 

Emlékezzetek Lót feleségére!
4
 Ezt mindenkinek mondta. Mert mit tett Lót 

felesége? Megszabadult Szodomából és útközben visszanézett; és ahol 

visszanézett, ott maradt, mert sóbálvánnyá változott,
5
 hogy az embereket, akik 

őt szemlélik megsózza: legyen szívük, ne legyenek oktalanok, ne tekintsenek 

hátra; nehogy rossz példát adva ők is helyben maradjanak, és másokat 

megsózzanak. 

Ezt most is mondjuk egyes testvéreinknek, akikről esetleg úgy látjuk, hogy 

elgyöngültek jó elhatározásukban: „Te is olyan akarsz lenni, mint ez?” Elébük 

állítunk olyanokat, akik hátra tekintettek, akik önmagukban oktalanok lettek, de 

másokat megsóznak, amikor emlékeznek rájuk, hogy a példájukból félelmet 

merítve hátra ne tekintsenek. 

Tegyetek fogadalmakat és teljesítsétek a mi Urunknak, Istenünknek, mert Lót 

felesége mindannyiunkhoz tartozik. Egy házas asszony házasságtörést akart 

elkövetni: a helyéről, ameddig eljutott, visszanézett. Egy özvegy asszony, aki 
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megfogadta, hogy özvegy marad, házasodni akart; azt akarta, ami megengedett 

volt annak, aki házasodni készült, de neki már nem, mert a maga helyéről 

visszanézett. A fogadalmat tett szűz már Istennek szentelte magát; rendelkeznie 

kell mindazokkal a tulajdonságokkal, melyek ékessé teszik a szüzességet, és 

melyek nélkül a szüzesség csúfság.  

Mert mit ér a testi épség, ha romlott az elme? Mit jelent az, amit mondtam? Mit 

ér az, ha nem érint testet, de esetleg részeges, gőgös, veszekedős, szószátyár? 

Mindezeket elítéli Isten. Ha a fogadalomtétel előtt férjhez ment volna, nem 

ítéltetne el; valami jobbat választott, felülmúlta azt, ami megengedett volt 

számára – de gőgösködik, és valami igen nagy tiltott dolgot művel. Ezt 

mondom: mielőtt fogadalmat tesz, férjhez mehet, de soha nem gőgösködhet. Ó 

te Istennek szentelt szűz, férjhez menni nem akartál, amíg meg volt engedve; 

gőgösködsz, ami meg van tiltva. Az alázatos szűz jobb, mint az alázatos férjes 

asszony; de jobb az alázatos asszony, mint a gőgös szűz. Aki pedig visszatekint 

a házasságra, azt nem azért ítélik el, mert házasodni akar, hanem mert előtte tett 

valamit, amitől olyan lett, mint Lót hátra tekintő felesége.  

Ne legyetek restek, ti, akik képesek vagytok rá, akiktől Isten azt várja, hogy 

magasabb fokra lépjetek, mert ezeket nem azért mondjuk, hogy ne tegyetek 

fogadalmakat, hanem hogy tegyetek és teljesítsétek: Tegyetek fogadalmakat, és 

teljesítsétek a mi Urunknak, Istenünknek. 

Mivel ezeket elmondtuk, lehet, hogy akartál fogadalmat tenni, de most már nem 

akarsz. De figyelj csak, mit mondott neked a zsoltár? Nem azt mondta: Ne 

tegyetek fogadalmakat, hanem: Tegyetek fogadalmakat és teljesítsétek. Mivel 

ezt hallottad: teljesítsétek, nem akarsz fogadalmat tenni? Tehát fogadalmat 

akartál tenni és teljesíteni nem akartad? Mindkettőt tedd meg. Az egyik a 

fogadalmadból, a másik Isten segítségéből valósul meg. Arra tekints, aki vezet 

téged, és ne nézz vissza oda, ahonnan kivezetett. Aki vezet téged, előtted jár; 

ahonnan kivezetett, az a hely mögötted van. Szeresd azt, aki vezet, és nem fog 

elítélni a hátratekintés miatt. Tegyetek fogadalmakat, és teljesítsétek a mi 

Urunknak, Istenünknek. 

 

Az igazság közkincs, nem szabad kisajátítani 

17. Mind, akik körülötte vannak, ajánljanak föl adományokat. – Kik azok, akik 

körülötte vannak? Hol van az, akiről mondja: mind, akik körülötte vannak? Ha 

az Atyaistenre gondolsz, hol nincs, aki mindenütt jelen van? Ha a Fiúra 

gondolsz, isteni alakja szerint, ő is az Atyával együtt mindenütt jelen van? Mert 

ő Isten bölcsessége, amelyről ezt mondják: áthatol mindenen és áthat mindent a 

tisztaság miatt.
1
 Ha pedig a Fiút a magára vett test szerint érted, aki látható volt 
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az emberek között, akit megfeszítettek és föltámadott, tudjuk róla, hogy fölment 

a mennybe.  

Kik azok, akik körülötte vannak? – Az angyalok. Tehát nem mi ajánlunk föl 

adományokat, mert mind, akik körülötte vannak, ajánljanak föl adományokat. 

Ha a mi Urunk teste itt a földön egy sírban volna, mint valamely mártíré vagy 

apostolé, láthatnánk azokat, akik körülötte vannak, bárhonnan gyűltek oda, még 

akár pogányok is, és láthatnánk, hogy ajándékokkal jönnek ahhoz a sírhoz; ő 

azonban fölment a mennybe, odafönn van.  

Mit jelent ez: Mind, akik körülötte vannak, ajánljanak föl adományokat? Most 

azt mondom el nektek, amire Isten tanít, amiket ezekből a szavakból ő nekem 

sugalmazni méltóztatik; ha ezek után valamit jobban fogtok látni, az is a tiétek, 

mivel az igazság közkincs. Nem az enyém, nem is a tiéd; nem ezé vagy azé: 

mindenkinek közös kincse. És talán ezért áll középen, hogy körülötte lehessenek 

mind, akik szeretik az igazságot. Ami ugyanis mindenkinek közös kincse, az 

középen van. Miért mondjuk, hogy középen van? Azért, hogy ugyanolyan 

távolságban legyen mindenkitől, mint amilyen közel van mindenkihez. Ami nem 

középen van, az mintegy magánügy. Ami közügy, az középre tétetik, hogy aki 

csak jön felfoghassa és megvilágosodjon. Senki nem mondhatja: „az enyém,” 

nehogy ki akarja sajátítani, ami középen lévén mindenkié. 

Mit jelent tehát ez: Mind, akik körülötte vannak, ajánljanak föl adományokat? 

Azt jelenti, hogy akik értik, hogy az igazság mindenki közkincse, és nem 

sajátítják ki gőgösködve, azok ajánlanak föl adományokat, mert alázatosak; akik 

pedig szinte magukévá teszik a közkincset, és a középen lévőt magukhoz 

próbálják ragadni, azok nem ajánlanak fel adományokat. Mert mind, akik 

körülötte vannak, ajánljanak föl adományokat a Félelmetesnek. 

Ajánljanak föl adományokat a Félelmetesnek – tehát féljenek mind, akik 

körülötte vannak. Azért féljék, hogy reszketve dicsérjék, mert azért vannak 

körülötte, hogy mindenki eljusson hozzá, és mindenki nyilvánosan gyűljön 

köréje, és nyilvánosan világosítson meg; azaz reszkessél. Ha ugyanis 

kisajátítanád magadnak és már nem közkincsnek tekintenéd, elragad a gőg; mert 

írva van: Szolgáljatok az Úrnak félelemmel és ujjongjatok neki rettegéssel.
1
 

Tehát ajánljanak föl adományokat mind, akik körülötte vannak, mert alázatosak 

azok, akik tudják, hogy az igazság mindenkinek közkincse. 

 

Minden jó adományozója Isten 

18. [13. v.] Kinek ajánljanak föl adományokat? A Félelmetesnek, és Neki, aki 

elveszi a fejedelmek lelkét. – A fejedelmek lelke ugyanis a gőgös lelkek. Ezek 

tehát nem az ő lelkei, mert ha tudnak is valamit, azt a magukénak akarják és 
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nem közkincsnek. De ő, aki egyformán mindenkinek ajánlja magát, aki a 

középpontba állt, hogy mindenki, aki csak képes rá, és amennyire képes rá, 

fogja föl; [ez az Igazság] nem embertől való, hanem Istentől, ezért a sajátjai a 

lelkek, mert az ő teremtményei. Tehát valamennyiüknek alázatosaknak kell 

lenniük, ezzel elveszítették a saját lelküket, és Isten lelkének birtokában vannak. 

Ki miatt veszítették el a lelküket? Amiatt, aki elveszi a fejedelmek lelkét, mert 

egy másik helyen ezt mondják neki: Elveszed a lelküket és elfogynak, és 

visszatérnek a porukba. Kibocsátod a lelkedet és megteremtetnek, és megújítod 

a föld színét.
1
 

Tételezzük föl, hogy valaki megértett valamit; ha ki akarja sajátítani magának, 

akkor még a saját lelke birtokában van. Jobb volna neki, ha elveszítené a saját 

lelkét, és Isten lelkét birtokolná; még a fejedelmek között gőgösködik, de jobb 

volna neki, ha visszatérne a porába és mondaná: Emlékezzél rá, Uram, hogy por 

vagyunk.
2
 Ha ugyanis te megvallod, hogy por vagy, Isten embert alkot a porból. 

Mind, akik körülötte vannak, adományokat ajánljanak föl – az alázatosak mind 

vallomást tesznek neki és imádják őt. A Félelmetesnek ajánlanak föl 

adományokat. Miért félelmetes? Azért, mert ujjongjatok neki rettegéssel.
3
 Neki, 

aki elveszi a fejedelmek lelkét, azaz elveszi a gőgösök vakmerőségét. Aki 

rettenetes a föld királyai előtt. A föld királyai rettenetesek, de ő, aki megrettenti 

a föld királyait, mindenek fölött van. Légy a föld királya, és rettenetes lesz 

számodra Isten. De kérdezed: hogyan lehetnék én a föld királya? – Uralkodj a 

földön, és a föld királya leszel. De ne hatalomvággyal állíts magad elé széles 

tartományokat, melyek fölött uralkodsz, hanem annak a földnek légy ura, amit 

hordozol. Halljad a földön uralkodó Apostolt: Az ökölvívásban nem a levegőt 

csapkodom, hanem megzabolázom, és rabságba vetem testemet, hogy míg 

másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak.
4
 

Tehát legyetek körülötte, testvéreim, hogy bárki által szól hozzátok az igazság, 

ne annak tulajdonítsátok, aki által szól, hanem közöttetek legyen, mert 

egyformán közel van mindegyiktekhez, és legyetek alázatosak, és ne 

magatoknak sajátítsátok ki, ha valamit a jóságából megértetek, mert mi is, amit 

jobban megértettünk, az a tiétek, és amit ti jobban megértetek, az a miénk, hogy 

körülötte legyünk és alázatosak legyünk. És így elveszítve a saját lelkünket, 

adományokat ajánljunk föl annak, aki a föld minden királya fölött félelmetes, 

azaz félelmetes azok fölött, akik uralkodnak a testükön, de alávetik magukat a 

Teremtőjüknek. 

                                         
1Zsolt 103,29–30. 
2Zsolt 102,14. 
3Zsolt 2,11. 
41Kor 9,26–27. 
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HETVENHATODIK ZSOLTÁR (77.) 

Elmondta Karthagóban 412. szeptember–decemberben 

58 éves, 21 éves pap, 17 éves püspök 

 

 

1Végig, Idutunnak, Ászáf zsoltára. 

2Hangommal az Úrhoz kiáltottam; 

hangommal az Istenhez, és odafigyelt reám. 

3Szorongatásom napján Istent kerestem; 

kezemet egész éjszaka kitártam előtte, 

és nem csalódtam. 

A lelkem nem akart vigasztalódni; 

4megemlékeztem Istenről és megvidámodtam, 

ömlött belőlem a szó, és elalélt az én lelkem. 

 

5Minden virrasztást megelőztek ellenségeim, 

megháborodtam és nem szóltam. 

6Elgondolkodtam a régi napokról, 

és megemlékeztem az örök évekről. 

7Elmélkedtem éjszaka a szívemmel 

elgondolkodtam és átvizsgáltam a lelkemet. 

 

8Isten nem űz el magától örökre, 

és nem tetézi meg azzal, hogy még tetszik is neki. 

9Vagy végképp elvágja az ő irgalmasságát, 

nemzedékről nemzedékre? 

10Vagy megfeledkezik könyörülni Isten, 

vagy visszafogja haragjában irgalmasságait? 

 

11És mondtam: „Most kezdtem el, 

ez a Magasságbeli jobbjának megváltozása”. 

12Megemlékeztem az Úr cselekedeteiről, 

megemlékezem kezdettől való csodáidról; 

13És elelmélkedem minden cselekedetedről, 

és végzéseidről elgondolkodom. 

 

14Isten, a Szentben van a te utad; 

ki olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? 

15Te vagy az Isten, aki egyedül művelsz csodákat, 

megismertetted a népek között a te erődet. 

16Megváltottad karodban a te népedet, 

Izrael és József fiait. 
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17Láttak téged a vizek, Isten, 

láttak téged a vizek, és félelem fogta el őket; 

és fölkavarodtak a mélységek. 

18Nagy a vizeknek zúgása, 

hangot adtak a felhők, 

mert nyilaid átrepültek. 

19Mennydörgésed hangja a kerékben; 

villámaid megjelentek a földkerekségnek; 

megindult és megrendült a föld. 

20A tengerben van a te utad, és ösvényeid a nagy vizekben; 

és a te lábnyomaidat nem ismerik meg. 

21Kivezetted mint juhokat, a te népedet, 

Mózes és Áron kezével. 

 

 

 
 

Minden földi dolgot mellőznünk kell, hogy Istenben nyugodhassunk 

 

1. [1. v.] E zsoltár küszöbe fölött a felirat: Végig, Idutunnak, Ászáf zsoltára. 

Tudjátok, mit jelent a végig: Márpedig a törvény végső célja Krisztus, minden 

hívő megigazulására.
1
 Idutun azt jelenti Rajtuk átlépő. Ászáf azt jelenti 

gyülekezet. Itt tehát az átlépő gyülekezet beszél, hogy elérkezzen a végső célhoz, 

aki Jézus Krisztus. 

Hogy melyek azok a dolgok, amelyeken át kell lépnünk, hogy elérkezhessünk 

ahhoz a célhoz, ahol már nem lesz min átlépnünk, a zsoltár szövege megmutatja. 

Addig ugyanis át kell lépnünk mindent, ami akadályoz, ami gátol, ami enyvként 

leragaszt és súllyal elnehezíti a repülésünket; amíg el nem jutunk ahhoz, ami 

teljesen betölt, amin túl már nincs semmi, ami mindenek fölött van és amiből 

minden származik. 

Fülöp látni akarta az Atyát és mondta az Úr Jézus Krisztusnak: Mutasd meg 

nekünk az Atyát és ez elég nekünk,
2
 mintha minden mást át kellett volna lépnie 

mindaddig, amíg el nem jut az Atyához, ahol már biztonságban megállhat, és 

semmi további keresnivalója nincsen, mert ezt jelenti az elég nekünk. 

Ő pedig, aki csak igazat mondott, figyelmeztette Fülöpöt: Én és az Atya egy 

vagyunk,
3
 és minden embernek tanította, hogy aki Krisztust ismeri, benne el is 
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érte a célt, mert Ő és az Atya egyek: Annyi ideje veletek vagyok, Fülöp, és nem 

láttál engem? Fülöp, aki engem lát, látja az Atyát is.
1
 

Aki tehát ennek a zsoltárnak a lelkét érezni, követni, megragadni akarja, az 

lépjen át minden testi vágyon, tiporja meg evilág pompáját és csábítását, és 

semmi más célt ne tűzzön maga elé, amelynél megállhat csak azt, akitől minden 

származik, és mindezen körülmények között azon is fáradozzon, hogy elérjen a 

célhoz. 

Mit mutat tehát nekünk ez az átlépő? 

 

Ingyen szeressük Istent … 

2. [2. v.] Hangommal az Úrhoz kiáltottam – mondja. Sokan kiáltanak az Úrhoz 

azért, hogy meggazdagodjanak és elkerüljék a károkat; övéik egészségéért, 

házuk biztonságáért, mulandó boldogságért, evilági rangokért, és végül testi 

egészségükért kiáltanak, ami a szegények öröksége. 

Ezekért és hasonló dolgokért sokan kiáltanak az Úrhoz; és alig van, aki magáért 

az Úrért teszi. Könnyű ugyanis az embernek bármit kérnie az Úrtól és magára az 

Úrra nem vágyakozni, mintha édesebb volna az, amit ad, mint ő maga, aki adja. 

Tehát mindaz, aki valami másért kiált az Úrhoz, még nem átlépő. 

Ez az átlépő pedig mit mond? – Azt, hogy hangommal az Úrhoz kiáltottam. És 

nehogy azt gondold, hogy hangját, amellyel az Úrhoz kiáltott, nem az Úr miatt 

hallatta, hanem valami másért, a folytatásban mondja: és hangommal az 

Istenhez. Mi ugyanis hallatjuk a hangunkat, amellyel az Úrhoz kiáltunk, de a 

hangunk nem az Úrnak szól, hanem valami másnak. 

Ez pedig, aki ingyen szerette Istent, aki szívesen áldozott Istennek,
2
 aki átlépett 

mindent, ami alul volt, és maga fölött semmi másra nem tekintett, ahová kiöntse 

a lelkét, csak arra, Akiből, aki által és akiben teremtetett, akihez hangjával 

kiáltott, a hangját most feléje küldi: hangommal az Istenhez. 

És vajon hiába? Nézd csak, mi következik: és odafigyelt reám. – Igazában akkor 

figyel rád, amikor Őt keresed, és nem akkor, amikor általa keresel valami mást. 

Egyesekről ezt mondják: Kiáltottak, és nem volt aki üdvözítse őket, az Úrhoz, és 

nem hallgatta meg őket.
3
 Miért? Azért, mert a hangjuk nem az Úrhoz szólt. 

Erről beszél az Írás egy másik helyen, ahol ezt mondja az ilyenekről: Nem hívták 

segítségül az Urat. Szünet nélkül Hozzá kiáltottak, és mégsem hívták segítségül 

az Urat. 
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Mit jelent az, hogy Nem hívták segítségül az Urat? – Azt jelenti, hogy nem 

önmagában szólították az Urat, nem hívták a szívükbe az Urat, nem akarták, 

hogy az Úr lakást vegyen bennük. És ezért mi történt velük? Ott reszkettek a 

félelemtől, ahol nem volt félelem.
1
 Azért féltek attól, hogy elveszítik a jelenvaló 

dolgokat, mert nem voltak tele Azzal, akit nem hívtak segítségül. 

Nem ingyen szerettek, hogy a mulandó dolgok elvesztése után képesek legyenek 

mondani: Ahogy az Úrnak tetszett, úgy történt, legyen áldott az Úr neve.
2
 Ezért 

mondja ez az imádkozó, hogy hangommal az Úrhoz kiáltottam és odafigyelt 

rám. És most tanítsa meg nekünk, hogyan történik ez. 

 

...és mindig Őt keressük 

3. [3. v.] Szorongatásom napján Istent kerestem. 

Ki ez, aki ezt teszi? – Ügyelj rá, hogy szorongatásod napján kit keresel. Ha 

börtön jelenti a szorongatást, keresed a kijutást a börtönből; ha láz jelenti a 

szorongatást, keresed az egészséget; ha éhség jelenti a szorongatást, keresed a 

jóllakást; ha valami kár jelenti a szorongatást, keresed a nyereséget; ha 

vándorlás jelenti a szorongatást, várost keresel a testednek. És mi mindent 

sorolhatnék, és miként sorolhatnék fel mindent? 

Akarsz átlépő lenni? – Akkor szorongatásod napján Istent keresd, ne Isten által 

valami mást, hanem a szorongatásból Istent; hogy Isten azért távolítsa el tőled a 

szorongatást, hogy biztonsággal ragaszkodhass Istenhez. 

Szorongatásom napján Istent kerestem; nem valami mást, hanem Istent 

kerestem. 

És hogyan kerested? – A kezeimet egész éjszaka kitártam előtte. 

Mondd ezt még egyszer, hadd lássuk, hadd értsük, hadd utánozzuk, ha tudjuk. 

Szorongatásod napján kit kerestél? – Istent. 

Hogyan kerested? – A kezeimmel. 

Mikor kerested? – Éjszaka. 

Hol kerested? – Az ő színe előtt. 

És ilyen eredménnyel kerested? – És nem csalódtam. 

Lássuk tehát mindezeket, testvérek, vegyük szemügyre mindezt, kérdezzünk rá 

minderre; arra is, hogy mi az a szorongatás, amelyben ez az imádkozó Isten 

kereste, mit jelent az, hogy a kezeivel kereste, mit jelent az, hogy éjszaka, és mit 

jelent az, hogy az Ő színe előtt; és következik, amit mindenki ért: És nem 

csalódtam. 
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Mit jelent, az, hogy nem csalódtam? – Azt jelenti, hogy megtaláltam, amit 

kerestem. 

 

A keresztény ember egyszerre sötétség és világosság 

4. Nem erre vagy arra a szorongatásra kell gondolnunk. Mert aki még nem 

átlépő, nem gondol szorongatásra mindaddig, amíg nem történik szomorú dolog 

az életben; ez az átlépő azonban ezt az egész életet szorongatásának tekinti. 

Annyira szereti ugyanis odafönti hazáját, hogy a földi zarándokság önmagában a 

legnagyobb szorongatás számára. 

Hogyan ne volna szorongatás ez az élet, kérdezlek benneteket? Hogyan ne volna 

szorongatás az, amit teljes egészében kísértésnek neveznek? Írva van Jób 

könyvében: Nemde kísértés az emberi élet a földön?
1
 

Azt mondja-e: Kísértik az ember életét a földön? Maga az élet kísértés; ha pedig 

kísértés, akkor bizony szorongatás. Tehát ebben a szorongatásban, azaz ebben az 

életben kereste Istent ez az átlépő. 

Hogyan? – A kezeimmel – válaszolja. 

Mit jelent az, hogy a kezeimmel? – Azt jelenti, hogy a tetteimmel. Mert nem 

valami testi dolgot keresett, hogy összekaparva megtalálja, amit elveszített; 

hogy kezével keressen pénzt, aranyat, ezüstöt, ruhát, és bármit, ami kézzel 

megragadható. 

Ámbár maga a mi Urunk Jézus Krisztus akarta, hogy kézzel keressük, amikor 

kételkedő apostolának megmutatta a sebhelyeit. De amikor az a sebét tapintva 

fölkiáltott: Én Uram, én Istenem!, nemde ezt hallotta: Mert láttál, hittél; 

boldogok, aki nem láttak és hittek?
2
 

Ha tehát ez a kezével Krisztust kereső ezt érdemelte hallani, hogy szégyellje, 

hogy így kereste; mi akiket boldognak nevezett az Úr, akik nem láttuk és 

hiszünk, vajon mi nem kereshetjük őt kézzel? De bizony, csak ahogy mondtam, 

a tetteinkkel kell keresnünk. 

Mikor történik ez? – Éjszaka. 

Mit jelent az, hogy éjszaka? – Azt jelenti, hogy ebben a világban. 

Mert éjszaka van mindaddig, amíg föl nem ragyog a nappal a mi Urunk Jézus 

Krisztus dicsőséges eljövetele napján. 

Akarjátok látni, hogy éjszaka van? Ha nem volna mécsesünk, sötétben 

maradnánk. Péter ugyanis ezt mondja: Így a prófétai jövendöléseket még jobban 
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hisszük. Jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a 

nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a szívetekben.
1
 

Eljön tehát a nappal ezen éjszaka után, és közben, ebben az éjszakában van 

mécsesünk. Talán éppen ez az, amit most csinálunk: ezeket az Írásokat 

magyarázva mécsest hozunk be, hogy örülni tudjunk ebben az éjszakában. De 

égnie kell állandóan a házatokban. Mert az ilyeneknek mondja: A lelket ki ne 

oltsátok.
2
 És mintegy magyarázva, amit mondott, a folytatásban mondja: A 

prófétálást meg ne vessétek,
3
 azaz a mécses szüntelenül égjen bennetek. És ez a 

fény is ahhoz a kimondhatatlan nappalhoz viszonyítva éjszakának nevezhető. 

Mert maga a hívők élete a hitetlenek életéhez viszonyítva nappal. 

Már elmondtuk, hogyan éjszaka és Péter tanúságával bizonyítottuk; aki 

mécsesnek is nevezte, és intett, hogy figyeljünk rá, azaz a prófétai beszédre, 

amíg ki nem világosodik a nappal és a hajnalcsillag föl nem kél a szívünkben. 

Azt pedig, hogy a hívők élete hogyan nappal a gonoszok életéhez viszonyítva, 

Pál mutatja meg: Vessük le hát a sötétség cselekedeteit és öltsük magunkra a 

világosság fegyvereit; mint nappal, tisztességesen járjunk.
4
 Tehát tisztességesen 

élve a gonoszok életéhez viszonyítva nappali világosságban járunk. 

De a hívők életének ez a nappala nem elegendő ennek az Iditunnak; ezt a 

nappalt is át akarja lépni, amíg eljut abba a nappalba, amelyben az éjszakának 

már semmiféle kísértésétől nem kell félnie. Itt ugyanis, ámbár nappal a hívők 

élete, kísértés az emberi élet a földön.
5
 Éjszaka és nappal; nappal a hitetlenek-

hez viszonyítva, éjszaka az angyalokhoz viszonyítva. 

Az angyaloknak ugyanis olyan nappala van, amellyel mi még nem rendelkez-

ünk; már mi is rendekezünk azzal, amivel a hitetlenek nem, de a hívők még nem 

rendelkeznek azzal, amivel az angyalok rendelkeznek; amikor azonban egyfor-

mák lesznek Isten angyalaival akkor övék lesz az, amire a feltámadásban kaptak 

ígéretet.
6
 

Tehát ebben már nappalban és még éjszakában – éjszakában az eljövendő 

nappalhoz viszonyítva, amelyre vágyunk, és nappal a régi éjszakához viszonyít-

va, amelynek ellene mondtunk –, tehát ebben az éjszakába kezünkkel Istent 

keressük. 

Ne szűnjenek meg a cselekedetek, keressük Istent, ne legyen hiábavaló a 

vágyunk. Ha úton vagyunk, adakozzunk abból, amink van, hogy 
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megérkezhessünk: kezünkkel keressük Istent. Még ha éjszaka keressük is azt, 

amit kezünkkel keresünk, nem csalódunk, mert a színe előtt keressük. 

Mit jelent az, hogy a színe előtt? – Azt jelenti, hogy igazságtokat ne az emberek 

színe előtt tegyétek, hogy lássanak benneteket, különben nem lesz jutalmatok 

Atyátoknál. Amikor tehát alamizsnát adsz – mondja, és ez a kéz Istent keresi –, 

ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók teszik; hanem alamizsnád 

rejtekben történjék, és Atyád, aki a rejtekben lát, megfizet neked.
1
 Tehát kezemet 

egész éjszaka kitártam előtte és nem csalódtam. 

 

Istentől, nem a teremtményektől kell várni a vigasztalást 

5. Mennyi mindent viselt el ez az Iditun itt a földön és ebben az éjszakában, és 

mennyire kénytelen volt átlépni, miután itt lenn annyira feltornyosultak és 

támadtak a háborgatások; át kellett lépnie, nagyon figyelmesen hallgassuk. 

Olyan méltatlankodás fogott el, hogy minden vigasztalás elől elzárkózott a 

lelkem. Honnan ez a nagy méltatlankodása? Talán onnan, hogy a szőlejét elverte 

a jég, vagy nem termettek az olajfái, vagy a szüretét elmosta az eső? Honnan a 

méltatlankodása? 

Halljad a választ egy másik zsoltárból, mert az ő hangja szól ott is: 

Méltatlankodás fogott el a Törvényedet elhagyó bűnösök miatt.
2
 – Tehát azt 

mondja, hogy olyan méltatlankodás fogta el e rossz miatt, hogy a lelke nem 

akart vigasztalódni. Szinte elnyelte a méltatlankodás, és a szomorúság majdnem 

menthetetlenül elmerítette; visszautasított minden vigasztalást. Mi maradt 

számára? 

 

6. [4. v.] Először lássad, mitől vigasztalódik. Nemde keresett valakit aki vele 

együtt szomorkodott volna és nem talált?
3
 Hová fordulhatott volna vigasztalásért 

az, akit méltatlankodás fogott el azok miatt, aki elhagyták Isten Törvényét? 

Hová fordulhatott volna? Isten valamelyik emberéhez? 

Ez az Iditun talán már sokak részéről annál nagyobb háborgatást tapasztalt, 

minél inkább valami enyhületet vélt találni náluk. Néha ugyanis igaznak 

látszanak emberek és örülnek nekik; és kell is hogy örüljenek, mert a szeretet 

öröm nélkül nem lehetséges; azokban azonban, akikben örömét lelte az ember, 

ha valami rosszaság mutatkozik, mint ahogy sokszor megtörténik, amekkora 

öröm forrásai voltak, akkora keserűséget okoznak. Ezért ezek után az ember már 

fél elengedni az öröm gyeplőjét, fél átadni magát az örömnek, nehogy minél 

nagyobb volt az öröme, annál nagyobb legyen a bánata, ha valami történik. 
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Tehát megbántódva a sok botránytól, mintegy sokszorosan sebesülve, elzárkózik 

az emberi vigasztalás elől és nem akar vigasztalódni a lelke. 

És honnan az élet? Honnan a fellélegzés? – Megemlékeztem Istenről és 

megvidámodtam. Nem hiába tevékenykedett a kezem, nagy vigasztalóra 

találtam. Nem nyugodtam, megemlékeztem Istenről és öröm töltött el. 

Hirdetnie kell tehát Istent, kiről megemlékezve öröm töltötte el, és megvigasz-

talódva szomorúságában és az üdvösség felőli reménytelenségből újjáéledve, 

hirdetnie kell Istent. 

Miután megvigasztalódott, folytatva mondja: Ömlött belőlem a szó. – Magában 

a vigasztalásban megemlékezve Istenről, örömömben ömlött belőlem a szó. 

Mit jelent az, hogy Ömlött belőlem a szó? – Azt jelenti, hogy örvendeztem, 

beszélve ujjongtam. 

Ezt azokról szoktuk mondani, akiket népiesen bőbeszédűnek mondanak, akik, 

ha valami öröm éri őket, képtelenek és nem is akarnak hallgatni. Ez az 

imádkozó is ilyen lett. És ismét mit mond? – És elalélt az én lelkem. 

 

A világ kormányzóival, 

azaz szeretőivel állandó ellenségeskedésben állunk 

7. [5. v.] A méltatlankodástól elsorvadt, amikor megemlékezett Istenről, 

örvendezett, miközben ömlött belőle a szó, elalélt; és mi következik ezután? 

Virrasztottak fölöttem összes ellenségeim; jobban virrasztottak nálam, virrasztva 

erőt vettek rajtam. Hol nem állítottak csapdákat? Nemde minden virrasztást 

megelőztek ellenségeim? 

Kik ezek az ellenség, ha nem azok, akikről az Apostol mondja: Nem annyira a 

vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, 

ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei 

ellen.
1
 Tehát az ördöggel és angyalaival vagyunk hadiállapotban. 

Kormányzóknak mondta őket, mert ezek irányítják a világot szeretőket; mert 

nem a világot irányítják, mintha az ég és a föld kormányzói volnának, hanem a 

bűnösöket nevezi világnak. És a világ nem ismerte meg őt;
2
 azt a világot 

irányítják, amely nem ismeri Krisztust. Ezekkel örökké hadilábon állunk. 

Hiszen bármi ellenségeskedésed van emberekkel, arra gondolsz, hogy befejezed 

akár annak elégtételnyújtásával, ha ő sértett meg, akár a te elégtételnyújtásoddal 

ha te sértetted, akár kölcsönös elégtétellel, ha kölcsönösen sértettétek egymást, 

                                         
1
Ef 6,12. 

2
Jn 1,10. 



 381 

próbálsz elégtételt adni és egyezségre jutni; az ördöggel és angyalaival azonban 

nincs egyezség. 

Ők irigylik tőlünk a mennyek országát. Semmiképpen nem tudnak engesztelődni 

irántunk, mert minden virrasztást megelőztek ellenségeim. Ők inkább 

virrasztottak az elejtésemre, mint én a vigyázásomra. 

Minden virrasztást megelőztek ellenségeim. Hogyan ne előzték volna meg a 

virrasztásokat, akik mindenüvé botrányokat, csapdákat állítottak? 

Méltatlankodás van a szívben, félni kell, hogy el ne nyeljen a szomorúság; az 

örömben attól kell félni, hogy a szóáradattól el ne aléljon a lelked; minden 

virrasztást megelőztek ellenségeim. 

A szóáradatban, miközben ömlik belőled a szó és biztonságban beszélsz, 

többnyire míly sokan vannak akik ellenségnek tekintenek és korholni akarnak, 

ezért vádolni és rágalmazni akarnak: „ezt mondta, azt gondolta, arról beszélt”? 

Mi mást tehet az ember, mint ami itt következik: Megháborodtam és nem 

szóltam. – Tehát megháborodva, nehogy szóáradatában ellensége megelőzzék 

virrasztásait, rágalmakat keressenek és találjanak, nem szólalt meg. 

Ám ez az átlépő soha nem hallgatott el magában; és ha talán a szóömlést 

megállította, mert az a gyanúja támadt, hogy pusztán a beszéde miatt tetszik az 

embereknek, nem hagyott fel azzal, hogy törekedjék ezen is túllépni. És mit 

mond? 

 

Az idő visszahozhatatlanul elfut 

8. [6. v.] Elgondolkodtam a régi napokról. – Ez, mint akit kívül megvertek, 

behúzódott, elméjének kamrájában cselekszik. És elmondja nekünk, mit tesz ott: 

Elgondolkodtam a régi napokról. 

Jó neki. Kérlek benneteket, nézzétek csak, miket gondol. Odabenn van, 

magában gondolkodik a régmúlt napokról. Senki nem mondja neki: „Rosszul 

mondtad!”; senki nem mondja neki: „Sokat beszéltél!”, senki nem mondja neki: 

„Visszájára fordítva gondoltad!” 

Érezze jól magát, segítse Isten; gondolkodjék csak a régmúlt napokról és 

mondja el nekünk, mit tett benső kamrájában, hová jutott el, mit lépett át, hol 

talált maradásra: Elgondolkodtam a régi napokról, és megemlékeztem az örök 

évekről. 

Mik az örök évek? – Nagy gondolat! Nézzétek csak, kíván-e valami mást ez a 

gondolkodás mint nagy csendességet. Minden külső zajongástól, az emberi 

dolgok minden belső tolongásáról megnyugszik az, aki el akar gondolkodni 

ezekről az örök évekről. 
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Vajon örökkévalók-e azok az évek, amelyekben mi vagyunk, vagy amelyekben 

őseink voltak, vagy amelyekben utódaink lesznek? – Ezeket nem lehet 

örökkévalóknak gondolni. Mert mi marad ezekből az évekből? 

Amikor azt mondjuk: „ebben az évben”, mit ragadunk meg ebből az évből azon 

a napon kívül, amelyen éppen vagyunk? Az év előbbi napjai már elmúltak, 

megragadhatatlanok, a jövendő napok még nem jöttek el. 

Egy napon vagyunk és azt mondjuk: „ebben az évben”; inkább azt mondd, hogy 

„ma”, ha valami jelen idejűt akarsz mondani. Mert az egész évből mit tartasz 

jelennek? Ami belőle elmúlt, már nincs, ami belőle jövendő, még nincs, hogyan 

„ebben az évben”? 

Helyesbítsd a szólást, és ezt mondd: „ma” Igazad van, már mondom is: „ma”. 

Ismét csak figyelj fel arra, hogy a ma reggeli órái már elmúltak, hátralévő órái 

még nem jöttek el. Tehát ezt is helyesbítsd és azt mondd: „ebben az órában”. 

De ebből az órából is mit tudsz megragadni? Egyes percei már elmúltak, 

hátralévő percei még nem jöttek el. Tehát ezt mondd: „ebben a percben”. 

De melyik percben? Amíg a szótagokat kiejtem, ha két szótagot mondok, a 

második csak akkor hangzik, ha az első már elhangzott; és ha egy szótag két 

hangból áll, a második csak az első után elhangzása után hangozhat el. 

Mit ragadhatunk meg hát ezekből az évekből! Ezek az évek változandók; örök 

évekről kell gondolkodnunk, olyan évekről, amelyek állnak, amelyek nem jövő 

és menő napokból állnak; azokról az évekről, melyekről egy másik helyen az 

Írás azt mondja Istennek: Te pedig ugyanaz vagy, és a te éveid nem fogynak el.
1
 

Ezekről az évekről ez az átlépő, nem kifelé ömlő szóáradatban, hanem 

csendességben gondolkodott el: és megemlékeztem az örök évekről. 

 

Térj be magadba 

9. [7. v.] Elmélkedtem éjszaka a szívemmel. – Egy rágalmazó sem állított eléje 

szavakból hurkot, a szívében elmélkedett. 

Áradt belőlem a szó – Nézd csak, ez az a szóáradat. Ismét vigyázz, el ne 

fáradjon a lelked. 

Erre azt mondja: „Most nem úgy árad, mint előbb, kifelé, most másként árad.” 

Most hogyan? – Áradt belőlem a szó és átvizsgáltam a lelkemet. 
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Ha ez a földet kutatná, hogy arany teléreket találjon, senki nem mondaná, hogy 

bolond, sőt sokan bölcsnek neveznék, mert aranyat akar találni; és mennyi ilyen 

telér van az emberben és nem ássa elő. 

Ez átvizsgálta a lelkét, és a lelkében magával beszélgetett és beszélgetés közben  

áradt belőle a szó. Önmagát kérdezte, önmagát vizsgálta, önmaga felett 

bíráskodott. És folytatja: átvizsgáltam a lelkemet. 

Félni kell, nehogy megrekedjen a tulajdon lelkében; mert kifelé ömlött belőle a 

szó, és mivel minden virrasztást megelőztek ellenségei, ettől elszomorodott és 

ellankadt a lelke. Akiből kifelé áradt a szó, íme biztonságban kezdi önteni a 

szavakat belül, ahol csendben, egyedül gondolkodik az örök évekről, és mondja: 

átvizsgáltam a lelkemet. Most is félni kell, nehogy leragadjon a lelkénél és ne 

legyen átlépő. Mindazonáltal már jobban tesz, mint amikor odakinn cselekedett. 

Túllép valamin, lássuk, hogyan. Mert ez az átlépő nem hagyja abba, amíg el 

nem éri a célt, amelyről a címét kapta a zsoltár: Áradt belőlem a szó – mondja – 

és átvizsgáltam a lelkemet. 

 

Isten befogadja a hozzá menekülőket 

10. [8. v.] És mit találtál? – Azt, hogy Isten nem űz el magától örökre. 

Méltánytalanságot talált ebben az életben, soha megbízható, soha biztos 

vigasztalást. Bárki emberhez fordult botrányt talált bennünk, vagy attól kellett 

tartania. Tehát soha nem volt biztonságban. Rossz volt neki hallgatni, nehogy 

hallgasson a jókról; terhére volt beszélni és kifelé árasztani a szót, nehogy a 

minden virrasztást megelőző ellenségei rágalmakat keressenek a szavaiban. 

Nagyon szorongatottan ebben az életben sokat gondolkodott arról a másik 

életről, amelyben nincs kísértés. És mikor érkezik meg oda? 

Mert igaz az, hogy amit itt szenvedünk az Isten haragja. Ezt mondja Izaiásnál: 

Nem örökké perlekedem, és nem mindvégig haragszom rátok. És megmondja 

miért: Mert a lélek tőlem származik, és minden leheletet én alkottam. A bűn 

miatt kissé megszomorítottam és megvertem őt és elfordítottam tőle az arcomat, 

és szomorúan elment és járta a maga utait.
1
 

Tehát akkor Isten haragja örökké tart? – Nem ezt találta ez (az átlépő) a 

csendben. Mert mit mond? Azt, hogy Isten nem űz el magától örökre és nem 

tetézi meg azzal, hogy még tetszik is neki, azaz hogy tessék neki az elűzés és 

nem tetézi azzal, hogy örökké tart. 

Kell, hogy visszahívja magához a szolgáit, kell, hogy befogadja az Úrhoz 

visszamenekülő szökevényeket, kell, hogy meghallgassa a megbéklyózottak 
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hangját; Isten nem űz el magától örökre és nem tetézi meg azzal, hogy még 

tetszik is neki. 

 

Lépj túl mindenen, hogy egyedül Istenben leld örömödet 

11. [9–10. v.] Vagy végképp elvágja az ő irgalmasságát, nemzedékről 

nemzedékre? Vagy megfeledkezik könyörülni Isten? 

Nincs tebenned és belőled kiinduló irgalmasság mások iránt, ha Isten nem adja 

neked; és maga Isten megfeledkeznék az irgalmasságról? A patak folyik, maga a 

forrás kiszáradna? 

Vagy megfeledkezik könyörülni Isten, vagy visszafogja haragjában 

irgalmasságait? – azaz annyira haragszik, hogy ne volna irgalmas? Ő inkább a 

haragot fogja vissza mint az irgalmasságot. Ezt is megmondta Izaiás által: Nem 

örökké perlekedem, és nem mindvégig haragszom rátok. Ezután ezt is mondta: 

szomorúan elment és járta a maga utait. Láttam az ő utait – mondja – és 

meggyógyítottam őt.
1
 

Amikor ez (az átlépő) ezt megismerte, túllépett rajta, és Istenben találta örömét, 

hogy ahol van és az Ő tetteiben még inkább áradjon előle a szó; nem a saját 

lelkében, nem abban, ami volt, hanem Abban, aki teremtette. Tehát az átlépő 

ezen is túllépett. 

Nézzétek csak az átlépőt, lássátok, hogy leragad-e valahol, amíg el nem jut 

Istenhez. 

 

12. [11. v.] És mondtam. – Már önmagán is átlépve mit mondott? 

Ezt mondja: Most kezdtem el, amikor magamon is átléptem. Most kezdtem el. – 

Itt már nem fenyeget semmiféle veszély; mert veszély volt a magamban maradás 

is. 

És mondtam: Most kezdtem el; ez a Magasságbeli jobbjának megváltozása. – 

Most kezdett megváltoztatni engem a Magasságbeli, most kezdtem el valamit, 

amiben biztonságban lehetek, most léptem be az örömök csarnokába, ahol nem 

kell félni semmiféle ellenségtől, most kezdtem abban a régióban lenni, ahol nem 

előzik meg az összes virrasztást ellenségeim: Most kezdtem el, ez a 

Magasságbeli jobbjának megváltozása. 

 

13. [12. v.] Megemlékeztem az Úr műveiről. – Nézzétek, hogy ez (az átlépő) már 

az Úr cselekedeteinek világában jár. Ömlött belőle a szó kifelé, és elszomorodva 

elfáradt a lelke; áradt belőle a szó belül, a szívével és a lelkével társalogva, és 

átvizsgálta a lelkét, megemlékezett az örök évekről, megemlékezett az Úr 
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irgalmasságáról, mert nem űz el magától az Úr örökre, és kezdett biztonságban 

örülni az Ő műveiben, kezdett biztonságosan ujjongani. 

Halljuk most már magukat a műveket, és ujjongjunk mi is, de az érzéseinkkel mi 

is lépjünk át, és ne az időleges dolgoknak örüljünk. Mert nekünk is megvan a 

magunk kamrája. 

Miért nem megyünk be oda? 

Miért nem maradunk csendben? 

Miért nem a lelkünket vizsgáljuk? 

Miért nem az örök éveken gondolkodunk? 

Miért nem Isten műveiben örülünk? 

Most úgy hallgassuk ezeket, és a szavát hallva úgy örüljünk, hogy akkor is, ha 

elmegyünk innét, tegyük, amit tettünk, miközben ő beszélt, feltéve, hogy tesszük 

az ő kezdeményezését, amit mondott: Most kezdtem el. 

Isten műveiben örülni azt jelenti, hogy magadról is megfeledkezel, ha képes 

vagy arra, hogy egyedül Őbenne örvendj. Van-e ennél jobb? Nem látod, mert 

amikor magadba térsz, rosszabb állapotba térsz vissza? Megemlékeztem az Úr 

cselekedeteiről, megemlékezem kezdettől való csodáidról. 

 

Isten soha nem riasztó, hanem mindenek fölött vonzó 

14. [13. v.] És elelmélkedem minden cselekedetedről, 

és a te érzéseidben árad belőlem a szó. 

Nézzétek csak, a harmadik szóáradat. Áradt belőle a szó kifelé, amibe 

belefáradt; áradt belőle a szó belül a lelkében, amikor előbbre jutott; áradt belőle 

a szó Isten műveiben, amikor elérkezett oda, ahová elindult. és a te érzéseidben 

árad belőlem a szó, nem az én érzéseimben. 

Él-e valaki érzelmek nélkül? És gondoljátok, testvérek, hogy akik félik Istent, 

akik tisztelik Istent, akik szeretik Istent, minden érzelem nélkül valók? 

Valóban azt gondolod, és mered gondolni, hogy érzelmekkel vagyunk az asztal, 

a színház, a vadászat, a madarászat, a halászat iránt, és nincs bennünk érzelem 

Isten művei iránt? És ne kísérnék belső érzelmek az Istenről való elmélkedést, 

amikor szemléljük a világot, a szemünk elé kerül a természet dolgainak látványa 

és ezekben keressük az Alkotót és úgy találjuk, hogy soha nem riasztó, hanem 

mindenek fölött vonzó? 

 

Ostoba módon imádják a bálványokat 

15. [14. v.] Isten, a Szentben van a te utad. – Már szemügyre veszi Isten 

irgalmasságának körülöttünk lévő műveit, ezekről árad belőle a szó, a velük 

kapcsolatos érzelmekben ujjong. 
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Elsőként ezt mondja: a Szentben van a te utad. Miféle utad van a Szentben? 

Mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet.
1
 Jöjjetek vissza tehát, emberek 

az érzelmeitekből. Hová mentek? Hová siettek? Hová menekültök nem csak 

Isten, hanem önmagatok elől is? Térjetek vissza, törvényszegők a szívetekhez,
2
 

vizsgáljátok a lelketeket, idézzétek föl az örök éveket, találjátok meg Isten 

körülöttetek lévő irgalmasságát, vegyétek észre irgalmasságának műveit; a 

Szentben van az ő utja. 

Emberek fiai, meddig vagytok nehéz szívűek? Miért szeretitek a hiábavalóságot 

és keresitek a hazugságot? És tudjátok meg, hogy csodálatossá tette az Úr az ő 

szentjét.
3
 

A Szentben van a te utad. Tehát Őrá figyeljünk, Krisztusra figyeljünk; benne van 

az ő útja; Isten, a Szentben van a te utad. 

Ki olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? – A nemzeteknek megvannak 

érzelmeik isteneik iránt, imádják a bálványokat, melyeknek van szeme és nem 

látnak, van fülük és nem hallanak, van lábuk és nem járnak.
4
 

Miért mégy olyan istenhez, amely nem tud járni? 

Erre azt mondja: „Nem ezeket tisztelem.” 

És mit tisztelsz? A Nument, ami ott van? Bizony azt tiszteled, amit másutt 

mondanak: Mert a nemzetek istenei a démonok.
5
 Vagy a bálványokat tiszteled 

vagy a démonokat. 

Erre azt mondja: „Sem a bálványokat, sem a démonokat.” 

Akkor mit tisztelsz? 

„A csillagokat, a Napot, a Holdat, ezeket az égi testeket.” 

Mennyivel jobb az, aki a földieket is, az égieket is teremtette! Ki olyan nagy 

Isten, mint a mi Istenünk? 

 

Isten megismertette az ő Krisztusát 

16. [15. v.] Te vagy az Isten, aki egyedül művelsz csodákat. – Te valóban nagy 

Isten vagy, aki csodákat művelsz testben és lélekben, és egyedül műveled. A 

süketek hallottak, a vakok láttak, a betegek meggyógyultak, halottak támadta 

fel, mozogni kezdtek a bénák.
6
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De ezek a csodák akkor testben történtek; lássuk a lélekben tett csodákat. A 

korábban részegesek józanok lettek, a korábban bálványimádók hívővé lettek, 

akik korábban elrabolták mások javait most a javaikat adják a szegényeknek; Ki 

olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? Te vagy az Isten, aki egyedül művelsz 

csodákat. 

Mózes is művelt csodákat, de nem egyedül; Illés is, Elizeus is, az apostolok is, 

de egyikük sem egyedül. Te velük voltál, hogy csodákat tehessenek; ők nem 

voltak veled, amikor csodákat tettél. Nem voltak veled, amikor tetted a 

csodáidat, hiszen őket is te alkottad. Te vagy az Isten, aki egyedül művelsz 

csodákat. 

De hogyan egyedül? Vajon talán csak az Atya, a Fiú nem? Vagy csak a Fiú, az 

Atya nem? Sőt, az Atya és a Fiú és Szentlélek együtt! Te vagy az Isten, aki 

egyedül művelsz csodákat. Nem három isten, hanem az egy Isten teszi egyedül a 

csodákat ebben az átlépőben is. 

 

Mert az is, hogy átléphetett és ezekhez eljuthatott, Isten csodája volt; amikor 

belül áradt a szava a lelkével, hogy átlépje a lelkét is és Isten műveiben lelje 

gyönyörűségét, Ő tette a csodákat. 

De mit tett Isten? Megismertetted a népek között a te erődet. – Innen ez a 

gyülekezet, az átlépő Ászáf, mert ismertté tette a népekben a maga erejét. 

Miféle erejét tette ismertté a népekben? – Mi azonban a megfeszített Krisztust 

hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, a 

meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztust, Isten erejét és 

Isten Bölcsességét.
1
 

Ha tehát Isten ereje Krisztus, akkor ismertté tette Krisztust a népekben. Vajon 

ezt még nem ismertük fel? Annyira oktalanok vagyunk, annyira itt lenn 

heverünk, annyira nem léptünk át semmit, hogy ezt nem látjuk? 

Megismertetted a népek között a te erődet. 

 

Krisztusban kapcsolódik össze a két fal 

17. [16. v.] Megváltottad karodban a te népedet. – Karoddal, azaz a te erőddel. 

És az Úr karja kinek nyilvánult meg?
2
 

Megváltottad karodban a te népedet, Izrael és József fiait. – Hogyan mintegy 

két népet, Izrael és József fiait? József fiai nem Izrael fiai közé tartoznak? De 

bizony. Ezt tudjuk, ezt olvassuk, ezt hirdeti az Írás, ezt mutatja az igazság, hogy 
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Izraelnek, aki azonos Jákobbal, tizenkét fia volt, köztük az egyik József; és aki 

csak Izrael tizenkét fia gyermekeként született, mind Izrael népéhez tartozik. 

Akkor miért mondja, hogy Izrael és József fiait? – Valaki figyelmeztetett, hogy 

itt különbséget kell tenni. Vizsgáljuk csak meg a lelkünket, hátha letett itt 

valamit Isten, amit éjszaka is keresnünk kell mindkét kezünkkel, hogy csalódás 

ne érjen; talán mi is megtaláljuk ebben a különbségtételben Izrael fiait és József 

fiait. 

Józsefen egy másik népet akart érteni: a pogányok népét akarta érteni. 

Miért a pogányok népét József által? – Azért, mert Józsefet a testvérei eladták 

Egyiptomba.
1
 Ez a József, akire irigykedtek a testvérei és eladták Egyiptomba, 

miután eladták, szenvedett, megalázták, de fölismerték és fölmagasztalták, virult 

és uralkodott. 

És mindezekkel mit jelzett? Mit, ha nem a testvérei által eladott Krisztust, akit 

kivetettek a saját földjéről mint a nemzetek Egyiptomába? Itt először 

megalázták, amikor a mártírok az üldözőktől szenvedtek, most pedig 

felmagasztalták, ahogy látjuk, mert beteljesedett benne, hogy imádni fogják őt a 

föld összes királyai, minden nemzetek szolgálni fognak neki.
2
 

Tehát József a pogányokból jött nép, Izrael pedig a héberek nemzetségéből való 

nép. Megváltotta népét az Úr, Jákob és József fiait. 

Mivel? – A Szegletkő által, amelyben a két fal összekapcsolódott.
3
 

 

18. [17. v.] És részletezi, hogyan: Láttak téged a vizek, Isten. 

Mik a vizek? – A népek. Hogy mik ezek a vizek, megmondják a Jelenések 

könyvében, ahol azt felelték, hogy a népek; ott nyilvánvalóan azt találjuk, hogy 

a vizek a népek képe.
4
 

Az imént azt mondta: Megismertetted a népek között a te erődet. Tehát méltán: 

Láttak téged a vizek, Isten; láttak téged a vizek és félelem fogta el őket. Ezért 

változtak meg, mert féltek. Láttak téged a vizek és félelem fogta el őket; és 

fölkavarodtak a mélységek. 

Mik a mélységek? – A vizek mélységei. Melyik ne kavarodna föl a népek közül, 

amikor a lelkiismeretnél zörgetnek? Vizsgálod a tenger mélységét, de van-e 

mélyebb az emberi lelkiismeretnél? Ez a mélység kavarodott föl, amikor 

jobbjában megváltotta népét Isten. 

                                         
1
Vö. Ter 37,28. 

2
Zsolt 71,11. 

3
Vö. Ef 2,14. 

4
Vö. Jel 17,15. 
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Hogyan kavarodtak fel a mélységek? – Úgy, hogy vallomást téve valamennyien 

kiöntötték a lelkiismeretüket. És fölkavarodtak a mélységek. 

 

19. [18. v.] Nagy a vizeknek zúgása – Isten dicséreteiben, a bűnök 

megvallásában, himnuszokban és kantikumokban, az imádságokban szól. 

Hangot adtak a felhők. – Innen a vizek zúgásának sokasága, innen a mélységek 

felkavarodása, hogy hangot adtak a felhők. 

Miféle felhők? – Az igazság Igéjének hirdetői. 

Miféle felhők? – Amelyekkel megfenyegetett az Úr egy szőlőt, amely édes 

fürtök helyett töviseket termett, és mondja: Megparancsolom a felhőimnek, hogy 

ne hullassanak rá esőt.
1
 Végül is az apostolok elhagyván a zsidókat elmentek a 

nemzetekhez; az összes nemzetekben hallatták hangjukat a felhők, amikor 

Krisztust hirdették, hangot adtak a felhők. 

+++++++++++++++++++++ 

Isten Igéjének hirdetői megmozgatták a világot 

20. [19. v.] Mert nyilaid átrepültek. – A felhők hangját most nyilaknak mondja. 

Az evangélisták szavai ugyanis nyilak voltak. De ezek hasonlatok. Mert 

valójában a nyíl nem eső, sem az eső nem nyíl, Isten Igéje azonban nyíl is, mert 

megsebez, és eső is, megöntöz. Tehát már senki ne csodálkozzék a mélységek 

felkavarodásán, amikor nyilaid átrepültek. 

Mit jelent az, hogy átrepültek? – Azt jelenti, hogy nem maradtak meg a fülek-

ben, hanem átszúrták a szíveket. 

Mennydörgésed hangja a kerékben. – Mit jelent ez? Hogyan kell értenünk? 

Segítsen meg az Úr! 

Mennydörgésed hangja a kerékben. – Gyermekkorunkban, amikor 

mennydörgést hallottunk, úgy képzeltük, hogy kocsik robognak ki az istállóból, 

mert a mennydörgések robaja a kocsikerekek zajához hasonló. De vakon 

visszatérünk-e ezekhez a gyerekes elképzelésekhez, hogy megértsük, mit jelent 

a mennydörgésed hangja a kerékben, mintha Istennek szekerei volnának a 

felhőkben és átrobogásuk kelti ezt a hangzást? – Nem! Gyerekes dolog ez, üres, 

játékos gondolat. 

Mit jelent tehát ez: Mennydörgésed hangja a kerékben? – Azt jelenti, hogy 

körben jár a hangod. 

„Ezt sem értem!” 

Mit tegyünk? Kérdezzük meg magát Iditunt, talán ő meg tudja magyarázni, mit 

mondott ezzel: Mennydörgésed hangja a kerékben. 

                                         
1
Iz 5,6. 
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Nem értem; hadd halljam hogyan mondod: villámaid megjelentek a 

földkerekségnek. Tehát mondd, mert nem értettem. 

A földkerekség a kerék, mert körbe lehet járni a földkerekséget, ezért is nevezik 

kerekségnek, kicsinyítve tányérnak, korongnak. 

Mennydörgésed hangja a kerékben; villámaid megjelentek a földkerekségnek. – 

Azok a felhők körbejárták a földkerekséget, körbejárták mennydörögve és 

villámokat szórva, fölkavarták a mélységeket, a parancsolatokkal dörögtek, a 

csodákkal villámlottak: az egész földre eljutott az ő hangjuk és a földkerekség 

végéig az ő igéik.
1
 Megindult és megrendült a föld, azaz mindazok, akik a földön 

laknak. 

A hasonlatokban azonban maga a föld tenger is. Miért? Mert a nemzeteket 

összefoglaló néven tengernek is mondják, mert keserű az emberi élet és ki van 

téve zivataroknak és viharoknak. Ha azt is figyelembe veszed, hogy az emberek 

úgy falják egymást mint a halak, amikor a nagyobb elnyeli a kisebbet, ez a 

tenger, ide mentek el az apostolok. 

 

Krisztust, akit a zsidók elutasítottak, 

a pogányok befogadják 

 21. [20. v.] A tengerben van a te utad. – Az imént a Szentben volt az utad, most 

meg a tengerben van,
2
 mert maga a Szent van a tengerben, és méltán járt a 

tenger vizén.
3
 

A tengerben van a te utad, azaz a nemzetekben hirdetik a te Krisztusodat. Egy 

másik zsoltárban ugyanis ezt mondja: Könyörüljön rajtunk az Isten és áldjon 

meg minket; ragyogtassa föl az Ő arcát fölöttünk, hogy megismerjük a földön a 

te utadat. 

A földön hol? – Az összes nemzetekben a te szabadításodat.
4
 Ezt jelenti a 

tengerben van a te utad és ösvényeid a nagy vizekben, azaz a sok nép között. 

És a te lábnyomaidat nem ismerik meg. – Nem tudom, ez kikre vonatkozik, és 

csoda volna, ha a zsidókra nem vonatkozna. Nézd csak, a nemzetek számára már 

annyira nyilvánvaló lett Krisztus irgalmassága, hogy a tengerben van a te utad 

és ösvényeid a nagy vizekben; és a te lábnyomaidat nem ismerik meg. Kik nem 

ismerik meg, ha nem azok, akik még mindig ezt mondják: „Még nem jött ez a 

Krisztus!” Miért mondják: Még nem jött ez a Krisztus? – Azért mert még 

mindig nem ismerik föl, hogy a tengeren jár. 

 

                                         
1
Vö. Zsolt 18,5. 

2
Zsolt 76,14. 

3
Vö. Mt 14,25. 

4
Zsolt 66,2–3. 
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22. [21. v.] Kivezetted mint juhokat, a te népedet, Mózes és Áron kezével. – 

Kissé nehéz kideríteni, hogy miért teszi ezt hozzá. Segítsetek tehát a 

figyelmetekkel, mert e két sor után vége lesz a zsoltárnak és a beszédnek is; 

nehogy valami hosszabbra számítva a fáradságtól félve kevésbé figyeljetek a 

most elhangzó dolgokra. 

Amikor ezt mondta: a tengerben van a te utad, amit úgy értettünk, hogy a 

nemzetekben; és ösvényeid a nagy vizekben, amit úgy értettünk, hogy a sok nép 

között, hozzátette: és a te lábnyomaidat nem ismerik föl. 

Kerestük, kik lehetnek, akik nem ismerik föl, és mindjárt hozzátette: Kivezetted 

mint juhokat, a te népedet, Mózes és Áron kezével, azaz, az a nép nem ismeri föl 

a nyomaidat, amelyet Mózes és Áron kezével vezettél ki. 

Tehát mi másért mondta, hogy a tengerben van a te utad, mint feddésül és 

dorgálásul? 

Miért a tengerben van a te utad, ha nem azért, mert ki van zárva a földedről? 

Kiűzték Krisztust, a betegek nem akarták, hogy Üdvözítőjük legyen; ő pedig 

Üdvözítő lett a nemzetekben, az összes nemzetekben, sok nép között, de 

üdvözül annak a népnek a maradéka is. Kívül maradt a hálátlan sokaság és 

Jákob csípőjének sántító serege.
1
 

A csípő seregén a leszármazottak sokaságát értjük, és az izraeliták nagyobb 

része üres és oktalan sokaság lett, amely nem ismeri fel Krisztus nyomait a 

vizekben. 

Kivezetted mint juhokat, a te népedet, és nem ismertek meg téged. Pedig annyi 

jót tettél velük: ketté választottad a tengert, vízfalak között száraz lábbal 

vezetted át őket, az üldöző ellenséget elborítottad hullámokkal, a pusztában 

mannát hullattál az éhezőknek, vezetted őket Mózes és Áron kezével; és elűztek 

maguktól téged, hogy a tengerben legyen a te utad, és a te lábnyomaidat nem 

ismerik föl. 

                                         
1
Vö. Ter 32,31. 
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HETVENHETEDIK ZSOLTÁR (78.) 

Elmondta 414–416 között 

60/62 éves, 23-25 éves pap, 19/21 éves püspök 

 

 

1Megértés Ászáfnak. 

Figyeljetek, én népem, az én törvényemre; 

hajtsátok fületeket az én szám igéire. 

2Megnyitom a számat példabeszédekben, 

elmondom az ősi idők problémáit. 

 

3Mi mindent hallottunk és megismertünk, 

és atyáink elbeszéltek nekünk, 

4nincsenek elrejtve a fiaik elől, 

a következő nemzedék elől. 

Hirdetik az Úr dicséretét és erejét, 

és csodáit, melyeket művelt. 

 

5Szövetséget támasztott Jákobban, 

és törvényt tett le Izraelben; 

amit csak megparancsolt atyáinknak, 

hogy ismertessék meg a fiaikkal,  

6hogy ismerje meg a következő nemzedék, 

a fiak, akik ezután születnek és föltámadnak.  

és mondják el a fiaiknak, 

7hogy Istenbe vessék reményüket,  

és el ne felejtsék Isten műveit, 

és az Ő parancsait kutassák. 

 

8Ne legyenek, mint az ő atyáik, 

gonosz és elkeserítő nemzedék; 

nemzedék, amely nem tette egyenessé a szívét, 

és a lelke nem volt hűséges Istenhez. 

9Efraim fiai, akik megfeszítették az íjat, és ellőtték nyilaikat, 

meghátráltak a háború napján. 

 

10Nem tartották meg Isten szövetségét, 

és nem akartak az Ő törvényében járni.  

11Megfeledkeztek az Ő tetteiről, 

és az Ő csodáiról, melyeket mutatott nékik. 

12Atyáik szeme láttára tett csodákat, 

Egyiptom földjén, Tánnisz mezején. 
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13Mert aki megnyitotta a tengert és átvezette őket, 

mintegy tömlőben megállította a vizeket. 

14Aki vezette őket a felhőben nappal, 

és egész éjszaka tűz világosságában. 

15Mert aki megrepesztette a sziklát a pusztában, 

mint nagy mélységben, bőségesen megitatta őket. 

16És patakokat fakasztott a sziklából, 

és mint folyamot zúdította alá a vizeket. 

 

17És mégis tovább vétkeztek ellene, 

keserítették a Fölségest a vizetlen pusztában. 

18És kísértették Istent a szívükben, 

hogy eledelt kérjenek a lelküknek; 

19és becsmérelték Istent, és mondták:  

„Vajon képes-e asztalt készíteni Isten a pusztában? 

20Mert, megütötte a sziklát és vizek folytak, 

és patakok áradtak. 

Vajon tud-e kenyeret is adni, 

vagy asztalt teríteni az ő népének?” 

21Meghallotta tehát az Úr, és késleltetett, 

és tűz gyulladt Jákobban és harag szállt Izraelre. 

22Mert nem hittek Istenben, 

és nem reméltek az Ő szabadításában. 

 

23És parancsolt felülről a felhőknek, 

és megnyitotta az ég ajtóit; 

24és mannát hullatott nekik, hogy egyenek, 

és az ég kenyerét adta nekik: 

25angyalok kenyerét ette az ember; 

bőségesen küldött nekik eledelt. 

26Föltámasztotta a déli szelet az égen, 

és elhozta hatalmával az afrikai szelet; 

27és a húst, mint a port, úgy hullatta rájuk, 

és mint a tenger fövenyét a tollas madarakat: 

28és leestek a táboruk közepén, 

sátraik körül. 

29És ettek és jóllaktak nagyon, 

és elvette tőlük éhségüket. 

30Kívánságuk nem maradt teljesületlen. 

Az eledel még a szájukban volt, 
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31és Isten haragja szállott rájuk, 

és sokakat megölt közülük, 

és Izrael választottait megakadályozta. 

 

32Mindezek után tovább vétkeztek, 

és nem hittek az ő csodáiban; 

33és elfogytak napjaik hiábavalóságban 

és az ő éveik nagy sietséggel. 

34Mindazonáltal, amikor öldökölte őket, keresték Őt, 

és visszatértek, és hajnalban Istenhez mentek. 

 

35És megemlékeztek arról, hogy Isten az ő segítőjük, 

és a fölséges Isten a megváltójuk. 

 

36És szerették őt a szájukkal, 

és a nyelvükkel hazudtak neki; 

37a szívük pedig nem volt egyenes hozzá, 

és nem voltak hűségesek a szövetségében. 

38Ő pedig irgalmas,  

és megkegyelmez majd a bűneiknek 

és nem szórja szét őket. 

és gyakran elfordítja majd haragját. 

39És megemlékezett arról, hogy testek ők, 

elmenő és vissza nem térő szellő. 

 

40Hányszor keserítették őt a pusztában, 

haragra ingerelték a vizetlen helyen! 

41És visszafordultak és megkísértették Istent, 

és Izrael Szentjét elkeserítették. 

42Nem emlékeztek meg az Ő kezéről, a napról,  

amelyen megszabadította őket a szorongatónak kezéből. 

 

43Amikor jeleit adta Egyiptomban, 

és csodajeleit Tánnisz mezején. 

44Folyóikat vérré változtatta, 

és patakjaikat, hogy ne tudjanak inni. 

45Bögölyt küldött rájuk,  

és megemésztette őket, 

békát, és elpusztította őket. 

46És üszögössé tette a termésüket, 

és munkájuk gyümölcsét sáskának adta. 
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47És elverte jégesővel a szőlőiket, 

és eperfáikat dérrel. 

48És jégesőnek adta a barmaikat, 

és birtokukat tűz lángjának. 

49Rájuk küldte haragjának hevét,  

a méltatlankodást, a haragot és háborgatást, 

gonosz angyalok által. 

50Utat nyitott haragjának;  

nem kímélte a haláltól lelküket, 

és döghalállal vetett véget barmaik életének. 

51És megvert minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, 

munkájuk zsengéjét Kámnak sátraiban. 

 

52És kihozta, mint a juhokat, az ő népét, 

és vezette őket, mint a nyájat a pusztában. 

53Vezette őket reménységben és nem féltek, 

és ellenségeiket elborította a tenger. 

54És bevezette őket megszentelésének hegyére, 

a hegyre, amelyet az Ő jobbja szerzett. 

55És elűzte arcuk elől a nemzeteket,  

és elosztotta nekik az örökség földjét kötéllel, 

és betelepítette hajlékaikban Izrael törzseit. 

 

56És megkísértették és keserítették a fölséges Istent, 

és az Ő bizonyságait nem tartották meg. 

57Visszahúzódtak és nem tartották meg a szövetséget,  

mint atyáik, átalakultak a rossz íjjá. 

58És haragra gerjesztették Őt dombjaikon, 

és bálványaikkal féltékenységre ingerelték. 

 

59Meghallotta Isten és megvetette, 

és nagyon megsemmisítette Izraelt. 

60És elvetette Siló hajlékát, 

hajlékát, ahol az emberek között lakott. 

61És fogságra adta az ő erejüket, 

és szépségüket az ellenség kezeibe. 

62És kardélre adta népét, 

és megvetette örökségét. 

63Ifjaikat tűz emésztette meg, 

és a szüzeiket nem siratták el. 

64A papjaik kard élétől estek el, 

és özvegyeiket nem siratták meg. 
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65De fölserkent, mintegy álomból az Úr, 

mint a bortól megmámorosodott harcos. 

66És megverte ellenségeiket a hátsó részükön, 

és örök gyalázatot adott nekik. 

67És elvetette József hajlékát, 

és Efraim törzsét nem választotta ki, 

68és kiválasztotta Júda törzsét, 

Sion hegyét, amelyet szeretett. 

69És fölépítette, mint egyszarvúakét az Ő megszentelését, 

a földön, melyet megalapozott örökre. 

70És kiválasztotta Dávidot az ő szolgájává, 

fölvette őt a juhok nyája mellől, 

71az anyajuhoktól elhozta őt:  

hogy legeltesse Jákobot, az Ő szolgáját, 

és Izraelt, az Ő örökségét. 

72És ő legeltette azokat szívének ártatlanságában, 

és kezének értelmességével vezette őket. 

 

 

 

 

Mi a parabola és a probléma 

1. [1. v.] Ez a zsoltár a régi nép cselekedeteiről szól, hogy az újabb és későbbi 

nép okuljon, és vigyázzon, hogy ne legyen hálátlan Isten jótéteményeiért és ki 

ne hívja maga ellen Isten haragját, akinek kegyelmét engedelmesen és 

hűségesen meg kell kapnia: Ne legyenek, mint az ő atyáik, gonosz és haragra 

gerjesztő nemzedék; a nemzedék, mely nem tette egyenessé a szívét és a lelke 

nem volt hűséges Istenhez.
1
 Ez tehát e zsoltár célja, ez a haszna és nagyon 

bőséges gyümölcse. 

Mivel amiket mond és elbeszél világosnak és érthetőnek látszanak, alapjában a 

címe ébreszt és tesz figyelmessé. Ugyanis nem véletlen az Ászáf megértése 

felirat; mert a mondottak nem felszínesen hallgató, hanem mélyen megértő 

olvasót keresnek. Elmond és felidéz mindent, ami nem annyira hallgatót, mint 

inkább magyarázót igényel.  

Megnyitom a számat példabeszédekben, 

elmondom az ősi idők problémáit.
2
 

                                         
1Zsolt 77,8. 
2Zsolt 77,2. 
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Ki az, aki erre nem riad föl álmából? Ki merné futva olvasni a nyilvánvaló 

példabeszédeket és rejtvényeket, amelyek már a nevükkel is jelzik, hogy 

mélyebb vizsgálatot igényelnek? 

A parabola (példabeszéd) hasonlatot mond, a név ugyan görög, de már latinul is 

használjuk. És köztudott dolgok hasonlóságát állítják egymás mellé. 

A rejtvények pedig, amelyeket görögül problématának mondanak, kérdések, 

amelyekben valamit vitával kell megoldani. 

Tehát ki olvasná futólag a példabeszédeket és problémákat? Ki az, aki hallván 

ezeket, ne figyelne föl, hogy megértésük gyümölcsét megszerezhesse? 

 

Az Ország misztériumai az Ószövetségben rejtettek, az Újszövetségben 

feltárulnak. A misztériumok hatékonysága. 

2. Figyelj, én népem, az én törvényemre – mondja. Mit gondolunk, ki beszél itt, 

ha nem Isten? Mert Ő adott törvényt a népének, amelyet kiszabadított 

Egyiptomból és összegyűjtött, és ezt a gyülekezetet nevezzük zsinagógának, 

amit Ászáf neve jelent. 

Vajon Ászáf megértése azt jelenti-e amit maga Ászáf megértett; vagy képletesen 

kell érteni azt, amit a zsinagóga, azaz a nép értett meg, akinek mondja: Figyelj, 

én népem, az én törvényemre? 

Mit jelent tehát az, hogy ugyanezt a népet a próféta által korholja, mondván: 

Izrael pedig nem ismert meg engem és az én népem nem értett meg?
1
 De 

bizonyára abban a népben is voltak akik megértették és bennük volt a hit, 

amelyről később kinyilatkoztatás adatott, hogy nem a törvény betűjéhez, hanem 

a Lélek kegyelméhez tartozik. Mert nem e hit nélkül éltek, akik a Krisztusban 

történő kinyilatkoztatást előre láthatták és hirdethették, mert azok a régi 

misztériumok a jövendőket jelezték. 

De vajon csak a prófétákban élt ez a hit és a népben nem? Mert akik hittel 

hallgatták a prófétákat, azokat ugyanaz a kegyelem segítette, hogy értsék a 

hallottakat. Bizony a mennyek országának misztériuma elfátyolozottan ott volt 

az Ószövetségben, és az idők teljességében feltárul az Újban. 

Nem szeretném, ha elkerülné figyelmeteket, testvérek, hogy atyáink mind ott 

voltak a felhő alatt, mind átkeltek a tengeren, és mind megkeresztelkedtek 

Mózesre, a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki ételt ették, 

ugyanazt a lelki italt itták. Ittak ugyanis a lelki sziklából, amely kísérte őket, és a 

szikla Krisztus volt.
2
 Misztériumban tehát ugyanaz az ételük és italuk, mint a 

miénk, de jelentés és nem megjelenés tekintetében ugyanaz, mert egy és 
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ugyanaz a Krisztus mutatkozott meg nekik a sziklában előképként, nekünk pedig 

testben. De nem mindannyiukban telt kedve Istennek.
1
  

Mert valamennyien ugyanazt a lelki ételt ették és ugyanazt a lelki italt itták, azaz 

valami lelki tartalmat jelentő ételt és italt, de nem mindannyiukban telt kedve 

Istennek. Mivel azt mondja: nem mindannyiukban, voltak akikben kedve telt, és 

jóllehet a misztériumok közösek voltak, a kegyelem, ami a misztériumok ereje, 

nem volt mindenkié. 

Mint ahogy most már, amikor az akkor fátyollal fedett hit feltárult, az Atyának 

és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében megkereszteltek számára közös az 

újjászületés fürdője,
2
 de maga a kegyelem, amelyet a szentségek hordoznak, 

amellyel Krisztus testének tagjai főjükkel együtt újjászülettek, nem ugyanaz 

mindenkiben. Mert az eretnekek is magukénak vallják ugyanazt a keresztséget 

és a hamis testvérek is a katolikus közösségben. Tehát itt is helyesen mondja: de 

nem mindannyiukban telt kedve Istennek. 

 

A zsidók zsinagógája és a keresztények Egyháza.  

Az ószövetségi előképek és megvalósulásuk. 

3. De sem akkor, sem most nem eredménytelen a szóló hangja: Figyeljetek, én 

népem, az én törvényemre. Ez a mondás az összes írásokban ismert, hogy nem 

azt mondja: Figyelj!, hanem: Figyeljetek! A nép ugyanis sokakból áll, és e 

sokaságnak többes számban mondja a folytatást: hajtsátok fületeket az én szám 

igéire. 

Amit előbb így mond: Figyeljetek, az a következő sorban: hajtsátok fületeket; és 

amit ott így mond: az én törvényemre, azt itt így mondja: az én szám igéire. 

Mert az figyel áhítattal Isten törvényére és az ő szája igéire, akinek a fülét 

odahajtja az alázat, és nem az, akinek a nyakát megmerevíti a gőg. Amit ugyanis 

beléöntenek, azt az alázatosság mélyedése befogadja, a daganat kiemelkedése 

visszaveti. Ezért mondja egy másik helyen: Hajtsd hozzám a füledet és fogadd 

be a megértés igéit.
3
 

Így tehát elég figyelmeztetést kapunk, hogy Ászáf megértésének e zsoltárát is 

(mert birtokos és nem alanyesetben mondja a megértését) odahajló füllel, azaz 

alázatos jámborsággal hallgassuk. 

Nem személy szerint Ászáf megértéséről van szó, ami a görög névelőből derül 

ki, azaz a megértés Isten népe gyülekezetének szól, amelytől nem 

idegenedhetünk el. Mert igaz, hogy a zsinagóga a zsidóké, az Egyház pedig a 

keresztényeké, mert a gyülekezetet inkább a jószágokról, a összehívást inkább 
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az emberekről szoktuk mondani, de őket is nevezik Egyháznak és mi talán még 

jogosabban mondhatjuk: Üdvözíts minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts egybe a 

nemzetekből, hogy vallomást tegyünk a te szent nevednek.
1
 

És nem kell méltatlankodnunk, sőt, igen nagy hálával tartozunk azért, hogy az ő 

kezes bárányai vagyunk, akiket előre látott, amikor mondta: Más juhaim vannak 

amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is ide kell vezetnem, hogy egy nyáj 

legyen és egy pásztor,
2
 tudniillik a pogányok hívő népét az Izraeliták hívő 

népével összekapcsolva, akikről korábban mondta: Én nem küldettem másokhoz, 

csak az Izrael házából elveszett juhokhoz.
3
 Mert összegyűjtik eléje az összes 

nemzetet és szétválasztja őket mint a pásztor a juhokat a kosoktól.
4
 

Tehát így hallgassuk, amit mond: Figyeljetek, én népem, az én törvényemre; 

hajtsátok fületeket az én szám igéire, mintha nem a zsidóknak, hanem inkább 

nekünk, vagy legalábbis nekünk is szólnának. 

Amikor ugyanis az Apostol azt mondta, hogy nem mindannyiukban telt kedve 

Istennek, és ezzel megmutatta, hogy voltak, akikben kedve telt, mindjárt 

hozzátette: ezért elvesztek a pusztában; ezután így folytatta: Ez mind előkép lett 

számunkra, hogy ne kívánjuk a rosszat, mint ahogy ők megkívánták. Ne legyünk 

bálványimádók, mint néhányan közülük, ahogy az Írás mondja: „Leült a nép 

enni, inni, aztán fölkelt játszani”. Ne is paráználkodjunk, mint némelyek 

közülük, ezért egyetlen nap huszonháromezren meghaltak. Ne is kísértsük  

Krisztust, ahogy néhányan kísértették, ezért kígyók pusztították el őket. Ne is 

zúgolódjatok, mint néhányan zúgolódtak, ezért lesújtott rájuk a pusztító angyal. 

Mindez előképként történt velük, a mi okulásunkra írták meg, akik a végső 

időkben élünk.
5
 Tehát inkább nekünk éneklik ezeket. 

Ezért ebben a zsoltárban többek között ezt mondja: Hogy ismerje meg a 

következő nemzedék, a fiak, akik ezután születnek és fölkelnek.  

Egyébként ha a kígyók pusztítása, a pusztító angyal csapása és az öldöklés 

előképek voltak, ahogy az Apostol nyilvánvalóan mondja, hiszen ezek mind 

megtörténtek – mert nem azt mondja, hogy előképként mondják, vagy előképül 

írták meg, hanem előképként történt velük – mennyivel nagyobb jámborsággal 

kell törekednünk elkerülni azokat a büntetéseket, amelyeknek ezek előképei 

voltak! 
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Kétségtelen ugyanis, hogy miként a jó dolgokban sokkal jobb az előképben 

jelzett dolog, mint az előkép, úgy a rossz dolgokban is sokkal rosszabb, amit az 

előképek jeleznek, pedig maguk a jelző előképek is nagyon rosszak. 

Amint az ígéret földje, ahová azt a népet bevezették, semmi a mennyek 

országához mérten, ahová a keresztény népet vezetik, úgy azok a büntetések is, 

amelyek előképként történtek, bár kegyetlenek voltak, semmiségek azokhoz a 

büntetésekhez képest, amelyeket előre jeleznek. 

Amiket az Apostol előképnek mond, azokat ez a zsoltár, amennyire láthatjuk, 

parabolának és problémának nevezi, mert nem az a céljuk, ami történt, hanem 

azok a dolgok, amelyekre értelmes összevetéssel irányulnak.  

Figyeljünk tehát, Isten népe, az ő törvényére, és hajtsuk fülünket az ő szájának 

igéire.  

 

Az igazság kenyerét fáradsággal kell kitermelni az isteni könyvekből 

4. [2. v.] Megnyitom a számat példabeszédekben, elmondom az ősi idők 

problémáit. – Hogy honnan kezdi, az eléggé látszik a folytatásból. Mert nem 

attól fogva mondja el a történteket, amikor lett az ég és a föld, vagy amióta az 

első emberben megteremtetett az emberi nem; hanem azzal kezdi, hogy a nép 

gyülekezetét kivezették Egyiptomból, és a megértés Ászáfhoz tartozik, ami 

annyit jelent, mint gyülekezet. 

De legalább aki mondta: Megnyitom a számat példabeszédekben, méltatna 

minket arra, hogy megnyitja értelmünket azokra! Ha ugyanis, ahogyan 

megnyitotta a száját példabeszédekben, ugyanúgy megnyitná a példabeszédeket 

is, és ahogy elmondja a problémákat, elmondaná a megoldásokat is, nem 

izzadnánk itt. Most pedig, hogy minden úgy le van fedve és el van zárva, hogy 

ha az ő segítségével hozzá is jutunk valami üdvös táplálékhoz, arcunk 

verítékével esszük a kenyeret;
1
 és az ősi határozat büntetését nem csak a test, 

hanem a szív vesződségével is viseljük. 

Mondja tehát és halljuk a példabeszédeket és problémákat. 

 

Isten angyalt és embert használ fel arra, hogy közölje magát 

5. [3. v.] Mi mindent hallottunk és megismertünk, és atyáink elbeszéltek nekünk. 

– Eddig az Úr beszélt. Mert ki más szavai lennének: Figyeljetek, én népem, az 

én törvényemre? 

Mi történt, hogy most hitelen az ember kezd beszélni? Mert ezek már az ember 

szavai: Mi mindent hallottunk és megismertünk, és atyáink elbeszéltek nekünk.  

                                         
1Vö. Ter 3,19. 
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Ugyanis már az ember szolgálatából megszólaló Isten – ahogy az Apostol 

mondja: Vagy tapasztalatot akartok szerezni arról, aki bennem beszél, 

Krisztusról?
1
 – úgy akarta, hogy az ő nevében hangozzanak el szavak, és a 

szavait megszólaltató embert meg ne vessék, mint embert. Ilyenek Isten 

beszédei, amelyekre testi érzékeink által indít. 

A teremtményt a Teremtő láthatatlan hatással mozgatja, az ő mivolta nem 

változik át valamilyen testben és időben létező lénnyé, hogy a testben és időben 

létezőkkel, akár a szemeknek, akár a füleknek szóló jelekkel tudassa akaratát, 

már amennyire az emberek képesek felfogni azt. 

Ha ugyanis egy angyal eszközként tudja használni az étert, a levegőt, a felhőt, a 

tüzet és bármi más testi létezőt; az ember pedig arcával, nyelvével, kezével, 

tollal, betűkkel és sok más jellel képes közölni elméjének titkait; és végül mint 

ember embereket tud hírnökül küldeni és mondja egy másiknak: Menj, és 

elmegy, jöjj ide, és odamegy, és a szolgájának tedd ezt és megteszi;
2
 mennyivel 

inkább és nagyobb hatalommal használ fel Isten, akinek mint Úrnak mindenek 

alá vannak vetve, angyalokat vagy embereket, hogy hirdessék, ami neki tetszik! 

Tehát, jóllehet most már az ember mondja: Mi mindent hallottunk és 

megismertünk, és atyáink elbeszéltek nekünk, mégis mint Isten szavait és nem 

mint emberi meséket kell hallgatnunk. Ezért bocsátotta előre: Figyeljetek, én 

népem, az én törvényemre; hajtsátok fületeket az én szám igéire. Megnyitom a 

számat példabeszédekben, elmondom az ősi idők problémáit.  

Tehát mi mindent hallottunk és megismertünk, és atyáink elbeszéltek nekünk. 

Úgy hallottuk és megismertük, ahogyan Halljad leányom és lássad.
3
 Az 

Ószövetségben ugyanis azokat hallják, amiket megismerünk az Újszövetségben: 

hallják, amikor jövendölik, megismerik, amikor beteljesednek. Ahol teljesednek 

az ígéretek és nem csalják meg a hallást. Atyáink is, Mózes és a próféták is 

elmondták nekünk. 

6. [4. v.] Nincsenek elrejtve a fiaik elől, a következő nemzedék elől. – Ez a mi 

nemzedékünk, amelyben ajándékba kaptuk az újjászületést. 

Hirdetik az Úr dicséretét és erejét, és csodáit, melyeket művelt. – A szavak 

összefüggése: és atyáink elbeszélték nekünk, hirdetvén az Úr dicséretét. 

Dicsérik az Urat, hogy szeressük; szerethetünk-e valamit üdvösebben? 
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A régi törvény rendeltetése 

7. [5. v.] Szövetséget kötött Jákobban, és törvényt adott Izraelben.– Ez a kezdet, 

amelyről korábban mondta: elmondom az ősi idők problémáit. Tehát a kezdet az 

Ószövetség, a vég az Újszövetség. 

A Törvényben ugyanis a félelem uralkodott: és a bölcsesség kezdete az Úr 

félelme.
1
 A Törvény vége pedig Krisztus minden hívő megigazulására, kinek 

ajándékából a szeretet kiáradt a szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által,
2
 és a 

tökéletes szeretet elűzi a félelmet,
3
 mert a megigazulás most a Törvény nélkül 

nyilvánult meg.
4
 Mivel azonban a Törvény és a próféták tanúskodnak mellette, 

ezért Szövetséget támasztott Jákobban, és törvényt tett le Izraelben. 

Mert azt a sátrat is, amelyet oly nagy gonddal és jelentőséggel állítottak, a 

Szövetség Sátrának nevezik,
5
 amelyben függöny volt a Törvény szekrénye előtt, 

mint ahogy fátyol volt a Törvény szolgájának arca előtt, mert abban a 

rendelkezésben példabeszédek és problémák voltak. Mert mindaz, amit 

jövendöltek és megtörtént, elfátyolozott jelentést hordozott, és nem 

szemlélhették fedetlenül. 

Amikor pedig átmégy Krisztushoz – mondja az Apostol – elvétetik a fátyol.
6
 

Mert Istennek minden ígérete Őbenne Igen, Amen.
7
 Aki tehát Krisztushoz 

ragaszkodik, minden jónak birtokában van, még ha a Törvény betűjében nem is 

érti. 

Szövetséget támasztott Jákobban, és törvényt tett le Izraelben.
8
 – A maga 

módján ismétel, mert a Szövetséget támasztott-nak megfelel a törvényt tett le, és 

a Jákobban ugyanaz, mint az Izraelben. Ahogyan ez a két név egy és ugyanazon 

ember neve, úgy a Törvény és a Szövetség ugyannak a dolognak a két neve. 

Valami különbség mégis van – mondhatja valaki – a támasztott és a tett le 

között. Úgy bizony, mint ahogy különbség van Jákob és Izrael között. Nem 

mintha két ember lenne, hanem ezt a két nevet ugyanaz az ember kapta 

különböző helyzetekben; Jákob a sarokfogás miatt, mert fogta születő 

testvérének a sarkát, Izrael pedig Isten látása miatt.
9
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Ugyanígy más a támasztott és más a letett. Mert – úgy gondolom – azért 

mondja, hogy Szövetséget támasztott, mert valamit fölélesztett általa. A Törvény 

nélkül ugyanis – mondja az Apostol – a bűn halott. Én valamikor Törvény nélkül 

éltem, amikor pedig eljött a parancs, a bűn föléledt, én pedig meghaltam.
1
 Amit 

a Szövetség, azaz a Törvény fölélesztett azzal, hogy a lappangót nyilvánvalóvá 

tette, ahogy kicsit később mondja: A bűn, hogy bűnnek nyilvánuljon a jó által 

okozta halálomat.
2
 

A Törvényt pedig letette mintegy igaként a bűnösökre, ezért mondja: A Törvényt 

nem az igazaknak hozták.
3
 

Tehát szövetség, amennyiben valamint bizonyít, és Törvény amennyiben 

parancsol, pedig ez a kettő ugyanaz a valóság.  

Ahogyan Krisztus kő: de a hívőknek szegletkő,
4
 a nemhívőknek pedig a botlás 

köve és a botrány sziklája, úgy a Törvény Szövetsége azoknak, akik nem a 

Törvény szerint élnek a Törvénnyel. A Szövetség büntetéssel fenyegeti a 

bűnösöket; azoknak pedig, akik törvényesen élnek vele, a Szövetség mutatja, 

kihez kell menekülnie szabadulásért a bűnösöknek. 

Mert az ő kegyelmében van Isten megigazulása, amelyről tanúskodnak a 

Törvény és a próféták,
5
 és amellyel megigazul a gonosz; amelyet egyesek nem 

ismernek, és a magukéval próbálják behelyettesíteni, nem vetve alá magukat az 

Istentől származó megigazulásnak.
6
 

 

Az Ó és Új szövetség népe. A Törvény és a hit. 

8. [5–8. v.] Amit csak megparancsolt atyáinknak, 

hogy ismertessék meg a fiaikkal,  

6hogy ismerje meg a következő nemzedék, 

a fiak, akik ezután születnek és föltámadnak.  

És mondják el a fiaiknak, 

7hogy Istenbe vessék reményüket,  

és el ne felejtsék Isten műveit, 

és az Ő parancsait tartsák meg. 

8Ne legyenek, mint az ő atyáik, 

gonosz és elkeserítő nemzedék; 

nemzedék, mely nem szilárdította meg a szívét 

és a lelke nem volt hűséges Istenhez. 
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E szavak két népről szólnak: egyik a régi, a másik az új Szövetséghez tartozik. 

Mert amit mond: amit csak megparancsolt atyáinknak, hogy ismertessék meg a 

fiaikkal, azt jelenti, hogy megkapták a parancsokat, hogy ismertessék meg a 

fiaikkal, de nem ismerték meg és nem is tették meg; azért kapták, hogy ismerje 

meg a következő nemzedék, amit az nem ismert meg. A fiak, akik ezután 

születnek és föltámadnak. Mert akik megszülettek, nem támadtak föl, mert a 

szívük nem a magasban, hanem inkább a földön volt. Mert Krisztussal támadunk 

föl, ezért mondja: Ha föltámadtatok Krisztussal, az odafönt valókat ízleljétek.
1
 

És mondják el a fiaiknak, hogy Istenbe vessék reményüket. Így ugyanis nem a 

saját igazságukat akarják állítani igaz emberként, hanem feltárják Isten előtt 

utaikat, és Őbenne remélnek, hogy ő cselekedjen.
2
 

És el ne felejtsék Isten műveit, tudniillik saját tetteiket magasztalva és 

hánytorgatva, mintha maguk tették volna, hiszen Isten maga tevékenykedik 

azokban, akik a jót teszik, az akaratot és cselekvést is tetszésének megfelelően.
3
 

És az Ő parancsait kutassák. – Ha már megtanulták, hogyan kutathatják tovább? 

Amit csak megparancsolt atyáinknak – mondja –, hogy ismertessék meg a 

fiaikkal, hogy ismerje meg a következő nemzedék. 

Mit ismerjen meg? – A parancsolatokat, amelyeket parancsolt. 

Tehát hogyan kutathatják még, ha nem úgy, hogy Istenbe vetik reményüket és 

vizsgálják az ő parancsolatait, hogy az ő segítségével teljesíthessék azokat? 

Ne legyenek, mint az ő atyáik, gonosz és keserítő nemzedék; a nemzedék, mely 

nem irányította a szívét, és mindjárt megmondja, hogyan: és a lelke nem volt 

hűséges Istenhez, azaz nem volt hite, amely kéri azt, amit a Törvény parancsol.  

Amikor ugyanis Isten tevékeny Lelkével együttműködik az emberi lélek, 

teljesedik az, amit Isten parancsol; és ez csak akkor történik, ha hisz abban, aki 

megigazulttá teszi a gonoszt.
4
 

Ez a hit nem élt a gonosz és keserítő nemzedékben, ezért mondja róla: és a lelke 

nem volt hűséges Istenhez. Ezt nagyon kifejezően mondja Isten kegyelmének 

jelzésére, amely nem csak a bűnök bocsánatát hozza létre, hanem az ember 

lelkét is együttműködővé teszi a jótettekben, mintha ezt mondaná: Nem hitt 

Istennek a lelke. 

Az Istenben hívő lélek azt jelenti, hogy a lélek hiszi, hogy Isten nélkül nem, 

hanem csak Istennel tud igaz tetteket végrehajtani. Ezt jelenti Istenben hinni, 
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ami több, mint hinni Istennek. Ugyanis többnyire hinnünk kell bárki embernek, 

de nem kell benne hinnünk. 

Hinni Istenben azt jelenti, hogy hittel ragaszkodunk a jó megtételére a jókat 

művelő Istenhez; mert nálam nélkül semmit sem tehettek.
1
 És mi többet 

mondhatott volna az Apostol, mint ezt: Aki pedig az Úrhoz ragaszkodik egy 

lélek vele. 

Egyébként az a Törvény bizonyság, amely alapján elítélik, és nem feloldozzák a 

bűnöst. A betű ugyanis fenyegető és rábizonyítja a bűnt a törvényszegőkre, nem 

segítő Lélek, aki megszabadítja és megigazulttá teszi a bűnösöket. 

Tehát az a nemzedék, amelynek példájától óvakodni kell, azért gonosz és 

keserítő, mert a lelke nem volt hűséges Istenhez. Mert ha el is hitt valamit 

Istennek, nem hitt Istenben; nem hitből ragaszkodott Istenhez, hogy gyógyulást 

nyerve Istentől jól együttműködött volna a benne tevékenykedő Istennel. 

 

A keresztény nép a zsidó nép elé került 

9. [9. v.] Ezután: Efraim fiai, akik megfeszítették az íjat és ellőtték, meghátráltak 

a háború napján. – Törekedve a törvényből eredő megigazulásra, nem jutottak 

el a törvény teljesítésére.
2
 

Miért? – Mert nem hitből, mert olyan nemzedék voltak, amelynek lelke nem volt 

hűséges Istenhez, hanem a tettekből akarta; mert nem úgy irányította a szívét – 

ahogyan megfeszítette az íjat és ellőtte a nyilat (ami kívülről látszik, mint a 

Törvény cselekedetei) –, amelyben az igaz a hitből él,
3
 abból a hitből, amely a 

szeretet által tevékeny,
4
 amely ragaszkodik Istenhez, aki az emberben műveli az 

akarást és a cselekvést is tetszése szerint.
5
 

Mert mi más megfeszíteni az íjat és ellőni és meghátrálni a háború napján, mint 

figyelni és ígérgetni a hallgatás napján és elpártolni a kísértés napján; mintegy 

gyakorlatozni a fegyverekkel, de a csata órájában nem akarni harcolni?  

Helyesen mondta, hogy megfeszíteni az íjat és ellőni, holott úgy tűnik, azt kellett 

volna mondania, hogy megfeszítve az íjat és ellőve a nyilakat, mert nem az íjat 

lövik ki, hanem valami mást az íjról. 

Ez vagy olyan kifejezésmód, mint amelyről fentebb szóltunk, ahol ezt mondta: 

Szövetséget támasztott, holott valamit támasztott a Szövetséggel. Így itt is 

ellőtték az íjat, mert valamit kilőttek az íjról; vagy homályos a szórend egy szó 
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elhagyása miatt, ami hallgatólagosan hozzáértendő, úgyhogy Efraim fiai, akik 

megfeszítették az íjat és ellőtték, hozzáértendő a nyilakat, meghátráltak a 

háború napján. 

A teljes mondat ez lenne: megfeszítették az íjat és ellőtték a nyilakat, mert ha ezt 

mondaná: megfeszítették és ellőtték a nyilakat nem értenénk a nyilak 

megfeszítését, hanem hozzá kellene értenünk az íjakat, bár nem mondta. 

Néhány görög kódexben az áll, hogy megfeszítették és ellőtték íjakkal, amihez 

kétségtelenül hozzáértjük a nyilakat. 

Az pedig, hogy Efraim fiain azt az egész keserítő nemzedéket érti, a rész az 

egész helyett alakzat. És talán azért választotta éppen ezt a részt az egész nép 

jelzésére, mert leginkább belőle remélt valami jót. Mert attól születtek, akit 

Jákob mint unokáját, akit apja, mint fiatalabbat, balkéz felől állított, jobbkezével 

áldott meg, és ezzel a titokzatos áldással az idősebb elé helyezte;
1
 úgy, hogy 

ezen a helyen kiderül, hogy nem az idősebb törzse kapja az áldást, mi pedig 

megértjük, hogy Jákob pátriárka szavaiban akkor is egészen más dolog előképe 

jelent meg, mint amit a test okossága várt. 

Előképként ugyanis azt jelezte, hogy utolsók lesznek, akik elsők voltak, és elsők 

lesznek, akik utolsók voltak
2
 az Üdvözítő eljövetele által, akiről (János) ezt 

mondta: Aki utánam jön előbb volt, mint én.
3
 

Így került idősebb testvére elé az igaz Ábel;
4
 így Izmael elé Izsák;

5
 így 

ikertestvére, Ézsau elé, pedig ez előbb született, Jákob;
6
 így Fáresz is 

ikertestvére elé, aki a szülés közben elsőként nyújtotta ki a kezét, aztán 

másodiknak született meg;
7
 így került Dávid idősebb testvérei elé.

8
 

S ahogyan mindezek és a hozzájuk hasonlók nem csak szóban, hanem 

tényekben is példázattá lettek, úgy került a zsidók népe elé a keresztény nép, 

melynek megváltására, mint egykor Ábelt Káin, Krisztust a zsidók ölték meg.
9
 

Ezt jelezte előre az is, hogy Jákob, keresztbe téve karjait, jobbkarjával áldotta 

meg a balról álló Efraimot, és ezzel a jobb felől álló Manassze elé helyezte, akit 

baljával érintett. Mert Efraim test szerinti fiai, akik megfeszítették és ellőtték az 

íjat, meghátráltak a háború napján.  
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A büntetéstől való félelemről és az igazságosság öröméről.  

Isten Lelke változtatja meg az emberi szívet. 

10. [10. v.] Hogy mit jelent a Meghátráltak a háború napján, a folytatásban 

mondja el, amikor egészen nyíltan mondja: Nem tartották meg Isten szövetségét, 

és nem akartak az Ő törvényében járni. 

Íme, mit jelent ez: Meghátráltak a háború napján; nem tartották meg Isten 

szövetségét. – Amikor megfeszítették az íjat és ellőtték, nagyon készségesen 

ígéretet is tettek: Amit csak mondott nekünk a mi Urunk, Istenünk, megtesszük és 

meghallgatjuk.
1
  

Meghátráltak a háború napján, mert az engedelmesség ígéretét nem az 

odahallgatás, hanem a kísértés teszi próbára. Akinek pedig Istenben hívő lelke 

van, az hűségesnek tartja Istent, aki nem hagy erőtökön felül megkísérteni, 

hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok 

és meg ne hátráljatok a háború napján.
2
 Aki pedig önmagában dicsekszik, nem 

Istenben,
3
 bármennyire henceg erejének fitogtatásával, megfeszítve és ellőve az 

íjat, meghátrál a háború napján. Mivel ugyanis nem volt hűséges a lelke 

Istenhez, nincs vele Isten Lelke sem, és amint írva van: mert nem hitt, nem 

kapnak oltalmat!
4
 

Amikor pedig ezt mondja: Nem tartották meg Isten szövetségét, hozzáfűzi: és 

nem akartak az Ő törvényében járni, ami az előző sor megismétlése, mert itt 

törvénynek mondja azt, amit az előző sorban szövetségnek mondott, és a nem 

tartották meg megismétlődik a nem akartak járni szavakban. 

Mivel azonban rövidebben is lehetett volna mondani így: És nem jártak az ő 

Törvényében, úgy látom, valamit keresnünk kell, miért mondta a nem jártak 

helyett azt, hogy nem akartak járni. 

Elgondolható volna, hogy a tettek törvénye elegendő a megigazuláshoz, ha a 

parancsolt dolgokat látszatra megteszik azok, akik jobban szeretnék, ha nem 

parancsolták volna azokat, amiket nem szívből tesznek, mégis megteszik, és 

ezáltal látszólag Isten Törvényében járnak, de igazában nem akarják, mert nem 

szívből teszik.  

Szívből pedig lehetetlen a büntetéstől való félelemből és nem az igazság 

szeretetéből cselekedni. Mert ami a külső cselekvést illeti, nem lop sem az, aki a 

büntetéstől fél, sem az aki szereti a igazságosságot, ezért kezükre nézve 

egyformák, a szívük azonban különböző; a tettük egyforma, de az akaratuk más. 
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Ezért így jellemzi őket: nemzedék, mely nem tette egyenessé a szívét. Nem azt 

mondja, hogy a tetteit, hanem a szívét. 

Ha a szív irányítva van, akkor egyenesek a tettek, ha pedig a szív nem irányított, 

a tettek akkor sem egyenesek, ha egyenesnek látszanak. és hogy miért nem 

irányította szívét a gonosz nemzedék, eléggé feltárja, amikor mondja: és a lelke 

nem volt hűséges Istenhez. 

Isten ugyanis egyenes, ezért az egyeneshez, mint változhatatlan regulához 

ragaszkodva egyenessé válhat az ember egyébként gonosz szíve. De hogy a 

szíve Istennel legyen és ezáltal egyenes lehessen, hozzá kell menni, nem lábbal, 

hanem hittel. 

Ezért mondja a zsidókhoz írt levélben is arról a gonosz és keserítő nemzedékről: 

nem vált hasznukra a tanítás, mert nem csatlakoztak azokhoz, akik hittel 

hallgatták.
1
 

Tehát az egyenes szívben élő akaratot az Úr készíti elő a hittel, amellyel az 

egyenes Istenhez járulnak, hogy egyenes legyen a szív. Ezt a hitet Isten 

megelőző és hívó irgalmassága az engedelmesség által ébreszti, és Istenhez 

kezdi igazítani a szívet, hogy irányítást kapjon; és minél inkább irányítják, annál 

inkább látja, amit addig nem látott, és inkább lesz képessé arra, amire addig 

képtelen volt. 

Ezt nem tette Simon (mágus), akinek Péter apostol mondta: Semmi részed 

benne, és semmi közöd hozzá, mert a szíved nem egyenes Isten előtt.
2
 Ezzel 

megmutatta, hogy Isten nélkül nem lehetünk egyenesek, hogy az emberek ne a 

törvény alatt félelemmel, hanem a törvényben mint fiak, szívesen járjanak, 

amelyben azok nem akartak járni és alatta vétkesek maradtak. 

Ezt az akaratot nem a félelem, hanem a szeretet birtokolja, amely kiáradt a hívők 

szívébe a Szentlélek által.
3
 Akiknek ezt mondja: Kegyelemből részesültetek a 

megváltásban, a hit által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten 

ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék. Az ő 

alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket az Isten 

előre elrendelte, hogy bennük éljünk.
4
 Nem úgy, mint ők, akik nem akartak az ő 

Törvényében járni, mert nem hittek benne, és saját útjukat sem tárták föl Előtte, 

és nem reméltek Benne, hogy ő cselekedjen. 
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Isten és az ember atyasága 

11. [11–12. v.] Megfeledkeztek az Ő tetteiről és az Ő csodáiról, melyeket 

mutatott nekik, az atyáik szeme láttára tett csodákat. – Nem mellőzendő kérdés, 

hogy ez mi. Ezekről az atyákról kevéssel előbb mondta, hogy gonosz és keserítő 

nemzedék volt.  

Ne legyenek, mint az ő atyáik, gonosz és keserítő nemzedék; a nemzedék, mely 

nem tette egyenessé a szívét,
1
 és a többi, amit erről a nemzedékről mond, 

amelynek utánzásától óvja a következő nemzedéket, hogy Istenbe vessék 

reményüket, és el ne felejtsék Isten műveit, és az Ő parancsait kutassák,
2
 akikről 

már láthatóan eleget mondtunk. 

Mit akar tehát mondani azzal, hogy erről a gonosz nemzedékről elmondja, 

hogyan feledkeztek meg Isten jótéteményeiről, és a csodatetteiről, amelyeket 

mutatott nekik, amit hozzátett és mondja: Atyáik szeme láttára tett csodákat. 

Kik ezek az atyák, hiszen akiknek azt kívánja, hogy ne legyenek hasonló 

utódok, szintén atyák? Ha azokra gondolnánk, akiktől ezek születtek, például 

Ábrahámra, Izsákra és Jákobra, ezek már réges-régen elaludtak, amikor Isten a 

csodákat mutatta Egyiptomban. 

Mert ez következik: Egyiptom földjén, Tánnisz mezején, ahol Isten atyáik szeme 

láttára művelte a csodákat. 

Vagy talán lélekben jelen voltak, mert az Úr ezt mondja róluk az 

evangéliumban: Mert mindenki neki él?
3
 

Vagy helyesebb atyáknak tekinteni Mózest és Áront, és azokat a véneket, 

akikről az Írás azt mondja, hogy megkapták ugyanazt a lelket, mint Mózes, hogy 

támogathassák őt a nép kormányzásában és elviselésében?
4
 Miért ne 

nevezhetnénk őket atyáknak? Nem úgy, ahogy Isten az egyetlen Atya, aki 

Lelkével újjáteremti azokat, akiket fiaivá tesz az örök örökségre, hanem 

megtiszteltetésül, életkoruk és jámborságuk miatt, ahogy az öreg Pál mondja: 

Ezeket nem azért írom, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint kedves 

gyermekeimet, intelek;
5
 holott jól tudta, hogy Úr ezt mondta: Ne hívjanak titeket 

atyának a földön, mert egy a ti atyátok, Isten.
6
  

Ezt nem azért mondta, hogy a szokásos nyelvből törölje ezt a megtisztelő szót, 

hanem azért, hogy a kegyelmet, amelyből újjászületünk az örök életre, ne egy 
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ember természetének, hatalmának vagy életszentségének tulajdonítsuk. Ezért, 

amikor Pál azt mondja: én nemzettelek titeket, eléje mondta: Krisztusban és az 

evangélium által;
1
 nehogy neki tulajdonítsák azt, ami Istené. 

 

Az izraeliták példája istenfélelemre tanít 

12. Tehát az a gonosz és elkeserítő nemzedék megfeledkezett az Ő tetteiről, és az 

Ő csodáiról, melyeket mutatott nékik, az atyáik szeme láttára tett csodákat, 

Egyiptom földjén, Tánnisz mezején. 

És most kezdi ezeket a csodákat felidézve elsorolni. Ha ezek példázatok és 

problémák, akkor bizony valamihez viszonyítanunk kell őket, és nem 

fordíthatjuk el a szemünket arról, amit ez a zsoltár meg akart mutatni, ami a 

mondottak gyümölcse, és amiért figyelmeztetést kaptunk, hogy nagyon 

figyelmesen hallgassuk, mivel Isten mondja: Figyeljetek, én népem, az én 

törvényemre; hajtsátok fületeket az én szám igéire;
2
 hogy Istenbe vessük 

reményünket, és el ne felejtsük Isten műveit, és az Ő parancsait kutassuk; ne 

legyünk, mint azok az atyák, gonosz és elkeserítő nemzedék; a nemzedék, mely 

nem tette egyenessé a szívét és a lelke nem volt hűséges Istenhez. 

Tehát mindent ehhez kell viszonyítanunk, ezért bármit jelentenek előképszerű 

cselekményként, az lelkileg megtörténhet az emberben mint Isten kegyelme, ha 

jók, vagy Isten ítéletei, ha rosszak; mint ahogy azok a jók megtörténtek az 

Izraelitákkal, vagy a rosszak velük is, ellenségeikkel is. 

Ha ezekről nem feledkezünk el, hanem Istenbe helyezzük reményünket, és nem 

leszünk hálátlanok kegyelme iránt, és félni fogjuk Őt, nem szolgai félelemmel, 

ami csak a testi fenyítéstől riad vissza, hanem a századok századain át 

megmaradó tiszta félelemmel,
3
 amely félelem nagy büntetésnek tekinti az 

igazságosság fényétől való megfosztást, nem leszünk gonosz és keserítő 

nemzedék, mint azok az atyák. 

Egyiptom földje tehát evilág előképének tekintendő. Tánnisz mezeje az alázatos 

parancs alföldje, mert Tannis annyit jelent, mint 'alázatos parancs'. Tehát ebben 

a világban fogadjuk el az alázatosság parancsát, hogy a másik világban részünk 

lehessen a felmagasztalásban, amelyet Az ígért, aki miattunk lett alázatossá. 

 

A keresztség szentsége és a Szentlélek ajándékai 

13. [13–16. v.] Mert aki megnyitotta a tengert és átvezette őket, mintegy 

tömlőben megállította a vizeket, hogy a habok úgy álljanak mintha befalazták 

volna őket. – Ő a kegyelme által meg tudja állítani a testi vágyak folyamát és 
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hullámzását, ha ellene mondunk ennek a világnak, hogy minden bűnünket mint 

ellenségeket eltörölve, a hívő nép át tudjon kelni a keresztség szentségén. 

Aki vezette őket a felhőben nappal, és egész éjszaka tűz világosságában, lelkileg 

is tudja vezérelni az utakat, ha hozzá kiált a hit: Utaimat vezéreld a te igéd 

szerint.
1
 Erről másutt ezt mondja: Mert ő teszi egyenessé a futásodat, és utaidat 

békességben vezérli
2
 a mi Urunk Jézus Krisztus által, akinek misztériuma ebben 

a világban, mint nappal, testben mutatkozott meg a felhőben; az ítéletkor pedig, 

mint éjszakai rettegésben, mert akkor a világ úgy fellobban, mint a tűz, és az 

igazaknak világítani fog, a gonoszokat pedig megégeti. 

Aki megrepesztette a sziklát a pusztában, 

és mint nagy mélységben, bőségesen megitatta őket. 

És patakot fakasztott a sziklából, és mint folyamot zúdította alá a vizeket – 

érthetjük úgy, hogy a hitre szomjazónak a Szentlélek ajándékát, amit ez a 

történet jelzett, a követő lelki sziklából árasztja,
3
 ami nem más, mint Krisztus, 

aki ott állt és kiáltotta: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, és: Aki 

abból a vízből iszik, amelyet én adok, annak bensőjéből élő víz folyói fognak 

folyni. Ezt pedig – ahogy az evangéliumban olvassuk – a Lélekről mondta, akit 

később nyertek el a benne hívők.
4
 Akihez mint Mózes botja jött a szenvedés fája, 

hogy a hívőkre áradhasson a kegyelem. 

14. [17. v.] És mégis, mint gonosz és keserítő nemzedék
5
 tovább vétkeztek 

ellene, azaz nem hittek. Mert ez az a bűn, amelyért vádolja a Lélek a világot, 

ahogyan az Úr mondja: A bűnről, mert nem hittek bennem.
6
 

És keserítették a Fölségest a szárazságban, amit más kódexek úgy mondanak, 

hogy a vizetlen helyen, ami a görögben kifejezőbb, de nem mást jelent, mint 

száraz helyet.  

De vajon a puszta szárazságában, vagy inkább a magukéban? Mert jóllehet ittak 

a sziklából, nem a gyomruk, hanem az elméjük volt száraz, az igazságosság 

minden zöld hajtása nélkül. Ebben a szárazságban még nagyobb hittel kellett 

volna érteniük Istent, hogy aki kielégítette a torkukat, adjon jóságot 

erkölcseiknek is. Mert a hívő lélek Hozzá kiált: A szemeim lássanak 

méltányosságot.
7
 

                                         
1Zsolt 118,133. 
2Péld 4,27. 
3Vö. 1Kor 10,4. 
4Jn 7 37–39. 
5Zsolt 77,8. 
6Jn 16,9. 
7Zsolt 16,2. 



 412 

Hinnünk kell Istennek és nem szabad kísértenünk őt 

15. [18–20. v.] És kísértették Istent a szívükben, hogy eledelt kérjenek a 

lelküknek. – Más dolog hittel kérni és más kísértve kérni. 

Ez következik: 

És kísértették Istent a szívükben, eledelt kérve a lelküknek; és becsmérelték 

Istent és mondták: „Vajon képes-e asztalt készíteni Isten a pusztában? Mert 

megütötte a sziklát és vizek folytak, és patakok áradtak. Vajon tud-e kenyeret is 

adni, vagy asztalt teríteni az ő népének?” – Tehát hitetlenül kértek eledelt a 

lelküknek. 

Jakab Apostol nem így tanítja a lelki táplálék kérését, hanem int, hogy hittel 

kérjék, ne kísértve és becsmérelve Istent: Ha valaki közületek bölcsességre 

szorul, kérje Istentől, aki bőségesen ad mindenkinek, anélkül, hogy a szemére 

vetné, és meg is kapja, csak hittel kérje, egy csöppet sem kételkedve.
1
 Ez a hit 

nem volt meg abban a nemzedékben, amely nem tette egyenessé a szívét és a 

lelke nem volt hűséges Istenhez. 

 

16. [21. v.] Emiatt meghallotta az Úr és késleltetett, és tűz gyulladt Jákobban és 

harag szállt Izraelre. – Megmagyarázta, hogy mi a tűz, mert a haragot nevezte 

tűznek, bár sokakat szó szerint is megégette a tűz. 

De mit jelent az, hogy meghallotta az Úr és késleltetett? – Vajon késleltette az 

ígéret földjére való bevonulásukat, ahová vezette őket, ami néhány napon belül 

megtörténhetett volna, de a bűneik miatt a pusztában kellett senyvedniük, ahol el 

is vesztek negyven év alatt? 

Ha így van, akkor késleltette a népet, nem csak azokat, akik kísértve 

becsmérelték Istent, hiszen valamennyien elvesztek a pusztában, és a fiaik 

mentek be az ígéret földjére. 

Vagy késleltette a büntetést, hogy előbb kielégítse a hitetlen kívánságot is, 

nehogy azt gondolják, hogy azért haragszik, mert nem tudta teljesíteni azt, amit 

kísértve és becsmérelve kértek tőle? 

Meghallotta tehát és késleltette a büntetést, és miután megtette, amiről azt 

gondolták, hogy nem tudja megtenni, haragra gyulladt Izrael ellen. 

 

Az angyalok kenyere a vándorok étele lett 

17. [22–31. v.] Miután mindkettőt röviden bejelentette, hozzáfog a részletes 

elbeszéléshez. 

                                         
1Jak 1,5–6. 
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Mert nem hittek Istenben, és nem reméltek az Ő szabadításában. – Miután 

ugyanis elmondta, hogy miért gyulladt tűz Jákobban és szállt harag Izraelre, 

azaz mivel nem hittek Istenben, és nem reméltek az Ő szabadításában, mindjárt 

hozzáfűzi, hogy milyen nyilvánvaló jótéteményekért voltak hálátlanok: 

És parancsolt felülről a felhőknek,  

és megnyitotta az ég ajtóit; 

és mannát hullatott nekik, hogy egyenek,  

és az ég kenyerét adta nekik: 

angyalok kenyerét ette az ember;  

bőségesen küldött nekik eledelt. 

Föltámasztotta a déli szelet az égen,  

és elhozta hatalmával az afrikai szelet; 

és a húst, mint a port, úgy hullatta rájuk,  

és mint a tenger fövenyét a tollas madarakat: 

és leestek a táboruk közepén, sátraik körül. 

És ettek és jóllaktak nagyon,  

és elvette tőlük éhségüket. 

Kívánságuk nem maradt teljesületlen. 

Íme, ezért késleltetett.  

De halljuk csak, mit késleltetett: 

Az eledel még a szájukban volt, 

és Isten haragja szállott rájuk. 

Íme, mit késleltetett. Mert előbb késleltetett, aztán tűz gyulladt Jákobban és 

harag száll Izraelre. 

Tehát késleltetett, hogy előbb megtegye, amiről nem hitték, hogy meg tudja 

tenni, aztán rájuk hozta, amit el kellett szenvedniük. Mert ha az Úrba vetették 

volna reményüket, nem csak a testük, hanem lelkük kívánsága is teljesült volna. 

Aki ugyanis parancsolt felülről a felhőknek, és megnyitotta az ég ajtóit; és 

mannát hullatott nekik, hogy egyenek, és az ég kenyerét adta nekik: angyalok 

kenyerét ette az ember; bőségesen küldött nekik eledelt, hogy jóllakassa a 

hitetleneket, nem gyenge ahhoz, hogy a hívőknek adja az igazi mennyei 

kenyeret, amelyet a manna jelzett; aki valóban az angyalok eledele, akiket, mert 

halhatatlanok, Isten Igéje halhatatlanul táplál, aki, hogy ehesse az ember, testté 

lett és közöttünk lakozott.
1
 

Ő ugyanis az evangéliumi felhők által az egész földkerekségre hull, és mintegy 

égi ajtókat megnyitva a prédikálók szívét, nem a zúgolódó és kísértő 

zsinagógának, hanem a benne hívő és reményét belé vető Egyháznak hirdetik őt.  

                                         
1Vö. l0,1.14. 



 414 

Aki föltámasztotta a déli szelet az égen, és elhozta hatalmával az afrikai szelet; 

és a húst, mint a port, úgy hullatta rájuk, és mint a tenger fövenyét a tollas 

madarakat: és leestek a táboruk közepén, sátraik körül. És ettek és jóllaktak 

nagyon, és elvette tőlük éhségüket. Kívánságuk nem maradt teljesületlen, képes 

arra, hogy nem a kísértők, hanem a hívők kicsinyke hitét a testből kiadott és a 

levegőben szálló szavak jeleivel mint madarakkal táplálja; de nem észak felől, 

ahol a köd és a hideg, azaz az evilágnak tetsző ékesszólás uralkodik, hanem a 

déli szelet támasztva az égből. Hova, ha nem a földre? Hogy akik kicsinyek a 

hitben, a földieket hallva felnőjenek a mennyeiek fogadására. Ha ugyanis a 

földieket, amelyeket elmondtam nektek, nem hiszitek, hogyan hihetnétek a 

mennyeieket, ha elmondom nektek?
1
 

Valamiképpen az égből küldték azt, aki lélekben elragadtatott Istenhez, hogy 

alkalmazkodjék azokhoz, akiknek mondta: Nem szólhattam hozzátok, mint lelki 

emberekhez, hanem csak mint testiekhez.
2
 Az égben ugyanis kimondhatatlan 

szavakat hallott,
3
 amelyeket a földön hallható szavakkal, mintegy tollas 

madarakkal nem volt szabad elmondania; és a maga erejével hozván az afrikai 

szelet, azaz déli szelet a prédikátorok lobogó és világító lelke által, és mindezt a 

maga isteni erejében, nehogy az afrikai szél magának tulajdonítsa azt, amit 

Istentől kapott. Ezek a szelek eljutnak az emberekhez, és hozzák nekik az 

Istentől küldött igéket; hogy a saját lakóhelyükön és a sátraik körül gyűjtsék 

össze ezeket a madarakat, és mindegyik a maga helyéről imádja az Urat, mind a 

nemzetek szigetei.
4
 

                                         
1Jn 3,12. 
21Kor 3,11. 
3Vö. 2Kor 12,4. 
4Vö. Soph 2,11. 
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Miért vegyülnek a jók a rosszak közé 

18. De a hitetleneknek, mint gonosz és keserítő nemzedéknek az eledel még a 

szájukban volt, amikor Isten haragja szállott rájuk, és sokakat megölt közülük, 

azaz legtöbbjüket, vagy ahogy néhány kódex mondja közülük a kövéreket. Ezt 

azonban a mi görög kódexeinkben nem találtuk. De ha inkább ez igaz, mi mást 

kell értenünk a kövéreken, mint a kiemelkedően gőgöseket, akikről ezt mondja: 

Kitüremkedik, mint a háj az ő gonoszságuk?
1
 

És Izrael választottait megakadályozta. – Akkor is voltak választottak is, 

akiknek hitét a gonosz és keserítő nemzedék nem követte. De megakadályozta 

őket, hogy ne hathassanak azokra, akiknek atyai lelkülettel tanácsot akartak 

adni. Akikre ugyanis Isten haragszik, azoknak mit adhat az emberi irgalmasság?  

Vagy inkább velük együtt érti a megbéklyózott választottakat is, hogy akik 

lelkületükben és életükkel különböztek, ne csak az igazságosság, hanem a 

türelem példáiként is azokkal együtt viseljék a nehézségeket? Mert valószínű 

nem más miatt tudjuk, hogy a bűnösökkel együtt szenteket is fogságba 

hurcoltak, mert a görög kódexekben nem azt olvassuk, hogy enepodiszen, 

'megakadályozta', hanem szünepodiszen, ami inkább azt jelenti, hogy 

megbéklyózta. 

 

19. [32–33. v.] De a gonosz és keserítő nemzedék tagjai mindezek után tovább 

vétkeztek, és nem hittek az ő csodáiban; és elfogytak napjaik hiábavalóságban, 

pedig ha hittek volna, fogyatkozás nélküli napjaik lehettek volna Őnála, akiről 

mondja: A te éveid nem fogynak el.
2
 

Tehát elfogytak napjaik hiábavalóságban és éveik nagy sietséggel. Mert gyorsan 

múlik a halandók élete, és ami hosszabbnak tűnik, csak valamivel tartósabb, 

mint a pára. 

 

A szolgai félelemről és a szabad ember szeretetéről 

20. [34–35. v.] Mindazonáltal amikor öldökölte őket, keresték Őt – nem az örök 

élet kedvéért, hanem mert féltek a páránál gyorsabb elmúlástól. 

Tehát keresték őt, nem azok, akiket megölt, hanem azok, akik a példájukat látva 

féltek, hogy megöli őket. De az Írás úgy beszél ezekről az Istent keresőkről, 

mint a megöltekről, mert egy nép voltak, és mint egy testről beszél róluk.  

És visszatértek, és hajnalban Istenhez mentek. És megemlékeztek arról, hogy 

Isten az ő segítőjük, és a fölséges Isten a megváltójuk. – De mindezt mulandó 

javak megszerzése és mulandó bajok elkerülése kedvéért tették. Mert akik földi 

                                         
1Zsolt 72,7. 
2Zsolt 101,28. 
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javakért keresték Istent, nem Őt keresték, hanem a javakat. Most is szolgai 

félelemmel, nem a szabad ember szeretetével tisztelik Istent. Így azonban nem 

Istent tisztelik, mert azt tisztelik, amit szeretnek. Ezért, mivel Isten mindennél 

nagyobb és jobb, mindennél jobban kell szeretni, ha tisztelni akarjuk.  

 

Az egyenes szív Istent önmagáért keresi 

21. [36–37. v.] Ezután lássuk a folytatást: És szerették őt – mondja – a 

szájukkal, és a nyelvükkel hazudtak neki; a szívük pedig nem volt egyenes hozzá, 

és nem voltak hűségesek a szövetségében. – Mást talált a nyelvükön és mást a 

szívükben Ő, aki előtt leplezetlenül állnak az emberek titkai, és minden leplezés 

nélkül látta, hogy mit szeretnek jobban.  

Így tehát az egyenes szív Istennel van, amikor önmagáért keresi Istent. Egyet 

kívánt az Úrtól, azt keresi, hogy az Úr házában lakjék mindig és szemlélje az ő 

élvezését.
1
 Akinek a hívők szíve mondja: „Jól fogok lakni, nem az Egyiptomiak 

húsos fazekából, nem dinnyével, tökkel, fokhagymával és vöröshagymával, 

amiket a gonosz és keserítő nemzedék a mennyei kenyérnél is többre tartott,
2
 

nem is a látható mannával és a tollas madarakkal; hanem jól fogok lakni, amikor 

megnyilvánul a te dicsőséged.
3
 

Ez ugyanis az Újszövetség öröksége, amelynek azok a hívők nem voltak 

birtokában, de a hite lefátyolozottan is a választottakban volt, és most, amikor 

már feltárult, sok meghívottban nincs meg; mert sokan vannak a meghívottak, de 

kevesen a választottak.
4
  

Ilyen volt tehát a gonosz és keserítő nemzedék akkor is, amikor úgy látszott, 

hogy keresi Istent; szeretve a szájával és hazudva a nyelvével; a szívében 

azonban nem volt egyenes Istennel, mert inkább azokat szerette, amelyek miatt 

Isten segítségét kérte. 

 

Isten eltűri a rosszakat, de a végén megbünteti őket 

22. [38–39. v.] Ő pedig irgalmas, és megkegyelmez majd a bűneiknek és nem 

szórja szét őket. És gyakran elfordítja majd haragját. És megemlékezett arról, 

hogy testek ők, elmenő és vissza nem térő szellő. – E szavakban sokan a 

gonoszság büntetlenségét ígérik maguknak az isteni irgalmasságból akkor is, ha 

konokul olyanok maradnak, mint amilyennek a gonosz és keserítő nemzedéket 

leírja, amely nem irányította a szívét és a lelke nem volt hűséges Istenhez; nem 

jó ezekkel egyetérteni. 

                                         
1Vö. Zsolt 26,4. 
2Vö. Kiv 16,3. 
3Zsolt 16,15. 
4Mt 20,16. 
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Ha ugyanis, hogy az ő szavukat idézzem, Isten esetleg nem pusztítja el a 

rosszakat sem, kétségtelenül nem pusztítja el a jókat. Tehát miért ne válasszuk 

inkább azt, ami kétségtelen? 

Mert akik a nyelvükkel hazudnak neki, amikor más van a szívükben, azt 

gondolják és azt akarják, hogy amikor az ilyeneket örök büntetéssel fenyegeti, 

Isten is hazudik. De ahogyan a saját hazugságukkal nem téveszthetik meg őt, 

úgy Ő igazat mondva nem téveszt meg. Tehát ezek az isteni szavakat, melyekkel 

a gonosz nemzedék bíztatja magát, nem rontják meg, ahogy a szívüket, mert a 

szívük megromlása ellenére a szavak igazak maradnak. 

Ezt csak abból lehet megérteni, ami az evangéliumban írva áll: Olyanok 

legyetek, mint a ti mennyei Atyátok, aki fölkelti Napját jókra és rosszakra, és 

esőt ad igazakra és gonoszokra.
1
 Ki ne látná, milyen irgalmas türelemmel kíméli 

a rosszakat, de az ítélet előtt. 

Tehát így kegyelmezett annak a nemzetnek, hogy ne lobbantsa föl teljes haragját 

és irtsa ki és törölje el őket teljesen; ami az ő szolgájának, Mózesnek szavaiban 

és közbenjárásában válik nyilvánvalóvá, amikor Isten ezt mondja: Eltörlöm őket 

és téged teszlek nagy néppé.
2
 Mózes közbenjár, és inkább önmaga eltörlését 

kéri, mint azokét; tudván, hogy az Irgalmasnál jár közben, aki, mivel őt 

semmiképpen nem törli el, azoknak is megkegyelmez őmiatta. 

Lássuk csak, mennyire megkímélte és most is kíméli őket. Mert bevezette őket 

az ígéret földjére és megőrizte ezt a nemzetet mindaddig, amikor Krisztust 

megölve a legnagyobb gaztetthez kötődtek; akkor kitépve őket abból az 

országból a nemzetek országaiba szórta szét, de nem törölte el őket. Hanem az 

utódokban megmarad ugyanaz a nép, Káinhoz hasonlóan jelet kapva, nehogy 

valaki megölje, azaz teljesen elpusztítsa őket.
3
 

Nézzétek csak, mennyire beteljesedett, ami mondatott: Ő pedig irgalmas, és 

megkegyelmez majd a bűneiknek és nem szórja szét őket, és gyakran elfordítja 

majd haragját, mert ha a teljes harag, azaz amennyit megérdemeltek, fellobbant 

volna ellenük, abból a népből nem maradt volna semmi. 

Így tehát Isten, akinek irgalmasságáról és ítéletéről éneklünk,
4
 ebben a világban 

irgalmasan fölkelti Napját jókra és rosszakra, és a világ végén ítéletével az örök 

világosságtól elválasztja és örök sötétséggel bünteti a rosszakat. 

                                         
1Mt 5,45. 
2Kiv 32,10. 
3Vö. Ter 4,15. 
4Vö. Zsolt 100,1. 
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Az izraeliták maradéka üdvözülni fog 

23. Ezután, nehogy erőszakot tegyünk az isteni igéken, és amikor ezt mondja: 

Nem fogja elpusztítani őket, mi azt mondjuk: „De később igen!”, vegyük észre 

ebben a zsoltárban az Írás nagyon gyakori kijelentését, amelyből ez a kérdés 

sokkal finomabban és igazabbul oldódik meg. 

Mert ezekről szólva kevéssel azután, hogy megemlékezett a csapásokról, 

amelyek miattuk érték az egyiptomiakat, az utolsó csapást mondja el: 

Megölt minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, 

erejük zsengéjét Kámnak sátraiban. 

És kihozta, mint a juhokat, az ő népét, 

és vezette őket, mint a nyájat a pusztában. 

Vezette őket reménységben és nem féltek, 

és ellenségeiket elborította a tenger. 

És bevezette őket megszentelésének hegyére, 

a hegyre, amelyet az Ő jobbja szerzett. 

És elűzte arcuk elől a nemzeteket,  

és elosztotta nekik az örökség földjét kötéllel.
1
 

Ha valaki ezek hallatán fölteszi nekünk a kérdést: „Hogyan mondhatja mindezt 

róluk, hiszen akiket kiszabadított Egyiptomból, nem vezette be az ígéret 

földjére, mert meghaltak?" – mi mást válaszolhatnánk, mint hogy róluk beszél, 

mert az utódokban ugyanaz a nép élt tovább. 

Így tehát, amikor halljuk, főként mert az igék jövő idejűek: És megkegyelmez 

majd a bűneiknek és nem szórja szét őket, és gyakran elfordítja majd haragját, 

értsük meg, hogy ez azokban teljesedett be, amiket az Apostol mond: Így tehát 

most is a maradék a kegyelmi kiválasztás alapján üdvözül.
2
 Ezért mondja ezt is: 

Vajon elvetette Isten az ő népét? Nem! Hiszen én is izraelita vagyok, Izrael 

nemzetségéből, Benjámin törzséből, zsidó a zsidók közül.
3
 

Az Írások tehát előre látták azokat, akik majd ebből a népből hinni fognak 

Krisztusban, és elnyerik a bűnök bocsánatát egészen addig a legnagyobb bűnig, 

amellyel őrjöngve megölték magát az orvost.  

Ezért mondja: Ő pedig irgalmas, és megkegyelmez majd a bűneiknek, és nem 

szórja szét őket, és gyakran elfordítja majd haragját, mert még azt is 

megbocsátja, hogy egyszülött Fiát megölték, és nem lobbantja föl egész 

haragját, mert a maradék üdvözül.
4
 

                                         
1Zsolt 77,51–54. 
2Róm 11,5. 
3Fil 3,5. 
4Júd 5,13. 



 419 

A bűnös megtérése tisztán Isten kegyelme 

24. És megemlékezett arról, hogy testek ők, elmenő és vissza nem térő szellő. – 

Ezért megszólítva és könyörülve rajtuk kegyelmével maga hívta vissza őket, 

mert maguktól képtelenek voltak visszatérni. 

Mert hogyan térhetne vissza a test, ez az elmenő és vissza nem térő szellő, 

amelyet megérdemelt büntetései távolra és mélységekbe sodornak, ha nem a 

kegyelem kiválasztása által?  

A kegyelem nem érdemek jutalmául adatik, hanem ingyenes ajándék, hogy 

megigazulhasson a bűnös és hazatérhessen az elveszett bárány, nem a saját 

erejével, hanem a pásztor vállán, aki haza viszi,
1
 azt a bárányt, amely önkényes 

elcsavargásával el tudott veszni, de magát megtalálni nem tudta, és meg nem 

találta volna senki, ha a pásztor irgalmassága meg nem keresi. 

Az a fiú is ilyen bárány, aki magába szállva mondta: Fölkelek és atyámhoz 

megyek. Ugye őt is csak az kereste és támasztotta életre hívással és belső 

indítással, aki mindeneket éltet; és ki más találta meg, ha nem az, aki eljött, hogy 

keresse és megmentse azt, ami elveszett?
2
 Mert halott volt, és életre kelt, 

elveszett, de megkerült.
3
 

Az a nem könnyű kérdés is így oldódik meg, amely a Példabeszédek könyvében 

van megírva, ahol az Írás a gonoszság útjáról beszél: Mindazok, akik azon 

járnak, nem fognak visszatérni.
4
 

Ez olyan kijelentés, amely szerint minden bűnös miatt kétségbe kell esni. Az 

Írás azonban a kegyelemre hívja föl a figyelmet, mert az ember önmagától képes 

a gonoszság útján járni, de magától nem tud visszatérni, csak akkor, ha a 

kegyelem hazahívja. 

 

A tíz egyiptomi csapás 

25. [40–51. v.] Tehát ezek a gonoszok és elkeserítők Hányszor keserítették őt a 

pusztában, haragra ingerelték a vizetlen helyen! És visszafordultak és 

megkísértették Istent, és Izrael Szentjét elkeserítették. 

Ugyanazt a hűtlenséget ismétli, amelyről fentebb már beszélt, de azért ismélti, 

hogy felsorolhassa a csapásokat is, amelyek az egyiptomiakat miattuk érték; 

ezekre emlékezniük kellett volna, és hálásnak kellett volna lenniük.  

Tehát mi következik? – Nem emlékeztek meg az Ő kezéről, a napról, amelyen 

megszabadította őket a szorongatónak kezéből. 

                                         
1Vö. Lk 15,5. 
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És kezdi mondani, miket tett az egyiptomiakkal: 

Amikor jeleit adta Egyiptomban, 

és csodajeleit Tánnisz mezején. 

Folyóikat vérré változtatta, 

és patakjaikat, hogy ne tudjanak inni, vagy helyesebben vízfolyásaikat, ahogy 

egyesek a görög ta ombrémata szót értelmezik, amit latinul scaturigonak, 

mélyből felfakadó forrásnak nevezünk, mert az egyiptomiak leástak vízért és 

helyette vért találtak. 

Bögölyt küldött rájuk, és megemésztette őket, 

békát, és elpusztította őket. 

És üszögössé tette a termésüket, 

és munkájuk gyümölcsét sáskának adta. 

És elverte jégesővel a szőlőiket, 

és eperfáikat dérrel. 

És jégesőnek adta a barmaikat, 

és birtokukat a tűz lángjának. 

Rájuk küldte haragjának hevét,  

a méltatlankodást, a haragot és a háborgatást, 

ártó angyalok küldését.  

Utat nyitott haragjának;  

nem kímélte a haláltól lelküket, 

és döghalállal vetett véget barmaik életének. 

És megvert minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, 

munkájuk zsengéjét Kámnak sátraiban. 

 

Az Írást néha allegorikusan kell értelmezni 

26. Ezeket a csapásokat, amelyek az Egyiptomiakat érték, mind lehet 

allegorikusan értelmezni, ahogyan ki-ki érti, és amire vonatkoztatni akarja. 

Mi is megkíséreljük, és annál megfelelőbb lesz értelmezésünk, minél nagyobb 

isteni segítséget kapunk. Maga ez a zsoltár is erre indít, mert ezt mondja: 

Megnyitom a számat példabeszédekben, elmondom az ősi idők problémáit.
1
 Már 

csak azért is, mert a zsoltár mond néhány dolgot, amelyekről a Kivonulás 

könyvében, amely pontosan felsorolja a csapásokat, nem olvashatunk, hogy 

megtörténtek az Egyiptomiakkal; de bizonyos, hogy a zsoltár nem véletlenül 

beszél ezekről, és csak előképként beszélhetünk róluk, hogy megértsük, hogy a 

megtörtént dogokat is valamilyen előképi jelentés miatt írták le. 

Az Írás ezt sok prófétai beszédben megteszi. Mond valamit, ami az eseményben, 

amelyet látszólag elmond, nem szerepel, sőt másként szerepel; hogy ebből 

                                         
1Zsolt 77,2. 
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megértsük, nem arról beszél, amit gondolnánk, hanem valamiről, ami nagyobb 

figyelmet igényel, mint például itt: Uralkodni fog a tengertől a tengerig és a 

folyamtól a földkerekség széléig.
1
 Ez Salamonnak abban az országában nem 

teljesedett be, amelyről gondolhatták, hogy szól a zsoltár, holott az Úr 

Krisztusról beszélt. 

Tehát az egyiptomi csapások között, amelyekről a Kivonulás könyve beszél, 

ahol az Írás nagy gondot fordított arra, hogy mindent sorban elbeszéljen, nincs 

ott, ami ebben a zsoltárban itt van: És üszögössé tette a termésüket. Ahhoz is, 

hogy És jégesőnek adta a barmaikat hozzáteszi: és birtokukat tűz lángjának.
2
  

A jégesőtől elpusztult jószágról olvasunk a Kivonulás könyvében, de arról nem, 

hogy a birtokaikat tűz emésztette meg. Ámbár a jégesővel együtt jár a zaj és a 

tűz, mint ahogy mennydörgés kíséri a villámlást, de nem ír arról, hogy valami 

tűz martaléka lett. 

Továbbá a lágyszárú növények pusztulásáról, amelyeknek a jégeső nem 

árthatott, nem beszél, ezeket a sáska ette meg.
3
 

Ugyanígy amit itt mond, hogy eperfáikat dérrel, a Kivonulás könyvében nem 

szerepel, mert a dér nagyon különbözik a jégesőtől, hiszen a föld csendes téli 

éjszakákon fehéredik ki a dértől. 

 

A tíz egyiptomi csapás tíz emberi rosszaság (vícium) 

27. Tehát mondja el a magyarázó, ahogyan tudja, mit jelentenek ezek a 

csapások; az olvasó és a hallgató pedig ítélje meg igazságosan. 

A vérré vált víz, úgy gondolom azt jelenti, hogy testileg gondolkodunk a dolgok 

okairól. 

A bögöly (kutyalégy) a kiskutyákra száll, amelyek vakon születnek, és nem 

látják anyjukat. 

A béka az üres bőbeszédűség. 

Az üszög észrevétlenül árt; egyesek rozsdának, mások kiskutyának fordítják; 

azokra a rosszaságokra utal, amelyek csak nehezen észrevehetők, például a 

túlzott önbizalom. Az üszög észrevétlenül károsítja a termést, mint az 

erkölcsökben a gőg, amikor valaki azt hiszi magáról, hogy valami, holott 

semmi.
4
 

A sáska a szájjal, tudniillik, hamis tanúsággal ártó rosszakarat. 
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A jégeső a mások javait elrabló gonoszság, belőle születik a lopás, a rablás, a 

fosztogatás; ez a vícium a tettesnek többet árt, mint a megkárosítottnak. 

A dér az a vícium, amely az ostobaság sötétségével, mint éjszakai faggyal, 

megdermeszti a felebaráti szeretetet. 

A tűz, ha itt nem arról van szó, ami a jégesőt villámlásként kíséri, mert itt azt 

mondja: a birtokukat tűznek adta, amivel olyan tűzvészre utal, amit nem a 

villám okoz, akkor, úgy gondolom a féktelen haragot jelenti, amellyel gyilkolni 

is lehet. 

A jószágok pusztulása, ahogy látom a szemérmesség sérülésének képe. Az 

érzéki vágy, amelyből a magzat származik, közös bennünk és az állatokban. E 

vágy megszelídítése és rendben tartása a szemérmesség erényének a tárgya. 

Az elsőszülöttek halála a megigazulás elvesztése, amellyel mindenki sorstárs az 

emberi nemmel. 

De akár ez ezeknek a dolgoknak a képi jelentése, akár másként értelmezi valaki, 

kit nem indít meg az, hogy tíz csapás érte az Egyiptomiakat, és tíz parancsolat 

íratott a kőtáblákra, amelyek Isten népét irányítják?  

Ellenben a kettővel, azaz a csapások és parancsolatok összevetésével, mivel 

másutt már elmondtuk, nem kell terhelnünk e zsoltár magyarázatát. Csak arra 

figyelmeztetünk, hogy itt is, bár nem ugyanabban a sorrendben, tíz egyiptomi 

csapásról van szó úgy, hogy három csapás helyett, amelyekről a Kivonulás 

könyve szól,
1
 és itt nem szerepelnek – tudniillik a szúnyogok, a fekélyek és a 

sötétség –, hármat felsorol, amelyek viszont ott nincsenek: az üszög, a dér és a 

tűz, de nem a villámok, hanem ami a birtokot emésztette meg. 

 

Isten megszabja a gonosz angyalok és az emberek  

hatalmának határait 

28. Itt eléggé kifejezte, hogy Isten ítélete szerint történnek ezek a dolgok a 

gonosz angyalok által ebben a gonosz világban, mint Egyiptomban és Tánnisz 

mezején, ahol alázatosaknak kell lennünk mindaddig, amíg el nem jön az a 

világ, ahol majd fölmagasztalnak ebből a megalázottságból. 

Mert Egyiptom neve héberül azt jelenti, hogy sötétség vagy háborgatások, 

Tánnisz pedig, mint már említettem, alázatos parancs. 

Ebben a zsoltárban a gonosz angyalok említése ott, ahol a csapásokról van szó, 

úgy történik, hogy nem szabad futólag elmenni mellette: 

Rájuk küldte – mondja – méltatlankodásának haragját, a méltatlankodást és 

haragot, háborgatást és szorongatást, gonosz angyalok által. 

                                         
1Vö. Kiv 8,17; 9,10; 10,22. 



 423 

Azt minden hívő tudja, hogy az ördög és angyalai annyira rosszak, hogy örök 

tűz készül számukra; de hogy az Úr Isten egyesekre általuk küld valamit, amire 

mint büntetésre méltóknak tartja őket, kemény dolognak látszik azok számára, 

akik kevésbé alkalmasak annak meggondolására, hogy Isten végtelen 

igazságossága hogyan használja jóra a rosszakat is. Akiket, ami a lényegüket 

illeti, ki más alkotta, mint Ő? De rosszakká nem ő alkotta őket; de mert Ő jó, jól 

használja fel őket, azaz megfelelő módon és igazságosan, mint ahogy épp 

ellenkezőleg, a gonoszok az ő jó teremtményeit rosszul használják fel. 

Tehát Isten felhasználja a gonosz angyalokat nem csak a rosszak 

megbüntetésére, mint azokban az esetekben, amelyekről a zsoltár beszél – 

például Ácháb királynál, akit a hazug lélek Isten akaratából félrevezetett, hogy 

elessen a háborúban
1
 –, hanem a jók megpróbálására és bemutatására is, 

ahogyan Jóbbal tette.  

Ami pedig a látható elemek anyagát illeti, úgy gondolom, hogy azokat a jó és 

gonosz angyalok egyaránt felhasználhatják hatalmuknak megfelelően; mint 

ahogy jó és rossz emberek élnek ezekkel a dolgokkal, amennyire az emberi 

gyengeség lehetővé teszi számukra. 

Mert használjuk a vizet, a levegőt, a tüzet nem csak életünk fenntartása céljából, 

hanem sok felesleges és játékos célra, és csodálatos mesterművekhez is. 

Megszámlálhatatlan a mód, ahogyan ezeket az elemeket átalakítják. De ehhez az 

angyaloknak sokkal szélesebb körű és nagyobb hatalma van, jóknak és 

gonoszoknak egyaránt, bár a jók hatalma több; de csak annyi, amennyit Isten 

tetszése és rendje parancsol vagy megenged, mint nekünk is. Mert e téren sem 

vagyunk képesek mindenre, amit akarunk. 

A leghitelesebb könyvben azonban azt olvassuk, hogy az ördög tüzet is tudott 

lehívni az égből, hogy a szent férfi számos jószágát csodálatos és rettenetes 

csapással elpusztítsa. Amit a hívők közül talán senki sem merne az ördögnek 

tulajdonítani, ha nem olvasná a Szentírás tekintélyével. 

De az az Isten ajándékból igaz és erős és jámborul jártas férfi nem azt mondta: 

„az Úr adta, az ördög elvitte", hanem az Úr adta, az Úr elvette;
2
 nagyon jól 

tudva, hogy az ördög mindazt, amit egyébként képes volt megtenni Isten 

szolgájával, csak azért tehette, mert az Úr akarta és megengedte neki; ezzel 

(Jób) megszégyenítette az ördög rosszaságát, mert tudta, hogy ki az, Aki az ő 

megpróbálására felhasználta. 
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A hitetlenség fiaiban pedig (az ördög) mint rabszolgáiban működik,
1
 mint ahogy 

az ember a háziállataiban; de bennük is csak annyira, amennyire Isten igaz 

ítélete megengedi. 

De más az, amikor egy nálánál nagyobb hatalom megakadályozza az ördögöt, 

hogy sajátjaiban tetszése szerint működjék, és más, amikor hatalom adatik neki 

olyanok fölött is, akik tőle idegenek. Mint amikor az ember a saját állatával, 

emberi képessége szerint, teszi amit akar; és nyilván nem teszi, ha nagyobb 

hatalom tiltja; más jószága esetén azonban várja a felhatalmazást attól, aki az 

állat tulajdonosa. Abban az esetben tiltják a meglévő hatalom gyakorlását, ebben 

pedig megadják azt, ami hiányzott. 

 

Az angyalok az igazságos Isten szolgái  

29. Ha ez így van, ha Isten gonosz angyalok által zúdította azokat a csapásokat 

az egyiptomiakra, merhetjük-e mondani, hogy a víz is ugyanazon angyalok által 

vált vérré, a békákat is ugyanazok az angyalok alkották, melyekhez hasonlókat a 

fáraó mágusai is meg tudtak tenni a maguk varázslataival; hogy mindkét részen 

a gonosz angyalok álltak, egyfelől gyötörve, másfelől becsapva őket a mindenek 

fölött igazságos és mindenható Isten ítélete és rendelkezése szerint, aki a 

gonoszok rosszaságát is jól használja? 

Nem merném mondani. 

Miért nem tudtak szúnyogokat varázsolni a fáraó mágusai?
2
 Talán azért, mert a 

gonosz angyalok erre nem kaptak engedélyt? Vagy, és ami valószínűbb, az oka 

rejtve van és meghaladja a mi kutató képességeinket? 

Mert ha azt gondolnánk, hogy Isten azért művelte ezeket gonosz angyalok által, 

mert büntetést hajtottak végre, nem jótéteményt hoztak, mintha Isten senkit nem 

büntetne jó angyalok, hanem csak a gonoszok, mint mennyei hóhérok serege 

által, az volna következetes, hogy azt higgyük, hogy Szodomát is gonosz 

angyalok forgatták föl, és Ábrahám is, Lót is gonosz angyalokat látott vendégül, 

ami lehetetlen és nyilvánvalóan ellenkezik az Írásokkal.
3
 

Világos tehát, hogy ilyenek jó és rossz angyalok által érhetik az embert; hogy 

mikor és mi, azt nem tudom; Ő azonban, aki teszi, tudja, és az is tudja, akinek ki 

akarja nyilatkoztatni. 

Mindazonáltal, amennyire az isteni Írás alkalmazkodik a gondolkodásunkhoz, 

azt olvassuk, hogy büntetések jó angyalok által is, mint a szodomiták esetében, 

és rossz angyalok által is történnek, mint az egyiptomiak esetében; arra azonban 
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nem emlékszem, hogy igazakat testi büntetéssel jó angyalok által kísértett volna, 

vagy tett volna próbára. 

 

Isten igazságos a bűnösök megbüntetésében 

30. Ami a jelen zsoltár e helyét illeti: ha a teremtett dolgokban történt csodálatos 

dolgokat nem is tulajdoníthatjuk gonosz angyaloknak, vannak dolgok, 

amelyeket kétségtelenül nekik tulajdoníthatunk: a jószágok vesztét, az 

elsőszülöttek halálát, és főként azt, amihez minden egyéb kapcsolódik, az 

egyiptomiak szívének megkeményedését, hogy nem akarták elbocsátani Isten 

népét. 

Amikor ugyanis azt mondja, hogy Isten művelte ezt a leggonoszabb és 

legrosszakaróbb megkeményedést,
1
 nem sugallatával és késztetésével tette, 

hanem azzal, hogy magukra hagyta őket, hogy a gonosz angyalok 

működhessenek a hitetlenség fiaiban,
2
 amit Isten méltányosan és igazságosan 

enged meg. 

Az is, amit Izaiás mond: Uram, íme, te megharagudtál és mi vétkeztünk, ezért 

tévelyedtünk el, és lettünk mind, mint a tisztátalan,
3
 így érthető: történt valami, 

amiért Isten jogos haraggal megfosztotta őket világosságától, hogy az emberi 

elme vaksága – letérve és eltévelyedve az igazságosság útjáról – olyan bűnökkel 

vétkezzen, amelyeket semmiféle hátat fordítással nem lehet mentegetni, hogy 

nem bűnök. 

És amit egy másik zsoltárban olvasunk ezekről az Egyiptomiakról, hogy Isten 

elfordította a szívüket, hogy gyűlöljék az ő népét, és becsapják az ő szolgáit,
4
 jól 

hisszük, hogy Isten gonosz angyalok által tette; hogy a hitetlenség fiainak 

rosszaságokkal teli elméjét gonosz angyalok által, akik ugyanazon rosszaságok 

barátai, gyűlöletre tüzeljék Isten népe ellen, és a jók rettentésére és jobbítására 

azok a csodák megtörténjenek,  

Nagyon helyesen hisszük azt is, hogy azokat az erkölcsi rosszaságokat, 

amelyeket a csapások jelentenek, ami miatt fentebb mondta: Megnyitom a 

számat példabeszédekre,
5
 gonosz angyalok művelik azokban, akiket az isteni 

igazságosság alájuk rendel. 

Amikor megtörténik, amit az Apostol mond, hogy Isten kiszolgáltatta őket 

szívük bűnös vágyainak, hogy tegyék meg mindazt, ami helytelen,
6
 ezek a gonosz 
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angyalok mintegy saját cselekedetük tárgyában forgolódnak és örülnek; akiknek 

a lehető legigazságosabban szolgáltatja ki az emberi rosszaságot, kivéve azokat, 

akiket megszabadít a kegyelem. 

És ki érdemli ezt?
1
 

Ezért, amikor mondta: Rájuk küldte méltatlankodásának haragját, a 

méltatlankodást és haragot, háborgatást és szorongatást, gonosz angyalok által, 

és hozzátette: Utat nyitott haragjának, kinek éles elméje képes behatolni, hogy 

felfogja és megértse az ekkora mélységben rejlő ítéletet? 

Mert Isten haragjának ösvénye volt, amelyen az Egyiptomiak gonoszságát rejtett 

méltányossággal büntette; de ugyanennek az ösvénynek utat nyitott, hogy 

mintegy rejtekhelyekről gonosz angyalok által napvilágra hozva gaztetteiket, a 

nyilvánvaló bűnösöket nyilvánosan megbüntesse. 

A gonosz angyalok ezen hatalmától az embert csak Isten kegyelme szabadítja 

meg, amelyről az Apostol mondja: Aki kiragadott minket a sötétség hatalmából 

és átvitt szeretett Fiának országába;
2
 aminek ez a nép az előképe volt, amikor 

kiragadták az Egyiptomiak hatalmából és átvitetett az ígéret tejjel mézzel folyó 

földjére, ami a kegyelem édességét jelképezi. 

 

A keresztségben belsőleg megújul az ember 

31. [52–53. v.] Az egyiptomi csapások elsorolása után a zsoltár folytatja és 

mondja: És kihozta, mint a juhokat az ő népét, és vezette őket, mint a nyájat a 

pusztában. Vezette őket reménységben és nem féltek, és ellenségeiket elborította 

a tenger. 

Ez annál jobb, minél bensőbb, ahol kiragadnak bennünket a sötétség hatalmából 

és átvisznek Isten országába, és lelki legelőkön leszünk Isten bárányaivá, úgy 

járva ebben a világban, mint valami pusztában, mert a hitünk senki számára sem 

szembetűnő; ezért mondja az Apostol: A ti életetek el van rejtve Krisztussal 

Istenben.
3
 

A reményben vezetnek minket, mert a reményre vagyunk megváltva; és nem 

kell félnünk, mert ha Isten velünk ki ellenünk?
4
 És ellenségeinket elborította a 

tenger: a keresztségben eltörölte a bűneinket. 

 

32. [54. v.] Ezután így folytatja: És bevezette őket megszentelésének hegyére. – 

Mennyivel inkább a szent Egyházba? 

                                         
1Vö. 2Kor 2,16. 
2Kol 1,13. 
3Kol 3,3. 
4Róm 8,24–31. 
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A hegyre, amelyet az Ő jobbja szerzett. – Mennyivel, magasztosabb az Egyház, 

amelyet Krisztus szerzett magának, akiről ezt mondták: És az Úr karja kinek 

nyilvánult meg?
1
 

És elűzte arcuk elől a nemzeteket – és hívei arca elől, mert amennyiben 

nemzetek, a nemzetek tévedéseinek gonosz szellemei. 

És elosztotta nekik az örökség földjét kötéllel – Bennünk is egy és ugyanaz a 

Lélek művel mindent, osztogatva a sajátját kinek-kinek tetszése szerint.
2
 

 

Az ember a gonosz angyalok helyére kerül  

a mennyei dicsőségben 

33. [55–58. v.] És betelepítette hajlékaikba Izrael törzseit. – A nemzetek 

lakóhelyére telepítette Izrael törzseit. Amit úgy gondolom, lelkileg helyesebben 

értünk úgy, hogy a mennyei dicsőségbe, ahonnan a vétkes angyalokat kivetették 

és letaszították, mi Krisztus kegyelme által felemeltetünk. 

Az a gonosz és keserítő nemzedék ugyanis, mert ezekért a testi jótéteménykért 

nem vetette le a régiség ingét, továbbra is kísértette és keserítette a fölséges 

Istent és a bizonyságait nem tartották meg, és visszahúzódtak és nem tartották 

meg a szövetséget, ahogyan atyáik; mert bizonyos szerződéssel és tetszéssel 

mondták: Mindent, amit a mi Urunk Istenünk mondott, meg fogunk tenni és meg 

fogunk hallani.
3
 

Jól megjegyzendő, amit mondd, hogy mint atyáik, mert az egész zsoltár mintha 

ugyanazokról az emberekről beszélne, de most kivilágosodik, hogy azokról 

beszél, akik már az ígéret földjén laktak, atyáik pedig azok, akik a pusztában 

keserítettek. 

 

Le kell vetni a régi embert 

34. Átalakultak – mondja – a rossz íjjá; vagy ahogy más kódexekben áll: 

visszacsapó íjjá. Hogy ez mit jelent, a folytatásból jobban látszik: És haragra 

gerjesztették Őt dombjaikon – ami azt jelenti, hogy bálványimádásba süllyedtek. 

A visszacsapó íj nem az Úr nevéért, hanem az Úr neve ellen cselekszik, aki 

megmondta népének: Ne legyenek isteneid rajtam kívül.
4
 

Az íj a lélek szándékát jelenti. Ezt világosabban is kifejezi: és bálványaikkal 

féltékenységre ingerelték. 

 

                                         
1Iz 53,1. 
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35. [59–60. v.] Meghallotta Isten és megvetette, azaz figyelt és büntetett. 

És nagyon megsemmisítette Izraelt. – Ha Isten megvetette őket, mi maradt 

belőlük, akik Isten segítségével voltak azok, akik voltak? 

Azt a történetet mondja el, amikor Héli pap idejében a körüllakók legyőzték 

őket, az Úr szekrénye fogságba esett és nagy vereség pusztította őket.
1
 

Ezt jelenti, amit mond: És elvetette Siló hajlékát, hajlékát, ahol az emberek 

között lakott. 

Választékosan fejezi ki, hogy miért vetette el a sátrát, amikor azt mondja ahol az 

emberek között lakott. Ha tehát nem voltak méltók arra, hogy közöttük lakjék, 

miért ne vetette volna el a sátrát, amit nem önmaga miatt vert föl, hanem 

miattuk, akiket most már méltatlanoknak ítélt arra, hogy közöttük lakozzék? 

 

36. [61. v.] És fogságra adta az ő erejüket, és szépségüket az ellenség kezeibe. – 

Magát a Szekrényt, amely miatt legyőzhetetlennek látszottak, ami az örömük 

volt, azt nevezi erejüknek és szépségüknek. 

Később is, amikor erkölcstelenül éltek és az Úr templomával dicsekedtek, a 

próféta által rémiszti őket: Nézzétek, mit tettem Silóval, ahol a hajlékom állt?
2
 

 

37. [62–63. v.] És kardélre adta népét, és megvetette örökségét. 

Ifjaikat tűz – azaz a harag – emésztette meg, és a szüzeiket nem siratták el, – 

mert erre sem volt idejük az ellenségtől való félelem miatt. 

 

38. [64. v.] A papjaik kard élétől estek el, és özvegyeiket nem siratták meg. – 

Kard ölte meg Héli fiait, egyikük özvegye szülés közben halt meg és a 

zűrzavarban nem gyászolhatták el tisztességgel.
3
 

 

39. [65. v.] És fölserkent, mintegy álomból az Úr. – Aludni látszott, amikor 

népét azok kezére adta, akiket gyűlölt, akik mondták nekik: Hol van a te 

Istened?
4
 

Fölserkent tehát mintegy álomból az Úr, mint a bortól megmámorosodott 

harcos. – Ezt Istenről senki merte volna mondani, csak a saját Lelke. És mondta, 

amit a sértegető gonoszok látni véltek, hogy mint egy részeg sokáig alszik, mert 

nem oly gyorsan segít, ahogyan azt az emberek gondolják.  

 

                                         
1Vö. 1Sám 4,10–11. 
2Jer 7,12. 
3Vö. 1Sám 4,19–20. 
4Zsolt 41,11. 
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40. [66. v.] És megverte ellenségeiket a hátsó részükön – azokat, akik örültek, 

hogy foglyul ejtették a szekrényét, mert a székhelyeiken verte meg őket.
1
 

Nekem úgy tűnik, hogy büntetésének jele, ha valaki amiatt gyötrődik, ami a háta 

mögött van, amiket, mint az Apostol, szemétnek kellene tartania.
2
 

Akik ugyanis úgy fogadják Isten szövetségét, hogy nem vetik le magukról a régi 

hiábavalóságot, hasonlók azokhoz az ellenséges népekhez, akik a Szövetség 

foglyul ejtett szekrényét a bálványuk elé helyezték le. És azok a régiek akaratuk 

ellenére leomlanak, mert minden test széna és az ember dicsősége, mint a fű 

virága. A fű elszárad és a virág lehull, az Úr Szekrénye pedig megmarad 

örökre;
3
 Tudniillik a mennyek országa szövetségének titka, ahol Isten örök Igéje 

van. De akik a hátuk mögött lévőket szerették, azok miatt joggal gyötrődtek, 

mert örök gyalázatot adott nekik. 

 

Krisztus új népe a zsidók népe elé került 

41. [67–68. v.] És elvetette József hajlékát, és Efraim törzsét nem választotta ki. 

És kiválasztotta Júda törzsét. – Nem mondta, hogy elvetette Ruben hajlékát, aki 

Jákob elsőszülött fia volt; azokat sem, aki utána következtek és Júda előtt 

születtek, hogy mindezeket elvetve Júda törzsét választotta ki. Joggal mondhatta 

volna, hogy elvetette őket, mert Jákob áldásában is, amellyel megáldotta a fiait, 

súlyos elmarasztalást kaptak a bűneik;
4
 bár közöttük volt Lévi papi törzse is, 

amelyből Mózes is származott.
5
 

Azt sem mondta: Elvetette Benjámin törzsét, vagy Benjámin törzsét nem 

választotta ki, amelyből már király származott, hiszen abból választatott ki 

Saul;
6
 ezért az idő közelsége miatt, amikor Sault már elvettetett és Dávid ki lett 

választva,
7
 helyesen lehetett volna mondani, és mégsem mondta, hanem inkább 

azt nevezte meg aki érdemei miatt kiválóbbnak látszott. Mert József táplálta 

Egyiptomban atyját és testvéreit, ő, akit gonoszul eladtak, de jámborsága, 

tisztasága és bölcsessége miatt joggal magas méltóságba emelték;
8
 és Efraim 

idősebb testvére elé került nagyapja, Jákob áldása következtében;
9
 és mégis 

Isten elvetette József hajlékát és Efraim törzsét nem választotta ki. 

                                         
1Vö. 1Sám 5,6. 
2Vö. Fil 3,5. 
3Iz 40,6–7. 
4Vö. Ter 49,1–7. 
5Kiv 2,1. 
6Vö. 1Sám 9,1–2. 
7Vö. 1Sám 16,1–13. 
8Vö. Ter 41,40. 
9Vö. Ter 48,19. 



 430 

Ezen érdemekben gazdag nevek által mi másra gondoljunk, mint arra az egész, 

ősi vággyal az Úrtól földi jutalmat követelő, elvetett és elűzött népre; Júda 

kiválasztott, de nem Júda érdemeiért kiválasztott törzsére? 

Józsefnek sokkal nagyobb érdemei voltak, de Júda törzse által, mivel test szerint 

belőle származik Krisztus, az Írás Krisztus új népét az elé a régi nép elé állítja, 

ahogyan az Úr megnyitja példabeszédekre a száját. 

Már ebből is következik: Sion hegyét, amelyet szeretett. – Ezen inkább Krisztus 

Egyházát kell értenünk, mely nem a jelen idők testi jótéteményei miatt tiszteli 

Istent, hanem a hit szemével a távolban szemléli az eljövendő és örökkévaló 

jutalmat; mert Sion neve azt jelenti, hogy Szemlélés. 

 

Az Egyház örökkévalóságáról 

42. [69. v.] Ezután folytatja: És fölépítette, mint egyszarvúakét az Ő 

megszentelését, vagy ahogy egyes értelmezők új szót alkotva mondják: az ő 

szentségét. 

Az egyszarvúakon helyesen értjük azokat, akiknek szilárd reménye arra az egyre 

irányul, amelyről egy másik zsoltár mondja: Egyet kértem az Úrtól, azért 

könyörgök.
1
 Isten szentsége pedig Péter apostol szerint a szent nép, a királyi 

papság.
2
 

Abban pedig, ami pedig következik: a földön, melyet megalapozott örökre, azt 

fordítjuk-e, hogy örökre, vagy azt, hogy századokon át, a latin fordító 

szabadságában áll, mert a görög szó mindkettőt jelenti. 

A hívők közül ki kételkednék abban, hogy az Egyház, bár egyesek jönnek, 

mások elmennek ebből a halandó életből, örökre meg van alapozva? 

 

Krisztus Dávid fia 

43. [70–71. v.] És kiválasztotta Dávidot az ő szolgájává. – Tehát Júda törzsét 

Dávid miatt, Dávidot pedig Krisztus miatt; azaz Júda törzsét Krisztus miatt, mert 

átvonulásakor a vakok ezt kiáltozták: Könyörülj rajtunk Dávid Fia! – és 

irgalmasságából azonnal visszakapták látásukat,
3
 mert igaz volt, amit mondtak. 

Ezért az Apostol nem futólag mondja, hanem nagy gonddal ajánlja 

figyelmünkbe, amikor Timóteusnak írja: Ne felejtsd, hogy Jézus Krisztus, Dávid 

sarja feltámadt a halálból, ahogy evangéliumom hirdeti, amelyért meghurcoltak, 
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3Mt 20,30–34. 



 431 

sőt mint valami gonosztevőt, bilincsbe is vertek, de az Isten szava nincs 

megbilincselve.
1
 

Tehát az Üdvözítőt, aki test szerint Dávid magvából született, ezen a helyen 

Dávid neve képviseli, miközben az Úr megnyitja példabeszédekre a száját.  

És ne ütközzünk meg azon, hogy amikor mondja: És kiválasztotta Dávidot, és ez 

a név Krisztust jelenti, úgy folytatja, hogy a szolgáját, és nem a fiát; sőt ebből 

ismerjük fel nem az Egyszülött Atyával egyenlő örök lényegét, hanem a Dávid 

magvából fölvett szolgai alakját. 

 

Az Egyház egy és sokféle 

44. És fölvette őt a juhok nyája mellől, az anyajuhoktól elhozta őt: hogy 

legeltesse Jákobot, az ő népét, és Izraelt, az ő örökségét. – Az a Dávid, akinek 

magvából való Krisztus teste, a juhok pásztorából az emberek kormányzására 

vitetett át. A mi Dávidunk pedig, maga Jézus, az emberektől emberekhez, a 

zsidóktól a nemzetekhez, de a példázat szerint a juhoktól a juhokhoz vétetett el 

és vitetett át. 

Most ugyanis azon a földön nincsenek zsidó egyházak Krisztusban, amelyek a 

körülmetéltekből közvetlenül az Úr szenvedése és feltámadása után voltak, 

melyekről az Apostol mondja: Júdea Krisztusban hívő egyházai előtt ismeretlen 

voltam. Csak hallomásból tudták rólam: Aki valamikor üldözött bennünket, most 

hirdeti a hitet, amelynek azelőtt a romlására tört. És magasztalták értem az 

Istent!
2
 Azok a körülmetéltekből való egyházak onnan átmentek; ezért a mai, 

földi Júdeában most nincs Krisztus: elvitetett onnét, most a nemzetek nyájait 

legelteti. 

Valóban az anyajuhoktól hozta el őt. Mert ők voltak az elsők, akikről az Énekek 

énekében a sokakból álló egy Egyháznak, azaz az egy nyájnak, amelynek sok 

nyáj a tagja, mondja: A fogaid, azaz azok, akik által beszélsz, vagy melyek által 

mintegy táplálkozva a testedbe tagolod őket; tehát ezeket jelölve a fogakkal, 

mint a megnyírtak nyája, mely feljön a fürdőből, melyek mind ikreket ellenek és 

meddő egy sincs közöttük.
3
 

Akkor ugyanis, amikor az apostolok lába elé tették eladott javaik árát, letették 

mint a gyapjút a világ terheit,
4
 és feljöttek abból a fürdőből, ahová Péter apostol 

irányította azokat, akik aggódtak amiatt, hogy Krisztus vérét ontották, és 
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mondta: Tartsatok bűnbánatot és keresztelkedjék meg mindegyiktek az Úr Jézus 

Krisztus nevében és megbocsáttatnak a bűneitek.
1
 

És ikreket hoztak a világra, tudniillik a szeretet kettős parancsának, Isten 

szeretetének és a felebarát szeretetének tetteit; ezért nem volt köztük 

terméketlen senki. 

Ezen anyajuhok mögül vétetett el a mi Dávidunk, és most más nyájakat legeltet 

a nemzetekben, őket is Jákobként és Izraelként. Mert ezt mondja: Legeltesd 

Jákobot, az Ő szolgáját, és Izraelt, az Ő örökségét. 

Ezek a nemzetekből való juhok ugyanis nem idegenek attól a magtól, amely 

Jákob és Izrael. Mert Ábrahám ivadéka, az ígéret ivadéka, amelyről az Úr 

mondta neki: ivadékodat Izsák után fogják nevezni.
2
 

Amit az Apostol így magyaráz: nem a testi származás szerinti fiakat, hanem az 

ígéret fiait nevezik utódnak.
3
 Mert a nemzetek közül valók voltak azok a hívők, 

akiknek mondja: Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám ivadéka vagytok, 

az ígéret szerint örökösök.
4
 

Amit itt mond: Jákobot, az Ő szolgáját, és Izraelt, az Ő örökségét, abban az 

Írások szokása szerint megismétli ugyanazt az állítást. Hacsak valaki nem akar 

úgy különbséget tenni, hogy ebben az időben Jákobként szolgál, amikor pedig 

eljön Isten örök öröksége, amikor látni fogja Istent szemtől szemben, kapja az 

Izrael nevet.
5
 

 

A szív ártatlanságát kövessék a serény jótettek 

45. [72. v.] És ő legeltette azokat – mondja – szívének ártatlanságában. – Van-e 

ártatlanabb annál, akinek nem csak olyan bűne nem volt, ami legyőzte volna, 

hanem még olyan sem, amit neki kellett volna legyőznie? 

És kezének értelmességével vezette őket, vagy ahogy egyes kódexekben áll: 

kezének megértéseiben. 

Más úgy gondolja, hogy megfelelőbb lenne ezt mondani: A kéz ártatlanságában 

és a szív megértésében, ez (az imádkozó) azonban, aki másoknál jobban tudta, 

mit mond, inkább a szívhez kötötte az ártatlanságot és a kézhez a megértést. Ezt 

pedig azért tette – úgy gondolom –, mert sokan gondolják magukat ártatlannak, 

akik nem tesznek rosszat, mert félnek, hogy szenvedniük kell, ha megteszik; de 

megtennék, ha büntetlenül megtehetnék. Az ilyeneknek lehet ártatlan a keze, de 

                                         
1ApCsel 2,38. 
2Ter 21,12. 
3Róm 9,8. 
4Gal 3,29. 
5Vö. Ter 32,28. 
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nem a szíve. És miféle ártatlanság az, amely nem a szívé, ahol az ember Isten 

képmására van teremtve? 

Az pedig, hogy ezt mondja: És kezének értelmességével vagy megértésében 

vezette őket, úgy látom, azt a megértést jelenti, amelyet ő hoz létre a hívőkben, 

azaz kezének műveiben; az alkotás ugyanis a kézhez tartozik, de úgy, ahogy 

Isten kezét értjük, mert Krisztus úgy ember, hogy Isten is. 

Ezt tehát az a Dávid, kinek magvából való, nem tehette a népében, amelyet mint 

ember kormányzott; de Ő megteszi, akinek a hívő lélek helyesen mondhatja: 

Tégy megértővé és vizsgálni fogom a törvényedet.
1
  

Éppen ezért, hogy el ne tévelyedjünk tőle, miközben mintha belőlünk fakadna, a 

saját megértésünkben bízunk, hittel vessük magunkat a keze alá. Ő ugyanis 

megteszi velünk, hogy kezének megértésében kiragad a tévedésekből és vezet 

bennünket, és elvezet oda, ahol már nem tudunk eltévedni. 

 

Ez Isten népének a gyümölcse, mely Isten törvényére figyel, és odahajtja fülét 

az ő szájának igéihez, hogy feléje irányítsa a szívét és hűséges legyen Hozzá a 

lelke, és ne váljon gonosz és keserítő nemzedékké;
2
 hanem meghallván mindezt, 

amit hirdetnek neki, nem csak a jelenlegi, hanem az örök életre vonatkozóan is, 

és nem csak a jótettek jutalmára, hanem a jótettek megtételére vonatkozóan is 

Istenbe veti reményét.  

                                         
1Zsolt 118,34. 
2Vö. Zsolt 77,8. 
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HETVENNYOLCADIK ZSOLTÁR (79.) 

Elmondta 414–416-ban 

60/62 éves, 23-25 éves pap, 19/21 éves püspök 

 

 

1 Zsoltár. Ászáfé. 

Isten, nemzetek jöttek a te örökségedbe,  

beszennyezték a te szent templomodat,  

Jeruzsálemet almáskertek csőszkunyhójává tették. 

2Szolgáid holttestét eledelül adták az égi madaraknak,  

szentjeid húsát a föld vadjainak. 

3Mint a vizet ontották a vérüket 

Jeruzsálem körül, és nem volt, aki temessen. 

4Gyalázat tárgya lettünk a szomszédainknak,  

csúfság és nevetség azoknak, akik körülöttünk laknak. 

 

5Meddig, Uram? Végleg haragszol?  

Meggyullad, mint tűz a te indulatod?  

6Öntsd ki haragod a nemzetekre, 

akik nem ismernek téged,  

és az országokra,  

amelyek nem hívták segítségül a te nevedet, 

7mert fölfalták Jákobot  

és az ő helyét elpusztították. 

 

8Ne emlékezzél ősi gonoszságainkra,  

siessenek elénk irgalmasságaid,  

mert szegények lettünk nagyon. 

9Segíts meg minket, Istenünk, Szabadítónk, 

neved dicsőségéért, és szabadíts meg minket; 

és kegyelmezz meg bűneinknek a te nevedért. 

10Ne mondhassák a nemzetekben: „Hol van az ő Istenük?”  

Mutatkozzék meg a nemzetekben szemeink előtt 

szolgáid kiontott vérének megbosszúlása. 

11Jusson színed elé a megbéklyózottak jajszava;  

a te karod nagysága szerint  

fogadd örökbe a megöltek fiait. 

12És fizess meg szomszédainknak hétszeresen az ölükbe  

a gyalázásokért, mellyel káromoltak téged, Uram.  

13Mi pedig, a te néped és legelődnek juhai,  

vallomást teszünk neked a századokon át; 

nemzedékről nemzedékre hirdetni fogjuk dicséretedet. 
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A prófécia és a beteljesülés 

1. [1. v.] E zsoltár címe annyira rövid és egyszerű, hogy nem gondolom, hogy 

hosszabban kellene vele időznünk. A próféciáról, amely következik, 

nyilvánvalóan tudjuk, hogy beteljesedett. Amikor ugyanis Dávid király korában 

énekelték, még semmi támadás nem érte Jeruzsálemet a nemzetek részéről, sőt, 

Isten temploma még meg sem épült. Ki ne tudná, hogy a templomot Dávid fia, 

Salamon építette Istennek? 

Tehát múltként beszél arról, amit a lélekben a jövőben lát: Isten, nemzetek jöttek 

a te örökségedbe. Ugyanilyen kifejezésmóddal prófétált az Úr szenvedéséről is: 

Ételül nekem epét adtak, szomjúságomban ecettel itattak,
1
 és a hasonlók, amiket 

ugyanebben a zsoltárban mint megtörtént tényeket jövendöl. 

És nem is csoda, hogy ezeket Istennek mondja, mert nem annak hozza 

tudomására, aki nem tud az eseményekről, hanem annak, akinek 

kinyilatkoztatásából tudja elmondani; de a lélek Istennel beszélgetve jámboran 

elmondja azt, amit Isten úgyis tud. 

Az angyalok is, amikor hírt hoznak az embereknek, tudatlanokhoz beszélnek, 

amit pedig Istennek jelentenek, a dolgokat ismerőnek mondják, amikor 

imádságainkat tárják eléje, és kimondhatatlan módon az ő tetteiből az ő örök 

igazságát mint változhatatlan törvényt olvassák ki. 

Tehát Isten ezen embere is azokat mondja el Istennek, amiket Tőle tanult, mint 

amikor egy tanítvány felmondja a leckét nem a tájékozatlan, hanem a feleletet 

megítélő tanítónak, aki vagy jóváhagyja, amit tanított, vagy elutasítja, amit nem 

tanított; főként amiatt, hogy az imádkozó személyében a próféta azokat 

képviseli, akik majd akkor élnek, amikor a mondottak beteljesednek. 

Az imádságban szokás elmondani Istennek azokat, amiket büntetésül cselekedett 

és hozzáfűzni a kérést, hogy most már könyörüljön és kíméljen. Így itt is az 

előimádkozó mintha azok nevében szólna, akikkel a mondottak megtörténtek, és 

az esdeklő könyörgés is prófécia. 

 

  

                                         
1Zsolt 68,22. 
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Isten örökségét először Izrael népében kell keresni ... 

2. Isten, nemzetek jöttek a te örökségedbe,  

beszennyezték a te szent templomodat,  

Jeruzsálemet almáskertek csőszévé tették. 

Szolgáid holttestét eledelül adták az égi madaraknak,  

szentjeid testét a föld vadjainak. 

Mint a vizet ontották a vérüket,  

Jeruzsálem körül és nem volt, aki temessen. 

Ha ebben a próféciában valamelyikünk azt gondolná, hogy Jeruzsálem azon 

pusztításáról van szó, amelyet Titus, római császár hajtott végre akkor, amikor a 

mi Urunk Jézus Krisztust feltámadása és mennybemenetele után már hirdették a 

nemzeteknek, nem tudom, hogy volna még Isten örökségének nevezhető az a 

nép, amely nem fogadta be Krisztust, és miután elutasította és megölte, elvetetté 

vált; a nép, amely feltámadása után sem akart hinni benne, és mindezek után 

még a mártírokat is megölte. 

Izrael ezen népéből akik hittek Krisztusban, akinek szólt Krisztus megjelenése, 

akik befogadták az ígéret üdvös és gyümölcsöző beteljesedését, akikről maga az 

Úr mondta: Én nem küldettem másokhoz, csak Izrael házának elveszett 

juhaihoz,
1
 ők a népből az ígéret fiai, ők számítanak az ivadékhoz,

2
 ők tartoznak 

Isten örökségéhez. 

E népből való József, az igaz ember, és Szűz Mária, aki világra szülte Krisztust;
3
 

onnan való Keresztelő János, a Vőlegény barátja és a szülei, Zakariás és 

Erzsébet,
4
 onnan való az agg Simeon és Anna özvegy, akik nem hallható hangon 

hallották Krisztust,
5
 de a beszélni még nem tudó csecsemőt lélekkel fölismerték; 

onnan a szent apostolok, onnan Natánael, akiben nem volt álnokság,
6
 onnan a 

másik (Arimatieai) József, aki maga is várta Isten országát;
7
 onnan a nagy 

sokaság, amely a szamárcsikó előtt és után ment, mondván: Áldott, aki jön az Úr 

nevében!
8
 és ebben a népben éltek a kisgyermekek is, akikben – ahogy az Úr 

mondta – beteljesedett: A kisdedek és csecsemők szájából készítettél dicséretet.
9
 

                                         
1Mt 15,24. 
2Róm 9,8. 
3Vö. Mt 1,16. 
4Vö. Lk 1,5. 
5Vö. Lk 2,25–36. 
6Vö. Jn 1,47. 
7Vö. Jn 19,38; Lk 23,51. 
8Mt 21,9. 
9Zsolt 8,3. 
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Ebből a népből valók azok is, akik feltámadása után egy napon három, majd 

ötezren megkeresztelkedtek,
1
 és a szeretet egy szívvé és egy lélekké olvasztotta 

őket, akik közül senki nem mondott semmit a sajátjának, hanem mindenük 

közös volt;
2
 onnan a szent diákonusok, akik közül István az apostolok előtt 

koronáztatott vértanúsággal;
3
 onnan a sok júdeai egyház, amelyek előtt Pál arca 

ismeretlen volt, de híres kegyetlenségéről, majd Krisztus nagyon irgalmas 

kegyelméről tudtak;
4
 onnan ő maga (Pál) is a róla szóló prófécia szerint: 

Ragadozó farkas, reggel zsákmányol, és este osztja el az eledelt,
5
 azaz előbb 

ragadozó, halált hozó üldöző, azután életet hozó, tápláló prédikátor. 

Ezek voltak abból a népből Isten öröksége. Ezért mondja a legkisebb az 

Apostolok között,
6
 a nemzetek doktora: Kérdem tehát: vajon Isten elvetette 

népét? Szó sincs róla. Hiszen én is Izrael fiai közül való vagyok, Ábrahám 

véréből, Benjamin törzséből. Isten nem vetette el népét, amelyet előre 

kiválasztott.
7
 

Ez a nép, amely abból a nemzetből Krisztus testéhez járult, Isten öröksége. Mert 

amit az Apostol mond, hogy Isten nem vetette el népét, amelyet előre 

kiválasztott, megfelel annak a zsoltárnak, amelyben írva van: Mert nem űzi el az 

Úr az ő népét; itt pedig ez következik: És nem hagyja el az ő örökségét;
8
 ahol 

nyilvánvalóan látszik, hogy ez a nép Isten öröksége. 

Mielőtt az Apostol ezt mondta, idézte a prófétai tanúságot, az Izrael népének 

jövendő hitetlenségéről szóló próféciát: Egész nap kitártam karjaimat a hitetlen 

és ellentmondó nép felé.
9
 De nehogy valaki rosszul értve, az egész népet 

kárhozottnak vélje a hitetlenség és ellentmondás vétke miatt, azonnal 

hozzáteszi: Kérdem tehát: vajon Isten elvetette népét? Szó sincs róla. Hiszen én 

is Izrael fiai közül való vagyok, Ábrahám véréből, Benjamin törzséből.  

Megmondja, melyik népről beszél, bizony a régi néphez tartozóról, amelyet ha 

Isten teljes egészében elvetett és elkárhoztatott volna akkor ő sem lehetne 

Krisztus apostola, ő, az izraelita Ábrahám magvából, Benjamin törzséből. 

De felhoz egy nagyon szükséges tanúságot: Nem tudjátok, mit mond az Írás 

Illésről, amikor Isten előtt felszólalt Izrael ellen: „Uram, prófétáidat megölték, 

oltáraidat feldúlták, csak én maradtam meg, de nekem is életemre törnek?” De 

                                         
1Vö. ApCsel 2,41; 4,4. 
2Vö. ApCsel 4,32. 
3Vö. ApCsel 7,58. 
4Vö. Gal 1,22. 
5Ter 49,27. 
6Vö. 1Kor 15,9. 
7Róm 11,1–2. 
8Zsolt 93,14. 
9Róm 10,21; Iz 65,2. 
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mit felelt rá az isteni szózat? „Meghagytam magamnak hétezer férfiút, aki nem 

hajtott térdet Baal előtt.” 

Tehát abban az időben is a maradék a kegyelem kiválasztása alapján üdvözült. 

Ez a maradék Isten örökségének nemzetéből való; nem abból, amelyről kevéssel 

később mondja: A többiek pedig megvakultak. Mert ezt mondja: és ha kegyelem 

alapján, akkor nem tettek fejében, különben a kegyelem már nem volna 

kegyelem. Hogyan állunk hát? Amit Izrael keresett, nem érte el, de a 

választottak elérték. A többiek megvakultak.
1
 

Tehát ez a kiválasztás, ez a maradék, Istennek ez a népe, amelyet nem űz el 

Isten, az ő öröksége. Abban az Izraelben azonban, amely ezt nem nyerte el, a 

többi megvakultakban már nincs Isten öröksége, amelyről el lehetne mondani 

Krisztus mennybeli megdicsőülése után, Titusz császár idejében, hogy Isten, 

nemzetek jöttek a te örökségedbe, és a folytatást, amit ennek a népnek, a 

templomnak és a városnak elpusztításáról ebben a zsoltárban jövendölnek. 

 

... azután a pogányok népében 

3. Ezért vagy azokra kell gondolnunk, amiket az ellenség művelt a Krisztus 

eljövetele előtti időkben (mert akkor sem volt más Isten öröksége, amelyben a 

próféták is éltek, amikor az áttelepítés történt Babilonba és azt a nemzedéket 

súlyos pusztítás érte,
2
 Antiokhosz idején is rettenetesen szenvedtek a 

Makkabeusok, és dicsőségesen koronát nyertek.
3
 Ebben a zsoltárban vagy olyan 

olyan dolgokat mondanak el, amik háborús időkben szoktak történni; vagy ez az 

örökség az Úr feltámadása és mennybemenetele utáni nemzedékek, amelyek a 

bálványimádók és Krisztus nevének ellenségei részéről, mint az ő Egyháza, oly 

sok mártírban szenvedtek. Ámbár Ászáf neve a zsinagógát jelenti, ami annyi 

mint gyülekezet, és leginkább a zsidók nemzetére mondjuk, mégis, az Egyházról 

is mondható, hogy gyülekezet, és viszont, azt a a régi népet is nevezik 

ekklésziának, ahogy ezt egy másik zsoltárban eléggé bizonyítottuk. 

Tehát ez az Egyház, Isten ezen öröksége a körülmetéltségből és a 

körülmetéletlenségből gyűlt össze, azaz Izrael népéből és a többi nemzetekből a 

kő által, amelyet az építők elvetettek és szegletkővé lett;
4
 amely szegletben a 

különböző irányokból érkező falak összekapcsolódnak. Ő, a mi békességünk a 

kettőt eggyé forrasztotta, és a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az 

ellenségeskedést kiküszöbölte saját testében, hogy a két népet magában eggyé, 

új emberré teremtse; mint békeszerző, a két népet magában eggyé, új emberré 

                                         
1Róm 11,2–7. 
2Vö. 1Kir 24,14. 
3Vö. 2Mak 7. 
4Zsolt 117,22. 
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teremtette, és egy testben mind a kettőt kiengesztelte az Istennel;
1
 ebben a 

testben vagyunk Isten fiai, és kiáltjuk: Abba, Pater.
2
 Abba az ő nyelvükön, 

Pater, 'Atya' a mi nyelvünkön, az Abba ugyanis annyit jelent, mint Atya. 

Ezért az Úr, aki mondta: Én nem küldettem másokhoz, csak az Izrael házából 

elveszett juhokhoz,
3
 kifejezve, hogy beteljesedett az e népnek adott ígéret, más 

helyen így szól: Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók, 

azokat is ide kell vezetnem, hogy egy nyáj legyen és egy pásztor;
4
 a nemzetekre 

utalva, amelyeket ide fog vezetni, nem testi jelenlétével, hogy beteljesedjék: 

nem küldettem másokhoz, csak az Izrael házából elveszett juhokhoz, hanem 

evangéliuma által, amelyet azok fognak mint magot elvetni, akinek mint 

békehirdetőknek és jó hírt hozóknak kedves a lépése;
5
 minden földre eljut a 

zengésük és a földkerekség széléig az ő igéik.
6
 

Ezért mondja az Apostol is: Állítom ugyanis: Krisztus a körülmetéltség szolgája 

lett Isten igazsága miatt, az atyáknak tett ígéretek megerősítésére; íme ez az, 

hogy én nem küldettem másokhoz, csak az Izrael házából elveszett juhokhoz. 

Ezután az Apostol hozzáteszi: A pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik 

Istent; ez pedig az, hogy más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból 

valók, azokat is ide kell vezetnem, hogy egy nyáj legyen és egy pásztor. Röviden 

mindkettőt mondja, amikor a prófétát idézi: Örüljetek népével együtt, nemzetek!
7
 

nemzetek!
7
 

Tehát ez az egy nyáj az egy pásztor alatt Isten öröksége, nem csak az Atyáé, 

hanem a Fiúé is. Mert a Fiú hangja: A mérőkötél számomra kedves helyre esett, 

mert az én örökségem drága nékem;
8
 és magának az örökségnek a hangja szólal 

meg a prófétánál: Urunk, Istenünk, birtokolj minket.
9
 

Ezt az örökséget nem haldokló Atya hagyta a Fiúra, hanem maga a Fiú 

csodálatosan a halálával szerezte meg és vette birtokába a feltámadásával. 

 

Az Egyház ellen fellobbant üldözés kegyetlen 

és egyetemes volt 

4. Ha tehát erre kell értenünk, amit ebben a zsoltárban próféciaként éneklünk: 

Isten, nemzetek jöttek a te örökségedbe, tudniillik, hogy nemzetek jöttek az 

                                         
1Ef 2,14–16. 
2Róm 8,15; Gal 4,6. 
3Mt 15,24. 
4Jn 10,16. 
5Róm 10,15. 
6Zsolt 18,5. 
7Róm 15,8–10. 
8Zsolt 15,6. 
9Iz 26,13 (LXX). 
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Egyházba nem hittel, hanem üldözéssel, azaz rátámadtak, hogy eltöröljék és 

teljesen elpusztítsák, ahogy oly sok üldözés példája mutatta, meg kellett 

történnie a folytatásnak: beszennyezték a te szent templomodat, nem a fa és kő 

épületeket, hanem az embereket, akikből mint ő kövekből épülőnek mondja 

Péter Apostol Isten házát.
1
 Pál apostol is nyíltan mondja: Isten temploma szent 

és ti vagytok az.
2
 

Ezt a templomot tehát ugyancsak beszennyezték azokban, akiket megfélemlítve 

vagy megkínozva arra kényszerítettek, hogy tagadják meg Krisztust és a 

bálványokhoz fohászkodjanak; ezek közül sokakat helyreállított a bűnbánat és 

megtisztított ettől a beszennyezéstől. 

Mert a bűnbánó hangja: És a vétkemtől tisztíts meg engem; és: Tiszta szívet 

teremts bennem, ó Isten, és az egyenes lelket újítsd meg az én bensőmben. 
3
 

Amit a folytatásban mond: Jeruzsálemet almáskertek csőszévé tették, helyesen 

érthetjük az Egyházra is, mert a szabad Jeruzsálemről, a mi anyánkról írták meg: 

Örülj, te magtalan, aki nem szülsz, fejezd ki örömöd és ujjongj, aki nem vajúdol. 

Mert több a gyermeke a magányosnak, mint annak, akinek férje van.
4
 

Az almáskertek csőszkunyhója, úgy gondolom, azt a pusztulást jelenti, amelyet 

az üldöző kegyetlensége okozott; azaz, mint az almáskertek csőszkunyhója, mert 

miután leszedték a gyümölcsöt, magára hagyják a kunyhót. 

És valóban, amikor az üldöző pogányok úgy látták, hogy az Egyház elpusztult, a 

mártírok lelke úgy ment a mennyei asztalhoz, mint az Úr gyümölcsös kertjéből a 

legízletesebb gyümölcsök. 

 

5. [2. v.] Szolgáid holttestét eledelül adták az égi madaraknak, szentjeid húsát a 

föld vadjainak. – Amit holttestnek mond, azt megismétli a hússal, a szolgáidat 

pedig a szentjeiddel, csak az ég madarait variálja a föld vadjaival. 

Egyes fordítók a holttest helyett halandó testet fordítottak, de helyesebb a 

holttest, mert azt csak halottakra mondjuk, míg a halandó az élő testekre is 

érvényes. 

Mikor tehát, amint mondtam, a mártírok lelke a gazdához mint érett gyümölcs 

átment, a holttestüket és húsukat az ég madarainak és a mező vadjainak 

zsákmányául dobták, mintha ezzel valamijük elveszne a feltámadáshoz, amikor 

a természet titokzatos öléből életre támasztja majd őket az, aki még a 

hajszálaikat is megszámlálta.
5
 

                                         
1Vö. 1Pét 2,5. 
21Kor 3,17. 
3Zsolt 50,4.12. 
4Gal 4,26–27; Iz 54,1. 
5Vö. Mt 10,30. 
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6. [3. v.] Mint a vizet ontották a vérüket, azaz bőségesen és hiába Jeruzsálem 

körül. – Ha itt a földi Jeruzsálemet értjük, akkor azok kiontott vérére gondolunk, 

akiket a falakon kívül fogtak el és öltek meg. 

Ha pedig azt a Jeruzsálemet értjük, amelyről ezt mondták: Több fia van az 

elhagyottnak, mint akinek férje van, a környéke az egész föld, mert abban a 

prófétai részben, amelyben írva van, hogy több fia van az elhagyottnak, mint 

akinek férje van, kevéssel ezután mondják neki: És aki kiragadott téged, Izrael 

Istenét az egész föld Istenének fogják nevezni.
1
 

Ennek a Jeruzsálemnek a környékén ebben a zsoltárban azt kell értenünk, 

ameddig ugyanez az Egyház elterjedt, növekedett és termést hozott az egész 

világon, amikor a világ minden részében tombolt az üldözés és miközben a 

mártírok vérét mint vizet ontották, a mennyei kincsek nagy sokasága született. 

Amit pedig hozzátesz, hogy és nem volt, aki temessen, vagy nem tekinthető 

hihetetlennek bizonyos helyeken, ahol a megfélemlítés miatt nem volt, aki merte 

volna eltemetni a szentek holttestét; vagy azt jelenti, hogy a temetetlen testek 

sok helyen sokáig voltak láthatók, míg jámbor emberek szinte ellopták és 

eltemették őket. 

 

7. [4. v.] Gyalázat tárgya lettünk a szomszédainknak. – Ezért drágalátos nem az 

emberek szemében, akik szerint ez gyalázat volt, hanem az Úr szemében 

szentjeinek halála.
2
 

Csúfság és nevetség, vagy ahogy egyesek fordítják, látvány azoknak, akik 

körülöttünk laknak. 

Ez az előbbi mondat ismétlése, mert amit előbb gyalázatnak mond, az itt csúfság 

és nevetség, és ami előbb a szomszédainknak, az itt azoknak, akik körülöttünk 

laknak. 

A földi Jeruzsálemet értve a szomszédon és a körben élőkön, tehát a többi 

nemzeteket mondja; a mi anyánk, a szabad Jeruzsálem szerint a szomszédok és a 

körülötte lakók azok, akik körében mint ellenségek között lakik az Egyház a 

földkerekségen. 

 

Az embert a bűnökért ostorozó Isten haragjáról  

8. [5. v.] Ezután már nyilvánvalóan imádkozik, amiből érthetővé válik, hogy a 

gyötrelmek fentebbi felsorolása nem helyzetjelentés, hanem panasz: Meddig, 

Uram? Végleg haragszol?  Meggyullad, mint tűz a te indulatod?  

                                         
1Iz 54,1–5. 
2Vö. Zsolt 115. 15. 
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Kéri, hogy Isten ne haragudjon végig, azaz a nagy elnyomás, háborgatás és 

pusztítás ne tartson végig, hanem mérsékelje fenyítését úgy, ahogy egy másik 

zsoltárban mondja: A könnyek kenyerével fogsz etetni és könnyekben fogsz itatni 

mértékkel.
1
 

Mert meddig, Uram? Végleg haragszol? – Ezt úgy mondja, mintha azt 

mondaná: Uram, ne haragudj végig! És a folytatáshoz: Meggyullad, mint tűz a te 

indulatod, mindkettő hozzáértendő, a meddig is, a végig is, mintha azt mondaná: 

Meddig gyullad, mint tűz a te indulatod - végig? 

E kettőt itt úgy kell hozzá értenünk, mint fentebb az adták igét, mert az első 

mondatban mondja: Szolgáid holttestét eledelül adták az égi madaraknak, a 

másodikban már nem, csak annyit mond: szentjeid testét a föld vadjainak, de 

hozzáértendő az előző sorból az adták.
2
 

Isten haragja és indulata nem Isten háborgásai, ahogy néhányan, akik nem értik 

az Írásokat, érvelnek; hanem a haragon a gonoszság büntetését kell értenünk, az 

indulaton pedig a tisztítás végrehajtását, hogy a lélek meg ne vesse Istenének 

törvényét és paráznasággal el ne pártoljon tőle. 

Ezek tehát hatásukkal az emberek gyötrésében háborgást keltenek, Isten 

rendelésében azonban, akinek ezt mondja: Te pedig, erős Isten nyugalmasan 

ítélsz, nyugalmasak.
3
  

E szavak eléggé kifejezik, hogy ezek a háborgatások a bűnök miatt történnek az 

emberekkel, még a hívőkkel is, és innen virágzik a mártírok dicsősége a türelem 

érdemével és az Úr ostorozásában jámborul elviselt fenyítékkel. 

Ezt tanúsítják a Makkabeusok kegyetlen kínzásaik közepette,
4
 ezt a lángok 

között három sértetlen ifjú,
5
 ezt a fogságban a szent próféták. Mert nagyon 

bátran és jámborul viselik az atyai fenyítéket, nem hallgatják el, hogy minden a 

bűnök miatt történik velük. Az ő hangjuk szól a zsoltárban: Fenyítvén 

megfenyített engem az Úr, és a halálnak nem adott át engem.
6
 Megfenyíti 

minden fiát, aki befogad; és ki az a fiú, akit atyja nem fenyít?
7
 

 

  

                                         
1Zsolt 79,6. 
2Zsolt 78,2. 
3Bölcs 12,18. 
4Vö. 2Mak 7. 
5Vö. Dán 3,21. 
6Zsolt 117,18. 
7Vö. Zsid 12,6–7. 
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Isten az embert érdemei szerint bünteti 

9. [6. v.] Amit hozzáfűz: Öntsd ki haragod a nemzetekre, akik nem ismernek 

téged, és az országokra, amelyek nem hívták segítségül a te nevedet – ez is 

prófétálás, nem kívánság. 

Ezeket nem rosszat akarva mondja, hanem lélekben előre látva jövendöl; mint 

az áruló Júdásról mindazt a rosszat, ami érdemei szerint várt rá, úgy 

jövendölték, mintha kívánták volna neki. 

Mint ahogy a próféta nem parancsol Krisztusnak, bár parancsoló módban adja 

elő, amit mond: Kössed az ágyékod köré kardodat, leghatalmasabb, 

nagyságoddal és ékességeddel. Ékességeddel és szépségeddel indulj, járj 

eredménnyel és uralkodjál;
1
 úgy nem óhajtja, hanem jövendöli, aki ezt mondja: 

Öntsd ki haragod a nemzetekre, akik nem ismernek téged,  

Aztán a szokott módon megismétli, mondván: és az országokra, amelyek nem 

hívták segítségül a te nevedet, mert a nemzeteket megismétli az országokkal, a 

nem ismernek téged állítást pedig azzal, hogy nem hívták segítségül a te nevedet. 

Tehát hogyan értendő, amit az Úr az evangéliumban mond: A szolga, aki nem 

ismeri ura akaratát és verést érdemlőt tesz, kevés verést kap; az a szolga pedig, 

aki ismeri ura akaratát és verést érdemlőt tesz, sok verést kap,
2
 ha nagyobb Isten 

haragja a nemzetekre, amelyek nem ismerték az Urat? Abban ugyanis, hogy ezt 

mondja: Öntsd ki haragodat, eléggé érzékelteti, hogy milyen nagy haragra 

gondol, ezért mondja később: fizess meg szomszédainknak hétszeresen.
3
 

Vagy mivel nagy a különbség a szolgák között, akik nem ismerik ugyan uruk 

akaratát, mégis segítségül hívják az ő nevét, és az ilyen családfő családjától 

idegenek között, akik annyira nem ismerik Istent, hogy nem is hívják segítségül? 

Mert bálványokat, démonokat, vagy valamilyen teremtményt hívnak segítségül, 

nem a Teremtőt, aki mindörökké áldott. 

Akikről itt prófétál, azokról nem úgy beszél, mint akik nem ismerik Uruk 

akaratát, de segítségül hívják őt, hanem annyira nem ismerik az Urat, hogy 

segítségül sem hívják, és még ellenségei is az ő nevének. 

Nagy a különbség ugyanis az uruk akaratát nem ismerő, de mégis családjában és 

házában élő szolgák, és az ellenségek között, akik nem csak nem akarják 

ismerik uruk akaratát, hanem a nevét sem hívják segítségül, és még háborúságot 

is keltenek a szolgák között. 

 

  

                                         
1Zsolt 44,4–5. 
2Lk 12,47–48. 
3Zsolt 78,12. 
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Az üldözők céljai 

10. [7. v.] Ezután így folytatja: Mert fölfalták Jákobot és az ő helyét 

elpusztították. – Jákob az Egyház előképe, mint ahogy Ézsau a régi zsinagógáé, 

ezért mondja: És az idősebb fog szolgálni a fiatalabbnak.
1
 

Ezen a néven érthetjük azt az örökséget, amelyről már beszéltünk, amelyre az 

Úr feltámadása és mennybemenetele után a nemzetek irigy és pusztító 

szándékkal rátámadtak. 

De meggondolandó, hogy hogyan kell értenünk Jákob helyét. Jákob helyén 

inkább arra a városra kell gondolnunk, amelyben ott állt a templom, ahová az Úr 

parancsa szerint annak a népnek járnia kellett imádkozni, áldozatokat bemutatni 

és a Pászkát ünnepelni. 

Mert ha a próféta a keresztények tiltott és elnyomott összejöveteleire gondolt 

volna, akkor inkább elhagyott helyeket, és nem helyet kellett volna mondania. 

De elfogadhatjuk a többes szám helyett az egyes számot, mint ahogy használjuk 

a ruhát a ruhák, katonát a katonák, jószágot a jószágok helyett; sok ilyen 

szólásmód van nem csak a népnyelvben, hanem az ékesszólás legkiválóbb 

mesterei között is. 

Az isteni írásoktól sem idegen ez a kifejezésmód; mondott békát a békák, sáskát 

a sáskák helyett és számtalan hasonlót.
2
 

Amit pedig mondott: fölfalták Jákobot, azon helyesen értjük azt, hogy sokakat 

kényszerítettek át a maguk romlott testébe, azaz a maguk társaságába. 

 

Az Úr irgalmasságáról és ítéletéről 

11. [8. v.] Jól emlékszik, hogy ámbár rosszakaratuk fizetségeként Isten 

haragjából meg kellene kapniuk méltó büntetésüket, de nem tehettek volna 

semmit öröksége ellen, ha bűneik miatt nem akarta volna ostorozással jobbítani 

őket.  

Ezért hozzáfűzi: Ne emlékezzél ősi gonoszságainkra. Nem régieket mond, 

amelyek egészen frissek is lehetnének, hanem ősieket, azaz az ősöktől eredőket, 

mert ezekért kárhozat jár, nem jobbító korholás. 

Siessenek elénk irgalmasságaid, előzzék meg ítéletedet, mert az irgalom 

győzelmet arat az ítélet fölött, de az ítélet irgalmatlanul lesújt arra, aki nem 

gyakorolt irgalmasságot.
3
 

                                         
1Ter 25,23. 
2Vö. Zsolt 77,45. 
3Jak 2,13. 
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Amit hozzáfűz: mert szegények lettünk nagyon, azért kéri az ítéletet megelőző 

irgalmasságot, hogy a szegénységünk, azaz gyöngeségünk kapjon segítséget a 

parancsolatok teljesítéséhez, nehogy kárhozatunkra érkezzünk meg az ítéletre. 

 

A könyörülő Isten ajándékaként szabadulunk meg a bajoktól 

 

12. [v 9.] Ezért így folytatja: Segíts meg minket, Istenünk, Szabadítónk.  

A Szabadítónk eléggé kifejezi, hogy mit akart mondani azzal, hogy mert 

szegények lettünk nagyon. Ez ugyanis az a gyöngeség, amelynek Szabadítóra 

van szüksége. Mivel segítséget kér, nem hálátlan a kegyelemért, és nem foszt 

meg a szabad akarattól; akinek ugyanis segítenek, az maga is tesz valamit. 

Ezt is hozzátette: neved dicsőségéért, Uram, szabadíts meg minket; hogy aki 

dicsekszik, nem önmagában, hanem az Úrban dicsekedjék.
1
 

És kegyelmezz meg bűneinknek a te nevedért, mondja, nem miattunk, mert a mi 

bűneink mi mást érdemelnének, mint az értük járó és méltó büntetéseket? De 

kegyelmezz meg bűneinknek a te nevedért. 

Tehát így szabadítasz meg minket, azaz kiragadsz a bajokból, amikor segítesz, 

hogy igazságosságot tudjunk cselekedni, és megkegyelmezel a bűneinknek, 

amelyek nélkül ebben az életben nem tudunk élni, mert nem igazul meg a 

szemedben egy élő sem.
2
 A bűn pedig gonoszság;

3
 és ha számon tartod a 

gonoszságokat, ki tudja azt elviselni?
4
 

 

Isten sokféleképpen bünteti a rosszat 

13. [10. v.] Amit hozzáfűz: Ne mondhassák a nemzetekben: „Hol van az ő 

Istenük?”, azt inkább a nemzetekre kell értenünk. Gonoszul elvesznek azok, 

akik nem remélnek az igaz Istenben, azt gondolván, hogy Isten nincs, vagy nem 

segíti meg övéit, és nem is könyörül rajtuk. 

A következő verset: Mutatkozzék meg a nemzetekben szemeink előtt szolgáid 

kiontott vérének megbosszulása vagy úgy kell értenünk, hogy amikor hisznek az 

igaz Istenben azok, akik üldözték az ő örökségét, mert maga az büntetés, hogy 

kegyetlen gonoszságuk eltűnik Isten igéjének kardjától, amelyről ezt mondja: 

Övezd föl magadra kardodat;
5
 vagy úgy, hogy a megátalkodott ellenségek a 

végén megbűnhődnek. Mert testi bajaik, amelyektől ebben a világban 

szenvednek, közösek lehetnek a jókkal. 

                                         
1Vö. 1Kor 1,31. 
2Zsolt 142,2. 
31Ján 3,4. 
4Zsolt 129,3. 
5Zsolt 44,4. 
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Van a büntetésnek egy másik változata is, mellyel a bűnös, hitetlen ellenség – 

aki annyi üldözés után, amelyek eredményeként az Egyházat elpusztulni vélte – 

ebben a világban az Egyház terjedését és termékenységét látja és harag fogja el, 

fogait csikorgatja és emészti magát;
1
 ki merné tagadni, hogy ez is nagyon súlyos 

büntetés? 

De nem tudom, vajon elég tapintatos-e, hogy azt mondja: szemeink előtt, ha 

olyan büntetésmódra gondolunk, amely a szív belsejében történik, és azokat is 

gyötri, akik hízelegve mosolyognak ránk, és számunkra nem látható, amit 

bensőjükben szenvednek. 

Az azonban, ami akár a hívővé lettekben mint gonoszság pusztul el, akár a 

rosszaságban megátalkodottak végső büntetésül kapják, minden kételkedés 

nélkül érthető: Mutatkozzék meg a nemzetekben szemeink előtt szolgáid kiontott 

vérének megbosszulása. 

 

A jó és a rossz ember másként kívánja az ellenség megbűnhődését 

14. Mint mondottuk, ez is prófécia és nem kívánság; de amiatt, ami a Jelenések 

könyvében van megírva, hogy Isten oltára alatt a mártírok kiáltják és mondják: 

Urunk, meddig nem bosszulod meg a vérünket?
2
 nem szabad elmennünk 

mellette anélkül, hogy ne tudnánk, hogyan kell értenünk, nehogy azt higgyük, 

hogy a szentek bosszúvágyuk kielégítésére kérik a büntetést, mert ez távol áll a 

tökéletességüktől. 

És mégis, írva van: Örvend majd az igaz, amikor látja a bosszúállást a 

gonoszokon, és megmossa kezét a bűnös vérében;
3
 az Apostol is mondja: Ne 

szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az 

Isten haragjának, hiszen írva van: „Enyém a bosszú, én majd megfizetek” – 

mondja az Úr.
4
 

Ő sem parancsolja, hogy ne akarják a bosszúállást, de ne maguk szolgáltassanak 

igazságot, hanem adjanak helyet Isten haragjának aki mondja: Enyém a bosszú, 

én majd megfizetek 

Az Úr is az evangéliumban az özvegyet állítja példának, aki igazságot keresve 

az igazságtalan bíróhoz fordul, aki végül nem az igazságosságtól, hanem az 

unalomtól meggyőzve meghallgatta.
5
 

Az Úr ezt azért mondta el, hogy megmutassa: az igazságos Isten hamar 

igazságot fog szolgáltatni választottainak, akik hozzá kiáltanak nappal és 

                                         
1Vö. Zsolt 111,10. 
2Jel 6,10. 
3Zsolt 57,11. 
4Róm 12,19–20. 
5Vö. Lk 18,3–5. 
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éjszaka. Ezért hangzik a mártírok kiáltása Isten oltára alól, hogy Isten ítélettel 

álljon bosszút értük. 

De akkor hol marad ez: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik 

gyűlölnek titeket és imádkozzatok üldözőitekért?
1
 És ez is: Ne fizessetek rosszal 

rosszért sem átokkal átokért; és: Senkinek ne fizessetek rosszal rosszért?
2
 

Ha ugyanis senkinek nem szabad rosszal fizetni rosszért, akkor nem csak a rossz 

tettre vonatkozik rossz tettel szemben, hanem rosszat sem szabad kívánni, sem 

rossz tett, sem rossz kívánság viszonzásaként. Márpedig rossz kívánsággal 

viszonoz az, aki maga ugyan nem áll bosszút, de várja és kívánja, hogy Isten 

büntesse meg az ellenségét. 

Ezért amikor egy igaz és egy rossz ember akarja, hogy Isten álljon bosszút az 

ellenségén, nemde arról ismerhetők fel, hogy az igaz inkább kívánja ellensége 

megjavulását, mint bűnhődését; és amikor azt látja, hogy Isten bünteti 

ellenségét, nem a büntetésnek örül, mert nem gyűlöli őt, hanem az isteni 

igazságosságnak, mert szereti Istent? 

Továbbá, ha ebben a világban bosszút állnak rajta, annak örül, ha megjavul, 

vagy mások miatt, hogy ne kövessék ellenségét. Ő maga is jobb lesz, nem a 

másik bűnhődésével táplálva a maga gyűlöletét, hanem a tévedések 

kiigazításával. 

Ezáltal az igaz ember jóakarattal és nem rosszaságból örül, amikor látja a 

bosszúállást, és megmossa kezét, azaz tisztábbá teszi a tetteit a vérben, azaz a 

bűnös pusztulásában; nem a másik bajának örülve, hanem fogadva az isteni 

figyelmeztetés példáját.  

Ha pedig a jövendő világban, Isten utolsó ítéletével áll bosszút, ugyanaz tetszik 

neki, ami Istennek, nehogy jó dolga legyen a rosszaknak, nehogy a gonoszok is 

élvezzék a jámborok jutalmát, ami ugyancsak igazságtalan volna és idegen az 

igazság szabályától, amit az igaz ember szeret. 

Amikor pedig az Úr az ellenségek szeretetére buzdítva mennyei Atyánk példáját 

állítja elénk, aki fölkelti Napját jókra és rosszakra, és esőt ad igazaknak és 

bűnösöknek egyaránt,
3
 vajon emiatt nem nevel mulandó fenyítékekkel, vagy a 

végén nem ítéli el a megátalkodottan ellenállókat? 

Úgy kell tehát szeretnünk az ellenséget, hogy ne forduljunk el az Úr 

igazságosságától, amellyel bünteti; és úgy találjuk kedvünket az 

igazságosságban, amellyel büntet, hogy ne az ellenség rosszaságának, hanem a 

bíró jóságának örvendjünk. 

                                         
1Mt 5,44. 
2Róm 12,17. 
3Mt 5,45. 
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A rosszakaró lélek szomorkodik, ha ellensége megjavulva elkerüli a büntetést; 

és ha bűnhődni látja, maga megbosszulásának úgy örül, hogy nem Isten 

igazságosságát élvezi, amelyet nem szeret, hanem annak nyomorúságát, akit 

gyűlöl. És amikor Istenre hagyja az ítéletet, azt kívánja, hogy Isten jobban ártson 

neki, mint amennyit ő maga árthatott volna; és amikor eledelt ad éhező és italt 

szomjazó ellenségének, gonoszul érti, ami írva áll: Ha ezt teszed, izzó parazsat 

gyűjtesz a fejére. Mert azért teszi, hogy tovább súlyosbítsa és ébressze Isten 

méltatlankodását, amiről azt hiszi, hogy ezt jelenti az izzó parázs. Nem érti, 

hogy az a tűz a bűnbánat égető fájdalma, mindaddig, amíg a gőggel fölemelt fej 

az ellenségnek tett jótétemények hatására üdvös alázatban meg nem hajlik, és 

ennek jósága annak rosszaságát le nem győzi. 

Ezért az Apostol józanul hozzáteszi: Ne győzzön le a rossz, hanem te győzd le 

jóval a rosszat.
1
 De hogyan győzhetné le jóval a rosszat a felszínen jó és a 

mélyben rossz ember; aki tetteiben kíméletes és a szívében vad; kezével szelíd, 

de akaratával kegyetlen? 

Így tehát ebben a zsoltárban kérés formájában a gonoszok jövendő büntetéséről 

prófétálnak, hogy megértsük: Isten szent emberei szerették ellenségeiket, 

mindenkinek csak jót akartak, ami ebben a világban jámborság, az eljövendőben 

örökkévalóság; a rosszak büntetésében pedig nem a bajukat, hanem Isten jó 

ítéleteit élvezték; és ahol az Írásokban azt olvassuk, hogy emberek gyűlöltek, az 

a víciumok gyűlölete volt, amelyeket mindenkinek, aki szereti önmagát, 

gyűlölnie kell. 

 

A vértanúk vére a keresztények magva 

15. [11. v.] Ami következik: Jusson színed elé a megbéklyózottak jajszava, nem 

könnyű az üldözők által megbéklyózottakat találni; és ha a sokféle kínzás között 

elő is fordult, oly ritkán történt, hogy aligha hihető, hogy ebben a versben a 

próféta erről szólna. 

Hanem a béklyó gyöngeség és a test romlandósága, amelyek elnehezítik a lelket. 

A test törékenysége által, mint fájdalmak és terhek anyagával, gonoszságra 

tudott kényszeríteni az üldöző. Az Apostol ezektől a béklyóktól akart szabadulni 

és együtt lenni Krisztussal, de kénytelen volt a testben maradni azok miatt, 

akinek az evangéliumot hirdette.
2
 Amíg tehát ez a romlandó fel nem ölti a 

romolhatatlanságot, és ez a halandó a halhatatlanságot,
3
 a gyönge test mintegy 

béklyóval akadályozza a készséges lelket. 

                                         
1Róm 12,20–21. 
2Vö. Fil 1,23–24. 
3Vö. 1Kor 15,53. 
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Ezt a béklyót csak azok érzik, akik megterhelten sóhajtoznak magukban, mert 

szeretnék magukra ölteni a mennyei hajlékot,
1
 mert a halál is félelmetes, a 

halandó élet is vesződséges. E sóhajtozókért sóhajt a próféta, hogy jusson Isten 

színe elé a sóhajtozásuk. 

A megbéklyózottakon azokat is érthetjük, akiket a bölcsesség parancsolatai 

megkötnek, amelyek, ha türelemmel viselik, ékességgé válnak; ezért van 

megírva: Tedd lábadat a béklyójába.
2
 

A te karod nagysága szerint – mondja –, fogadd örökbe a megöltek fiait, vagy 

ahogy egy másik kódexben mondja: vedd birtokodba a megöltek fiait. 

Úgy látom, itt az Írás eléggé megmutatja, hogy mi volt a megbéklyózottak 

sóhaja: azok, akik Krisztus nevéért a legsúlyosabb üldözéseket elszenvedték, 

amiről ebben a zsoltárban nagyon világosan jövendölnek. A legkülönbözőbb 

szenvedések közepette imádkoztak ugyanis az Egyházért, hogy ne maradjon 

terméketlen a vérük; hogy az Úr vetése, amiről az ellenség úgy gondolta, hogy 

kipusztul, elevenebben viruljon. 

A megöltek fiairól beszél, akik nem csupán nem rémültek meg a korábbi 

szenvedésektől, hanem a mártírok szenvedése és dicsősége láttán seregestül 

hittek abban és követték azt, akinek nevéért azok szenvedtek. 

Ezért mondta: a te karod nagysága szerint. A keresztény népekben ugyanis oly 

nagy dolog történt, hogy akik azt gondolták, hogy az üldözéssel elérnek valamit, 

semmiképpen nem hitték, hogy megtörténik. 

 

16. [12. v.] Fizess meg szomszédainknak hétszeresen az ölükbe. – Nem rosszat 

kíván, hanem igazságos dolgokat hirdet és a jövőt prófétálja. 

A hetes számmal, azaz a hétszeres megfizetéssel a büntetés tökéletes voltát 

akarja kifejezni, mert ezzel a számmal a teljességet szokták jelezni. Ezért jó 

dolgokról is mondja: Hétszer annyit kap ebben a világban;
3
 ami mindenkire 

vonatkozik; mint akiknek semmijük sincs és mindenük megvan.
4
 

Szomszédokat mond, mert az Egyház a körükben lakik egészen a szétválasztás 

napjáig; nem most történik a testi szétválás. 

Az ölükbe – mondja, most, titokban; azért, hogy a büntetés, ami most titokban 

történik, később megmutatkozzék a nemzetekben a szemünk előtt. Amikor 

ugyanis az ember gonosszá válik, ölébe kapja a jövendő kínok fizetségét. 

                                         
1Vö. 2Kor 5,3–4. 
2Sir 6,25. 
3Mk 10,30. 
42Kor 6,10. 
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A gyalázásokért, mellyel káromoltak téged, Uram. – Ezt fizesd meg nekik 

hétszeresen az ölükbe, azaz e gyalázatért rejtekükben teljesen vesd el őket. Mert 

ott gyalázták a nevedet, azt gondolván, hogy szolgáidban eltörölhetnek téged a 

földről. 

 

Az Egyház nem enyészik el soha 

17. [13. v.] Mi pedig, a te néped – ezt általánosságban kell értenünk a jámbor és 

igaz keresztények minden fajtájáról. Mi tehát, akikről azt gondolták, hogy 

elveszejthetnek minket, a te néped és legelődnek juhai, hogy aki dicsekszik, az 

Úrban dicsekedjék,
1
 vallomást teszünk neked századokon át; 

Más kódexek szerint vallomást teszünk neked örökre. A kétértelmű görög 

kifejezésből adódik ez a különbség, mert a görög szót úgy is lehet fordítni, hogy 

századokon át, de úgy is, hogy örökké, de helyenként kell mérlegelni, hogy 

melyik a megfelelőbb. Itt, én úgy látom, inkább a századokon át, azaz a világ 

végéig a megfelelőbb. 

A következő vers az Írások, leginkább a zsoltárok szokása szerint az előző 

megismétlése fordított sorrendben: itt előbb mondja azt, ami ott hátrébb áll, és 

később mondja azt, ami előbb áll. Mert ami ott úgy szól, hogy vallomást teszünk 

neked, itt: hirdetni fogjuk dicséretedet. Amit ott így mond: századokon át, az itt: 

nemzedékről nemzedékre. 

A nemzedék ismétlése folyamatosságot jelent, vagy ahogy egyesek értelmezik, 

két nemzedék van: egy régi és egy új. De ebben a világban együtt van a kettő: 

mert aki nem születik újjá vízből és Szentlélekből, nem fog bemenni a mennyek 

országába;
2
 továbbá ebben a világban hirdetik Isten dicséretét, mert a jövendő 

világban, amikor majd látni fogjuk Istent, ahogyan van, már nem lesz, akinek 

hirdessék.
3
 

Mi tehát, a te néped és legelődnek juhai, akikről azok azt gondolták, hogy 

felfalhatnak minket, vallomást teszünk neked a századokon át; mert az Egyház, 

amelyet azok el akartak törölni, fennmarad mindvégig nemzedékről nemzedékre 

hirdetni fogjuk dicséretedet, és azért akartak minket kiirtani, hogy ez a dicséret 

elhallgasson. 

A Szentírásnak már sok helyén magyaráztuk, hogy a vallomás dicséret helyett is 

áll, például itt: Ezt mondjátok a vallomásban: Az Úr művei mind nagyon jók.
4
 és 

leginkább, amit maga a Üdvözítő mond, akinek nem volt bűne, amit 

megvallhatott volna: Vallomást teszek neked, Atyám, mennynek és földnek Ura, 

                                         
1Vö. 1Kor 1,31. 
2Vö. Jn 3,5. 
3Vö. 1Ján 3,2. 
4Sir 39,39. 
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mert elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elől és kinyilatkoztattad a 

kicsinyeknek.
1
 Ezt azért mondta, hogy jobban megértsétek: a hirdetni fogjuk 

dicséretedet annak ismétlése, amit előbb így mondott: vallomást teszünk neked. 

 

                                         
1Mt 11,25. 
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HETVENKILENCEDIK ZSOLTÁR (80.) 

Elmondta Hippóban 412 nagyböjtjében 

58 éves 21 éves pap, 17 éves püspök 

 

 

1Végig azokért, akik megváltoznak, Ászáf tanúsága az asszíroknak 

 

2Aki legelteted Izraelt, figyelmezz, 

aki mint a juhokat vezeted Józsefet. 

Aki a kerubok fölött trónolsz, jelenj meg 

3Efraim, Benjamin és Manassze előtt. 

Serkentsd föl a te hatalmadat, és jöjj, 

hogy megszabadíts minket. 

4Isten, téríts meg minket, 

ragyogtasd föl arcodat, és megszabadulunk. 

 

5Seregek Ura, Istene, 

meddig haragszol még néped imádságára? 

6Könnyek kenyerével etettél minket, 

és könnyekkel itatsz minket mértékkel. 

7Ellentmondássá tettél szomszédainknak, 

és ellenségeink kicsúfoltak minket. 

8Seregek Istene, téríts meg minket, 

mutasd meg a te arcodat, és megszabadulunk. 

9A szőlőt Egyiptomból telepítetted át, 

kivetettél nemzeteket és elültetted azt. 

10Utat készítettél előtte, 

elültetted gyökereit és betöltötte a földet. 

11Árnyéka elborította a hegyeket, 

és vesszői Isten cédrusait; 

 

12vesszői elértek egészen a tengerig, 

és hajtásai a Folyamig. 

13Miért romboltad le a sövényét, 

hogy szüreteljék mind, akik átmennek az úton? 

14Elpusztította azt az erdei vadkan, 

és a magányos vad lelegelte. 

15Seregek Istene, térj vissza igazán, 

tekints alá a mennyből, és lássad,  

és látogasd meg ezt a szőlőt. 

16És tedd tökéletessé, amit a te jobbod ültetett, 

és az ember fia fölött, akit megszilárdítottál magadnak. 
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17 Tűzzel égetve és földúlva 

elvesznek majd arcod dorgálásától; 

18legyen kezed a te jobb kezed férfia fölött, 

és az ember fia fölött, akit megszilárdítottál magadnak. 

19És nem távozunk el tőled, eleveníts minket, 

és segítségül fogjuk hívni a te nevedet. 

20Seregek Ura, Istene, téríts meg minket, 

mutasd meg a te arcodat, és megszabadulunk. 

 

 

 

 

Krisztusról és az ő Egyházáról 

1. [1. v.] Ebben a zsoltárban nem sok olyan dolog van, amelyek nehézséget 

okoznának beszédünknek, vagy akadályoznák a hallgatók megértését. Ezért az 

Úr segítségével hallani és látni akarván mindazt, amit előre megjövendöltek, 

mint Krisztus iskolájában kiműveltek csak átfutunk a könnyen érthető részeken, 

hogy az esetleg homályosabb részeket legyen időnk magyarázni. 

Ez a zsoltár Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus eljöveteléről és az ő szőlejéről 

énekel. De mint kiderül, az a megvilágosodott és megjavult Ászáf énekel, 

akinek a neve, mint tudjátok azt jelenti, hogy zsinagóga. 

Továbbá a zsoltár címe Végig azokért, akik megváltoznak, tudniillik jobbak 

lesznek, mert Krisztus, a Törvény célja
1
 azért jött, hogy jobbá tegyen. És 

hozzáteszi: Ászáf tanúsága; jó tanúság az igazság mellett. Végül ez a tanúság 

Krisztus és a szőlő mellett, azaz a fő és a test, a király és népe, a pásztor és nyája 

mellett is szól. 

A zsoltár címe ezzel végződik: az asszíroknak. Az asszírok azt jelenti 'irányítók'. 

Tehát már nem a szívét nem irányító nemzedék,
2
 hanem már irányítja. Halljuk 

tehát mit mond ebben a tanúságtételben. 

 

József pátriárka Krisztus kiemelkedő előképe 

2. [2. v.] Aki legelteted Izraelt, figyelmezz, aki mint a juhokat vezeted Józsefet. 

Mit jelent az Aki legelteted Izraelt, figyelmezz? – Hívja, hogy jöjjön; várja, hogy 

eljön; vágyik rá, hogy eljöjjön. 

Aki mint a juhokat vezeted Józsefet – magát Józsefet, mint bárányokat. József a 

bárányok és maga József is bárány. Amikor József nevét halljuk, bár nevének 

                                         
1
Vö. Róm 10,4. 

2Vö. Zsolt 77,8. 
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jelentése is sok segítséget nyújt – mert azt jelenti 'növekedés', és akit vár, 

valóban azért jött, hogy az elhalt búzaszem sokszoros termésben támadjon fel,
1
 

azaz növekedjen Isten népe –, most mindabból, amiről tudjátok, hogy Józseffel 

megtörtént, az jusson eszetekbe, hogy a testvérei eladták, és akit övéi 

megcsúfoltak, azt az idegenek felmagasztalták,
2
 és értsétek meg, kinek a 

nyájához kell tartoznunk azokkal együtt, akik a szívüket irányítják, hogy a kő, 

amelyet elvetettek az építők, szegletkővé legyen, és a két falat, melyek 

különböző irányokból érkeztek, egyetértésben összefogja.
3
 

Aki a kerubok fölött trónolsz. – A kerubok Isten dicsőségének trónusa, és azt 

jelenti a nevük: 'a tudás teljessége'. Ezen a trónuson ül Isten a tudás 

teljességében. Tudjuk ugyan, hogy a kerubok magasztos égi hatalmak és erők, 

mégis, ha akarod, kerub leszel. 

Ha ugyanis a kerubok Isten trónusa, halljad, mit mond az Írás: Az igaz lelke a 

bölcsesség széke.
4
 

Erre azt mondod: „Én leszek a tudás teljessége? Ki tudja ezt megtenni?” – A 

birtokodban van, amitől ez teljesül: a Törvény teljessége a szeretet.
5
 Ne akarj 

sokat markolni és szétszóródni. Ha megrémülsz a fa koronájától, az ágak 

szerteszét ágazásától, a gyökeret figyeld és ne gondolj a fa nagyságára. Legyen 

benned szeretet, és követni fogja a tudás teljessége. Mert mit nem tud az, aki a 

szeretetet tudja, hiszen írva van: Szeretet az Isten.
6
 

 

Krisztus a testét tekintve gyenge, fölségét tekintve erős 

3. [3. v.] Aki a kerubok fölött trónolsz, jelenj meg. – Azért tévedtünk el, mert 

nem jelentél meg. 

Efraim, Benjamin és Manassze előtt. – Jelenj meg, mondom, a zsidók nemzete, 

Izrael népe előtt, mert ahhoz tartozik Efraim, Benjamin és Manassze. 

De lássuk mit jelentenek ezek a nevek:  

Efraim = gyümölcsözés;  

Benjámin = jobb kéz fia;  

Manassze = elfeledett. 

Jelenj meg a gyümölcsözés előtt, a jobbkéz fia előtt, jelenj meg az elfeledett 

előtt, hogy már ne légy elfeledett, hanem jussál eszébe annak, akit 

megszabadítottál. Ha ugyanis a nemzetek megemlékeznek majd és megtérnek az 

                                         
1Vö. Jn 12,25. 
2Vö. Ter 37,28; 41,40. 
3Vö. Mt 21,42; Zsolt 117,22. 
4Bölcs 7,28. 
5Róm 13,10. 
61Ján 4,8. 
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Úrhoz a föld minden határai,
1
 ennek az Ábrahámból jövő népnek ne lett volna 

fala, amely a szegletben örved, amikor írva van: A maradék üdvözülni fog?
2
 

Serkentsd föl a te hatalmadat. – Mert gyönge voltál, amikor ezt mondták neked: 

Ha Isten Fia, szálljon le a keresztről!
3
 Úgy látszott, hogy tehetetlen vagy, erőt 

vett rajtad az üldöző; ezt mutattad korábban is, mert Jákob is győzött a 

birkózásban, ember az angyal fölött. De hogyan, ha az angyal nem akarta volna? 

Győzött az ember, alul maradt az angyal, és a győztes ember fogva tartotta az 

angyalt és mondta: Nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz. 

Mekkora misztérium! Áll a legyőzött és megáldja a győzőt; legyőzték, mert 

akarta, testben gyönge, fenségében erős. És megáldotta: Ezentúl Izrael lesz a 

neved. De megérintette a csípőjét, és Jákob megbénult, és ezzel ugyanazt az 

embert áldottá is, sántává is tette.
4
 Látod, hogy a zsidók népe sántított; lásd meg 

benne az apostolok áldott nemzedékét. 

Serkentsd föl a te hatalmadat; meddig mutatkozol még gyöngének? 

Megfeszítettek gyöngeségből, támadj fel erőben;
5
 serkentsd föl a te hatalmadat 

és jöjj el, hogy megszabadíts minket. 

4. [4. v.] Isten, téríts meg minket – Mert elfordultunk tőled, és ha meg nem 

térítesz, meg nem térünk. 

És ragyogtasd föl arcodat, és megszabadulunk. – Azért kéri, mert sötét lenne az 

arca? Nem sötét az arca, hanem a test felhőjét, a gyengeség fátylát bocsátotta 

eléje, és nem vették észre, amikor a kereszten függött, de föl kell ismerni, 

amikor az égben trónon ül. Mert így történt. A földön jelenlévő és csodákat 

művelő Krisztust nem ismerte föl Ászáf; de holtában, miután föltámadt és 

fölment a mennybe, fölismerte és fájdalom járta át a szívét, és róla tette ezt az 

egész tanúságot, amelyet most ismerünk meg ebben a zsoltárban: 

Ragyogtasd föl arcodat, és megszabadulunk. Eltakartad arcodat és 

belebetegedtünk; ragyogtasd föl és megszabadulunk. 

El kell fogadnunk a mennyei Atya ostorcsapásait 

5. [5. v.] Seregek Ura, Istene, meddig haragszol még néped imádságára? – Most 

már a szolgáid. Haragudtál ellenséged imádságára, még mindig haragszol 

szolgád imádságára? Megtérítettél, megismertünk, és még mindig haragszol 

szolgád imádságára? 

                                         
1Vö. Zsolt 21,28. 
2Róm 9,27. 
3Mt 27,40. 
4Vö. Ter 32,26 28 25. 
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Haragszol bizony, de úgy mint jobbító atya, és nem mint elítélő bíró. Haragszol 

bizony, mert írva van: Fiam, ha Isten szolgálatába állsz, élj igazságban és 

félelemben, és készítsd föl lelkedet a próbatétre.
1
 

Ne gondold, hogy Isten haragja elvonult, mert megtértél; elvonult, de úgy, hogy 

örökre el ne kelljen ítélnie. Ostoroz, nem kímél, mert megostorozza minden fiát, 

akit befogad.
2
 Ha kibújsz az ostorozás alól, hogyan akarod, hogy befogadjon? 

Megostorozza minden fiát, akit befogad; ő ostoroz meg mindenkit, aki 

Egyszülöttjének sem kegyelmezett. 

De mégis, meddig haragszol szolgád imádságára? Hiszen már nem ellenséged; 

de haragszol szolgád imádságára. Meddig? 

 

6. [6. v.] Így folytatja: Könnyek kenyerével etettél minket, és könnyekkel itatsz 

minket mértékkel. 

Mit jelent a mértékkel? – Halljad az Apostolt: Hűséges az Isten, aki nem engedi, 

hogy próbára tétessetek azon felül, amit el tudtok viselni.
3
 Ez a mérték: amit el 

tudtok viselni; ez a mérték, hogy kiművelődj és ne belenyomorodj. 

 

Az ellentmondókat legyőzték 

7. [7. v.] Ellentmondássá tettél minket szomszédainknak. – Bizony ez történt, 

mert Ászáfból lettek kiválasztva azok, akiknek el kellett menniük a nemzetekhez 

és hirdetniük kellett Krisztust, és mondták nekik: Ki ez az új démonokat 

hirdető?
4
 

Ellentmondássá tettél minket szomszédainknak, mert azt hirdették, akinek ellene 

mondtak. Mit hirdettek? Azt, hogy a meghalt Krisztus feltámadott. 

„Ki hallott már ilyet? Ki tudott ilyesmiről? Új dolog!” – de jelek követték, és a 

csodák hitet ébresztettek a hihetetlen iránt. Ellene mondtak, de az ellentmondót 

meggyőzték és az ellentmondóból hívő lett. 

Nagy tűz lobbant föl; a könnyek kenyerével etetett és a könnyek italával itatott 

mártírok – de mértékkel, nem nagyobb mértékben, mint amit el tudtak viselni, 

hogy a könnyek mértéke után következzék az örömök koronája. 

És ellenségeink kicsúfoltak minket. – És hol vannak, akik csúfoltak? Sokáig 

mondogatták: „Kik ezek, akik egy halottat tisztelnek és egy megfeszítettet 

imádnak?” – sokáig mondogatták. Hol van a csúfolódók gúnyolódása? Ugye 
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most azok, akik szidalmaztak, barlangokba menekülnek, hogy ne is lássák őket? 

És ellenségeink kicsúfoltak minket. 

 

8. [8–9. v.] De nézzétek csak, mi következik: 

Seregek Istene, téríts meg minket, 

mutasd meg a te arcodat, és megszabadulunk. 

A szőlőt Egyiptomból telepítetted át, 

kivetettél nemzeteket és elültetted azt. 

Tudjuk, mi történt. Hány nemzetet vetett ki! Amorreusok, ceteusok, jebuziták, 

gergeziták és hivviták; ezek elűzése és legyőzése után vezette be az 

Egyiptomból kiszabadított népet az ígéret földjére. Hallottuk, honnan ásták ki a 

szőlőt és hová telepítették. Lássuk, mi történt ezután; mennyire hitt, mennyire 

megnőtt, mit foglalt el. A szőlőt Egyiptomból telepítetted át, kivetettél 

nemzeteket és elültetted azt. 

 

Isten népének kezdetei és kibontakozása 

9. [10–12. v.] Utat készítettél előtte, elültetted gyökereit és betöltötte a földet. – 

Betöltötte volna-e a földet, ha nem készül előtte út? 

Milyen utat készítettél előtte? Én vagyok az út, az igazság és az élet – mondja.
1
 

Valóban betöltötte a földet. Ezt mondja most arról a szőlőről, amely a végén 

tökéletes lesz, de mi volt korábban? 

Árnyéka elborította a hegyeket, és vesszői Isten cédrusait; vesszői elértek 

egészen a tengerig, és hajtásai a Folyamig. 

Itt most meg kell szólalnia a magyarázónak, nem elég a felolvasó és az éneklő 

szolgálata; segítsetek a figyelmetekkel; ennek a szőlőnek említése ugyanis a 

figyelmetlenek számára homályos szokott lenni. 

E szőlő nagyságát már magyaráztuk, elmondtuk, honnan való és hogyan lett 

naggyá. Utat készítettél előtte, elültetted gyökereit és betöltötte a földet – ezt a 

tökéletességéről mondta. De korábban a zsidó nemzet volt ez a szőlő. A zsidó 

nemzet pedig a tengerig és a folyóig uralkodott. Egészen a tengerig;
2
 a 

Szentírásból világos, hogy a tenger ott volt egészen közel. És egészen a Jordán 

folyóig. A Jordánon túl a zsidóknak csak kis része telepedett meg; a Jordánon 

innen pedig az egész nép. Tehát a tengerig és a folyóig tartott a zsidók országa, 

Izrael országa; de nem a tengertől tengerig és a folyótól a földkerekség határáig, 

mert ez már a szőlő tökéletessége, amelyről ezt jövendölte: Utat készítettél 

előtte, elültetted gyökereit és betöltötte a földet. Amikor itt a tökéletességet 

jövendöli, visszatér a kezdethez, amelyből kinőtt a tökéletesség. 

                                         
1Jn 14,6. 
2Vö. Szám 34,5. 
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Akarod hallani a kezdetet? – A tengerig és a folyóig. 

Akarod hallani a véget? – Uralkodni fog a tengertől a tengerig és a folyótól a 

fölkerekség határaiig,
1
 azaz betöltötte a földet. 

Lássuk tehát Ászáf tanúságtételét, hogy mi történt az első szőlővel, mit kell 

várnia a második szőlőnek, sőt, ugyanannak a szőlőnek, mert ugyanaz és nem 

más. 

Krisztus, az üdvösség a zsidóságból való;
2
 belőle valók az apostolok, belőle az 

első hívők, akik eladott vagyonuk árát is letették az apostolok lába elé;
3
 mindez 

a zsidóságból való. És ha egyes ága letörtek a hitetlenség miatt törtek le; te 

pedig, a nemzetek népe a hitben állj, ne hencegj, hanem félj. Mert ha Isten a 

természetes ágaknak nem kegyelmezett, téged sem fog kímélni. Ha pedig 

fennhéjázol, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér hordoz téged.
4
 

Tehát az a szőlő, amely előtt utat készítettek, hogy betöltse a földet, korábban 

hol volt? – Árnyéka elborította a hegyeket. 

Kik a hegyek? – A próféták. 

Miért borította el őket az árnyéka? – Azért, mert homályosan mondták el azt, 

amit jövendőként hirdettek. Hallod a prófétáktól: „Tartsd meg a szombatot; a 

nyolcadik napon metéld körül a kisdedet; ajánld föl a kos-, borjú- és bak-

áldozatot;” ne bizonytalankodjál, árnyéka elborította Isten hegyeit, és az árnyék 

után jön a kinyilvánulás. 

És vesszői Isten cédrusait; azaz eltakarta Isten cédrusait, a legmagasabbakat, de 

ezek a cédrusok Istenéi. A cédrusok ugyanis a kivágandó gőgösöket jelentik. 

Libanon cédrusait, a világ nagyjait növekedve eltakarta ez a szőlő, de Isten 

hegyeit, a szent prófétákat és a pátriárkákat is mind. 

                                         
1Zsolt 71,8. 
2Vö. Jn 4,22. 
3Vö. ApCsel 2,45; 4,35. 
4Róm 11,18–21. 



 459 

Isten szőleje Izrael háza 

10. [13. v.] De meddig terjesztetted ki vesszőit? – Egészen a tengerig, egész a 

folyóig hajtásait. Vesszői elértek egészen a tengerig.  

És mi történt ezután? 

Miért romboltad le a sövényét? – Már látjátok, hogy a zsidók nemzetét 

kiforgatták; egy másik zsoltárban már hallottátok: Bárddal és baltával 

rombolták le.
1
 Nemde akkor történt, amikor lerombolták a sövényét? 

Mi a sövénye? – Az erőssége. Mert gőgös volt ültetőjével szemben. A hozzá 

küldött szolgákat, akik kérték a gazdának járó részt, a bérlők megostorozták, 

kidobták, megölték. 

Eljött az egyszülött Fiú, és azt mondták: Ez az örökös, jertek, öljük meg és miénk 

lesz a z öröksége; megölték és kivetették a szőlőből.
2
 Kivetették, de ettől még 

inkább övé lett az, ahonnan kivetették. 

Izaiásnál ezzel fenyeget: Lerontom a sövényét. Miért? Azért, mert vártam, hogy 

édes fürtöket teremjen, de tövist hozott; gyümölcsöt vártam tőle, és bűnt találtam 

benne. 

Miért kérdezed hát, ó Ászáf: Miért romboltad le a sövényét? Te nem tudod, 

miért? Vártam, hogy ítéletet tegyen és íme gonoszságot tett;
3
 nem kellett 

lerombolni a sövényét? És jöttek a nemzetek, lerombolták a sövényt, rátámadtak 

a szőlőre, és eltörölték a zsidók országát. 

Korábban ezt siratta, de nem reménytelenül. Mert már a szív irányításáról 

beszél, azaz az asszíroknak, az irányítóknak szól a zsoltár. Miért romboltad le a 

sövényét, hogy szüreteljék mind, akik átmennek az úton? 

Mit jelent az akik átmennek az úton? – Azokat, akik ideig-óráig uralkodnak. 

 

Jeruzsálemet gőgösök és gonoszok pusztították el 

11. [14. v.] Elpusztította azt az erdei vadkan. 

Mit jelent az erdei vadkan? – A zsidók ellenségnek tekintették a disznót, és 

benne foglalták össze a nemzetek tisztátalanságát. A nemzetek forgatták föl a 

zsidók nemzetét; a király, aki felforgatta, nem csak tisztátalan disznó, hanem 

erdei vadkan volt. Mi más a vadkan, mint vad disznó, gőgös disznó? 

                                         
1Zsolt 73,6. 
2Mt 21,34–39. 
3Iz 5,5.2–7. 
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Elpusztította azt az erdei vadkan. – Az erdőből, azaz a nemzetekből. A zsidók 

országa ugyanis szőlő, a nemzetek erdő voltak. De amikor a nemzetek hívők 

lettek, mit mond? Akkor majd ujjonganak mind az erdő fái.
1
 

Elpusztította azt az erdei vadkan, és a magányos vad lelegelte. Mit jelent a 

magányos vad? 

Maga a vadkan, amely elpusztította, ő a magányos vad. Magányos, mert gőgös. 

Mert ezt mondja minden gőgös: „Én vagyok; csak én vagyok és senki más!” 

 

Az Egyház erőssége Krisztus 

12. [15–16. v.] De mi ennek a gyümölcse? – Seregek Istene, térj vissza igazán. 

Ámbár ezek történtek, térj vissza igazán. Tekints alá a mennyből, és lássad, és 

látogasd meg ezt a szőlőt. És tedd tökéletessé azt, amelyet jobbod ültetett. – Ne 

mást telepíts, hanem ezt tedd tökéletessé. Mert ez Ábrahám ivadéka az az 

ivadék, akiben áldást nyer a föld minden nemzete,
2
 itt van az a gyökér, amelybe 

beoltják az olajfaágakat. És tedd tökéletessé azt, amit jobbod ültetett.  

De hol teszi tökéletessé? – És az ember fia fölött, akit megszilárdítottál 

magadnak. Van-e ennél nyilvánvalóbb? Miért várjátok, hogy magyarázva elétek 

tárjuk, és nem inkább veletek együtt csodálkozva kiáltjuk: Tedd tökéletessé ezt a 

szőlőt, amelyet jobbod ültetett, az ember fia fölött tedd tökéletessé? 

Ki ez az ember fia? – Az, akit megszilárdítottál magadnak. Nagy erősség! Építs 

rá, amennyire csak tudsz. Más alapot ugyanis senki sem rakhat le, mint a mi 

letétetett, ami Jézus Krisztus.
3
 

 

Minden jó és rossz a szeretettől és a félelemtől függ 

13. [17. v.] Tűzzel égetve és földúlva elvesznek majd arcod dorgálásától. – Mik 

azok, amik fölégetve és kiforgatva el fognak veszni az ő arcának dorgálásától? 

Lássuk csak és értsük meg, miket égettek föl és forgattak ki. 

Mit dorgált Krisztus? – A bűnöket, mert az ő arcának dorgálásától vesztek el a 

bűnök. 

Miért égették tűzzel és forgatták ki a bűnöket? – Azért, mert az emberben 

minden bűnt két dolog okoz: a bűnös vágy és a félelem. 

Gondoljátok meg, beszéljétek meg, kérdezzétek meg a szíveteket, vizsgáljátok 

meg a lelkiismereteteket, és lássátok, van-e a bűn, ami nem a bűnös vágyból 

vagy a félelemből ered. 

                                         
1Zsolt 95,12. 
2Vö. Ter 22,18. 
31Kor 3,11. 
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Jutalmat állítanak eléd, hogy vétkezz, azaz valamit, ami gyönyörködtet, és 

megteszed amiatt, amire vágyódsz. De ha talán nem indít meg az adomány, 

megrémít a fenyegetés, és megteszed amiatt, amitől félsz. 

Korrumpálni akar valaki téged, például azért, hogy tégy hamis tanúságot. 

Számtalan a lehetőség, de a kézenfekvőbbekre hivatkozom, amelyekből a 

többire már át tudjátok vinni a mondottakat. 

Te figyeltél Istenre, és mondtad a lelkednek: „Mit használ az embernek, ha 

megnyeri az egész világot, de a lelkének kárát látja?
1
 Nem vesz rá jutalommal, 

hogy pénzbeli nyereségért elveszítsem a lelkemet.” 

Akkor megfélemlítéshez folyamodik, és akit a felkínált jutalommal nem tudott 

korrumpálni, most károsodással kezdi fenyegetni, száműzetéssel, esetleg 

halállal; hogy ahol a bűnös vágy nem érvényesült, talán a félelem rávesz, hogy 

vétkezzél. 

De ha a bűnös vággyal szemben eszedbe jutott az Írásokból, hogy mit használ az 

embernek, ha megnyeri az egész világot, de a lelkének kárát látja?, jusson 

eszedbe a félelemmel szemben ez is: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, a 

lelket azonban nem tudják megölni.
2
 Ha valaki meg akar ölni, a testeddel 

megteheti, a lelkedhez nem tud hozzáférni. A lelked nem hal meg, hacsak te 

magad meg nem akarod ölni. Az idegen gonoszság elpusztítja a testedet, de az 

igazság megőrzi a lelkedet. Ha pedig elpártolsz az igazságtól, mi mást tesz majd 

veled az ellenség, mint amit megtettél magaddal? A kegyetlen ellenség meg 

tudja ölni a testedet, te pedig, hamis tanúságot szólva, a lelkedet ölöd meg. 

Halljad az Írást: A száj, amely hazudik, megöli a lelket.
3
 

Így tehát, testvérek, minden helyes cselekedethez a szeretet és a félelem, minden 

bűnhöz ugyancsak a szeretet és a félelem vezet. Ahhoz, hogy jót tégy, szeresd 

Istent és féld Istent; hogy rosszat tégy, ahhoz szeresd a világot és féld a világot. 

Ez a kettő térjen meg a jóra: korábban a földet szeretted, most szeresd az örök 

életet; korábban a haláltól féltél, most félj a Gehennától. 

Bármit ígért neked mint bűnösnek a világ, felér-e azzal amit Isten ad majd 

neked, ha igaz maradsz? 

Bármivel fenyeget téged mint igazat a világ, megteheti-e azt, amit Isten tesz 

majd a gonosszal? 

Akarod látni, mit készül neked adni Isten, ha igazként élsz? – Jertek, Atyám 

áldottai, vegyétek az országot, mely nektek készíttetett a világ kezdetétől. 

                                         
1Mt 16,26. 
2Mt 10,28. 
3Bölcs 1,11. 
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Akarod látni, mit tesz majd a gonoszokkal? – Távozzatok az örök tűzre, amely az 

ördögnek és angyalainak készült.
1
 

Rendben van, te semmi mást nem akarsz, csak azt, hogy jó legyen neked. Hiszen 

abban, amit szeretsz, azt akarod, hogy jó legyen neked; és abban, amitől félsz, 

nem akarod, hogy bajod legyen, de nem abban a régióban keresed, ahol keresni 

kell. Sietsz: mert szűkölködés és zaklatás nélkül akarsz élni; jó, amit akarsz, de 

viseld el, amit nem akarsz, hogy elérd, amit akarsz. 

Ezért az ő bűnöket eltörlő arca mit tesz? Mik a fölégetett és kiforgatott bűnök? 

Mit tesz a rossz szeretet? – Felgyújt, mint a tűz. 

Mit tesz a rossz félelem? – Mintegy kiforgat. 

A szeretet ugyanis felgyújt, a félelem megaláz; ezért a rossz szeretet bűneit 

fölégeti, a rossz félelem bűneit kiforgatja. 

A jó félelem is megaláz, a jó szeretet is felgyújt, de másként. A vincellér is, 

amikor közbenjárt a terméketlen fáért, hogy ki ne vágják, így szólt: Körülásom, 

és egy kosárnyival megtrágyázom.
2
 Az ásás a félő jámbor megalázkodása, a 

kosár trágya a bűnbánó hasznos szégyene. 

A jó szeretet tüzéről pedig az Úr mondja: Tüzet gyújtani jöttem a világra
3
 Ettől a 

tűztől égnek a buzgólelkűek, és az Isten és felebarát szeretetétől lángolók. 

Tehát ezért, ahogyan minden jó cselekedet a jó félelemből és a jó szeretetből 

fakad, úgy rossz szeretetből és rossz félelemből követnek el minden bűnt. Tehát: 

tűzzel égetve és földúlva elvesznek majd arcod haragjától. 

 

Istenem és mindenem 

14. [18–20. v.] Legyen kezed a te jobb kezed férfia fölött, és az ember fia fölött, 

akit megszilárdítottál magadnak. És nem távozunk el tőled. 

Meddig lesz gonosz és elkeserítő nemzedék, mely nem irányítja a szívét?
4
 

Mondja csak Ászáf: Mutatkozzék meg a te irgalmasságod; tégy jót a szőlőddel, 

tedd tökéletessé, mert a vakság csak részben érte Izraelt, hogy a nemzetek 

teljessége bemenjen, és így egész Izrael üdvözüljön.
5
 

Miután megmutatkozott arcod jobbod férfia fölött, akit megszilárdítottál 

magadnak, nem távozunk el tőled; meddig dorgálsz minket? Meddig vádolsz? 

Tedd ezt, és nem távozunk el tőled: Eleveníts minket, és segítségül fogjuk hívni a 

te nevedet. Édes leszel számunkra; életre keltesz minket. Mert korábban a földet 

                                         
1Mt 25,34–41. 
2Lk 13,8. 
3Lk 12,49. 
4Vö. Zsolt 77,8–9. 
5Róm 11,25-26. 
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szerettük, nem téged, de megölted tagjainkat, melyek a földön vannak.
1
 Az a 

földi, ígéretes régi szövetség mintha arra bíztatott volna, hogy ne ingyen 

tiszteljük Istent, hanem azért mert valamit itt a földön ad, azért szeressük. 

De mit tudsz úgy szeretni, hogy ne szeretnéd Istent? Mondd meg nekem! 

Szeress valamit, ha tudsz, amit nem ő alkotott. Nézz körül az egész teremtésben 

és lássad, vajon a bűnös vággyal meg tudsz-e tapadni valaminél, akadályoz-e 

valamiben a Teremtő szeretete, kivéve azt, amit ő teremtett, akit elhanyagolsz.  

Miért szereted a teremtényeket, ha nem azért, mert szépek? De lehetnek-e olyan 

szépek, mint ő, aki alkotta őket? Ezeket csodálod, mert őt nem látod; de azok 

által, amiket csodálsz, őt szeresd, akit nem látsz. Kérdezd a teremtményt, és ha 

önmagától való, maradj nála; ha azonban Tőle van, csak attól lesz veszélyes a 

szeretőjére, ha a Teremtő elé helyezi. 

Miért mondtam ezt? – Emiatt a sor miatt, testvérek. Tehát halottak voltak, akik 

azért tisztelték Istent, hogy testi javakban részesedjenek; mert a test szerinti 

gondolkodás halál;
2
 és halottak azok, akik nem ingyen tisztelik Istent, azaz 

azért, mert jó, és nem azért, mert megad olyan dolgokat, amelyeket a rosszaknak 

is megad. 

Pénzt akarsz Istentől? – Pénze a rablónak is van. Feleséget, sok gyermeket, testi 

egészséget, evilági rangot akarsz? – Lásd meg, hogy hány rossz ember birtokolja 

ezeket. Ez volna minden, amiért tiszteled Istent? – Megbotlanak a lábaid, azt 

fogod hinni, hogy hiába tiszteled, amikor látod, hogy olyanok kapják ezeket a 

dolgokat, akik nem tisztelik őt.
3
 Tehát ezeket mind adja a rosszaknak is; 

önmagát a jóknak tartja fenn. 

Éltetni fogsz minket, mert halottak voltunk, amikor a földi dolgokhoz tapadtunk; 

halottak voltunk, amikor a földi ember képmását hordoztuk. Éltetni fogsz, 

megújítasz, a belső ember életét adod nekünk. És segítségül fogjuk hívni a te 

nevedet, azaz téged fogunk szeretni. Édes leszel, amikor megbocsátod a 

bűneinket, te leszel minden jutalma a megigazultaknak. Seregek Ura, Istene, 

téríts meg minket, mutasd meg a te arcodat, és megszabadulunk. 

                                         
1Vö. Kol 3,5. 
2Vö. Róm 8,6. 
3Vö. Zsolt 72,2. 
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NYOLCVANADIK ZSOLTÁR (81) 

Elhangzott Hippóban 403. okt. 19-én 

49 éves, 12 éves pap, 8 éves püspök 

 

 

1Végig. Az olajprésekről, a szombat ötödik napján, Ászáf zsoltára. 

2Ujjongjatok Istennek, a mi segítőnknek; 

örvendjetek Jákob Istenének. 

3Fogadjátok el a zsoltárt, és adjatok dobot, 

vidám pszaltériumot citerával együtt. 

4Fújjatok kürtöt újholdkor, 

a telehold napján, a mi ünnepünkön. 

 

5Mert parancs ez Izraelben, 

és ítélet Jákob Istenétől. 

6Bizonyságul adta azt Józsefben, 

amikor kijött Egyiptom földjéről; 

nyelvet hallott, amelyet nem ismert: 

 

7„Elfordítottam a hátát a terhektől; 

a keze kosárral szolgált. 

8A háborgásban segítségül hívtál, 

és megszabadítottalak téged. 

Meghallgattalak téged a vihar homályában, 

próbára tettelek az ellentmondás vízében. 

 

9Halljad népem, és bizonyságot teszek ellened; 

10Ha meghallgatsz engem, nem lesz benned új isten, 

nem fogsz idegen istent imádni. 

11Mert én vagyok a te Urad Istened, 

aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről: 

nyisd ki a szádat és betöltöm azt. 

 

12És nem hallotta meg az én népem a hangomat, 

és Izrael nem figyelt rám. 

13És elbocsátottam őket szívük érzülete szerint, 

menjenek a saját érzületükben. 

 

14Ha az én népem hallgatott volna rám, 

ha Izrael az én utaimon járt volna! 

15semmivé aláztam volna ellenségeiket, 

és kezemet küldtem volna az őket háborgatóikra. 
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16Az Úr ellenségei hazudtak neki, 

és az ő idejük örökké fog tartani. 

17és táplálta őket a gabona javával, 

és a sziklából jóllakatta őket mézzel. 

 
 

 

 

Tiszta olaj és szennyes üledék egyaránt van Isten házában 

1. [1. v.] Elvállaltuk, hogy a jelen zsoltárról beszélünk nektek; a ti csöndes-

ségtek támogassa hangunkat, mivel némileg meggyengült; a hallgatók figyelme 

és Annak segítsége, aki parancsolja, hogy beszéljek, erőt fog adni. 

A zsoltárnak ez a címe: Végig. Az olajprésekről, a szombat ötödik napján, Ászáf 

zsoltára. 

Az egy címben sok misztérium van együtt, de úgy, hogy a zsoltár küszöbe jelzi 

a belül lévőket. Amikor az olajprésekről készülünk szólni, senki ne várja, hogy a 

kádról, a présről és a vesszőkosarakról lesz szó, mert a zsoltár sem ezekről 

beszél, hanem inkább egy misztériumról. 

Ha a zsoltár szövegében ezek előfordulnának, volna, aki azt gondolná, hogy szó 

szerint kell érteni az olajpréseket, és más jelentést nem kell keresni, sem 

misztikus, sem más értelmet nem kell föltételezni, hanem mondaná: „A zsoltár 

egyszerűen az olajprésekről beszél, és te valami másra akarod irányítani a 

figyelmemet.” Amikor olvastuk a zsoltárt, semmi ilyet nem hallottatok. 

Tehát az olajpréseket a most élő Egyház misztériumának tekintsétek. A 

présházakban három dolgot veszünk észre: a préselést és a préselés két 

eredményét: az egyik tárolandó, a másik kidobandó. 

A présházban tehát tiprás, törés, préselés történik, és ezekből a tiszta olajat 

amforákba csorgatják, az olajseprőt a közterületekre eresztik. Figyeljétek meg 

ezt a nagy látványosságot. 

Isten ugyanis szüntelenül előadja nekünk azt, amit nagy örömmel remélünk; 

hasonlítható-e ehhez a látványossághoz a cirkusz esztelensége? A cirkusz az 

olajseprűhöz (amurcához), emez a tiszta olajhoz tartozik. 

Amikor tehát halljátok, hogy a káromlók konokul fecsegnek, és azt mondják, 

hogy a keresztény időkben megszaporodtak a szorongatások, gondolj arra, hogy 

sok a szorongatás, te légy tiszta olaj. 

Tudjátok ugyanis, hogy szívesen mondogatják a régi, de már a keresztény 

időkben született a közmondást: „Isten nem ad esőt, köszönd a 

keresztényeknek!”, ámbár ilyeneket korábban is mondogattak. Ezek pedig most 
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akkor is mondják, amikor Isten esőt ad: „Köszönd a keresztényeknek! Isten nem 

ad esőt, nem tudunk vetni; Isten ad esőt: nem tudunk csépelni!” 

És azzal akarnak gőgösködni, ami miatt inkább esdekelniük kellene, de ők 

inkább káromkodnak, mint imádkoznak. Amikor tehát ezeket emlegetik, ezekkel 

hencegnek, ilyeneket mondanak és makacsul mondják, nem félelemmel, hanem 

fennhéjázva, ne zavarjanak meg benneteket. 

A fekete olajseprű a tudatlanság sötétségével dicsekszik, és a terekre szét-

szórtan, nyilvánosan dicsekszik; te a szívedben, ahol lát a rejtekben az, aki 

megfizet Neked,
1
 csorogj az amforába. 

Az olajbogyót a fán a viharok tépik, de a magját a présházban sem törik össze; 

tehát mindkettő [a bogyó húsa és magva] a fán függ: az is, amit majd eldobnak, 

és az is, amit tárolni fognak; de amikor a présházban a préselésre kerül sor, 

szétválasztják a kettőt: az egyiket tárolják, a másikat eldobják. 

Akarjátok tudni ezeknek a présházaknak az erejét? – Hogy csak egyet mondjak, 

ami miatt azok is zúgolódnak, akik végrehajtják: mennyi rablás történik 

napjainkban, mennyi szorongatás éri az ártatlanokat, hányszor rabolnak el 

idegen jószágot? 

Így tehát valójában az amurcára figyelsz, mert elragadnak idegen jószágokat; és 

nem figyelsz a tiszta olajra, amikor a saját javaikat ajándékozzák a szegé-

nyeknek. 

Régen nem voltak ilyen rablók, de olyanok se voltak, akik a saját javaikat 

elajándékozták. Légy egy kicsit kíváncsibb a présházban, és ne csak azt vedd 

észre, ami szemmel láthatóan elfolyik; van itt valami, amit ha keresel, 

megtalálod. 

Fontold meg, halld meg, ismerd föl, mily sokan megtették azt, amit egy gazdag 

az Úr szájából hallott és szomorúan elment. Az evangéliumból sokan hallják: 

Menj, add el, amid van és add oda a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; 

azután jöjj, kövess engem;
2
 nem veszed észre, milyen sokan teszik ezt? 

Erre azt mondják: „Kevesen vannak!” – De ez a kevés mégiscsak tiszta olaj; és 

azok is, akik helyesen használják a birtokolt javakat, a tiszta olajhoz tartoznak; 

számlálj össze mindenkit és látni fogod, hogy családfődnek tele vannak a pincéi. 

Olyan rablókat látsz, amilyeneket korábban soha nem láthattál; lásd meg a saját 

javaikat megvetőket is, akiket korábban soha nem láttál. 

                                         
1
Vö. Mt 6,6. 

2
Mt 19,21. 
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Dicsérd az olajprés házait, beteljesedik az Apokalipszis próféciája: az igaz 

legyen még igazabb, a szennyes legyen még szennyesebb.
1
 Íme, az olajprés 

ebben a mondatban: az igaz legyen még igazabb, a szennyes legyen még 

szennyesebb. 

 

A keresztség felvételét méltó erkölcsök kövessék 

2. Miért mondja, hogy a szombat ötödik napján? Mit jelent ez? – Térjünk vissza 

Isten első műveihez, hátha ott találunk valamit, amiből a misztériumot is 

megértjük. 

A szombat ugyanis a hetedik nap, melyen Isten megpihent minden művétől,
2
 

mely azt a nagy misztériumot közli, hogy egyszer mi is meg fogunk pihenni 

minden munkánktól. 

A szombat első napja a hét első napja, melyet az Úr napjának is nevezünk; 

a szombat második napja a hét második napja; 

a szombat harmadik napja a hét harmadik napja; 

a szombat negyedik napja a hét negyedik napja; 

tehát a szombat ötödik napja az Úr napjától számított ötödik nap; 

ezután következik a szombat hatodik napja, a hét hatodik napja; 

majd maga a szombat, a hetedik nap. 

Lássátok tehát, mikről beszél ez a zsoltár, mert én úgy látom, hogy a 

megkereszteltekhez szól. Isten ugyanis az ötödik napon a vizekből teremtette az 

állatokat; az ötödik napon, azaz a szombat az ötödik napján mondta Isten: A 

vizek hozzák elő az élőlények sokaságát.
3
 

Lássátok meg tehát magatokat, akikben a vizek már előhozták az élőlények 

sokaságát. Ti ugyanis az olajprésekhez tartoztok, és akiket a vizek előhoztak 

belőletek, azok közül az egyiket csorgatják, a másikat eldobják. 

Sokan vannak ugyanis, akik nem méltón élnek a keresztséghez, amit megkaptak; 

mily sokan vannak ugyanis megkereszteltek, akik ma inkább a cirkuszt akarták 

megtölteni, mint ezt a bazilikát! Mily sok megkeresztelt ember épít kunyhót az 

utcákon, vagy perlekedik, hogy ez ne történjék meg! 

Ezt a zsoltárt pedig az olajprésekről a szombat ötödik napján, a szétválasztás 

szorongatásában és a keresztség szentségében éneklik Ászáfnak. 

Ászáf, akit így hívtak, egy ember volt, mint Iditun és mint Kóré, és a többiek, 

akiknek nevét a zsoltárok címeiben találjuk; a nevének jelentése azonban egy 

rejtett igazság misztériumát közli velünk. 

                                         
1
Jel 22,11. 

2
Vö. Ter 2,2. 

3
Ter 1,20. 
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Ászáf ugyanis latinul azt jelenti, hogy gyülekezet. 

Tehát az olajprésekről, a szombat ötödik napján Ászáfnak éneklik, azaz a 

szétválasztó szorongatásról, a vízből újjászületett megkeresztelteknek, a 

vasárnapi gyülekezetnek éneklik a zsoltárt. 

A küszöbön olvastuk a zsoltár címét, és megértettük, hogy mit jelentenek az 

olajprések; ha akarjátok, lássuk ezután magát a házat, azaz a présház belsejét. 

Lépjünk be, nézzünk körül, örvendjünk, féljünk, vágyakozzunk, meneküljünk. 

Ugyanis mindezeket meg fogjátok találni ennek a háznak a belsejében, azaz a 

zsoltár szövegében, amikor olvasni kezdjük és az Úr segítségével, ha megadja, 

beszélni kezdünk róla. 

 

A pogányok és a keresztények örömei 

3. [2. v.] Íme, ti, ó Ászáf, az Úr gyülekezete: Ujjongjatok Istennek, a mi 

segítőnknek! Ti, akik ma összegyűltetek, ti, akik ma az Úr Ászáfja vagytok, 

nektek éneklik a zsoltárt, Ászáfnak: Ujjongjatok Istennek, a mi segítőnknek; 

örvendjetek Jákob Istenének. 

Mások ujjongjanak a cirkusznak, ti pedig Istennek; mások ujjongjanak a 

megtévesztőjüknek, ti pedig a ti segítőtöknek; mások ujjongjanak istenüknek, a 

hasuknak, ti pedig ujjongjatok Istennek, a ti segítőtöknek. 

Örvendjetek Jákob Istenének, mert ti is Jákobhoz tartoztok, sőt ti vagytok Jákob, 

a fiatalabb nép, melynek az idősebb szolgál.
1
 

Örvendjetek Jákob Istenének. – Ha szavakkal nem is tudjátok kifejezni, azért ne 

hagyjátok abba az ujjongást: amit ki tudtok fejezni, azt kiáltsátok, amit nem 

tudtok kifejezni, azt jubiláljátok. Ugyanis az örömök túláradása, amihez a 

szavak már nem elegendőek, jubilálásban szokott kitörni. Örvendjetek Jákob 

Istenének. 

  

                                         
1
Vö. Ter 25,23. 
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Fogadjátok el a hangunkat, viszonozzátok jótetteitekkel 

4. [3. v.] Fogadjátok el a zsoltárt és adjatok dobot. – Fogadjátok is, adjatok is. 

Mit fogadjatok? Mit adjatok? 

Fogadjátok el a zsoltárt és adjatok dobot. – Pál apostol egy helyen dorgálva és 

fájdalommal mondja: nem volt senki, aki velem az adás és viszonzás kapcsola-

tában állt volna.
1
 

Mit jelent az, hogy az adás és viszonzás kapcsolatában, ha nem azt, amit másutt 

nyíltan kifejezett: Ha lelki javakat vetettünk köztetek, nagy dolog az, hogy majd 

az anyagi javaitokat aratjuk?
2
 

Igaz, hogy a dob, mely bőrből készül, a testhez tartozik, a zsoltár tehát lelki, a 

dob testi. Tehát Isten népe, Isten gyülekezete fogadjátok el a zsoltárt és adjatok 

dobot; fogadjátok a lelki javakat és adjatok testi javakat. 

Ez az, amire a boldog vértanú oltáránál is buzdítottunk benneteket, hogy a lelki 

javakat kapván testi javakat adjatok. Ezek a helyek ugyanis egy időre épülnek, 

az élők és holtak testének befogadására szükségesek, de idővel elmúlnak. Vajon 

Isten ítélete után ezeket az építményeket föl fogjuk emelni az égbe? Nélkülük 

azonban most képtelen volnánk megtenni azokat a dolgokat, melyek a menny 

elnyeréséhez szükségesek. 

Ha tehát kapzsiak vagytok a lelki javak vételében, legyetek áhítatosak a test 

javak osztogatásában. Fogadjátok el a zsoltárt és adjatok dobot: fogadjátok be a 

szavunkat és viszonzásul adjátok a kezeteket. 

 

Ha égieket várunk, ne legyünk restek megtenni a földi dolgokat 

5. Vidám pszaltériumot citerával együtt. – Emlékszünk, hogy korábban a 

pszaltérium és a citera különbségét magyaráztuk Szeretetreméltóságtoknak; az 

érdeklődök, akik emlékeznek rá, idézzék föl, akik nem hallották, vagy nem 

emlékeznek rá, tanulják meg. 

Ennek a két hangszernek, a pszaltériumnak és a citerának az a különbsége, hogy 

a pszaltérium felső részén van az az üreges doboz, amelyből a húrok 

megszólalnak: alul vannak a húrok és felülről szólalnak meg; a citerában pedig 

ugyanez az üreges fa az alsó részen van; mintha az az égből, ez a földből 

szólalna meg. 

Isten Igéjének prédikációja ugyanis égi, de ha égieket várunk, ne legyünk restek 

megtenni a földi dolgokat; mert vidám pszaltériumot, de citerával együtt. 

                                         
1
Fil 4,15. 

2
1Kor 9,11. 
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Ugyanazt mondja másként, mint föntebb: Fogadjátok el a zsoltárt, adjatok 

dobot, itt a zsoltár helyett pszaltériumot, a dob helyett citerát mond. Ez pedig 

arra figyelmeztet, hogy Isten Igéjének prédikációjára testi cselekedetekkel 

válaszoljunk. 

 

6. [4. v.] Fújjatok kürtöt. – Azaz érthetőbben és bátrabban prédikáljatok, ne 

féljetek, ahogyan a próféta mondja valahol: Kiálts erősen, mint a kürt, emeld föl 

hangodat.
1
 

Fújjatok kürtöt újholdkor. – Törvény volt, hogy a hónap kezdetekor meg kell 

fújni a kürtöt, és ezt a zsidók mindmáig testileg megteszik, de lelkileg nem értik. 

A hónap kezdete ugyanis újholdkor van; az újhold új élet. 

Mit jelent az újhold? – Azt jelenti, hogy mindenki, aki Krisztusban van, új 

teremtmény.
2
 

Mit jelent az, hogy fújjatok kürtöt újholdkor? – Azt jelenti, hogy teljesen 

bizalommal hirdessétek az új életet, és ne féljetek a régi élet zajától. 

 

7. [5. v.] Mert parancs ez Izraelben, és ítélet Jákob Istenétől. – Ahol parancs 

van, ott ítélet is van. Akik ugyanis a törvény alatt vétkeztek, azokat a törvény 

által ítélik el.
3
 És maga a parancsoló az Úr Krisztus, a testté lett Ige mondja: 

Azért jöttem a világba, hogy ítéletet tartsak, hogy akik nem látnak, azok 

lássanak, és akik látnak, azok vakok legyenek.
4
 

Mit jelent az, hogy akik nem látnak, azok lássanak, és akik látnak, azok vakok 

legyenek, ha nem azt, hogy az alázatosakat fölmagasztalják, a gőgösöket pedig 

megalázzák? Ugyanis nem azok lesznek vakká, akik látnak, hanem meggyőzik a 

vakságukról azokat, akik látóknak gondolják magukat. 

Ezt teszi az olajprés misztériuma, hogy akik nem látnak, azok lássanak, és akik 

látnak, azok vakok legyenek. 

 

A keresztség szentségéről 

8. [6. v.] Bizonyságul adta azt Józsefben. – Mit jelenthet ez, testvérek? 

József neve azt jelenti, hogy gyarapodás. Emlékeztek rá, tudjátok, hogy az 

Egyiptomba eladott József a nemzetekhez átmenő Krisztus előképe. Akkor 

József a háborgatások után fölmagasztaltatott,
5
 most Krisztus a vértanúi 

szenvedés után megdicsőült. Tehát a nemzetek leginkább Józsefhez tartoznak, és 

                                         
1
Iz 58,1. 

2
2Kor 5,17. 

3
Vö. Róm 2,12. 

4
Jn 9,39. 

5
Vö. Ter 37,28; 41,37. 
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ezért gyarapodás; mert több gyermeke van az elhagyott asszonynak, mint annak, 

akinek férje van.
1
 

Bizonyságul adta azt Józsefben, amikor kijött Egyiptom földjéről. – Lássátok 

meg, hogy itt a szombat ötödik napjáról van szó: amikor József kijött Egyiptom 

földjéről, azaz a József által megsokasodott nép a Vörös-tengeren vonult át.
2
 

Tehát a vizek akkor is élőlények sokaságát hozták elő.
3
 A nép átvonulása a 

tengeren nem másnak volt előképe, mint a hívők keresztség által történő 

átvonulásnak. Tanúja ennek az Apostol, amikor ezt mondja: Nem szeretném, ha 

elkerülné a figyelmeteket, testvérek, hogy atyáink mind ott voltak a felhő alatt, 

mind átkeltek a tengeren, és mind megkeresztelkedtek Mózesre, a felhőben és a 

tengerben.
4
 

Tehát az átvonulás a tengeren nem mást jelentett, mint a megkereszteltek 

misztériumát; az üldöző egyiptomiak pedig a régi bűnök sokaságát. 

Nyilvánvalóan látjátok a misztériumokat: az egyiptomiak elnyomtak, azután 

sürgették a kivonulást; tehát bűnöket halmoztak, de csak a vízig. 

Te, aki még nem jöttél, miért félsz Krisztus keresztségéhez jönni, átkelni a 

Vörös-tengeren? 

Mit jelent az, hogy vörös? – Azt jelenti, hogy az Úr Vérével fölszentelt. 

Miért félsz jönni? A lelkiismeret talán hatalmas bűnök miatt furdal és gyötri a 

lelkedet, és azt mondja, hogy amit elkövettél, akkora bűn, hogy reménytelen a 

megbocsátása; de akkor félj valamely bűn megmaradásától, ha az egyiptomiak 

közül valaki életben maradt. 

Miután pedig átvonulsz a Vörös-tengeren, amikor hatalmas kézzel és erős 

karral
5
 kivezetnek a bűneidből, olyan misztériumok birtokába kerülsz, melyeket 

melyeket nem ismertél; mert maga József is, amikor kijött Egyiptom földjéről; 

nyelvet hallott, amelyet nem ismert. 

Halljad a nyelvet, amelyet nem ismertél: azt a nyelvet, amelyet ismerői most 

hallanak és fölismernek, tanúsítanak és tudnak. Halljad, hol kell lennie a 

szívednek! 

Most amikor mondom, sokan megértették és fölkiáltottak; a többiek némán 

álltak, mert még nem hallották meg a nyelvet, amelyet nem ismernek. Siessenek 

tehát, vonuljanak át és tanulják meg: nyelvet hallott, amelyet nem ismert. 

 

                                         
1
Vö. Iz 54,1; Gal 4,27. 

2
Vö. Kiv 14,22–31. 

3
Vö. Ter 1,20. 

4
1Kor 10,1–2. 

5
Vö. Zsolt 135,12. 
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9. [7. v.] Elfordította a hátát a terhektől. – Ki fordította el a terhektől a hátát, ha 

nem az, aki ezt kiáltotta: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradoztok és meg 

vagytok terhelve?
1
 

Más módon ugyanezt jelenti az egyiptomiak üldözése és a bűnök terhe. 

Elfordította a hátát a terhektől. – És mintha mondanád: „Miféle terhektől?”, 

válaszolja: a keze kosárral szolgált. 

A kosár a szolgai munkákat jelenti. A takarítás, a trágyázás, a földmunka 

kosárral történik; szolgai munkák, mert mindaz, aki bűnt követ el, rabszolgája a 

bűnnek; és ha a Fiú szabadít föl titeket, akkor valóban szabadok lesztek.
2
 

A világ hulladékát kosarakba gyűjtik; de Isten is kosarakat töltött meg az étel 

maradékával: tizenkét kosarat töltött meg a maradékkal;
3
 mert evilág 

megvetettjeit választotta ki, hogy megszégyenítse az erőseket.
4
 De akkor is, 

amikor József kosárral szolgált, földet hordott benne, mert vályogtéglát 

készített: a keze kosárral szolgált. 

 

Letéve a bűnök terhét, örül a lelkiismeret 

10. [8. v.] A háborgásban segítségül hívtál, és megszabadítottalak téged. – 

Ismerje be minden keresztény lelkiismeret, ha odaadással kelt át a Vörös-

tengeren,
5
 ha hittel meghallotta a hit és az engedelmesség nyelvét, amelyet nem 

ismert, ismerje be, hogy a háborgásban meghallgatták. Már maga a bűnök 

nyomasztó terhe nagy háborgatás volt; mennyire örül a megkönnyebbült 

lelkiismeret! 

Megkereszteltek: a tegnap még nyomasztó lelkiismeret ma ünnepel. Meghall-

gattak a háborgatásban, emlékezzél háborgásodra. Mielőtt a vízhez járultál 

volna, mennyit aggódtál, mennyit böjtöltél, a szívedben mennyi háborgást, 

áhítatos, jámbor, belső imát hordoztál? Ellenségidet megölték, minden bűnöd 

eltöröltetett: A háborgásban segítségül hívtál, és megszabadítottalak téged. 

 

Ellentmondanak Krisztusnak, a Főnek és tagoknak 

11. Meghallgattalak téged a vihar homályában – nem tengeri viharban, hanem a 

szív viharában. 
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Meghallgattalak téged a vihar homályában, próbára tettelek az ellentmondás 

vizében. – Bizony, testvéreim, bizony, akit meghallgattak a vihar homályában, 

annak próbát kell kiállnia az ellentmondás vizében. 

Amikor ugyanis hívő lett, amikor megkeresztelkedett, amikor Isten útjára lépett, 

amikor az amforába kezdték csorgatni, és elkülönült a haszontalanul elfolyó 

amurcától, sok zaklatója lesz, sokan fogják csúfolni, megszólni, gáncsolni, és 

ahol csak lehet, fenyegetik, elriasztják, elnyomják – mindez az ellentmondás 

vize. 

Úgy gondolom, így van ez ma itt is. Gondolom, vannak itt néhányan, akiket a 

barátaik magukkal akartak vinni a cirkuszba és a mai ünnep valamilyen 

szórakozásába; de lehet, hogy a hívők idehozták őket a templomba. De akár ez 

történt, akár nem lehetett őket elvinni a cirkuszba, próbára tettelek az 

ellentmondás vizében. 

Tehát ne szégyelld hirdetni, amit megtanultál, megvédeni még a káromlók 

között is azt, amit hiszel, ha ugyanis meghallgatást nyersz a vihar homályában, 

szívvel hiszel a megigazulásra; ha kiállod a próbát az ellentmondás vizében, a 

szóbeli megvallás üdvösségedre szolgál.
1
 

Mert milyen mély az ellentmondás vize? Már szinte kiszáradt. Megtapasztalták 

őseink, amikor a nemzetek keményen ellenálltak Isten Igéjének, Krisztus 

misztériumának; kavargott a víz. Ugyanis a Jelenések könyvében néha 

nyilvánvalóan a népeket jelentik a vizek, és amikor a látnok látta és kérdezte, 

hogy mi az a sok víz, kapta a választ: a népek.
2
 Ők tehát elviselték az az 

ellentmondás vizét, amikor háborogtak a nemzetek, és hiábavalóságokat 

gondoltak a népek; amikor összeálltak a föld királyai, és egybegyűltek a 

fejedelmek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen.
3
 

Amikor háborogtak a nemzetek, akkor jött szembe az ordító oroszlán az erős 

férfival, Sámsonnal, aki ment, hogy idegenek közül vegyen magának feleséget, 

tudniillik Krisztussal, aki leszállott, hogy Egyháza legyen a nemzetek közül. 

De mit tett? – Szembeszállt vele, megragadta, leteperte, széttépte az oroszlánt: 

kezei között olyan lett, mint egy kecskebak. Mert mivé lett a háborgó nép, ha 

nem beteg bűnössé? Miután megölte azt a vadságot, a királyi hatalom már nem 

így háborog, nem így háborog a nemzetek népe Krisztus ellen, sőt a pogányok 

birodalmában az Egyház javát szolgáló törvényeket találunk, mintegy mézet az 

oroszlán szájában.
4
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Miért féljek tehát most már az ellentmondás vizétől, amely szinte teljesen 

kiszáradt. Már szinte teljesen elhallgatott, ha az olajseprű nem mondana ellen. 

Bármennyit acsarkodhatnának az idegen gonoszok, ha nem támogatnák őket a 

mi gonoszaink! 

Meghallgattalak téged a vihar homályában, próbára tettelek az ellentmondás 

vizében. – Emlékeztek rá, mit mondtak Krisztusról: sokaknak romlására és 

sokaknak föltámadására született, és jelül, melynek ellene mondanak.
1
 

Ezt tudjuk, látjuk: a kereszt jele fölmagasodott és szembeszállnak vele. Ellene 

mondtak a kereszt dicsőségének, de felirat volt a kereszt fölött, amit nem 

rontottak el. Van ilyen cím a zsoltárokban: A titulus feliratául, Ne rontsd el.
2
 

Jel volt, amelynek ellene mondtak, mert a zsidók ezt mondták: Ne azt írd, hogy 

a zsidók királya, hanem azt, hogy ő maga mondta: a zsidók királya vagyok. 

Elhallgattatták az ellene mondást ezzel a válasszal: Amit írtam, azt megírtam!
3
 

Meghallgattalak téged a vihar homályában, próbára tettelek az ellentmondás 

vizében. 

 

12. [9–10. v.] A zsoltár elejétől egészen eddig a versig a préselt olajról 

hallottunk. A hátralévő részt inkább fájlalnunk és kerülnünk kell, mert amit a 

zsoltár ezután mond, az a présház amurcájára vonatkozik; ezért nem véletlen a 

közbeszúrt diapszalma. 

De ennek hallgatása is hasznunkra van, hogy aki magát már a tiszta olajban 

látja, örüljön, akit pedig még veszély fenyeget, nehogy amurcává legyen, 

vigyázzon magára. Mindkettőt halld meg: az egyiket szeresd, a másiktól félj. 

Halljad népem, és bizonyságot teszek ellened – mert nem idegen néphez, nem a 

présházhoz nem tartozó néphez szól, amikor mondja: Tegyetek ítéletet köztem és 

az én szőlőm között.
4
 Halljad népem, és bizonyságot teszek ellened. 

 

Mi a különbség az igaz Isten és a faragott bálványok között 

13. Izrael, ha meghallgatsz, nem lesz benned új isten. – Az új isten egy időre 

készül; a mi Istenünk azonban nem új, hanem öröktől fogva, mindörökké van. A 

mi Krisztusunk is emberként új, de örökkévaló Isten. Mert mi volt a kezdet 

előtt? És kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, és a 

mi Krisztusunk a testté lett ige, hogy közöttünk lakozzék.
5
 Távol legyen tehát, 
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hogy valakinek új istene legyen, mert az új isten vagy kőből van, vagy merő 

képzelet. 

Erre azt mondja: „Az én istenem nem kő, hanem ezüst és arany!” – Ezekről a 

drágaságokról akart szólni, aki ezt mondta: A nemzetek bálványai ezüst és 

arany.
1
 Nagy dolgok, mert aranyból és ezüstből vannak. Drágaságok, fénylenek; 

de annak ellenére, hogy van szemük, nem látnak. Ezek az istenek újak. Lehet-e 

valami újabb egy műhelyből kikerült istennél? Lehet, hogy régiségük miatt 

pókháló fedi őket, de amelyek nem örökkévalóak, azok újak – ennyit a 

pogányokról. 

Valaki más, nem tudom, ki, hiába véve Urának, Istenének nevét, Krisztust 

teremtménynek tartotta, olyannak, aki különböző és nem egyenlő a szülőjével; 

Isten Fiának nevezi, de tagadja, hogy Isten Fia. Ha ugyanis a Fiú egyetlen, akkor 

egyenlő az Atyával mégpedig öröktől fogva; te pedig, akiről nem tudom, ki 

vagy, mást gondoltál a szívedben: új istent állítottál magadnak. 

Valaki más a sötétség népe ellen harcoló istent csinált magának, aki fél, hogy 

meg ne támadják, és erőlködik, hogy meg ne romoljon; részben mégis 

megromlott, hogy teljes egészében megmenekülhessen, ami lehetetlen, mert 

részben már romlott. 

Ezeket mondják a manicheusok; ők is új istent készítenek a szívükben 

maguknak. Nem ilyen a mi Istenünk, nem ilyen a te örökrészed, Jákob, hanem 

aki az eget és a földet alkotta, ő a te Istened, aki nem szorul rá a jókra és nem fél 

a rosszaktól. 

 

Az eretnekek Istenről szóló heterodox tanításai egyetlen hiábavalóság 

14. Tehát az eretnekek a pogányokkal együtt különféle isteneket készítettek 

maguknak, más és más isteneket képzeltek maguknak, és ha nem is 

templomokban, de ami ennél rosszabb, a szívükben állították föl őket, és ők 

maguk lettek hamis és nevetséges bálványok templomaivá. 

Nagy dolog ezeket a bálványokat ott benn összetörni, és megtisztítani a helyet 

nem új, hanem az élő Isten számára. Ők ugyanis valamennyien másként 

vélekedve, más és más isteneket csinálva maguknak, és a hitet különféle 

hamisságokkal variálva, úgy tűnik, különböznek egymástól; de nem távolodnak 

el a földies gondolatoktól, és ezekben a földies gondolatokban egyetértenek; a 

vélemények különböznek, de a hiábavalóság egy. 

Ezekről mondja egy másik zsoltárban: Ezek a hiábavalóságban egyek;
2
 azaz 

különféle véleményeket vallanak, de az azonos hiábavalóság összeköti őket. És 
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tudjátok, hogy a hiábavalóság hátul van, a hátunk mögött van; ezért az, aki 

feledi a mögötte lévőket, azaz feledi a hiábavalóságot és nekifeszül annak, ami 

előtte van, azaz az igazságnak, eljut az Istentől kapott magasztos hivatás 

pálmájához Jézus Krisztusban.
1
 

Tehát ezek a vesztükre egyetértenek, bár látszólag különböznek egymástól. 

Ezért kötözte össze Sámson a rókák farkát.
2
 

A rókák a ravaszokat, leginkább az eretnekeket jelentik; cselesek, álnokok, mély 

üregekben rejtőznek, és rászednek, de büdösek is. Ezzel a szaggal szemben 

mondja az Apostol: Krisztus jó illata vagyunk mindenütt.
3
 

Ezekre a rókákra utalnak az Énekek énekében, ahol ezt mondja: Fogjátok meg 

nekünk a kis rókákat, melyek pusztítják a szőlőt, mert kacskaringós 

kotorékokban rejtőznek.
4
 Fogjatok nekünk, azaz győzzétek meg nekünk; mert 

akit meggyőzöl a hamisságról, azt megfogod. 

Amikor a kis rókák ellene mondtak az Úrnak, és kérdezték: Miféle hatalommal 

teszed ezeket?, így válaszolt: Egy kérdésre feleljetek nekem: János keresztsége 

honnan volt, az égből vagy az emberektől? – A rókák azonban olyan kotorékot 

csinálnak maguknak, melynek külön be- és kijárata van; a rókavadász mindkét 

nyíláshoz hálót helyezett el. 

Mondjátok meg nekem, égből vagy az emberektől való? Azok tudták, hogy 

mindkét járathoz kifeszítette a csapdát és mondták magukban: Ha azt mondjuk: 

az égből, azt fogja mondani nekünk: tehát miért nem hittetek neki?, ő ugyanis 

tanúságot tett Krisztusról. Ha pedig azt mondjuk: a földből, megkövez 

bennünket a nép, mert prófétának tartják Jánost. Tudván tehát, hogy akár így, 

akár úgy megfogja őket, ezt válaszolták: Nem tudjuk. 

És az Úr: Én se mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket.
5
 Ti azt 

mondjátok, hogy nem tudjátok, amit tudtok; én se mondom meg nektek, amit 

kérdeztek: mivel [kotorékotokból] semerre nem mertetek kijönni, megmarad-

tatok a sötétségetekben. 

Ha képesek vagyunk rá, mi is engedelmeskedjünk Isten szavának, mely mondja: 

Fogjátok meg nekünk a kis rókákat, melyek pusztítják a szőlőt; lássuk, mi is 

foghatunk-e kis rókákat: állítsunk csapdát mindkét nyíláshoz, hogy ahol a róka 

ki akar jönni, megfoghassuk. 
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Például egy manicheusnak, aki új istent csinál magának, és fölállítja a szívében 

azt, ami nincs, mondjuk, és kérdezzük tőle: Isten szubsztanciája romlandó vagy 

romolhatatlan? Válaszd, amelyiket akarod, és menj ki, amerre akarsz, de nem 

menekülhetsz. 

Ha azt mondod: „Romlandó”, nem a nép kövez meg, hanem te magad kövezed 

meg magadat; ha pedig azt mondod, hogy Isten romolhatatlan, a romolhatatlan 

miért fél a sötétség népétől? Mit tehet a romolhatatlannal a romlás népe? Van-e 

más lehetősége, mint hogy ezt mondja: „Nem tudjuk!” 

De ha ezt nem álnokságból, hanem tudatlanságból mondja, nem marad sötétben: 

a rókából báránnyá válhat, higgyen a láthatatlan, romolhatatlan, nem új, 

egyetlen Istennek; az egyedüli Istennek, de nem úgy egyedüli, mint a Nap [Soli 

Deo, ab eo quod est solus, non ab eo quod est Sol: a magyarban 

visszaadhatatlan szójáték], nehogy mi magunk is menekülő és más kotorékot 

kotró rókáknak tűnjünk. Ámbár a Nap említésétől sem riadunk vissza. Az 

Írásainkban ugyanis ez áll: Az igazságosság Napja és egészség van a 

sugaraiban.
1
 

Az égen járó Nap elől árnyékot keresünk; ennek a napnak viszont a szárnyai alá 

menekülünk a hőség elől, mert egészség van a tollaiban. 

Ez az a Nap, melyről a gonoszok majd ez mondják: Tehát letévedtünk az 

igazság útjáról, és az igazságosság fénye nem világított nekünk, és a Nap nem 

kelt föl számunkra.
2
 

A napimádók fogják mondani: a Nap nem kelt föl számunkra, mert amikor 

imádják azt a Napot, amelyet fölkelt jókra és gonoszokra,
3
 az a Nap, amely csak 

a jókat világítja meg, nem kelt föl számukra. 

Tehát mindegyik olyan új istent csinál magának, amilyet akar, mert ki 

akadályozza meg a rászedett szívű mestert, hogy olyan bálványt alkosson, 

amilyet csak akar? 

De mindezek a hátuk mögött lévő dolgokban értenek egyet, azaz ugyanaz a 

hiábavalóság tartja őket fogva. Ezért a mi Sámsonunk – akinek nevét úgy is 

értelmezik, hogy az ‘ő napjuk’, tudniillik azoké, akiknek világít; nem 

mindenkié, mint az a jók és rosszak fölött egyaránt fölkelő Nap, hanem csak 

egyeseké, az igazságosságnak a napja (mert Krisztus előképe volt) – ahogyan 

kezdtem mondani, összekötötte a rókák farkát, majd parazsat kötött hozzájuk: 

tüzet a felgyújtáshoz, de az idegen érett gabonájának a felgyújtásához. 
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Ezért akik a hátuk mögött lévő dolgokban értenek egyet, olyanok, mint a 

farkuknál összekötött rókák, és vonják maguk után a pusztító tüzet; de nem 

gyújtják föl a mi vetéseinket. Az Úr ismeri övéit. Egy nagy házban nemcsak 

arany- és ezüsteszközök vannak, hanem fa- és cserépedények is akadnak: azok 

megtisztelő, ezek alantas használatra. Aki tehát távol tartja magát az ilyen 

dolgoktól, az megtisztelő rendeltetésű edény lesz, gazdájának megszentelt, 

hasznos és minden jóra alkalmas eszköze;
1
 és ezért sem a rókák farkától, sem a 

rókák fáklyáitól nem fél. 

De lássuk csak, mit mond erről a népről: ha meghallgatsz engem, nem lesz 

benned új isten. – Megindító, hogy azt mondta: benned, mert nem azt mondta: 

tőled, mintha az odakinn fölállított bálványáról beszélne, hanem: benned, a 

szívedben, képzeleted képében, tévedésed rászedettségében viszed magaddal új 

istenedet és a régi maradsz. Ha tehát meghallgatsz engem (engem – mondja –, 

mert én vagyok, aki vagyok
2
), nem lesz benned új isten, nem fogsz idegen istent 

imádni. Ha ugyanis nem lesz benned, akkor nem fogsz idegen istent imádni. Ha 

nem gondolsz hamis istenre, nem fogsz kézzel készített istent imádni, mert nem 

lesz benned új isten. 

 

Isten jótéteményei és a választott nép hálátlansága 

15. [11. v.] Mert én vagyok. – Miért akarod imádni azt, ami nincs? Mert én 

vagyok a te Urad Istened – mert én vagyok, aki vagyok. Én ugyan az vagyok – 

mondja –, aki minden teremtmény fölött vagyok, mégis az időben mit tettem 

veled? Aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. 

Ezt nem csak annak a népnek mondja, mert valamennyiünket kihozta Egyiptom 

földjéről, valamennyien átkeltünk a Vörös-tengeren, és üldöző ellenségeink a 

vízbe vesztek. Ne legyünk hálátlanok Istenünk iránt; ne feledkezzünk meg a 

maradandó Istenről, és ne készítsünk magunkban új Istent. 

Aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről – mondja Isten –, nyisd ki a szádat és 

betöltöm azt. – Szorongsz magadban a szívedben állított új isten miatt; törd 

össze a hiábavaló bálványt, vesd ki lelkiismeretedből a képzelt bálványt: Nyisd 

ki a szádat – azzal, hogy vallomást teszel és szeretsz –, és én betöltöm azt, mert 

nálam van az élet forrása.
3
 

 

16. [12. v.] Ezt mondja az Úr. De mi a folytatás? 

                                         
1
2Tim 2,19–21. 

2
Vö. Kiv 3,14. 

3
Vö. Zsolt 35,10. 



 479 

És nem hallotta meg az én népem a hangomat. – Mindezeket ugyanis csak a 

népének mondta; tudjuk ugyanis, hogy amiket a törvény mond, a törvényben 

élőknek mondja.
1
 

És nem hallotta meg az én népem a hangomat, és Izrael nem figyelt reám. Ki? 

Kire? – Izrael reám. 

Ó hálátlan lélek! Általam vagy lélek, én hívtalak, én ébresztettem benned 

reményt, én mostam le a bűneidet: és Izrael nem figyelt rám. 

Megkeresztelkedtek ugyanis és átkeltek a Vörös-tengeren, de útközben zúgo-

lódtak, lázadoztak, perlekedtek, pártütésekkel zavarogtak, hálátlanul az iránt, aki 

megszabadította őket az üldözőktől, aki átvezette őket szárazon, a pusztán étellel 

és itallal, éjszaka világossággal, nappal árnyékkal: és Izrael nem figyelt rám. 

 

17. [13. v.] És elbocsátottam őket szívük érzülete szerint. – Íme, az olajprés: 

megnyitották a nyílásokat, elfolyik az olajseprű. 

És elbocsátottam őket, nem az én parancsaim üdvössége, hanem az ő szívük 

érzülete szerint: rájuk hagytam őket. Ezt mondja az Apostol is: Isten szívük 

vágya szerint kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak.
2
 

És elbocsátottam őket szívük érzülete szerint, menjenek a saját érzületükben. – 

Ettől meg kell rettennetek; ha belecsorogtatok Isten rejtett amforáiba, ha 

megszerettétek az Ő pincéit, ettől meg kell rettennetek. 

Egyesek védik a cirkuszt, védik az amfiteátrumot, a sátrakat az utcákon, mások 

a színházat, ismét mások egyebeket, végül mások a maguk új isteneit: menjenek 

a saját érzületükben. 

18. [14–15. v.] Ha az én népem hallgatott volna rám, ha Izrael az én utaimon 

járt volna! – Lehet, hogy ez az Izrael ezt mondja: „Nyilvánvalóan vétkezem, 

megyek szívem érzülete után. De mit teszek én? Az ördög teszi ezt, a démonok 

teszik ezt!” 

Mi az ördög? Mik a démonok? – Kétségtelenül az ellenségeid. 

Ha Izrael az én utaimon járt volna, semmivé aláztam volna ellenségeiket. Tehát: 

Ha az én népem hallgatott volna rám – miért az enyém, ha nem hallgat rám? 

Ha az én népem hallgatott volna rám. Mi az én népem? – Izrael. 

Mit jelent az, hogy ha hallgatott volna rám? – Azt jelenti, hogy ha az én 

utaimon járt volna. Panaszkodik és nyög az ellenségek alatt: semmivé aláztam 

volna ellenségeiket, és kezemet küldtem volna az őket háborgatóikra. 

                                         
1
Vö. Róm 3,19. 

2
Róm 1,24. 
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Kárt okozol magadnak, ha visszatérsz azokhoz, amiknek ellene mondtál 

19. [16. v.] Most miért panaszkodnak az ellenségek miatt? Ők maguk 

rosszabbak lettek az ellenségeknél. De hogyan? Mi következik? Az ellenségek 

miatt panaszkodtok, ti magatok mik vagytok? 

Az Úr ellenségei hazudtak neki. – „Ellene mondasz?” – „Ellene mondok!” és 

visszatér ahhoz, aminek ellene mondott. 

Minek mondtál ellene, ha nem a rossz tetteknek, az ördögi tetteknek, az Isten 

által elítélendő tetteknek: lopásoknak, rablásoknak, esküszegéseknek, gyilkossá-

goknak, házasságtöréseknek, káromlásoknak, szentségtöréseknek, kíváncsisko-

dásoknak? Mindezeknek ellene mondasz, és ismét hatalmuk alá kerülsz. Jelen 

helyzeted rosszabb a korábbinál: a kutya visszatért a hányadékához és a disznó a 

sárban hempereg.
1
 

Az Úr ellenségei hazudtak neki. – És mekkora az Úr türelme! 

„Miért nem teríti le őket? Miért nem gyilkolja le őket? Miért nem nyeli el őket a 

föld? Miért nem csap beléjük a villám?” – Azért, mert nagy az Úr türelme. 

„És büntetlenek maradnak?” – Távol legyen, Ne áltassák magukat Isten irgal-

masságával úgy, hogy az Ő igazságtalanságával kecsegtetik magukat. Nem jut 

eszedbe, hogy irgalma bűnbánatra akar vezetni? Konokságodban és szíved 

megrögzöttségében csak büntetést halmozol magadra, a haragnak és az Isten 

igazságos ítélete megnyilvánulásának napjára. Ő kinek-kinek tettei szerint fizet.
 

2
 

És ha most nem fizet meg, akkor majd megfizet; ha ugyanis most megfizet, csak 

egy időre fizet meg, annak azonban, aki nem tér meg és nem javul meg, örökre 

fog megfizetni. 

Lássad tehát, hogy nem maradnak büntetlenek; figyeld a folytatást: az Úr 

ellenségei hazudtak neki. 

Erre te azt mondod: „És mit tett velük? Nem élnek? Nem gyűjtik az aranyat? 

Nem élvezik a világosságot? Nem isznak a forrásokból? Nem eszik a föld 

gyümölcseit?” 

És az ő idejük örökké fog tartani. 

 

A pokol tüze örökkévaló lesz 

20. Tehát senki ne áltassa magát azzal, hogy az olajpréshez tartozik; az jó neki, 

ha a présházban az olajhoz tartozik. Senki, akinek olyan gaztettei vannak, 

                                         
1
Vö. 2Pét 2,20–22. 

2
Vö. Róm 2,4–6. 
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melyek nem öröklik Isten országát, ne ígérgessen magának és ne mondja: 

„Mivel Krisztus jele van rajtam, enyémek Krisztus szentségei, nem törölnek el 

örökre, és ha megtisztítanak, a tűz által üdvözülni fogok.” 

Mit mond az Apostol azokról, akik meg vannak alapozva? – A lerakott alapon 

kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem rakhat. 

És mit jelent az – mondják–, ami következik? Kinek-kinek a munkája mutatja 

majd meg, hogy erre az alapra aranyból, ezüstből, drágakőből, fából, szénából 

vagy szalmából épített-e. Az Úr napja ugyanis nyilvánvalóvá teszi, mivel tűzzel 

érkezik, és a tűz majd megmutatja, kinek mit ér a munkája. Akinek az építménye, 

amit az alapra épített, megmarad, az jutalomban részesül, mert az alapra igaz 

cselekedeteket épített: aranyból, ezüstből, drágakőből. Ha pedig bűnöket épített: 

fából, szénából vagy szalmából, az alap miatt ő maga mégis üdvözül, de csak 

mintegy tűz által.
1
 

Testvérek, szeretnék nagyon félénk lenni, mert jobb, ha nem keltek bennetek 

hamis biztonságot. Nem adom azt, amit nem kapok, félve rémítek; biztonságot 

adnék, ha biztonságban volnék, én azonban félek az örök tűztől. 

És az ő idejük örökké fog tartani – azaz nem kapok mást, mint örök tüzet, 

melyről az Írás egy másik helyen mondja: A tűzük nem alszik ki, és a férgük nem 

hal meg.
2
 

De ezt a gonoszokról mondta, nem rólam, aki bűnös vagyok ugyan, házasság-

törő, csaló, rabló, esküszegő, de az alapom Krisztus, keresztény vagyok, meg 

vagyok keresztelve; tűz által meg fogok tisztulni, és az alap miatt nem fogok 

elveszni. 

Mondd csak nekem még egyszer: Ki vagy? „Keresztény vagyok – mondod –, 

időnként megbotlottam.” És még? A rablókról, házasságtörőkről és hasonlókról 

az Apostol ezt mondja: Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát.
3
 

Ha tehát ezekből nem javultál meg, nem tartottál miattuk bűnbánatot, hogyan 

reméled a mennyek országát? Nem gondolnám, mert akik ilyeneket művelnek, 

nem öröklik Isten országát. Avagy semmibe veszed, hogy Isten végtelenül jó, 

türelmes és elnéző, és nem jut eszedbe, hogy irgalma bűnbánatra akar vezetni?
4
 

Te, nem tudom mit ígérve magadnak konokságodban és szíved megrögzöttsé-

gében csak büntetést halmozol magadra, a haragnak és az Isten igazságos ítélete 

megnyilvánulásának napjára. Ő kinek-kinek tettei szerint fizet. Figyelj tehát az 

eljövendő Bíróra. 

                                         
1
1Kor 3,10–15. 

2
Iz 66,24. 

3
Gal 5,21. 

4
Vö. Róm 2,4. 
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Helyes, Istennek legyen hála, nem hallgatta el a perdöntő ítéletet, nem küldte ki 

a vádlottakat, és nem húzta össze a függönyt. Előre meg akarta hirdetni azt, 

aminek megtételét elhatározta. Ugyanis összegyűjtik elébe mind a nemzeteket. 

Mit tesz velük? – Különválasztja őket egymástól, egyeseket jobbra, másokat 

balra. Kiknek tartogatja a középső helyet? Mit mond a jobb felől állóknak? – 

Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek az országot. Mit mond a bal felől lévőknek? – 

Távozzatok az örök tűzre, mely az ördögnek és angyalainak készült.
1
 

Ha nem félsz attól, hova küldenek, lássad, hogy kivel együtt küldenek. Ha tehát 

mindazok a gonosz cselekedetek nem fogják örökölni Isten országát, de nem is a 

cselekedetek, hanem azok, akik ilyeneket művelnek, mert ilyen cselekedetek a 

tűzben nem lesznek, ugyanis akik abban a tűzben fognak égni, nem fognak lopni 

és paráználkodni, hanem akik ilyeneket művelnek, nem fogják örökölni Isten 

országát; tehát nem jobb felől lesznek, azokkal együtt, akiknek ezt mondják: 

Gyertek, Atyám áldottai, vegyétek az országot; mert akik ilyeneket művelnek, 

nem fogják örökölni Isten országát. Ha tehát nem jobb felől lesznek, másutt nem 

lehetnek, csak bal felől; és mit mond a balján állóknak: Távozzatok az örök 

tűzre; mert az ő idejük örökké fog tartani. 

 

Ki üdvözül tűz által? 

21. Magyarázd meg tehát nekünk, mondja, hogy akik fából, szénából és 

szalmából építenek az alapra, hogyan nem vesznek el, hanem üdvözülnek, de 

csak mintegy tűz által. 

Nehéz kérdés ez, de amennyire képes vagyok rá, röviden elmondom. Testvérek, 

vannak emberek, akik teljesen megvetik ezt a világot, akik nem találják ked-

vüket semmiben, ami mulandó; nem tapadnak szeretettel semmi földi teen-

dőhöz, szentek, tiszták, önmegtartóztatók, igazságosak, esetleg mindenüket 

eladták és szétosztották a szegények között, vagy úgy birtokolnak, mintha nem 

birtokolnának, és úgy használják ezt a világot, mintha nem használnák.
2
 

Vannak mások, akik bizonyos szeretettel hozzátapadnak a gyöngeségben 

megengedett dolgokhoz. Nem ragadja el más villáját, de a sajátját úgy szereti, 

hogy ha elveszíti, megháborodik. Nem kívánja más feleségét, de a sajátjához 

úgy ragaszkodik, úgy él vele, hogy nem tartja meg a törvényben előírt módot, 

tudniillik nem a gyermekek életre hívásáért teszi. Nem veszi el más tulajdonát, 

de visszaköveteli a magáét, és perlekedik a testvérével; ugyanis az ilyeneknek 

mondja az Apostol: Már az is kifogásolható, hogy pereskedtek egymással.
3
 

                                         
1
Mt 25,32–34. 41. 

2
Vö. 1Kor 7,30–13. 

3
1Kor 6,7. 
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Igaz, hogy az ítéletet az Egyházhoz és nem világi fórumhoz utasítja, mégis így is 

kifogásolhatónak tartja, ugyanis keresztény perlekedik földi dolgokért nagyobb 

mértékben annál, ami ahhoz illik, aki a mennyek országának ígéretét kapta; nem 

az egész szívét emeli föl, hanem annak egy részét a földön tartja. 

Ha jönne a vértanúság próbatétele, azok, akiknek az alapja Krisztus, és aranyból, 

ezüstből, drágakőből építenek, mint mondanának? – Azt, hogy jó nekem elköl-

tözni, hogy Krisztussal egyesüljek;
1
serényen futnak és egyáltalán nem, vagy 

csak kissé szomorkodnak a földi törékenység miatt. Azok pedig, akik szeretik a 

saját dolgaikat, a saját házukat, súlyosan megzavarodnak: a széna, a szalma és a 

fa lángra lobban és ég. Tehát fából, szénából és szalmából van a házuk az 

alapon, azaz megengedett, és nem tiltott dolgokból. 

Azt mondom tehát, testvérek: legyen alapod, az éghez ragaszkodj, lábbal tipord 

a földet. Ha ilyen vagy, akkor csak aranyból, ezüstből, drágakőből építesz. Ha 

pedig ezt mondanád: „Szeretem ezt a birtokot, félek elveszíteni”, és amikor kár 

fenyeget, te szomorkodsz. Nem állítod ugyan Krisztus elé, mert ezt a birtokot 

úgy szereted, hogy ha mondanák: „Ezt akarod, vagy Krisztust?”, szomorúan 

vesztenéd el, de inkább Krisztushoz ragaszkodnál, akit alapodnak vetettél: 

üdvözülsz, mintegy tűz által. 

Hallj egy más esetet: Nem tarthatod meg ezt a birtokot, csak akkor, ha hamisan 

tanúskodsz. Ha nem teszed meg, Krisztust tetted alapoddá, mert az Igazság 

mondja: A hazug száj megöli a lelket.
2
 

Tehát ha szereted a birtokodat, de miatta nem rabolsz, nem szólsz hamis 

tanúságot, nem ölsz embert, nem esküszöl hamisan, nem tagadod meg érte 

Krisztust; azzal, hogy ezeket nem teszed meg miatta, Krisztus van az alapodban. 

De mivel szereted a birtokot és szomorkodsz, ha elveszíted, az alapra nem 

aranyból, ezüstből vagy drágakőből, hanem fából, szénából és szalmából 

építesz. Tehát megmenekülsz, amikor lángra kap, amit építettél, de csak mintegy 

tűz által. 

Tehát senki ne gondolja, hogy erre az alapra házasságtöréseket, káromlásokat, 

szentségtöréseket, bálványimádásokat, esküszegéseket építve megmenekülhet 

tűz által, mintha ezek volnának a fából, szénából és szalmából építés; hanem aki 

a földi dolgok szeretetét a mennyek országának alapjára, azaz Krisztusra építi, 

annak el fog égni a mulandó dolgok szeretete, és ő maga a jó alap által 

üdvözülni fog. 

                                         
1
Vö. Fil 1,23. 

2
Bölcs 1,11. 
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Ocsmányság, ha Isten ajándékaival gazdagított ember átáll az ellenséghez 

22. [17. v.] Az Úr ellenségei hazudtak neki, mondván: „Megyek a szőlőbe, de 

nem ment ki”;
1
 és az ő idejük – nem egy ideig – örökké fog tartani. 

Az Úr ellenségei hazudtak neki, és az ő idejük örökké fog tartani. – És kik ezek? 

És táplálta őket a gabona javával. – Ismeritek a gabona javát, amiből sok 

ellenség táplálkozik, akik hazudtak neki. 

És táplálta őket a gabona javával, elvegyítette a szentségeibe. Júdást is, amikor 

a falatot átadta neki, a gabona javával táplálta;
2
 és az Úr ellensége hazudott 

neki, és az ő ideje örökké fog tartani. 

És táplálta őket a gabona javával, és a sziklából jóllakatta őket mézzel. – Ó ti 

hálátlanok! 

Táplálta őket a gabona javával, és a sziklából jóllakatta őket mézzel. – A 

pusztában a sziklából vizet fakasztott,
3
 nem mézet. A méz a bölcsesség, amely a 

legédesebb a szív táplálékai között. 

Tehát az Úr ellenségei mily sokan hazudván az Úrnak, táplálkoznak, nem csak a 

gabona javával, hanem a sziklából, a Krisztus bölcsességéből való mézből is. 

Milyen sokan élvezik az Ő szavát és misztériumainak ismeretét, 

példabeszédeinek magyarázatát; milyen sokan élvezik, milyen sokan hirdetik 

fennhangon! 

És ez nem valaki embertől, hanem a sziklából eredő méz: a szikla pedig Krisztus 

volt.
4
 

Milyen sokan laknak jól ezzel a mézzel, kiáltva mondják: „Édes!”; mondják: 

„Semmi elmondása vagy megértése nem jobb, nem édesebb!” – és mégis mint 

az Úr ellenségei, hazudtak neki. 

Nem akarok tovább időzni ezeknél a szomorú dolgoknál; és bár ez a zsoltár 

ilyen félelmetesen fejeződik be, kérlek benneteket, megtérve Istenhez, a végétől 

térjünk vissza az elejére: Ujjongjatok Istennek, a mi segítőnknek!
5
 

 

23. Ezek az isteni látványosságok Krisztus nevében nem kevéssé kötötték le 

elméteket, és serkentett nem csak arra, hogy bizonyos dolgokat megkívánjatok, 

hanem arra is, hogy bizonyos dolgoktól meneküljetek. 

                                         
1
Vö. Mt 21,30. 

2
Vö. Jn 13,26. 

3
Vö. Kiv 17,6. 

4
1Kor 10,4. 

5
Zsolt 80,2. 
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Ezek a látványosságok hasznosak, üdvösek, építők, nem rombolók; sőt rombo-

lók is és építők is: lerombolják az új isteneket és építik az igaz és örök Istenbe 

vetett hitet. 

Holnapra is meghívom Szeretetreméltóságtokat. Mint halljuk, holnap őnekik 

tengert rendeznek a színházban. Nekünk kikötőnk van Krisztusban. 

De mivel holnapután, azaz a szombat negyedik napján nem jöhetünk össze 

Ciprián oltáránál, mivel szent mártírok ünnepnapja lesz, holnap jövünk össze 

Ciprián oltáránál. 
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NYOLCVANEGYEDIK ZSOLTÁR (82.) 

Elmondta 414–416-ban 

60/62 éves, 23-25 éves pap, 19/21 éves püspök 

 

1Zsoltár. Ászáfé. 

Megállt Isten az istenek zsinagógájában, 

és istenek körében mond ítéletet. 

 

2„Meddig ítéltek gonoszan 

és veszitek figyelembe a bűnösök arcát? 

3Ítéljetek a szűkölködőnek és az árvának, 

igazoljátok az alázatosat és a szegényt. 

4Ragadjátok ki a szegényt, 

és a szűkölködőt szabadítsátok ki a bűnös kezéből.” 

 

5Nem tudták, nem is értették, sötétben járnak; 

meginog a föld egész alapja. 

6Én mondtam: Istenek vagytok, 

és a Magasságbeli fiai mindnyájan. 

7Ti pedig, mint az emberek, meg fogtok halni  

és mint egy a fejedelmek közül, le fogtok zuhanni. 

 

8Serkenj föl, Isten, ítéld meg a földet, 

mert te fogsz szétszórni az összes nemzetekben. 

 

 

 

 

Az Egyházat a zsinagóga helyett kaptuk,  

kegyelmet kegyelemre halmozva  

 

1. [1. v.] Zsoltár Ászáfnak. – Ennek a zsoltárnak, mint a többi hasonló 

feliratúnak is, a címét vagy az ember neve adta, aki írta, vagy e név jelentése, és 

akkor a cím így hangzik: a zsinagógának, mert a neve annyit jelent, hogy 

zsinagóga, főként itt, mert a zsoltár első sora is erre utal.  

A zsoltár ugyanis így kezdődik: Megállt Isten az istenek zsinagógájában. – Ne a 

nemzetek isteneire, bálványaira, vagy az emberen kívül bármilyen égi vagy földi 

teremtményre gondoljunk, mert mindjárt e vers után ugyanez a zsoltár 

világosabban megmondja, milyen istenek zsinagógájában állt meg Isten: Én 
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mondtam: Istenek vagytok, és a Magasságbeli fiai mindnyájan. Ti pedig, mint az 

emberek, meg fogtok halni és mint egy a fejedelmek közül, elvesztek.
1
 

Tehát a a Magasságbeli ezen fiainak zsinagógájában, akikről ugyanez a 

Magasságbeli Izaiás által mondja: Fiakat nemzettem és fölneveltem őket, ők 

pedig megvetettek engem.
2
 

A zsinagógán Izrael népét értjük, mert őket sajátos értelemben így hívjuk, bár 

néha ecclesiának is nevezzük. Minket azonban az Apostolok soha nem neveztek 

zsinagógának, hanem mindig csak ekklésziának, vagy a megkülönböztetés 

kedvéért, vagy azért, mert a gyülekezet, ami a zsinagóga és az összehívás között, 

ahonnan az ecclesia vette a nevét, különbség van: tudniillik összegyűjteni a 

jószágot is szokás, főként azokat, amelyekből nyáj gyűlik egybe, összehívni 

inkább értelmes lényeket, embereket szoktunk.  

Ezért énekli egy másik zsoltárban Ászáf nevében: Mintegy jószág lettem nálad 

és én mindig veled vagyok;
3
 és jóllehet az egy és igaz Isten keze alatt állt, nagy 

és legnagyobb jónak testi, földi, mulandó jókat kért tőle.  

Gyakran fiaknak is nevezik őket, nem az Újszövetséghez, hanem az 

Ószövetséghez tartozó kegyelem alapján, mert az is kegyelem, amellyel 

Ábrahámot választotta ki és az ő testéből támasztott oly nagy népet; amellyel 

még születésük előtt Jákobot szerette Ézsaut pedig gyűlölte;
4
 amellyel 

kiszabadította őket Egyiptomból; amellyel, elűzve a nemzeteket, bevezette őket 

az ígéret földjére. 

Ha ugyanis mindez nem lett volna kegyelem, nem mondaná rólunk – akiknek 

nem földi ország, hanem a mennyek országa elnyerésére adatott a hatalom, hogy 

isten fiai legyünk – ugyanabban az evangéliumban, hogy kegyelmet kegyelemre 

halmozva kaptunk, 
5
 azaz az Ószövetség ígéretei helyett az Újszövetség 

ígéreteit. Tehát, amennyire látom, világos hogy az istenek mely zsinagógájában 

állt meg Isten. 

 

  

                                         
1Zsolt 81,6. 2. 
2Iz 1,2. 
3Zsolt 72,23. 
4Vö. Mal 1,2–3; Róm 9,13. 
5Vö. Jn 1,12–16. 
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Isten betölti a mennyet és a földet, és az emberek között lakozik 

2. Ezután kérdeznünk kell, hogy vajon az Atyára, vagy a Fiúra, vagy a 

Szentlélekre kell-e értenünk, vagy a Szentháromságra, hogy megállt az istenek 

zsinagógájában, és istenek körében mond ítéletet, mert mindegyikükről 

állítanunk kell, hogy Isten, és a Szentháromság is egy Isten. 

Ezt nem könnyű magyarázni, mert Istennek nem testi, hanem – csodálatos és 

csak keveseknek érthető – szellemi jelenléte, amely a lényegének sajátsága, nem 

tagadható a teremtett dolgokban sem: Ha fölszállnék a mennybe, te ott vagy; ha 

alászállnék az alvilágba, jelen vagy.
1
 

Ezért joggal feltételezzük, hogy Isten láthatatlanul ott áll az emberek 

gyülekezetében, mint ahogy betölti az eget és a földet, amit a próféta által állít 

magáról;
2
 és nem csak feltételezzük, hanem az emberi elmével fel is fogjuk, 

hogy ott áll azok között, akiket megteremtett, ha az ember is ott áll és hallja őt, 

és örvendezve örül, hallva az ő benső hangját.
3
 

Mindazonáltal úgy vélem, hogy ez a zsoltár valamit arról akar mondani, ami 

bizonyos ideje történik, tudniillik, hogy Isten ott áll az istenek zsinagógájában. 

Mert az a jelenlét, amellyel betölti az eget és a földet, nem csak a zsinagógához 

tartozik és az időben nem változik. 

Tehát Megállt Isten az istenek zsinagógájában, tudniillik Ő, aki ezt mondta 

magáról: Én nem küldettem másokhoz, csak az Izrael házából elveszett 

juhokhoz.
4
 Megmondja az okát is: Ítéletet mondani az istenek körében. 

Tehát felismerem, hogy Isten megállt az istenek zsinagógájában, akiké az atyák, 

és test szerink közülük való Krisztus; mert amiért megállt az istenek 

zsinagógájában, ugyanazért való közülük test szerint. 

De miféle Isten? Mert nem olyan, mint amilyen istenek zsinagógájában megállt, 

hanem ahogyan az Apostol mondja: aki mindenek fölött áldott Isten 

mindörökké.
5
 

Tehát felismerem, hogy megállt; felismerem a köztük lévő vőlegényt, akiről 

egyik barátja mondja: Köztetek áll az, akit ti nem ismertek.
6
 Ő, akiről hamarosan 

hamarosan ebben a zsoltárban is mondja: Nem tudták, nem is értették, sötétben 

                                         
1Zsolt 138,8. 
2Vö. Jer 23,24. 
3Vö. Jn 3,29. 
4Mt 15,24. 
5Róm 9,5. 
6Jn 1,26. 
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járnak;
1
 és az Apostol is tanúsítja: Mert a vakság csak részben érte Izraelt, hogy 

a nemzetek teljessége bemenjen.
2
 

Látták őt, hogy ott áll közöttük; de nem Istennek látták, akinek akarta, hogy 

lássák, mondván: Aki engem látott, látta az Atyát is.
3
 

Megítéli az isteneket, nem érdemeik, hanem a maga kegyelme szerint; 

ugyanabból az agyagból egyes edényeket dísznek, másokat szégyenletes célra 

alkotva.
4
 Mert ki ítél meg téged? Mid van, amit nem úgy kaptál, ha pedig 

kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna?
5
 

 

Az oktalan ember ellenáll az üdvözítő Istennek 

3. [2–3. v.] Halljad a megkülönböztető Isten hangját, halljad a tűz lángját 

szétválasztó Úr hangját:
6
 Meddig ítéltek gonoszan és veszitek figyelembe a 

bűnösök arcát? Ahogyan másutt: Meddig lesztek nehéz szívűek?
7
 

Vajon egészen annak eljöveteléig, aki a szív világossága? Adtam a törvényt, 

keményen ellenálltatok; küldtem a prófétákat, jogtalanságokkal illettétek, vagy 

megöltétek őket, vagy egyet értettetek azokkal, akik ezeket tették.  

De hogy azokhoz, akik Isten hozzájuk küldötteit megölték, még szólni sem 

érdemes, tudniillik amikor ezek történtek, hallgattatok, azaz azokat akartátok 

követni, akik akkor hallgattak, mintha ártatlanok volnának: Meddig ítéltek 

gonoszan és veszitek figyelembe a bűnösök arcát? 

Vajon most, amikor maga az örökös jön, őt is meg fogjátok ölni? Nemde 

miattatok akart atya nélküli árva lenni? Nemde miattatok éhezett és szomjazott 

mint szegény ember? Nemde ez nektek kiáltotta: Tanuljatok tőlem, mert szelíd 

vagyok és alázatos szívű?
8
 Nemde szegény lett, noha gazdag volt, hogy az ő 

szegénysége által meggazdagodjatok?
9
 

Ítéljetek tehát az árvának és a rászorulónak; szolgáltassatok igazságot az 

alázatosnak és a szegénynek. Ne azokat higgyétek igaznak, hirdessétek igaznak, 

akik magukban gőgösek és gazdagok, hanem őt, aki értetek alázatos és szegény. 

 

  

                                         
1Zsolt 81,5. 
2Róm 11,25. 
3Jn 14,9. 
4Vö. Róm 9,21. 
51Kor 4,7. 
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8Mt 11,29. 
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Krisztus halálát kinek kell felróni  

4. [4. v.] De irigykedtek rá és nem kegyelmeztek neki, mondván: Ez az örökös, 

jertek, öljük meg és miénk lesz az öröksége.
1
 

Ragadjátok ki tehát a szegényt, és a szűkölködőt szabadítsátok ki a bűnös 

kezéből. – Ezeket azért mondja, hogy megtudják, hogy abban a népben, 

amelyben született a Krisztus és ahol megölték, azok sem mentesek ettől a 

bűnténytől, akik oly sokan voltak, hogy az evangélium szerint a zsidók féltek 

tőlük, ezért nem mertek kezet emelni Krisztusra,
2
 de később egyetértettek, és 

hagyták, hogy a zsidók rosszakaratú és irigy fejedelmei megöljék őt; akik, ha 

akarták volna, mindig féltek volna és soha nem emeltek volna rá gyilkos kezet. 

Másutt is róluk mondja: A néma kutyák nem tudtak ugatni.
3
 Róluk mondja ezt is: 

is: Íme, hogyan vész el az igaz és senki nem figyel rá.
4
 elveszett, amennyiben 

azokon áll, akik el akarták pusztítani; mert hogyan veszhetett volna el a halálban 

ő, aki úgy, ahogyan volt az elveszettet megkereste? 

Egyébként ha jogosan marasztalják el és méltán vádolják azokat, akik 

közömbösséget színlelve hagyták megtörténni ezt a gaztettet, mennyivel inkább 

elmarasztalandók, vagy nem is csak elmarasztalandók, hanem szigorúan 

elítélendők azok, akik ezt tudva és rosszakarattal megtették? 

 

Az emberi nemet különféle módokon érinti Krisztus halála 

5. [5. v.] Mindenestre mindegyikükre ráillik, amit a folytatásban mond: Nem 

tudták, nem is értették, sötétben járnak. Mert azok is, ha fölismerték volna, soha 

nem feszítik keresztre a dicsőség Urát;
5
 és ezek is, ha fölismerték volna, soha 

nem Barabás szabadon bocsátását és Krisztus megfeszítését kérték volna. Mivel 

azonban a fentebb mondott vakság csak részben érte Izraelt, hogy a nemzetek 

teljessége bemenjen,
6
 ennek a népnek a vaksága miatt Krisztus keresztre 

feszítésekor meginog a föld egész alapja. 

Így ingott meg és fog inogni, amíg a nemzetek eleve elrendelt teljessége be nem 

megy. Mert az Úr halálakor is megrendült a föld és megrepedtek a sziklák.
7
 

És ha a föld alapjain a földi javak bőségétől boldog embereket értjük, helyesen 

jövendöli (a zsoltár), hogy megindulnak, vagy annak csodálatától, hogy hogyan 

lehet szeretni és élni az alázatosságot, a szegénységet és a halált, amely 

                                         
1Mt 21,38. 
2Vö. Lk 22,2. 
3Iz 56,10. 
4Iz 57,l. 
5Vö. 1Kor 2,8. 
6Róm 11,25. 
7Vö. Mt 27,51. 
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szerintük Krisztus nagy nyomorúsága; vagy attól, hogy ők maguk is, megvetve 

evilág üres boldogságát, ezt a nyomorúságot szeretik és követik. Így inog meg a 

föld teljes alapja, amikor részben csodálkoznak, részben megváltoznak. 

Ahogyan nem képtelenség, hogy az ég alapjainak mondjuk azokat, akikre a 

mennyek országa épül a szentekben és hívőkben, akiket az Írás élő köveknek 

mond;
1
 akiknek elsődleges alapja maga a Szűztől született Krisztus, akiről az 

Apostol azt mondja, hogy más alapot senki sem rakhat le azon kívül, ami 

letétetett, aki Jézus Krisztus;
2
 őutána az apostolok és a próféták, kiknek 

tekintélye kiválasztja a mennyei helyet, hogy őket követve mi is beépüljünk; 

ezért mondja az efezusiaknak: Ezért már nem vagytok idegenek és jövevények, 

hanem a szentek polgártársai és Isten családjának tagjai. Apostolokra és 

prófétákra alapozott épület vagytok, és a szegletkő maga Krisztus Jézus. Ő tartja 

össze az egész épületet, belőle nő ki az Úr szent temploma. Ti is benne épültök 

egybe a Lélek közreműködésével az Isten hajlékává.
3
 –  

Ugyanígy nem helytelen a föld alapjain azokat érteni, akiknek hatalmas és 

kiemelkedő földi boldogságát látva az emberek, az ő tekintélyüket követve az 

ilyen javak megkívánására vonzódnak, ha pedig megszerzik, összeépülnek mint 

földre föld, mint abban a mennyei épületben az ég az égre. Mert a bűnösnek is 

mondja: Föld vagy és visszatérsz a földbe;
4
 és: Az egek hirdetik Isten dicsőségét, 

dicsőségét, mivel az egész földre eljutott szózatuk és a földkerekség széléig az ő 

igéik.
5
 

 

Krisztus alázata elítéli az emberi gőgöt 

6. [6–7. v.]. A földi boldogság országa a gőg, ez ellen jött Krisztus alázata, 

szemrehányást téve és dorgálva azokat, akikből a Magasságbeli fiait akarta 

nevelni: Én mondtam: Istenek vagytok, és a Magasságbeli fiai mindnyájan. Ti 

pedig, mint az emberek, meg fogtok halni és mint egy a fejedelmek közül, le 

fogtok zuhanni. 

Ezt a sort: Én mondtam: Istenek vagytok, és a Magasságbeli fiai mindnyájan 

akár azoknak mondta, akik az örök életre vannak rendelve, a többieknek pedig: 

Ti pedig, mint az emberek, meg fogtok halni és mint egy a fejedelmek közül, le 

fogtok zuhanni így téve különbséget az istenek között; akár mindenkit együtt 

dorgál, hogy már engedelmesen és megjavulva különválassza őket: Én 

mondtam: Istenek vagytok és a Magasságbeli fiai mindnyájan, azaz 

mindannyio-toknak ígértem a mennyei boldogságot, Ti pedig a test gyöngesége 

                                         
1Vö. 1Pét 2,5. 
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miatt, mint az emberek, meg fogtok halni, és a lélek fennhéjázása miatt mint egy 

a fejedelmek közül, azaz az ördög, nem felemelkedtek, hanem le fogtok zuhanni. 

Mintha ezt mondaná: mivel életetek napjainak száma oly kevés, hogy mint 

emberek hamarosan meg fogtok halni, nem fog javulástokra szolgálni, hanem 

mint az ördög, akinek sok napja van ebben a világban, mert testileg nem hal 

meg, fölemelkedtek, hogy lezuhanjatok. 

Mert ördögi gőgből fakadt, hogy a zsidók magukból kifordult és vak fejedelmei 

megirigyelték Krisztus dicsőségét; e rosszaságból történt és történik, hogy 

Krisztus keresztig tartó alázata semmit nem jelent azoknak akik evilág 

méltóságát szeretik. 

 

A földi kívánság és Isten szeretete 

7. [8. v.] Azért, hogy ez a vícium gyógyulhasson, a próféta nevében mondja: 

Serkenj föl, Isten, ítéld meg a földet, Dagadt ugyanis a föld, amikor megfeszített 

téged; támadj föl a halottak közül és ítéld meg a földet. 

Mert te fogsz szétszórni az összes nemzetekben. – Mit, ha nem a földet, azaz 

azokat, aki a földön valókat ízlelik; akár azáltal, hogy elveszed a hívőkből a 

földies érzületet és hencegést; akár szétszórva az elpusztítandó földet, a 

nemhívőket. Így tagjai által, akiknek forgolódása az égben van, megítéli a földet 

és szétszór az összes nemzetekben. 

Az sem mellőzendő, hogy néhány kódexben ez áll: Mert te fogsz örökölni az 

összes nemzetekben; mert ezt sem helytelenül értik, és abban sincs 

ellentmondás, hogy a két értelmezés együtt létezzék.  

Tehát az ő öröksége a szeretet által lesz, amelyet parancsolataival és 

kegyelmével irgalmasan kimunkálva szétszórja a földies vágyat. 
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NYOLCVANKETTEDIK ZSOLTÁR (83.) 

Elmondta 414–416-ban 

60/62 éves, 23-25 éves pap, 19/21 éves püspök 

 

 

1Zsoltár éneke. Ászáfé. 

2Isten, ki lesz hasonló hozzád, 

Ne hallgass, ne fogd vissza magad, Isten, 

3mert íme, ellenségeid fölzúdultak, 

és akik gyűlölnek téged, fölemelték a fejüket. 

 

4Gonosz tanácsot tartottak a te néped ellen, 

és tanácskoztak a te szentjeid ellen. 

5Azt mondták: 

„Jöjjetek, és pusztítsuk ki őket a nemzetből, 

ne is emlegessék többé Izrael nevét!” 

 

6Mert egy lélekkel gondolták ki, 

szövetséget kötöttek ellened: 

7az edomiták és az izmaeliták sátrai, 

Moáb és a hagriták, 

8Gebál és Ammon és Amalek, 

Filisztea Tírusz lakóival együtt. 

9 Ugyanis Asszur is velük jött; 

segítségére lettek Lót fiainak. 

 

10Tégy velük úgy, mint Midiánnal és Sziszerával, 

mint Jábinnal a Kison-patakban. 

11Elpusztultak Endornál, 

olyanná lettek, mint a trágya a föld színén. 

12Tégy a vezéreikkel úgy, mint Orebbel és Zebbel, 

és Szebachhal és Zalmunnával, összes vezéreikkel, 

13akik mondták: „Örökséggel vegyük birtokba Isten szentélyét!” 

 

14Istenem, tedd őket olyanná, mint a kerék, 

és mint a pelyva a szél előtt. 

15 Ahogy a tűz felgyújtja az erdőt, 

ahogy a lángok megemésztik a hegyeket, 

16úgy üldözöd majd őket a te viharodban, 

és zavarod meg őket haragodban. 

17Töltsd be arcukat gyalázattal, 

és keresni fogják a te nevedet, Uram. 
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18Piruljanak és zavarodjanak meg örökkön örökké, 

és szégyenüljenek meg és vesszenek el; 

19és tudják meg, hogy Úr a te neved: 

egyedül te vagy Magasságos az egész földön. 

 

 

 

 

1. [1. v.] Ennek a zsoltárnak a címe: Zsoltár éneke. Ászáfé. 

Már gyakran elmondtuk, hogy Ászáf annyit jelent, mint gyülekezet. Tehát ez az 

Ászáf nevű ember Isten népének előképeként sokszor szerepel zsoltárok 

címében. Görögül a gyülekezet szünagoga (zsinagóga), ami szinte a zsidók 

népének tulajdonneve lett, úgyhogy Zsinagógának hívják őket, mint ahogy a 

keresztény népet ekklésziának hívják, mert ők is gyakran összegyűlnek. 

 

Az emberektől elítélt Krisztus jön majd ítélni 

2. [2. v.] Tehát Isten népe mondja ebben a zsoltárban: Isten, ki lesz hasonló 

hozzád? – Én úgy vélem, hogy a legmegfelelőbb ezt Krisztusra érteni, mert 

őróla, aki hasonló lett az emberekhez, azok akik megvetették, úgy gondolták, 

hogy a többi emberekhez hasonlítandó;
1
 mert a gonoszok közé számították,

2
 de 

azért, hogy elítélhessék. 

Amikor azonban eljön majd ítélni, akkor megtörténik, amit itt mond: Isten, ki 

lesz hasonló hozzád? Ha ugyanis a zsoltárok nem szólnának az Úr Krisztushoz, 

azt sem mondaná, amiről egy hívő sem kételkedhet, hogy neki szól: A te trónod, 

Isten, a századok századain át, országod jogara a méltányosság jogara. 

Szeretted az igazságosságot és gyűlölted a gonoszságot, ezért kent föl téged 

Isten, a te Istened, az örvendezés olajával társaid előtt.
3
 

Tehát most is neki mondja: Isten, ki lesz hasonló hozzád? Az alázatban ugyanis 

sokakhoz akartál hasonló lenni, egészen a rablókig, akiket veled együtt 

feszítettek keresztre;
4
 de amikor majd dicsőségedben jössz el, ki lesz hasonló 

hozzád? 

Mert ha Istennek mondja, mi nagyot mond azzal, hogy ki lesz hasonló hozzád, 

ha nem annak mondja, aki hasonló akart lenni az emberekhez a szolga alakját 

magára öltve, hasonló lett az emberekhez és a külsejét tekintve embernek 

találták?
5
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Ezért nem azt mondja, hogy „Ki hasonló hozzád?”, amit helyesen mondana, ha 

az istenségre vonatkoztatná. Mivel azonban a szolga alakjára vonatkozik, a többi 

emberektől való különbsége akkor fog megnyilvánulni, amikor majd 

dicsőségében mutatkozik. Ezért folytatja: 

Ne hallgass, ne fogd vissza magad, Isten, mert korábban hallgatott, hogy 

elítéltessék, amikor mint a bárány elnémult nyírója előtt, úgy nem nyitotta meg a 

száját
1
 és visszafogta a maga hatalmát. Hogy visszafogottságát megmutassa, 

figyelj arra a szóra amit mondott: Én vagyok! – és akik elfogására jöttek, mind 

meghátráltak és a földre zuhantak.
2
 

Hogyan is foghatták volna el és szenvedhetett volna, ha nem fékezi és nem fogja 

vissza, bizonyos értelemben nem csitítja magát? 

Itt is egyesek úgy értelmezik a ne fogd vissza magad, Isten sort, hogy ne fékezd 

magad 

Ő maga másutt ezt mondja: Hallgattam, de vajon mindig hallatni fogok-e?
3
 

Akinek itt azt mondja: Ne hallgass, arról másutt ezt mondják: Isten nyilván-

valóan eljön, a mi Istenünk és nem fog hallgatni.
4
 

Itt ezt mondják: Ne hallgass!, mert hallgatott, amikor elítélték, amikor rejtetten 

jött el; de nem fog hallgatni, amikor nyilvánvalóan jön el, hogy ítéljen. 

 

3. [3. v.] Mert íme, ellenségeid fölzúdultak, és akik gyűlölnek téged, fölemelték a 

fejüket. – Úgy látom, itt a végső napokról beszél, amikor mindaz, amit most a 

félelem elfojt, gátlástalanul fog megszólalni, de teljesen esztelenül, úgy, hogy 

inkább üvöltésnek, mint szólásnak vagy beszédnek lehet nevezni. 

Tehát nem akkor kezdenek gyűlölni, hanem akik gyűlölnek téged, akkor emelik 

föl a fejüket. És nem a fejeiket, hanem a fejüket, amikor oda jutnak, hogy az 

legyen a fejük, aki fölemelkedik minden fölé, amit Istennek mondanak és tisztel-

nek, hogy leginkább benne teljesedjék, hogy aki magát felmagasztalja, megaláz-

tatik;
5
 és amikor az, akinek ezt mondják: Ne hallgass, ne fogd vissza magad, 

Isten, megöli őt szájának leheletével és kifosztja jelenlétének ragyogásával.
6
 

 

Isten népének ellenség nem tud ártani 

4. [4. v.] Gonosz tanácsot tartottak a te néped ellen, vagy ahogy más kódexek 

mondják, ravaszul tartottak tanácsot, és tanácskoztak a te szentjeid ellen. 

                                         
1Vö. Iz 53,7. 
2Vö. Jn 18,5–6. 
3Iz 42,14. 
4Zsolt 49,3. 
5Lk 14,11. 
6Vö. 2Tesz 2,4.8. 
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Ezt gúnyolódva mondja, mert mikor tudtak ártani Isten népének, vagy az ő 

szentjeinek, akik tudták mondani: Ha Isten velünk, ki ellenünk?
1
 

 

5. [5. v.] Azt mondták: „Jöjjetek, és pusztítsuk ki őket a nemzetből." – Egyes 

számot használ a többes szám helyett, mint amikor ezt mondják: „Kié ez a 

jószág?" – a nyájról kérdezik és a jószágokra értik. Más kódexek szerint 

nemzetekből, amivel a fordítók inkább az értelmet mint a szót követték. 

„Jöjjetek, és pusztítsuk ki őket a nemzetből". – Ez az az üvöltés, amellyel inkább 

zajongtak, mint beszéltek, mert feleslegesen hiábavalóságokat ordítottak. 

Ne is emlegessék többé Izrael nevét! – Ezt mások egyszerűbben mondták: És ne 

emlékezzenek többé Izrael nevére. Ez a nevére emlékezni kifejezés szokatlan a 

latin nyelvben, mi inkább azt mondjuk: nevet emlegetni, de a jelentés ugyanaz. 

Aki azt mondta emlékezzenek a névre, a görög kifejezést fordította. 

Izraelen azonban itt Ábrahám ivadékát kell értenünk, akinek az Apostol ezt 

mondja: Tehát Ábrahám ivadéka vagytok, az ígéret szerint örökösök;
2
 nem a test 

szerinti Izrael, akiről ezt mondja: Nézzétek a test szerinti Izraelt.
3
 

 

Mit nevez az Írás szövetségnek/testamentumnak 

6. [v. 6.] Mert egy lélekkel gondolták ki, szövetséget kötöttek ellened – mintha 

erősebbek lehetnének. 

Testamentumnak az Írásokban nem csak azt nevezik, amely a végrendelkező 

halálával lép hatályba, hanem minden megegyezést és szövetséget. Lábán és 

Jákob is szövetséget kötött,
4
 az élők között érvényesült, és számtalan más ilyen 

példát olvasunk az isteni írásokban. 

 

  

                                         
1Róm 8,31. 
2Gal 3,29. 
31Kor 10,18. 
4Vö. Ter 31,44. 
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Az ószövetségi nép ellenségei az igazság ellenségeinek előképei 

7. [7–8. v.] Ezután kezdi felsorolni Krisztus ellenségeit különböző nemzetek 

neve alatt, amely nevek megfejtése megmutatja, hogy mit akarnak jelenteni. E 

nevek ugyanis nagyon jól mutatják az ellenség mibenlétét. 

 

Az idumeusok azt jelenti, vérengzők vagy földiek; 

az izmaeliták: önfejűek, nem Istennek, hanem önmaguknak engedelmeskednek; 

Moáb: az atyától való; ennek az atyának rosszaságát a történetből értjük meg, 

mert Lót mint atya tiltott módon élt a leányával, és nemzette Moábot, innen 

kapta a nevét.
1
 Az atya jósága olyan, mint a törvényé, mert a törvény akkor jó, 

ha törvényesen élnek vele,
2
 nem tiltottan és vérfertőző módon. 

Hagriták: prozeliták, azaz jövevények, ezzel a névvel Isten népe ellenségei közül 

nem azokat illeti, akik polgárok lesznek, hanem azokat, akik idegen és 

jövevényi lelkülettel és adódó alkalommal ártóknak bizonyulnak. 

Gebal: hiábavaló völgy, azaz álnokul alázatos; 

Ammon: lázongó nép, vagy keserűség népe; 

Amalek: nyelvelő nép, ezért mondja másutt: És ellenségei a földet nyalják.
3
 

Idegenek, latin nevük már önmagában idegennek, és emiatt ellenségnek nevezi 

őket, héberül azonban filiszteus a nevük, ami azt jelenti, hogy italtól tántorgók, 

vagy akiket a világi fényűzés részegített meg. 

Tíruszt héberül Sor-nak mondják, ami szorongatást vagy háborgatást jelent, így 

kell érteni Isten népe ezen ellenségeiben azt, amit az Apostol mond: Háborgatás 

és szorongatás minden gonosztevő ember lelkére.
4
 

Tehát mindezeket felsorolja ebben a zsoltárban: Az edomiták és az izmaeliták 

sátrai, Moáb és a hagriták, Gebál és Ammon és Amalek, Filisztea Tírusz 

lakóival együtt. 

 

Az ártó hatalmak Isten népét támadják 

8. [9. v.] Mintegy megindokolva, hogy miért ellenségei Isten népének, hozzáfűzi 

és mondja: Mert Asszur is velük jött. – Asszuron jelképesen magát az ördögöt 

                                         
1Vö. Ter 19,36– 37. 
2Vö. 1Tim 1,8. 
3Zsolt 71,9. 
4Róm 2,9. 
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szoktuk érteni, aki a hitetlenség fiaiban mint edényeiben működik,
1
 hogy 

támadják Isten népét. 

Segítségére lettek Lót fiainak – mondja, Lót pedig annyit jelent mint elhajló. Az 

elpártoló angyalokat helyesen értjük az elhajlás fiainak, mert elhajolva az 

igazságtól az ördög csatlósai lettek. 

Ők azok, akikről az Apostol ezt mondja: Nem annyira a vér és a test ellen kell 

küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak 

kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen.
2
 Ezért a hitetlen 

emberek ezeket a láthatatlan ellenségeket segítik, akikben működnek és 

támadják Isten népét. 

 

9. [10–13. v.] Mármost lássuk, inkább jövendölve, mint átkozódva, miért 

fohászkodik a prófétai lélek: Tégy velük úgy, mint Midiánnal és Sziszerával, 

mint Jábinnal a Kison-patakban. Elpusztultak Endornál, olyanná lettek, mint a 

trágya a föld színén. 

A történet szerint Izrael népe, mely akkor Isten népe volt, ezeket mind 

megtámadta és legyőzte, mint azokat is, amelyeket ezután felsorol, mondván: 

Tégy a vezéreikkel úgy, mint Orebbel és Zebbel, és Szebachhal és Zalmunnával, 

összes vezéreikkel. 

A nevek jelentése szerint: 

Midián: ítéletet hajlítgató, 

Sziszera: öröm kizárása, 

Jábin: bölcsesség. De Isten népe ezen legyőzött ellenségei között arra a bölcsre 

kell gondolnunk, akiről az Apostol mondja: Hol a bölcs, hol az írástudó, hol van 

evilág meghódítója?
3
 

Oreb: szárazság, 

Zeb: farkas; 

Szebach: áldozat, de a farkasé, mert neki magának is megvannak az áldozatai; 

Zalmunna: a mozgás árnyéka. 

Ezek mind megfelelnek azoknak a rosszaknak, akiket Isten népe a jóban legyőz. 

Kison pedig, a patak, amelyben legyőzték őket, azt jelenti: a keménységük. 

                                         
1Vö. Ef 2,2. 
2Ef 6,12. 
31Kor 1,20. 
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Endor, ahol elpusztultak, a nemzés forrása,
1
 de a testi nemzésé, amelynek hívei 

elvesztek, mert nem törődtek az újjászületéssel, amely arra az életre vezet, 

amelyben nem nősülnek és nem mennek férjhez, nem is halnak meg.
2
 

Méltán mondja ezekről: olyanná lettek, mint a trágya a föld színén, amiből 

semmi nem származik, csak a föld termékenysége. 

Amint tehát ezeket mind előképszerűen legyőzte Isten népe, úgy imádkozik 

valóságosan ezen ellenségek legyőzéséért. 

 

10. Minden fejedelmüket – mondja –, akik ezt mondták: „Örökséggel vegyük 

birtokba Isten szentélyét!” Ez az az esztelen zajongás, amelyről fentebb ezt 

mondta: ellenségeid zajongtak.
3
 

Isten szentélyén pedig mi mást értsünk, mint Isten templomát, amelyről az 

Apostol mondja: Isten temploma szent, és ti vagytok az.
4
 Mert az ellenségek mi 

másra törekszenek, mint arra, hogy birtokba vegyék Isten népét, azaz leigázzák, 

hogy engedjen gonosz akaratuknak? 

 

11. [14. v.] De mi következik? – Istenem, tedd őket olyanná, mint a kerék. 

Helyesen kéri, hogy ne legyenek maradandóak abban, amit elgondolnak, ámbár, 

úgy vélem, jól is lehet érteni, hogy tedd őket olyanná, mint a kerék, mert a kerék 

elfordul attól, mi mögötte van és ráfodul az előtte lévőre; ilyen legyen Isten 

népének minden ellensége. De ez nem kívánság, hanem prófétálás. 

Ezt is hozzáteszi: és mint a pelyva a szél arca előtt. – Arcnak nevezi a jelenlétet, 

mert milyen arca volna a szélnek, amelynek semmiféle testi körvonala nincsen, 

hiszen mozgás, olyan, mint a levegő folyama? A kísértés képe a szél, amely 

magával ragadja a könnyű és üres szíveket. 

 

Isten népének gőgös ellenségeit Isten megítéli 

és bünteti 

12. [15–16. v.] A könnyelműséget, amellyel könnyen beleegyeznek a rosszakba, 

súlyos gyötrelem követi; ezért mondja a folytatásban: 

Ahogy a tűz felgyújtja az erdőt, 

ahogy a lángok megemésztik a hegyeket, 

úgy üldözöd majd őket a te viharodban, 

és megzavarod őket haragodban. 

                                         
1Vö. Bír 4; 7; 8. 
2Vö. Lk 20,35–36. 
3Zsolt 82,3. 
41Kor 3,17. 



 500 

Az erdőt a terméketlenség, a hegyeket a magasság miatt mondja; mert ilyenek 

Isten népének ellenségei: nincs bennük igazságosság, és telve vannak gőggel. 

A tűz és a láng ugyanaz, más szóval ismételve, amivel az ítélő és büntető Istent 

akarja mondani. 

A viharodban megismétlése a haragodban; és az üldözöd a következő sorban a 

megzavarod. 

Emlékezzünk rá, hogy Isten haragját minden érzelmi felháborodás nélkül kell 

értenünk; a büntetés jogos indítékát nevezzük az ő haragjának. Mintha azt 

mondanánk, hogy a törvény haragszik, amikor szolgái tőle indítva büntetnek. 

 

Mint a juhokat a kosoktól úgy választják szét 

a választottakat az elvetettektől 

13. [17–19. v.] Töltsd be arcukat gyalázattal, és keresni fogják a te nevedet, 

Uram. – Ezt mint jó és kívánatos dolgot prófétálja, és nem prófétálná, ha Isten 

népe ellenségei között nem volnának olyanok, akik az utolsó ítélet előtt 

megkapják; mert most is ugyanazok, és az ellenségek teste ugyanaz az irigység 

tekintetében, amellyel irigylik Isten népét. Most is, ahol csak tudják, zajonganak 

is, a fejüket is fölemelik, de egyenként, nem egyetemesen, ahogyan a világ 

végén, közvetlenül az utolsó ítélet előtt. 

De az a test van azokban is, akik közülük hinni fognak, és átkerülnek egy másik 

testbe (ezek arca ugyanis üdvösen fog eltelni szégyenkezéssel, hogy keressék az 

Urat), és azokban is, akik mindvégig kitartanak a rosszaságban, akik pelyva 

lesznek a szél arca előtt, és a terméketlen erdőkhöz és hegyekhez hasonlóan 

elégetik őket. 

Akikhez ismét odafordul és mondja: Piruljanak és zavarodjanak meg a 

századok századain át. Mert nem a századok századaira pirulnak azok, akik 

keresik az Úr nevét; hanem látva bűneik gyalázatát azért zavarodnak meg, hogy 

keressék az Úr nevét, hogy az meg ne szégyenítse őket. 

 

14. Ismét visszatér azokra, akik az ellenség körében azért szégyenülnek meg, 

hogy meg ne szégyenüljenek örökké, és annyiban elpusztítandók, amennyiben 

rosszak, hogy örökre jóknak találtassanak. 

Mert amikor ezekről mondja: és szégyenüljenek meg és vesszenek el, azonnal 

hozzáteszi: és tudják meg, hogy Úr a te neved, egyedül te vagy Magasságos az 

egész föld felett. Erre a felismerésre eljutva úgy szégyenüljenek meg, hogy 

tessenek (Istennek), és úgy vesszenek el, hogy megmaradjanak. 

Tudják meg, hogy Úr a te neved, mert bárki mást úrnak neveznek, ez a név nem 

igaz és nem az övék, mert rabszolga módra uralkodnak, és az igazi Úrhoz képest 
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nem is urak. Mint ahogy az Én vagyok aki vagyok-hoz
1
 képest a hozzá 

hasonlított teremtmények mintha nem is léteznének. 

Amit pedig hozzáfűz, hogy egyedül te vagy Magasságos az egész földön, vagy 

ahogy más kódexek mondják: az egész föld felett, azt is mondja, hogy az egész 

égben, vagy minden ég fölött; de inkább a földet mondja, hogy a földi gőgöt 

megalázza. Felhagy ugyanis a gőgösködéssel a föld, azaz az ember, akinek ez 

mondatott: Föld vagy,
2
 és: Miért gőgösködik a föld és a hamu,

3
 amikor tudja, 

hogy az Úr magasságos az egész föld fölött, azaz semmiféle emberi gondolat 

nem tud erőt venni azokon, akik az elhatározás szerint meghívottak, és akik ezt 

mondják: Ha Isten velünk, ki ellenünk?
4
 

                                         
1Kiv 3,14. 
2Ter 3,19. 
3Sir 10,9. 
4Róm 8,28–31. 
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NYOLCVANHARMADIK ZSOLTÁR (84.) 

Elmondta 414–415-ben 

60/61 éves, 23-24 éves pap, 19/20 éves püspök 

 

 

1 A présházaknak. Kóré fiainak. Zsoltár. 

 

2Mily kedvesek a te hajlékaid, seregeknek Ura! 

3Kívánkozik és sóvárog az én lelkem az Úr csarnokaiba. 

A szívem és a testem ujjongott az élő Istennek. 

4Mert a veréb házat talált magának, 

és a gerlice fészket, hová fiókáit helyezze: 

oltáraidat, seregek Ura, én királyom és én Istenem. 

5Boldogok, akik a te házadban laknak: 

a századok századain át dicsérni fognak téged. 

 

6Boldog a férfi, akinek befogadása tőled való, Uram, 

fölmeneteleket rendezett el a szívében, 

7a sírás völgyében a helyre, amelyet elhatározott. 

8És mennek erényekből az erényre, 

és megjelenik az istenek Istene a Sionon. 

 

9Seregek Ura, Istene, hallgasd meg imádságomat; 

vedd füleidbe, Jákobnak Istene. 

10Oltalmazónk, Istenünk, tekints le, 

és nézz a te Krisztusod arcára. 

 

11Mert jobb a te csarnokaidban egy nap, 

mint másutt ezer, 

inkább választottam, hogy megvessenek Isten házában, 

mintsem a bűnösök sátraiban lakjam. 

 

12Mert az irgalmasságot és az igazságot szereti Isten, 

kegyelmet és dicsőséget fog adni; 

az Úr nem fosztja meg a javaktól azokat, 

akik ártatlanságban járnak. 

 

13Seregek Ura, boldog az az ember, aki benned remél. 
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Aki Isten szolgálatába áll, annak össze kell törnie 

1. [1. v.] E zsoltár felirata: A présházaknak. Amennyire Szeretetremétóságtok 

velünk együtt észrevette (mert észrevettük, mekkora figyelemmel hallgattok), a 

szövegben egy szó sem esett a présről, kosarakról, kádról, szerszámokról, vagy 

magáról a présház épületéről; ezekről semmit nem hallottunk. Ezért nem kis 

kérdés, hogy mit akar mondani a présházaknak cím. 

Ha ugyanis e cím után következnének olyan dolgok, amelyeket említettem, azt 

hihetnénk, hogy a valóságos présházakról akar énekelni; mivel pedig a 

présházaknak címet adta, utána azonban verseiben semmit nem mond az 

általunk ismert présház berendezéséről, kétségtelen, hogy Isten Lelke azt akarja, 

hogy itt valami más présházat keressünk és értsünk. 

Éppen ezért idézzük fel, mi történik a látható présházakban, azután lássuk, hogy 

hogyan történik ugyanaz az Egyházban lelkileg. 

A szőlőfürt biztonságban függ a szőlőtőn, az olajbogyók az olajfán (e két 

termésnek szoktunk présházakat készíteni); és amíg a szárukon függenek, 

élvezik a szabad levegőt, és a szőlőfürt nem bor a préselés, az olajbogyó nem 

olaj a sajtolás előtt. 

Így vannak az emberek, akiket Isten a századok előtt arra rendelt, hogy 

egyszülött Fiának képmását öltsék magukra,
1
 akit főként a szenvedésben nagy 

fürtként préseltek ki. 

Tehát ezek az emberek mielőtt Isten szolgálatába állnak, a világban bizonyos 

élvezetes szabadsággal rendelkeznek, mint a száron függő fürtök és olajbogyók. 

Mivel azonban mondatott: Fiam, Isten szolgálatába állva légy állhatatos az 

igazságosságban és a félelemben, és készítsd elő a lelkedet a próbatételre,
2
 ha 

valaki Isten szolgálatába lép, tudja meg, hogy présházakba kerül; összeszedik, 

megtörik, kipréselik, de nem azért, hogy elpusztuljon ebben a világban, hanem 

hogy lecsorogjon Isten pincéjébe. Mintegy héjakból kihámozzák a testi vágyak 

burkából; ez történik vele testi vágyaiban, amiért az Apostol is mondja: Vessétek 

le a régi embert és öltsétek magatokra az újat.
3
 

Mindez csak prés alatt történhet, ezért nevezik présházaknak Isten Egyházait 

ebben az időben. 

 

Krisztus fiait helyesen nevezik krisztusiaknak 

2. De kik vagyunk ezekben a présházakban? – Kóré fiai. 

A címben hozzáteszi: A présházaknak. Kóré fiainak. 

                                         
1Vö. Róm 8,29. 
2Sir 2,1. 
3Kol 3,9–10. 
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Kóré fiairól tudjuk, hogy ők a Kopasz fiai, amennyiben akik azt a nyelvet 

ismerik Istennek tartozó szolgálatukkal meg tudták fejteni; és nem térek ki az 

elől, hogy nagy misztériumot lássak benne és az Úr segítségével veletek együtt 

megtaláljam. 

Mert nem minden kopaszság gúnyolandó, ahogy a dögvész fiai gondolták, 

nehogy ha valaki a megszentelt kopaszságot gúnyolja, széttépjék a démonok. 

Elizeus is úton volt, és esztelen gyerekek kiabálták utána: Kopasz, Kopasz!, ő 

pedig, hogy egy misztériumot megvalósítson, az Úrhoz fordult és kérte, hogy 

medvék jöjjenek az erdőből és falják fel őket.
1
 

Azoknak gyermeksége félbeszakadt azzal, hogy eltávoztak ebből a világból; 

meghaltak a kicsinyek, valamikor az öregek is meghalnak; mindazonáltal 

misztérium félelme adatott az embereknek. Elizeus ugyanis akkor azt képviselte, 

akinek mi a fiai vagyunk, Kóré fiai, tudniillik mi Urunk Jézus Krisztus fiai. 

Most már bizonyára eszébe jutott Szeretetreméltóságtoknak az evangéliumból, 

hogy a kopasz miért képviselte Krisztust; emlékeztek rá, hogy a Kálvária helyén 

feszítették meg.
2
 

Tehát akár úgy értelmezzük a Kóré fiait, ahogy az elődöket követve mondtuk, 

akár másként, ami talán rejtve van előttünk, és közben eszünkbe jut, lássátok, 

hogy misztériummal teljes. 

Kóré fiai Krisztus fiai; mert a vőlegény is beszél a fiairól amikor mondja: A 

vőlegény fiai nem böjtölhetnek, amíg velük a vőlegény.
3
 

Tehát ezek a présházak a keresztényeké. 

 

                                         
1Vö. 1Kir 2,23–24. 
2Vö. Mt 27,33. 
3Mt 9,15. 
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A földies érzéseket elhagyva könnyebben fogjuk fel 

Istent és a mennyei dolgokat 

3. Bekerülve a présekbe azért zúznak össze, hogy a szeretetünkkel – amellyel 

ezekhez a világias, földies, mulandó, képlékeny és veszendő dolgokhoz 

vonzódunk, és ebben az életben, e dolgok közepette a sok kísértés és 

szorongatás háborgatásait és gyötrelmeit szenvedjük – kezdjük keresni azt a 

nyugalmat, amely nem ebből az életből, nem erről a földről való, és – miként 

írva van – az Úr lesz a szegény menedéke.
1
 

Mit jelent az, hogy a szegényé lesz? – Azt jelenti, hogy az elhagyottnak, a 

javakat és segítséget nélkülözőnek, akinek nincs semmije, amiben itt a földön 

remélhetne. Az ilyen szegényeknek van jelen Isten. 

Mert az emberekre, még ha van is pénzük itt a földön, vonatkozik, amit az 

Apostol mond: E világ gazdagjait figyelmeztesd, hogy ne legyenek gőgösek, és 

reményüket ne bizonytalan vagyonba vessék,
2
 és mielőtt Isten szolgálatába 

állnak, gondolják meg, mennyire bizonytalan, aminek örülnek, azaz mielőtt 

bemennek a présházakba, lássák be, hogy a gazdagságuk vagy nyomasztó 

gondokat jelent, hogy hogyan kezeljék és hogyan őrizzék; vagy ha kissé 

hajlanak a gazdagság szeretetére, az inkább félelemmel, mint gyümölcsökkel 

tölti be őket. 

Van-e bizonytalanabb, mint egy guruló dolog? Nem véletlen, hogy a pénzt kör 

alakúra verik, mert nem áll meg. Tehát az ilyenek, még ha van is valamijük, 

szegények. Akiknek pedig nincs semmije, de vágyakoznak a birtoklásra, az 

elvetendő gazdagok közé számítanak; Isten ugyanis nem a vagyont, hanem az 

akaratot nézi. 

A szegények tehát meg vannak fosztva minden világi gazdagságtól, mert még ha 

körül is veszi őket, értik, mennyire bizonytalan, és Istenhez sóhajtva, mivel 

semmi nem gyönyörködteti őket ebben a világban, ami fogva tartaná őket, a 

kísértések és nyomások alatt, mintegy présből, mint must és olaj csorognak a 

pincébe. 

Mik ezek, ha nem a jó vágyak? Mert egyedül Isten után vágyakoznak, már nem 

szeretik a földet. Azt szeretik, aki az eget és földet alkotta, és még nincsenek 

nála. 

Késleltetik a vágyukat, hogy növekedjék; és növekedik, hogy beteljesedjék. 

Isten ugyanis nem valami kicsiséget fog adni a reá vágyakozónak, nem is kell 

azonos méretűvé tágulni akkora jó befogadására; mert nem valamit fog adni, 

amit teremtett, hanem önmagát adja, aki teremtett mindeneket. 

                                         
1Zsolt 9,10. 
21Tim 6,17. 
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Isten befogadására gyakorlatozz; hosszasan vágyakozz arra, amit mindig 

birtokolni fogsz. Elvetették Izrael népében azokat, aki siettek; az Írásban mindig 

elmarasztalják a sietők érzületét. 

Kik azok, akik sietnek? – Azok, akik megtérnek Istenhez, de mivel itt nem 

találják meg a nyugalmat, amit kerestek és az örömöket, amelyeket ígértek 

nekik, mintegy elfáradva az úton, és azt gondolva, hogy sokáig tart még, amíg 

ez a világ vagy ez az élet véget ér, valami nyugalmat keresve – amit ha 

megtalálnak, hamisnak bizonyul – hátranéznek és elfordulnak a kitűzött céltól, 

és nem figyelnek arra, hogy mekkora rettentéssel mondatott: Emlékezzetek Lót 

feleségére!
1
 

Mi másért vált sóbálvánnyá,
2
 ha nem azért, hogy az embereket megsózza és 

bölcsek legyenek? Tehát az ő rossz példája számodra jó lesz, ha óvatos leszel. 

Emlékezzetek – mondja – Lót feleségére: mert visszanézett oda, ahonnan 

kiszabadult, Szodomára, és ott maradt azon a helyen, ahonnan visszanézett; ő 

helyben maradt, a továbbmenőket megsózta. 

Miután tehát megszabadultunk a régi élet Szodomájából, ne nézzünk vissza; 

mert itt sietnünk kell, nem arra figyelve, hogy távol van, amit Isten ígért, és 

hátra nézve a közel lévőkre, amelyekből már kiszabadultál. 

Mit mond ezekről Péter apostol: Érvényes rájuk a közmondás: A kutya visszatér 

a hányadékához.
3
 Gyötörte ugyanis bensődet a bűnök tudata; amikor bocsánatot 

nyertél, mintegy hánytál és feltárul a bensőd; a rossz lelkiismeretből jó 

lelkiismeret lett; miért térnél vissza a hányadékodhoz? Ha elborzadsz attól, ha 

ilyen kutyát látsz, milyen leszel te Isten szemében? 

 

Amit Istennek fogadott az ember, ne késlekedjék teljesíteni 

4. Drága testvéreim, mindenki visszanéz útjának arról a pontjáról, ameddig már 

eljutott, ha nem teljesíti azt, mit Istennek megfogadott. 

Például megígérte valaki a házassági tisztaság megtartását (mert ezzel kezdődik 

az igazságosság), abbahagyta a házasságtöréseket és a tiltott tisztátalanságokat; 

ha visszatér a házasságtörésekhez, visszanézett. 

Valaki más többre tett fogadalmat: megígérte, hogy nem köt házasságot; nem 

ítélnék el, ha korábban megnősült volna, de most, ha Istennek tett ígérete után 

megnősül, elítélik; pedig ugyanazt teszi, mint aki nem tett ígéretet, de azt nem, 

őt viszont elítélik. Miért, ha nem azért, mert ő visszanézett? 

                                         
1Lk 17,32. 
2Vö. Ter 19,26. 
32Pét 2,22. 
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Ugyanígy, ha a szűz férjhez megy, nem vétkezik,
1
 ha pedig egy apáca férjhez 

megy, házasságtörőnek tekintik Krisztussal szemben. Visszanézett onnan, ahová 

már eljutott. 

Ugyanígy, akiknek úgy tetszett, hogy elhagynak minden világi reményt és földi 

tevékenységet, és belépnek a szentek társaságába, abba a közös életbe, ahol 

senki nem mond sajátjának semmit, hanem mindenük közös, és egy a lelkük és a 

szívük Istenben,
2
 ha ki akar lépni onnét, nem olyannak tekintik, mint aki nem 

lépett be, mert az még nem nem lépett be, ez meg visszanézett. 

Ezért tehát, Drágáim, ki-ki ahogyan képes, tegyetek fogadalmat, és tegye meg 

mindenki Istennek, amire képes;
3
 senki ne tekintsen hátra, senki ne élvezze régi 

dolgait, senki ne forduljon el attól, ami előtte van ahhoz, amit maga mögött 

hagyott; mindenki fusson, amíg célba nem ér, mert nem a lábunkkal, hanem a 

vágyunkkal futunk. 

De senki ne mondja ebben az életben, hogy megérkezett. Lehet-e valaki olyan 

tökéletes, mint Pál? És mégis mit mond: Testvérek, nem gondolom, hogy máris 

magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és 

nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás 

jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.
4
 

Látod, hogy Pál még fut, és magadról azt gondold, hogy már célba értél? 

 

Még ha rád mosolyog is a világ, amíg távol jársz Istentől,  

tudd, hogy szorongatásban vagy 

5. [2. v.] Ha tehát érzed e világ szorongatásait, még ha szerencsés vagy is, 

megértetted, hogy présházban vagy. Mert gondoljátok testvérek, hogy a világ 

szerencsétlenségétől félni kell, a szerencséjétől pedig nem? Sőt, azt nem töri 

össze semmi szerencsétlenség, akit semmiféle szerencse nem ront meg. 

Tehát hogyan kell félni és óvakodni a megrontó világtól, hogy hízelgésével félre 

ne vezessen? – Úgy, hogy ne támaszkodj nádszálra,
5
 mert meg van írva, hogy 

egyesek nádszálra támaszkodtak. 

Ne higgy magadban, törékeny amire támaszkodol, eltörik, és megsebez. 

Ha tehát ez a világ szerencsével mosolyog rád, tudd, hogy szorongatásban vagy 

és mondd: Háborgatást és fájdalmat találtam és segítségül hívtam az Úr nevét.
6
 

                                         
1Vö. 1Kor 7,28. 
2Vö. ApCsel 2,44; 4,32. 
3Vö. Zsolt 75,12. 
4Fil 3,13–14. 
5Vö. 1Kir 18,21. 
6Zsolt 114,3–4. 
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Nem azt mondta: megtaláltam a háborgatást, kivéve azt, ami rejtve van, mert 

vannak háborgatások, amelyek egyesek elől vannak rejtve ebben a világban, 

azok elől, akik azt gondolják, hogy jól megy a soruk, miközben távol járnak az 

Úrtól. Ameddig ugyanis a testben vagyunk – mondja –, távol járunk az Úrtól.
1
 

Ha testi atyádtól távol vándorolnál, nyomorult volnál; távol jársz az Úrtól és 

boldog lennél? 

Tehát vannak, akik azt gondolják, hogy jól megy a soruk. Akik pedig értik, hogy 

bármennyi vagyon és élvezet veszi körül őket, bár kedvük szerint használnak 

mindent, semmi nehézség nem terheli, semmi akadály nem fenyegeti őket, de 

mégis rosszul érzik magukat amíg távol járnak az Úrtól, éles szemmel 

háborgatást és fájdalmat találtak és segítségül hívták az Úr nevét. Ilyen, aki 

ebben a zsoltárban énekel. 

Ki ez? – Krisztus teste. 

Ki ez? – Ti, ha akarjátok; mi valamennyien, ha akarjuk; mind Kóré fiai, és mind 

egy ember, mert Krisztus teste egy. Hogyan ne volna egy ember, akinek egy feje 

van? Mindannyiunk feje Krisztus; ennek a főnek vagyunk mi mind a teste. És 

ebben az életben valamennyien présházban vagyunk; ha jól értjük, már 

megérkeztünk a présházhoz. 

Tehát a kísértések szorongatásában lévén hallatjuk ezt a hangot és előre 

bocsátjuk a vágyunkat: Mily kedvesek a te hajlékaid, seregeknek Ura! – mondja. 

Bizonyos hajlékokban, azaz présházakban volt, de más hajlékokba kívánkozott, 

amelyekben nincs szorongatás; ezekből azokba vágyott, ezekből a vágy 

csatornáján valamiképpen lecsorgott. 

 

A mi örömünk reménybeli 

6. [3. v.] És mi következik? – Kívánkozik és sóvárog az én lelkem az Úr 

csarnokaiba. 

Kevés az, hogy Kívánkozik és sóvárog, de hova sóvárog? – Az Úr csarnokaiba 

Sóvárog a kipréselt fürt, de hova sóvárog? Oda, hogy bor legyen, a kádba, és a 

pince nyugalmába, hogy ott nagy nyugalomban őrizzék. Itt vágyódik, ott 

fogadják; itt sóhajtozik, ott örül; itt imádkozik, ott dicsér; is nyög, ott ujjong. 

Amiket mondtam, attól, mintha kemény beszéd volna, senkit ne riadjon el; 

senki, mintha nem akarna szenvedni. Ha a szőlőfürt fél a présháztól, tartani kell 

attól, hogy madarak lecsipegetik vagy vadak megeszik. 

                                         
12Kor 5,6. 
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Úgy tűnik, nagy szomorúságban van, amikor mondja: Kívánkozik és sóvárog az 

én lelkem az Úr csarnokaiba, mert nem ott van, ahová vágyódik; de vajon öröm 

nélkül van-e? 

Miféle öröm nélkül? – Anélkül, amit az Apostol mond: A reménynek 

örvendezők. Ott majd a valóságnak fog örvendeni, itt még a reménynek. Tehát 

akik a reménynek örvendenek, bizonyosan abban, hogy meg fogják kapni, 

viseljenek a présházban minden szorongatást. 

Éppen ezért, maga az Apostol is, amikor mondta: A reménynek örvendezők, 

mintha azokhoz szólna, akik már a présházban vannak, mindjárt hozzáteszi: A 

háborgatásban türelmesek. 

A háborgatásban béketűrők – mondja. És utána? Az imádságban türelmesek.
1
 

Miért türelmesek? – Mert megvárakoztatnak. Imádkoztok és várakoztatnak; 

tűrjétek el, hogy megvárakoztatnak. Várjátok türelmesen ami késik, mert amikor 

megjön, nem vétetik el. 

 

A szívünkben Istenről gondolkodva  

táruljunk ki a jótettek felé 

7. [3–4. v.] Hallottátok a nyögést a présházban: Kívánkozik és sóvárog az én 

lelkem az Úr csarnokaiba; halljad, miért tart ki a reménynek örvendezve: A 

szívem és a testem ujjongott az élő Istennek. Itt ujjongtak neki. 

Miért az ujjongás, ha nem a remény miatt? 

Minek ujjongtak? – Az élő Istennek. 

Mi az, ami ujjongott benned? – A szívem és a testem. 

Miért ujjongtak? – Mert a veréb is talált házat magának – mondja –, és a gerlice 

fészket, hová fiókáit helyezze. 

Mit jelent ez? – Két dolgot mondott, és a madaraktól két hasonlatot adott 

hozzájuk. Azt mondta, hogy ujjongott a szíve és a teste, és hozzájuk adta a 

verebet és gerlicét: a szíve olyan, mint egy veréb, a teste olyan, mint egy gerlice. 

A veréb is talált házat magának – házat talált magának a szívem. Használja a 

szárnyakat a jelen idő erényeiben, a hitben, a reményben és a szeretetben, 

melyekkel elröpül a házába, és amikor megérkezik, ott marad, és a veréb 

bánatos hangja, amely itt szól, ott nem lesz többé. Mert ő az a bánatos veréb, 

amelyről egy másik zsoltárban mondja: Mint magányos veréb a háztetőn.
2
 A 

tetőről berepül a házba. Legyen már a tetőn, lábával tiporja a testi házat; de 

mennyei helye lesz, örök háza; ez a veréb befejezi a panaszait. 

                                         
1Róm 12,12. 
2Zsolt 101,8. 
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A gerlicének, azaz a testnek, fiókákat adott: a gerlice fészket talált, hová fiókáit 

helyezze. A veréb házat, a gerlice fészket, mégpedig olyan fészket, ahová fiókáit 

helyezheti. 

Házat maradandónak választanak, fészket egy időre raknak. Szívvel gondolunk 

Istenre, mint a ház felé repülő veréb; de testtel tesszük a jó tetteket. 

Látjátok, hogy a szentek teste által mennyi jó történik; általa tesszük, amit 

tennünk kell, amik segítenek ebben az életben. A törd meg kenyeredet az 

éhezőnek, a hajléktalant vidd be házadba; ha ruhátlant látsz, öltöztesd föl,
1
 és a 

többi hasonlót, amire parancsot kaptunk, csak a test által tesszük meg. 

A veréb tehát, amely a házára gondol, nem távolodik el a fészkét kereső 

gerlicétől, ahol el akarja helyezni a fiókáit; mert nem szórja szét őket bárhol, 

hanem fészket talál magának, hová azokat helyezze. 

Olyat mondunk, testvérek, amit ismertek; hányan látszanak jót tenni az 

Egyházon kívül? Hány pogány is táplálja az éhezőt, öltöztetik a ruhátlant, 

befogadják a hajléktalant, látogatják a beteget, vigasztalják a rabot. Míly sokan 

tesznek ilyeneket? 

Mintha gerlice volnának; de nem találnak maguknak fészket. Míly sok eretnek 

nem az Egyházban tevékenykedik, nem a fészekben helyezik el a fiókát? El 

fogják őket tiporni és összetörik őket; nem vigyáznak rájuk, nem őrzik meg 

őket. 

Ennek a testnek a képviselőjévé tett Pál Apostol egy asszonyt, amikor mondja: 

Ádámot nem vezették félre,
2
 az asszonyt azonban rászedték.

3
 

Most sem ébredhet semmiféle rossz sugallat, hacsak előbb a tested vágya meg 

nem mozdul, amellyel ha később elméd egyetért, leesett a veréb is; ha pedig 

legyőzöd a test vágyait, a tagok ragaszkodnak a jó tettekhez, elvétetnek a bűnös 

vágy fegyverei és a gerlicének kezdenek fiókái lenni. 

Ezért mit mond itt az Apostol? – De üdvözülni fog gyermekek szülése által.
4
 

A gyermektelen özvegy, ha állhatatos marad, ugye boldogabb lesz?
5
 Vajon nem 

fog üdvözülni amiatt, hogy nem szült gyermekeket? 

Az Istennek szentelt szűz nemde jobb lesz? Vajon nem fog üdvözülni amiatt, 

hogy nem szült gyermekeket? Vagy emiatt nem tartozik Istenhez? 

                                         
1Iz 58,7. 
21Tim 2,14. 
3Vö. Ter 3,6. 
41Tim 2,15. 
51Kor 7,40. 
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Tehát üdvözülni fog az asszony, akit a test képének tekintünk, gyermekek 

szülése által, azaz ha jó tetteket cselekszik. 

De a gerlice nem akárhol talál magának fészket, ahová fiókáit helyezze, hanem 

csak az igaz hitben, a katolikus hitben, az Egyház egységének közösségben 

tegye jótetteit. 

Ezért, amikor róla beszél az Apostol, így folytatja: Üdvözülni fog gyermekek 

szülése által, ha kitart a hitben, a szeretetben, a megszentelődésben és a 

józanságban.
1
 

Tehát ha megmaradsz a hitben, maga a hit a fiókáid fészke. Mert gerlicéd 

fiókának gyengesége miatt méltatott az Úr arra, hogy nyújtja neked azt, amiből 

fészket rakhatsz: a test füvébe öltözött, hogy eljöhessen hozzád. Ebben a hitben 

helyezd el a fiókáidat; ebben a fészekben végezd jó cselekedeteidet. 

Azonnal következik, hogy mik a fészkek, vagy mi a fészek: Oltáraidat, seregek 

Ura. – Amikor mondta: és a gerlice fészket, hová fiókáit helyezze, mintha 

kérdezted volna: Miféle fészket? – Oltáraidat, seregek Ura, én királyom és én 

Istenem. 

Mit jelent az, hogy én királyom és én Istenem? Azt jelenti, hogy aki kormányzol 

engem, aki megteremtettél engem. 

 

Isten választottainak örökkétartó örömeiről 

8. [5. v.] De itt fészek van, itt vándorlás van, itt sóhajtozás van, itt megtöretés, itt 

préselés, mert itt présház van; de mire vágyik? Mit óhajt? Hová megy? Mire 

irányul a vágyunk? Hová ragad magával minket? 

Itt lévén azokon gondolkodik, kísértések közepette, szorongatások közepette, 

présházakban lévén, mennyei ígéretekre vágyva, már előre elgondolkodik az 

eljövendő örömökön, hogy mi lesz ott a dolga: Boldogok – mondja –, akik a te 

házadban laknak. 

Miért boldogok? Minek lesznek a birtokában? Mit fognak csinálni? 

Mind, akiket itt a földön boldognak mondanak, rendelkeznek valamivel és 

csinálnak valamit. Boldognak mondják azt, akinek nagy birtokai, nagy családja, 

sok aranya és ezüstje van; a birtoklásért mondják boldognak. A másik boldog, 

mert tisztséghez jutott, prokonzulsághoz, prefektúrához; boldognak mondják, 

mert intézkedhet. Tehát az ember boldog a birtoklás vagy a cselekvés miatt. 

De mitől boldogok ott? Mit fognak birtokolni? Mit fognak tenni? 

                                         
11Tim 2,15. 
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Hogy mit fognak birtokolni, azt már fentebb megmondtam: Boldogok, akik a te 

házadban laknak. Ha a saját házadat birtoklod, szegény vagy; ha Isten háza lesz 

a tiéd, gazdag vagy. A saját házadban félsz a rablóktól; Isten házának a fala 

maga Isten. Boldogok, akik a te házadban laknak: 

A mennyei Jeruzsálemet fogják birtokolni szűkösség, szorongatás, különbségek 

és elválasztó határok nélkül; valamennyien birtokolni fogják, és egyenként 

mindenki az egészet fogja birtokolni. 

Nagy gazdagság ez. Nem szorongatja testvér a testvért, ott semmiféle ínség nem 

lesz. De mit fognak ott csinálni? Hiszen minden emberi cselekvés anyja a 

szükség. 

Erről röviden már beszéltem, testvérek; lélekben fussatok végig bármilyen 

cselekvésen és lássátok, csak a szükség hozza létre azokat. A műalkotásokat is, 

amelyek támogatás közben oly nagynak látszanak, a jogvédő beszédeket, az 

orvosi segítségnyújtást – mert ebben a világban ezek kiemelkedő cselekmények. 

Hagyd el a pereskedő feleket, kiket vesz védelmébe az ügyvéd? Hagyd el a 

sebeket és betegségeket, mit gyógyít az orvos? 

És minden tettünk, amelyek a mindennapi élethez szükségesek, és annak 

érdekében történnek, a szükségletből erednek. Szántani, vetni, ültetni, hajózni – 

mindezeket mi más szüli, mint a szükség és a rászorultság? Szüntesd meg az 

éhséget, szomjúságot, ruhátlanságot – kinek volna szüksége mindezekre? 

Azokat a jótetteket is, amelyekre parancsot kaptunk, mert mindaz, amiket 

említettem, erkölcsösek, de minden emberé (nem számítom ide a nagy 

bűntényeket, az elítélendő tetteket, a gyalázatos gaztetteket, a gyilkosságokat, 

házasságtöréseket; ezeket nem is számítom az emberi cselekedetek közé); az 

erkölcsös cselekedetekről szólok, melyeket csak a testi törékenység szükséglete 

hoz létre. 

Azokat is, amelyekről azt mondtam, hogy parancsunk van rájuk, Törd meg 

kenyeredet az éhezőnek – kinek töröd meg, ha senki nem éhezik? A hajléktalant 

vidd be házadba,
1
 – kit fogadsz be ott, ahol mindenki a hazájában él? Ki beteget 

látogatsz meg, ahol örök egészségnek örvend mindenki? Kiket békítesz össze, 

ahol örök béke van? Kit temetsz el, ahol örökké élnek? 

Tehát ezek közül a minden ember erkölcsös tettei közül semmit nem fogsz 

tenni; e jó tettek közül semmit nem fogsz tenni, mert ezek a gerlicefiókák már 

kirepültek a fészekből. 

„És akkor? Azt már megmondtad, hogy hol, fogunk lakni: Akik a te házadban 

laknak, azok boldogok. Mondd meg azt is, mit fognak csinálni, mert nem látok 

semmi szükségletet, ami cselekvésre kényszerítene.” 

                                         
1Iz 58,7. 
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Nézzétek, most hogy beszélek és magyarázok, ezt is a szükség szüli. De vajon 

ott lesz-e ilyen magyarázat, amely tanítja a tájékozatlanokat, emlékezteti a 

feledékenyeket? Vagy olvassák-e majd abban a hazában az evangéliumot, ahol 

magát Isten Igéjét fogják szemlélni? 

Tehát mivel ez a vágyakozó és sóhajtózó a mi hangunkon elmondta, hogy mit 

fogunk birtokolni abban a hazában, ahová vágyódunk, és mondta: Boldogok, 

akik a te házadban laknak, mondja el azt is, mit fogunk ott csinálni: A századok 

századain át dicsérni fognak téged. – Ez lesz minden dolgunk, a lankadatlan 

Alleluja. 

De ne gondoljátok, testvérek, hogy ez unalmas lesz, mert ha most 

hosszadalmasnak mondjátok, nem fogtok kitartani, és attól az örömtől elfordít 

benneteket a szükség. 

És mivel nem annyira gyönyörködtet, amit nem látunk, ha a test 

törékenységében és szorongatásában oly nagy serénységgel dicsérjük, amit 

hiszünk, hogyan fogjuk dicsérni azt, amit látunk?! Amikor majd a győzelem 

elnyeli a halált, amikor ez a halandó magára ölti a halhatatlanságot, és ez a 

romlandó a romolhatatlanságot,
1
 akkor senki sem fogja mondani: „De sokáig 

álltam!” Senki nem fogja mondani: „De sokáig böjtöltem, sokáig virrasztottam!” 

Nagy állandóság lesz ott, és már a testünk halhatatlansága is Isten szemlélésén 

fog csüngeni. 

S ha most a szó, amivel elárasztunk titeket, oly sokáig állva tudja tartani testünk 

törékenységét, mit fog művelni velünk az az öröm? Hogyan meg fog változtatni 

minket! Ugyanis hasonlók leszünk Őhozzá, mert látni fogjuk Őt úgy, amint van.
2
 

Ha már hasonlók leszünk hozzá, mikor lankadunk el? Hová fordulunk tőle? 

Legyünk biztosak abban testvérek, hogy Isten dicsérete, Isten szeretete nem fog 

megtömni minket. Ha ellankadsz a szeretetben, ellankadsz a dicséretben is. Ha 

pedig a szeretet örökkévaló, mert az a szépség kimeríthetetlen, ne félj, hogy nem 

tudod örökké dicsérni azt, aki örökké szerethetsz. Tehát: Boldogok, akik a te 

házadban laknak: örökké dicsérnek téged. Erre az életre vágyunk. 

 

Isten kegyelme szabadít meg és vezet a hazába 

9. [6–7. v.] De hogyan jutunk el oda? – Boldog a férfi, akinek befogadása tőled 

való, Uram. 

Megértette, hol van, hogy testének gyöngesége miatt abba a boldogságba 

elrepülni nem tudna; fölmérte a terheit, mert egy másik helyen mondják: A 

romlandó test elnehezíti a lelket, és a földön lakás nyomasztja a sokat 

                                         
1Vö. 1Kor 15,53–54. 
2Vö. 1Ján 3,2. 
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gondolkodó elmét.
1
 A lélek fölfelé igyekszik, a test súlya lefelé húz; a 

fölemelkedés és a nehézkedés ellentétes törekvései között bizonyos küzdelem 

van, és ez a küzdelem is a présház szorongatásához tartozik. 

Halljad ezt a présházi küzdelmet az Apostoltól, mert ő is ott törődött, ott 

préselődött: A belső ember szerint – mondja – az Isten törvényében lelem 

örömöm, de tagjaimban más törvényt észlelek, és ez küzd értelmem törvénye 

ellen, és a tagjaimban levő bűn törvényének rabjává tesz. 

Nagy a küzdelem, reménytelen a kimenetel, hacsak a folytatásból nem jön 

segítség: Én boldogtalan ember! Ki szabadít meg e halálra szánt testtől? Isten 

kegyelme, Urunk, Jézus Krisztus által!
2
 

Tehát ebben a zsoltárban is meglátta, és lélekben meggondolta azokat az 

örömöket: Boldogok, akik a te házadban laknak: a századok századain át 

dicsérnek téged. 

„De ki tud fölmenni oda? Mit kezdjek a test nehézkedésével?” – Boldogok, akik 

a te házadban laknak: a századok századain át dicsérnek téged. A belső ember 

szerint örömömet lelem Isten törvényében. 

„De mit tegyek? Hogyan repüljek, Hogyan juthatok oda? A tagjaimban más 

törvényt észlelek, és ez küzd értelmem törvénye ellen.” – Boldogtalannak 

nevezte magát és mondta: Ki szabadít meg e halálra szánt testtől, hogy az Úr 

házában lakjam és a századok századain át dicsérjem őt? Ki szabadít meg? – 

Isten kegyelme, Urunk, Jézus Krisztus által! 

Amint tehát az Apostol szavai szerint abban a nehézségben és szinte 

megoldhatatlan küzdelemben segítség érkezett a folytatásban: Isten kegyelme, 

Urunk, Jézus Krisztus által; úgy itt is, amikor lobogó vággyal sóhajtozik Isten 

háza és Isten dicsérete után, látva testének nehézkességét és húsának terhét, és 

szinte már kétségbe esve ismét reményre ébred és mondja: Boldog a férfi, akinek 

befogadása tőled való, Uram. 

 

Szeretve és a lépcsőéneket énekelve haladj fölfelé. 

Mit ér a törvény és kegyelem az ember üdvözítésében. 

10. [6–7. v.] Mit ad tehát Isten ebben a kegyelemben annak, akit hazavezetve 

befogad? Folytatja és mondja: fölmeneteleket a szívében. Lépcsőt készít neki, 

amelyen fölmehet. Hol készít neki lépcsőt? – A szívben. Tehát minél inkább 

szeretsz, annál inkább haladsz fölfelé. 

Fölmeneteleket rendezett el a szívében. 

                                         
1Bölcs 9,15. 
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Ki? – Az aki befogadta őt: mert boldog a férfi, akinek befogadása tőled való, 

Uram. Mivel önmagától nem képes rá, kell, hogy a te kegyelmed fogadja be őt. 

És mit tesz a kegyelmed? – Fölmeneteleket rendezett el a szívében. 

Hol rendezi a fölmeneteleket? – A szívben, a sírás völgyében. Nézzétek, 

présházatok a sírás völgye; az összetörtek jámbor könnyei a szerelmesek mustja. 

Fölmeneteleket rendezett el a szívében. 

Tehát hol rendezte el? – A sírás völgyében. Itt rendezte el a fölmeneteleket, a 

sírás völgyében, mert ott sírnak, ahol vetnek: Menvén mentek és sírtak, elvetvén 

a magvaikat.
1
 

Tehát a szívbeli fölmeneteleket Isten rendezi el a maga kegyelmével. 

Szerelmesen menj föl, ezért éneklik a lépcsőéneket. 

És hol rendezte el neked ezeket a fölmeneteleket? – A szívben, a sírás 

völgyében. Megmondta, hol rendezte el, miért rendezte el. 

Mit rendezett el? – A fölmeneteleket. 

Hol? – Belül a szívben. 

Melyik régióban, mintegy milyen lakóhelyen? – A sírás völgyében. 

Hogy hová megy föl? – A helyre, amelyet meghatározott. 

Mit jelent az, testvérek, hogy a helyre, amelyet elhatározott? Megmondaná a 

helyet, amelyet meghatározott, ha meg lehetne mondani. Mert mondatott neked: 

fölmeneteleket rendezett el a szívben, a sírás völgyében. Kérdezed: Hová? Mit 

fog mondani neked? – Azt, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi 

szívbe föl nem hatolt.
2
 

Az a hely völgy is, hegy is, szárazföld is, mező is, szinte minden, ami helynek 

nevezhető, de hogy valójában micsoda, azt hasonlatokkal ki tudja elmondani? 

Mert most tükörben, rejtvényként látjuk azt a helyet, amelyet akkor majd színről 

színre fogunk látni.
3
  

Tehát ne keresd, hová rendelte el, a helyre, amelyet meghatározott. Ő tudja, 

hová, ő tudja, hová vezet téged, akinek fölmenetelét a szívben elrendezte. 

Mi történt? Félsz fölmenni, nehogy tévedjen, aki vezet téged? Nézd csak, a sírás 

völgyében rendezte el a fölmeneteleket a helyre, amelyet meghatározott. Sírjunk 

csak most. 
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Hol? – Ahol el vannak rendezve a fölmeneteleink. Hogy ne sírnánk, amikor 

nyomorultnak kiáltotta ki magát az Apostol, mert más törvényt látott a tagjaiban, 

amely ellentmond elméje törvényének?
1
 

És miért történik ez velünk? – A bűn büntetésként. És mielőtt megkaptuk a 

törvényt, mi azt gondoltuk, hogy könnyedén igazak leszünk mintegy a saját 

erőinkkel; de amikor megjött a törvény, föléledt a bűn, én pedig meghaltam; ezt 

az Apostol mondja. 

Nem olyan Törvény adatott az embereknek, amely üdvözíthette őket, hanem 

olyan, amely által megismerhették, milyen betegségben vannak. 

Halljad az Apostol szavát: Ha a törvénynek lett volna éltető ereje, akkor valóban 

a törvényből fakadna az igazságosság. De az Írás mindent bűnösnek 

nyilvánított, hogy a hívők a Jézus Krisztusba vetett hit folyományaként 

részesüljenek az ígéretben;
2
 akkor jött volna a Törvény után a kegyelem, és az 

ember nem csak fekvő betegnek, hanem vallomást tevőnek is találta volna, aki 

mondja: Én nyomorult ember, ki szabadít meg engem a halál ezen testétől? – és 

jött volna az orvos a sírás völgyébe és mondta volna: „Helyesen ismerted föl, 

hogy elestél, hallgass rám, hogy fölkelj, te, aki megvetettél engem, hogy eless.” 

Adatott tehát a Törvény, hogy a beteget, aki egészségesnek vélte magát, 

meggyőzze a bajról; hogy bizonyítást nyerjenek a bűnök, és ne elvétessenek. 

A bűn törvénnyel történt bizonyítása után növekedett a bűn, mert a bűn a 

Törvény ellenére van; alkalom adtán – mondja – a bűn a parancs által 

végrehajtott bennem minden bűnös vágyat.
3
 

Mit jelent az, hogy alkalom adtán a parancs által? – Azt jelenti, hogy 

megkapván a parancsot mintegy a saját erőikkel próbáltak cselekedni az 

emberek; de mivel a bűnös vágy legyőzte őket a parancs áthágásával is bűnösök 

lettek. De mit mond az Apostol? – Ahol eláradt a bűn, ott túláradt a kegyelem;
4
 

azaz súlyosbodott a betegség, fölkínáltatott a gyógyulás. 

Éppen ezért, testvérek, Salamonnak az az öt oszlopcsarnoka a fürdőmedence 

körül, vajon meggyógyította-e a betegeket? És betegek feküdtek ott az öt 

oszlopcsarnokban
5
 – mondja, ahogy az evangéliumban olvastuk. 

Ez az öt oszlopcsarnok a Mózes öt könyvében lévő Törvény. Azért hozták ki 

házaikból a betegeket, hogy ott feküdjenek az oszlopcsarnokokban. 

                                         
1Vö. Róm 7,23. 
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3Róm 7,7–8. 
4Róm 5,20. 39; Jn 5,3. 
5Jn 5,3. 
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Tehát a Törvény láthatóvá tette a betegeket, nem gyógyította őket. De Isten 

áldása felkavarta a vizet, mintha angyal szállt volna belé, és a kavargó víz láttán, 

aki tudott, egy megmerült benne és meggyógyult. 

Az az öt oszlopcsarnokkal körülvett víz a Törvény által körülzárt zsidó nép volt; 

ezt kavarta föl az Úr a maga jelenlétével, hogy megöljék. Ha ugyanis az Úr a 

maga leszállásával föl nem kavarja a zsidók népét, vajon megfeszítették volna? 

Így tehát a fölkavarodó víz az Úr szenvedését jelentette, amely a zsidók 

nemzetének felkavarodása által történt. Ebben a szenvedésben hitt a béna, és 

mintegy leszállva a fölkavarodott vízbe, meggyógyult. Aki nem gyógyult meg a 

Törvénytől, azaz az oszlopcsarnokoktól, meggyógyul a kegyelemtől, a mi Urunk 

Jézus Krisztus szenvedésébe vetett hit által. Egy gyógyul meg, mert egység. 

Tehát ez (a zsoltáros) is mit mond? – Fölmeneteleket rendezett el a szívében a 

sírás völgyében a helyre, amelyet meghatározott. Azon a helyen már örvendezni 

fogunk. 

 

A jelen életben sok erényre van szükségünk 

11. [8. v.] De miért a sírás völgyében? És miféle sírás völgyéből megyünk az 

öröm azon helyére? 

Mert áldást is ad majd – mondja –, aki a Törvényt adta. Meggyötört bennünket 

a Törvénnyel, préselt a Törvénnyel, megmutatta nekünk a présházat; láttuk a 

préselést, megismertük testünk háborgatását, nyögtünk az elménk ellen lázadó 

bűn miatt, kiáltottuk: Én nyomorult ember;
1
 a Törvény alatt nyögtünk; mi lehet 

még hátra, ha nem az, hogy áldást ad Ő, aki a Törvényt adta? 

Eljön a kegyelem a Törvény után, és ez maga az áldás. És mit nyújtott nekünk 

ez a kegyelem és áldás? – Azt, hogy mennek majd erényekből erényre. 

Itt ugyanis a kegyelem által sok erény adatik: Az egyik ugyanis a bölcsesség 

ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől, a 

harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben vagy pedig a gyógyítás 

adományát szintén ugyanabban a Lélekben. Van, aki csodatevő hatalmat kap, 

van, akinek a prófétálásnak vagy a szellemek elbírálásának képessége jut 

osztályrészül. Más különféle nyelveket vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el 

ajándékul.
2
 

Sokféle erény, de itt mind szükségesek; és ezekből az erényekből megyünk az 

erényre. Miféle erényre? – Krisztushoz, Isten Erejéhez és Isten Bölcsességéhez.
3
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Ő adja a különböző erényeket itt, aki a sírás völgyében szükséges és hasznos 

erények helyett egyet fog majd adni, önmagát. 

Az életünkhöz szükséges négy erényt sokan leírják és az Írásban is 

megtalálhatók: 

Okosságnak nevezik azt, amellyel különbséget teszünk jó és rossz között. 

Igazságosságnak nevezik azt, amellyel megadjuk mindenkinek azt, ami neki jár, 

senkinek nem maradunk adósa, hanem mindenkit szeretünk.
1
 

Mértéktartásnak nevezik azt, amellyel megfékezzük a gyönyöröket. 

Erősségnek nevezik azt, amellyel eltűrünk minden zaklatást. 

Ezeket az erényeket most, a sírás völgyében Isten kegyelme által kapjuk: 

ezekből az erényekből megyünk arra az erényre. És mi lesz az az erény, ha nem 

egyedül Isten szemlélése? 

Ott már nem lesz szükség erre az okosságra, ahol semmiféle elkerülendő rosszal 

nem fogunk találkozni. 

De miket gondolunk, testvérek? Nem lesz ez az igazságosság, ahol nem lesz 

semmiféle rászorultság, amin segítetnünk kellene. Nem lesz ez a mértéktartás, 

ahol nem lesz megfékezendő érzéki vágy. Nem lesz ez az erősség, ahol nem 

lesznek elviselendő bajok. 

Tehát az itteni cselekvés ezen erényeiből elmegyünk annak a szemlélésnek az 

erényére, amellyel Istent fogjuk szemlélni, amint írva van: Reggel ott állok majd 

előtted és szemlélődöm.
2
 

És halljad csak, hogy ezen cselekvés erényeiből elmegyünk arra a szemlélésre. 

Itt ez következik: Mennek majd erényekből az erényre. 

Miféle erényre? – A szemlélésre. 

Mit jelent a szemlélés? – Azt, hogy megjelenik majd az istenek Istene a Sionon. 

Az istenek Istene, a keresztények Krisztusa. 

Hogyan az istenek Istene, és a keresztények Krisztusa? – Én mondtam: Istenek 

vagytok, a Magasságbeli fiai mind.
3
 Mert hatalmat adott nekik arra, hogy Isten 

fiai legyenek,
4
 Ő, akiben hittünk, a szép vőlegény, aki a mi csúfságunk miatt 

csúfként jelent meg, mert láttuk őt – mondja – és nem volt sem szépsége sem 

ékessége.
5
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Amikor majd vége lesz a halandóság minden szükségének, mint Isten az 

Istennél, Ige az Atyánál, aki által mindenek lettek, megjelenik a tisztaszívűknek: 

mert boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják Istent.
1
 Megjelenik majd az 

istenek Istene a Sionon. 

 

Az örökkévalóságban 

csak az Igazság szemlélése marad meg 

12. [9. v.] És ez (az imádkozó) azoknak az örömöknek a gondolatától visszatér a 

maga sóhajaihoz. Látja, mi vár rá a reményben, és hol van a valóságban. Akkor 

majd megjelenik az istenek Istene a Sionon, ennek örülünk, őt fogjuk dicsérni a 

századok századain át. De most még az imádság, az esdeklés ideje van, és néha 

némi kis örömé, még a reményben: zarándokúton vagyunk, a sírás völgyében 

vagyunk. 

E hely sóhajaihoz visszatérve mondja: Seregek Ura, Istene, hallgasd meg 

imádságomat; vedd füleidbe, Jákobnak Istene, mert Jákobot is te formáltad át 

Jákobból Izraellé. Megjelent ugyanis neki Isten, és Izraelnek, Istent látónak 

nevezték. Hallgass meg tehát engem, Jákob Istene és tégy engem Izraellé. Mikor 

leszek Izrael? – Amikor majd megjelenik az istenek Istene a Sionon.
2
 

 

13. [10. v.] Oltalmazónk, Istenünk, tekints reánk. Szárnyaid árnyéka alatt fognak 

remélni,
3
 ezért Oltalmazónk, Istenünk, tekints reánk, és nézz a te Krisztusod 

arcára. 

Mikor nem tekint Krisztusa arcára Isten? Mit jelent az, hogy nézz a te 

Krisztusod arcára? Az arc által nyilvánulunk meg, mit jelent tehát: nézz a te 

Krisztusod arcára? 

Azt jelenti, hogy mutasd meg mindenkinek a te Krisztusodat. Nézz a te 

Krisztusod arcára, legyen ismert mindenkinek a te Krisztusod, hogy mehessünk 

erényekből az erényre, hogy túláradhasson a kegyelem, mert eláradt a bűn.
4
 

 

A jelen élet összevetése az örökkévalóval 

14. [11. v.] Mert jobb a te csarnokaidban egy nap, mint másutt ezer. – Ezek a 

csarnokok azok, amelyek után vágyott, melyekben elalélt. Vágyódott és elalélt a 

lelkem az Úr csarnokai után, mert jobb ott egy nap, mint másutt ezer. 

A napok ezreire vágyódnak az emberek, és sokáig akarnak itt élni; vessék meg a 

napok ezreit, egy nap után vágyódjanak, amelynek nincs hajnala és alkonya; egy 

                                         
1Mt 5,8. 
2Vö. Ter 32,28. 
3Vö. Zsolt 35,8. 
4Róm 5,20. 



 520 

napra, az örökké tartó napra, amelynek nem adja helyét a tegnap, és nem sürgeti 

a holnap. Erre az egy napra vágyakozzunk. Mi dolgunk a napok ezreivel? 

Menjünk a napok ezreiből az egy naphoz, mint ahogy megyünk az erényekből 

az erényre. 

 

A nagy megbocsátás ajándékozója az örök koszorú Adósa 

15. Inkább választottam, hogy megvessenek Isten házában, mintsem a bűnösök 

sátraiban lakjam. – Ez (az imádkozó) megtalálta a sírás völgyét, megtalálta az 

alázatot, ahonnan fölmenjen; tudja, hogy ha föl akarná magasztalni magát, 

lezuhanna, ha pedig megalázza magát, akkor fölemelik. Inkább akar megvetett 

lenni, hogy fölmagasztalják. 

Míly sokan vannak, akik az Úr ezen présházának hajlékán kívül, azaz a 

katolikus Egyházon kívül akarnak magasba jutni, és szeretvén a tisztségeiket, 

nem akarják megismerni az igazságot! 

Ha a szívükben volna ez a zsoltárvers: inkább választottam, hogy megvessenek 

Isten házában, mintsem a bűnösök sátraiban lakjam, ugye megvetnék a 

tisztségeket és futva sietnénk a sírás völgyébe, és onnan megtalálnák a 

fölmeneteleket a szívben, és onnan mennének erényekből az erényre, Krisztusba 

vetvén a reményüket és nem valaki emberbe? 

Jó hang, örvendetes hang, választandó hang: Inkább választottam, hogy 

megvessenek Isten házában, mintsem a bűnösök sátraiban lakjam. Ez azt 

választotta, hogy megvetett legyen az Úr házában, de Ő, aki meghívta a 

lakomára, azt, aki az alsóbb helyet választotta, a magasabbra hívja és mondja 

neki: Menj följebb!
1
 Ez azonban nem választott mást, mint hogy az Úr házában 

legyen, akármilyen helyen, csak a küszöbön belül. 

 

16. [12. v.] Miért választotta inkább, hogy megvetett legyen az Úr házában, mint 

hogy a bűnösök sátraiban lakjék? – Azért, mert az irgalmasságot és az igazságot 

szereti Isten. 

Az Úr az irgalmasságot szereti, amellyel előbb segítségemre jött; az igazságot 

szereti, hogy a hívőnek megadja, amit megígért. Halljad az irgalmasságot és az 

igazságot Pál apostolban, a korábban üldöző Saulban. 

Irgalmasságra szorult, és elmondta, hogy mi történt benne: Aki azelőtt 

káromoltam és üldöztem, és erőszakos ember voltam. De megkönyörült rajtam, 

mivel hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De éppen azért nyertem 

irgalmat, hogy Jézus Krisztus először rajtam mutassa meg végtelen türelmét, 

példaképül azoknak, akik a jövőben hisznek majd benne, és így eljutnak az örök 

                                         
1Lk 14,10. 
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életre.
1
 Mivel tehát Pál ekkora gaztettekre bocsánatot nyert, senki ne veszítse 

reményét, hogy bármilyen bűnére bocsánatot nyerhet. Íme, ez az irgalmasság. 

Isten akkor nem akart igazságot gyakorolni, hogy megbüntesse a vétkest. Mert 

ha bűnhődik a vétkes, nemde igazság az? Vagy merné-e mondani: „Nem kell 

bűnhődnöm”, aki nem mondhatja: „Én nem vétkeztem!” És ha mondaná: „Én 

nem vétkeztem!”, kinek mondhatná? Kit tudna becsapni? Tehát az Úr először 

megmutatta rajta az irgalmasságot, majd az irgalmasság után az igazságot. 

Halljad most már azt, aki várja az igazságot. Először tehát mondja: 

Irgalmasságot nyertem én, aki korábban káromló, üldöző, erőszakos voltam, de 

Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok.
2
 Később pedig, amikor a szenvedés 

felé közeledett, mondja: A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a 

hitet megtartottam; vár rám az igazságosság koszorúja. Ő, aki irgalmasságot 

gyakorolt, tartogatja az igazságot. 

Miféle igazságot tartogat? – Amelyet megad nekem az Úr azon a napon, a 

igazságos bíró.
3
 A megbocsátást ajándékozta, a koszorúval megfizet; a 

megbocsátás adományozója, a koszorúnak adósa. Miért adósa? Kapott valamit? 

Kinek tartozik valamivel Isten? 

Íme látjuk, hogy Pál, aki irgalmasságot nyert és várja az igazságot, adósnak 

tekinti Őt: megadja nekem – mondja – az Úr azon a napon. 

Mit ad meg neked, ha nem azt, amivel tartozik? Ki adott Neki előbb, hogy 

vissza kellene adnia?
4
 

Az Úr önmagát tette adóssá, nem azzal, hogy kapott valamit, hanem azzal, hogy 

ígéretet tett; nem azt mondják neki: „Add vissza, amit kaptál”, hanem: add meg, 

amit megígértél. 

Irgalmasságot cselekedett velem – mondja –, hogy ártatlanná tegyen; mert 

korábban káromló voltam és erőszakos, de az ő kegyelméből ártatlan lettem. Ő 

pedig, aki irgalmasságot gyakorolt, megtagadhatja-e az adósságot? 

Szereti az irgalmasságot és az igazságot, kegyelmet és dicsőséget fog adni. – 

Miféle kegyelmet, ha nem azt, amelyről mondja: Isten kegyelméből vagyok, ami 

vagyok. És miféle dicsőséget, ha nem azt, amelyről ő maga mondta: Vár rám az 

igazság koszorúja. 

                                         
11Tim 1,13–16. 
21Kor 15,10. 
32Tim 4,7–8. 
4Vö. Róm 11,35. 
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Milyen jókat tartogat Isten a jók számára 

17. [13. v.] Ezért az Úr nem fosztja meg a javaktól azokat, akik ártatlanságban 

járnak – mondja. 

Emberek, mi másért nem akarjátok megőrizni az ártatlanságot, mint hogy 

javaitok legyenek? 

Nem akar ártatlan maradni, hogy ne kelljen visszaadnia, amit rábíztak; akarja az 

aranyat és elveszíti az ártatlanságot. Mit nyer? És mi csoda kárt szenved? 

Megnyeri az aranyat és elveszíti az ártatlanságot. Van-e értékesebb az 

ártatlanságnál? 

De ha őrzöm az ártatlanságot, szegény leszek! – mondja. 

Csekély gazdagság-e önmagában az ártatlanság? Ha tele lesz arannyal a pénzes 

ládád, gazdag leszel; ha tele lesz a szíved ártatlansággal, szegény leszel-e? 

De javakra vágyva, most ínségben, háborgatásokban, a sírás völgyében, prés 

alatt, kísértésekben őrizd az ártatlanságot. Később a tiéd lesz a javad is, amelyre 

vágysz: nyugalom, örökkévalóság, halhatatlanság, szenvedésnélküliség lesz 

később; ezek azok a javak, amelyek az Úr igazainak tartogat. 

Nézd csak azokat, akik birtokolják a javakat, amelyeket most nagyra tartasz, 

amelyek miatt vétkes és nem ártatlan akarsz lenni, figyeld azokat, akik ezekben 

bővelkednek. 

Látod a gazdagságod a rablóknál, a gonoszoknál, a gazembereknél; a 

szégyenletes bűnösöknél látod a gazdagságot; megadja nekik Isten az emberi 

nemmel való közösségük és a maga áradó jósága miatt; Ő, aki fölkelti a Napját 

jókra és rosszakra, és esőt ad igazaknak és gonoszoknak egyaránt.
1
 Ennyi jót a 

gonoszoknak, és számodra nem tartogatna semmit? Hazug az, amit neked ígért? 

Tartogat, légy benne biztos. 

Aki megkönyörült rajtad, amikor még rossz voltál, elhagyna téged, amikor jó 

lettél? Aki a bűnösnek odaajándékozta Fia halálát, mit tartogat a Fia halála által 

megváltottnak? 

Légy nyugodt. Tartsd adósodnak, mert hittél az ígéretet tevőben. Az Úr nem 

fosztja meg a javaktól azokat, akik ártatlanságban járnak. 

Tehát mi vár ránk a présházban, a gyötrelmek, a keménység, a jelen élet 

veszedelmei közepette? Mi vár még ránk, hogy megérkezzünk oda? 

Seregek Ura, boldog az az ember, aki benned remél. 

                                         
1Vö. Mt 5,45. 
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NYOLCVANNEGYEDIK ZSOLTÁR (85.) 

Elhangzott Karthagóban 410 után 

56 éves, 19 éves pap, 15 éves püspök 

 

 

1Végig, Kóré fiaié, zsoltár. 

2Megáldottad, Uram, a te földedet, 

elfordítottad Jákobnak fogságát. 

3Megbocsátottad a te néped gonoszságát, 

eltakartad minden bűnüket. 

4Lecsendesítetted minden haragodat, 

elfordultál méltatlankodásod haragjától. 

 

5Téríts meg minket, Isten, mi szabadítónk, 

és fordítsd el tőlünk haragodat. 

6 Ne örökké haragudj ránk, 

és ne terjeszd ki haragodat nemzedékről nemzedékre. 

7Istenünk, te megtérítve életre keltesz minket, 

és a te néped örvendezni fog benned 

8Mutasd meg nekünk, Uram, a te irgalmasságodat, 

és a te üdvösségedet add meg nekünk. 

 

9Hadd halljam, mit mond bennem az Úr Isten, 

mert békességről beszél az Ő népének és a szentjeinek, 

és azoknak, akik megtérítik a szívet őhozzá. 

10Mindazonáltal közel van az Őt félőkhöz az Ő szabadítása, 

hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. 

11Az irgalmasság és az igazság találkozott egymással, 

az igazságosság és a békesség megcsókolták egymást. 

12Az igazság a földből sarjadt, 

és az igazságosság az égből tekintett alá. 

 

13Mert az Úr megadja majd a jóságot, 

és a mi földünk meg fogja teremni a gyümölcsét. 

14Igazságosság fog előtte járni, 

és az úton lesznek az ő léptei. 
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Isten a mi orvosunk és világosságunk 

1. Könyörögtünk a mi Urunkhoz Istenünkhöz, hogy mutassa meg nekünk az Ő 

irgalmasságát és üdvösségét adja meg nekünk. Ez próféciaként hangzott el, 

amikor ezeket a zsoltárokat megírták és először elmondták, mert ami a mostani 

időt illeti, az Úr már megmutatta a nemzeteknek a maga irgalmasságát, és 

megadta nekik az Ő üdvösségét. Ő megmutatta, de sokan nem akarnak 

meggyógyulni, hogy meglássák azt, amit megmutatott. De mivel Ő maga 

gyógyítja meg a szív szemét, hogy megláthassa Őt, ezért amikor ezt mondta: 

Mutasd meg nekünk a te irgalmasságodat, mintha sok vak kérdezné: „Hogyan 

fogjuk meglátni, ha kezdi megmutatni?”, hozzáfűzte: és a te üdvösségedet add 

meg nekünk. Mert amikor megadja a maga üdvösségét, meggyógyítja bennünk 

azt, amivel megláthatjuk, amit megmutat. Nem úgy, ahogyan az emberorvos 

gyógyít, hogy ezt a világosságot megmutassa azoknak, akiket meggyógyított; 

mert más ez a világosság, melyet megmutatni készül, és más maga az orvos, aki 

meggyógyítja a szemet, melynek majd megmutatja a világosságot, ami tőle 

különbözik. Tehát a mi Urunk Istenünk nem így cselekszik: mert Ő maga az 

orvos, aki meggyógyítja azt, amivel láthatunk, és Ő maga a világosság, amit 

megláthatunk. 

Amennyire képesek vagyunk rá, és amennyire az Úr megadja, az idő 

rövidségére való tekintettel fussuk át az egész zsoltárt. 

 

Az igazság és az út Krisztus 

2. [1. v.] A zsoltár címe: Végig, Kóré fiaié, zsoltár. A „végig"-et csak akkor 

értjük, ha tudjuk, hogy mit mond az Apostol: A törvény vége ugyanis Krisztus, 

minden hívő megigazulására.
1
 Amikor tehát a zsoltár címében első helyre ezt 

tette: Végig, a szívünket Krisztusra irányította. Ha rá figyelünk, nem fogunk 

tévedni, mert Ő az az igazság, aki felé sietünk, és Ő az út, melyen futunk.
2
 

Mit jelent a Kóré fiainak? A héber Kóré azt jelenti, hogy Kopasz. Tehát a Kóré 

fiainak azt jelenti: a Kopasz fiainak. Ki lehet ez a Kopasz? Ezt nem azért 

kérdezzük, hogy kinevessük őt, hanem hogy leboruljunk előtte.
3
 Egyesek 

ugyanis kinevették őt, és a démonok elpusztították őket, ugyanúgy, mint a 

Királyok Könyvében a kopasz Elizeust kinevették a gyermekek, és kiabálták 

utána: „Kopasz! Kopasz!” De medvék rohantak elő az erdőből és fölfalták a 

csúfolódó gyermekeket,
4
 akiket azután a szüleik elgyászoltak. Ez az eset 

prófécia volt, és a mi Urunk Jézus Krisztust jövendölte. Őt ugyanis a csúfolódó 

zsidók mint egy Kopaszt nevették ki, mivel a Kálvária helyén feszítették meg. 

                                         
1
Róm 10,4. 

2
Vö. Jn 14,6. 

3
Vö. Zsolt 94,6. 

4
Vö. 1Kir 2,23 24. 



 525 

Mi pedig, ha hiszünk benne, az Ő fiai vagyunk. Tehát nekünk éneklik ezt a 

zsoltárt, amelynek felirata: Kóré fiainak; mi ugyanis a Vőlegény fiai vagyunk.
1
 

Ez a vőlegény ugyanis zálogot adott a menyasszonyának, a Vérét és a 

Szentlelket, amely záloggal a jelen zarándokúton gazdagít bennünket, de még 

tartogatja nekünk rejtett gazdagságát. Ha ugyanis ilyen zálogot adott, mi lehet 

az, amit még tartogat? 

 

Amit a próféta jövőként látott, múltként írta le 

3. [2. v.] Így tehát a zsoltár a jövőbe énekel neki, és múlt idejű igéket használ: az 

eljövendőket mint megtörtént tényeket mondja el, mert Istennél az is megtörtént 

már, ami majd később fog történni. Itt tehát a próféta jövendő dolgokat látott 

nekünk, mégpedig az Ő csalhatatlan gondviselésében és előre rendelésében 

(predestináció) történő dolgokat, mint ebben a zsoltárban, melyben mindenki 

fölismeri Krisztust, mert úgy recitálják, mintha az evangéliumot olvasnánk: 

Átlyuggatták kezemet és lábamat, megszámlálták minden csontomat: Ők pedig 

néztek és szemléltek engem: Elosztották maguk között ruháimat, és sorsot 

vetettek köntösömre.
2
 Amikor a lektor ezt a zsoltárt olvassa, ki ne ismerne rá az 

evangéliumra? És mégis, a zsoltár nem ezt mondja: „Át fogják lyuggatni 

kezemet és lábamat”, hanem: Átlyuggatták kezemet és lábamat; nem is ezt 

mondja: „Meg fogják számlálni minden csontomat”, hanem: megszámlálták 

minden csontomat; nem is ezt mondja: „El fogják osztani maguk között 

ruháimat”, hanem: Elosztották maguk között ruháimat. Mindezt a próféta 

jövőként látta, de múltként írta le; ugyanígy itt is: Megáldottad, Uram, a te 

földedet – mintha már megtörtént volna. 

 

Isten népének szolgasága és szabadulása 

4. Elfordítottad Jákobnak fogságát. – Az Ő régi népe, Jákob, Izrael népe, 

Ábrahám magvából született, és ígéretet kapott arra, hogy egykor Isten örököse 

lesz. Tehát ez volt az a nép, mely megkapta a régi szövetséget, de ez a régi 

szövetség az új szövetség előképe volt; az előkép volt, ez az igazság kifejezője. 

Abban az előképben pedig bizonyos jövendölésként az a nép megkapta az ígéret 

földjét, egy területet, ahol a zsidók népe lakott, ott van Jeruzsálem városa is, 

melynek nevét valamennyien ismerjük. Amikor tehát ez a nép megkapta azt a 

földet, a körülötte élők ellenségesen fordultak szembe vele, és sokat szenvedett; 

és amikor ez a nép vétkezett Istene ellen, fogságba került, nem azért, hogy 

elpusztuljon, hanem fenyítésként, nem azért, mert az Atya elítélte, hanem 

ostorozta. És ismételten fogságba került és megszabadult ez a nemzet; most is 

fogságban van, amiatt a nagy bűn miatt, hogy Urát keresztre feszítette. 

                                         
1
Vö. Mt 9,15. 

2
Zsolt 21,17–19. 
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Mire gondoljunk tehát, amikor ezt mondja: elfordítottad Jákobnak fogságát? 

Esetleg itt valami más fogságról van szó, amelyből mi valamennyien szeretnénk 

megszabadulni? Mert valamennyien Jákobhoz tartozunk, ha Ábrahám 

ivadékához tartozunk. Ezt mondja ugyanis az Apostol: Izsák leszármazottjait 

hívják utódoknak. Azaz nem a testi származás szerinti utódok Isten gyermekei, 

hanem az ígéret gyermekeit nevezik utódnak.
1
 Ha az ígéret fiait nevezik utódnak, 

az Istent megbántó zsidók elfajzottak; mi Isten kedvében járva [promerendo 

Deum!] Ábrahám nemzetségéből valók lettünk, nem test szerint, hanem a hithez 

kapcsolódva. Követve ugyanis a hitet, fiak lettünk; ők pedig, elpártolván a hittől, 

megérdemelték, hogy kitagadják őket. 

Mert mint tudjátok, eltékozolták azt, hogy Ábrahám ivadékai, mert amikor 

erőszakosan hencegtek az Úr Jézus Krisztus füle hallatára, a vérrel dicsekedtek 

és nem az élettel, és mondták az Úrnak: A mi Atyánk Ábrahám!, mintegy 

elfajzottaknak mondta nekik az Úr: Ha Ábrahám fiai vagytok, Ábrahám 

cselekedeteit tegyétek.
2
 Ha tehát ők már amiatt nem fiak, mert nem tették 

Ábrahám cselekedeteit, mi fiak vagyunk amiatt, hogy megtesszük Ábrahám 

cselekedeteit. 

Melyek Ábrahám cselekedetei, melyeket megteszünk? Hitt pedig Ábrahám 

Istennek és beszámíttatott neki megigazulásul.
3
 Tehát valamennyien Jákobhoz 

tartozunk, akik követjük Ábrahám hitét, aki hitt Istennek és beszámíttatott neki 

megigazulásul. 

Mi tehát az a fogság, melyből szeretnénk megszabadulni, mert úgy gondolom, 

hogy most egyikünk se fogoly a barbároknál, és egyikünkre se rontottak 

fegyveresek, hogy fogságba hurcoljanak. De most megmutatok egy olyan 

fogságot, melyben sóhajtozunk, és ahonnan szeretnénk megszabadulni. Pál 

Apostol jár előttünk, és ő maga mondja el nekünk: ő legyen számunkra a tükör, 

szóljon hozzánk, és látni fogjuk, mert nincs, aki ezt föl ne ismerhetné. 

Mondja tehát ez a boldog Apostol: A belső ember szerint az Isten törvényében 

lelem örömömet; belül gyönyörködtet Isten törvénye, de tagjaimban más 

törvényt észlelek, és ez küzd értelmem törvénye ellen. Hallottad már a törvényt, 

hallottad a küzdelmet; fogságról még nem hallottál, de halljad csak a folytatást: 

ez küzd értelmem törvénye ellen, és a tagjaimban levő bűn törvényének rabjává 

tesz. 

Itt van a fogság: Ki az, aki közülünk ne akarna ebből a fogságból szabadulni? És 

hogyan fogunk megszabadulni? Úgy ahogyan e zsoltár a jövőről énekelte: 

Elfordítottad Jákobnak fogságát. Kinek mondja ezt? Krisztusnak a Végig és a 

                                         
1
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2
Jn 8,39. 

3
Vö. Ter 15,6; Gal 3,6. 
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Kóré fiainak miatt, ugyanis Ő fordítja el Jákobnak fogságát. Halljad magát a 

vallomást tevő Pált. Amikor azt mondta, hogy a tagjaiban lévő, értelme törvénye 

ellen küzdő törvény rabbá teszi, fölkiáltott fogságában, és mondja: Én 

szerencsétlen ember! Ki szabadít meg e halálra szánt testtől? Kereste, hogy ki 

lehet ez, és mindjárt eszébe jut: Isten kegyelme Jézus Krisztus, a mi Urunk 

által.
1
 

Isten kegyelméről mondja a próféta a mi Urunk Jézus Krisztusnak: elfordítottad 

Jákobnak fogságát. Nézzétek csak Jákobnak fogságát, nézzétek, hogy ez az: 

elfordítottad fogságunkat, nem úgy, hogy megszabadítottál a barbároktól, 

kiknek nem is kerültünk a hatalmába, hanem megszabadítva rossz 

cselekedetektől, a bűneinktől, melyek által a sátán uralkodott rajtunk. Ha 

ugyanis valaki megszabadult a bűneitől, nincs miért uralkodjék a bűnök 

fejedelme. 

 

Milyen értelemben nem látja Isten a bűnöket? 

5. [3–4. v.] Hogyan fordítja el Jákobnak fogságát? Nézzétek csak, hogy ez a 

szabadítás lelki jellegű, nézzétek, hogy odabenn történik: Megbocsátottad a te 

néped gonoszságát, eltakartad minden bűnüket. Íme, így fordítja el a fogságot, 

hogy megbocsátotta a gonoszságot; a gonoszság tartott fogságban, a gonoszság 

megbocsátásával megszabadulsz. Valld meg tehát, hogy fogságban vagy, hogy 

méltó légy a szabadulásra, mert aki nem ismerte föl a maga ellenségét, hogyan 

hívhat segítségül szabadítót? 

Eltakartad minden bűnüket. – Mit jelent az, hogy eltakartad? Azt jelenti, hogy 

nem látod őket. 

Mit jelent az, hogy nem látod őket? Azt, hogy nem torlod meg őket. Nem 

akartad látni a bűneidet, és azért nem láttad, mert nem akartad látni: Eltakartad 

minden bűnüket. Lecsendesítetted minden haragodat, elfordultál 

méltatlankodásod haragjától. 

 

Ádámban mindannyian meghalunk 

6. [5. v.] És mivel a jövőről beszél, jóllehet az igék múlt időben állnak, folytatja 

és mondja: Téríts meg minket, Isten, mi szabadítónk. Hogyan imádkozhat azért, 

hogy megtörténjék az, amiről az imént megtörtént tényként beszélt, ha nem 

azért, mert azt akarta kifejezni, hogy a múlt idejű igékkel prófétál? Ahogy 

azonban még nem történt meg az, amiről tényként beszélt, azzal jelzi, hogy 

imádkozik érte: Téríts meg minket, Isten, mi szabadítónk, és fordítsd el tőlünk 

haragodat. 
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Nem az imént mondtad: Elfordítottad Jákobnak fogságát. Megbocsátottad a te 

néped gonoszságát, eltakartad minden bűnüket. Lecsendesítetted minden 

haragodat, elfordultál méltatlankodásod haragjától. Hogyan mondhatod most: 

És fordítsd el tőlünk haragodat? 

A próféta válaszol neked: „Tényként mondom ezeket, mert látom a jövőt; mivel 

azonban még nem történtek meg, imádkozom, hogy eljöjjenek a látottak”. És 

fordítsd el tőlünk haragodat? 

 

7. [6. v.] Ne örökké haragudj ránk. – Ugyanis Isten haragja miatt vagyunk 

halandók, és Isten haragja miatt esszük a kenyerünket ínségben és arcunk 

verítékével. Ezt hallotta ugyanis Ádám, amikor vétkezett;
1
 és az az Ádám mi 

voltunk valamennyien, mert Ádámban mindenki meghal, mert amit ő hallott, az 

bennünket is követett. Mi még nem voltunk, de Ádámban voltunk, és mindaz, 

ami Ádámmal történt, minket is követ, hogy meghaljunk, ugyanis benne 

valamennyien ott voltunk. 

Nem tartoznak a gyermekekre a szülőknek azok a bűnei, melyeket a születésük 

után követnek el; a gyermekek ugyanis, születésük után, magukért tartoznak 

felelősséggel, és a szülők is magukért tartoznak felelősséggel. Atyád bűne nem 

árt neked, ha te megváltoztál, mint ahogy atyádnak sem árt, ha megváltozik. 

De amit a gyökerünk a halandósággal kapott, azt Ádámtól örökölte. Mit örökölt? 

A test törékenységét, a fájdalmak kínját, a szegénység házát, a halál kötelékét és 

a kísértések csapdáit, mindezeket ebben a testben hordozzuk; és ez Isten haragja, 

mert Isten megtorlása. 

De mivel az a jövő várt ránk, hogy újjászületünk és a hittel újjáteremtenek 

minket, majd a föltámadásban ez az egész halandóság meg fog szűnni, és 

helyreáll az egész ember újdonsága – mert miként Ádámban mindnyájan 

meghalnak, úgy Krisztusban mind életre fognak támadni
2
 – a Próféta ezt látva 

mondja: Ne örökké haragudj ránk, és ne terjeszd ki haragodat nemzedékről 

nemzedékre. Az első nemzedék haragod miatt halandó volt, lesz egy másik 

nemzedék, amely irgalmasságodból halhatatlan lesz. 

 

Isten ajándéka a megtérés 

8. [7. v.] Miről is van szó? Azzal biztatod magad, ó ember, hogy mivel megtértél 

Istenhez, kiérdemled az Ő irgalmasságát, akik pedig nem tértek meg, nem 

nyertek irgalmasságot, hanem haragban lett részük? Megtérhettél volna-e, ha 

nem hívnak? Nemde aki téged, az elfordultat meghívott, ő maga adta meg 
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neked, hogy megtérhess? Tehát ne követeld magadnak magát a megtérést sem, 

mert ha ő elfordulásod közben nem hívott volna, nem tudtál volna megtérni. 

Ezért magának a megtérésnek a jótéteményét is Istennek tulajdonítva imádkozik 

a Próféta és mondja: Istenünk, te megtérítve életre keltesz minket. Nem úgy, 

mintha mi magunk magunktól, a te irgalmasságod nélkül térnénk hozzád, te 

pedig életre keltenél, hanem te megtérítve életre keltesz minket. Hogy nem csak 

az életre keltésünk való tőled, hanem a megtérés is, hogy életre kelhessünk. 

Istenünk, te megtérítve életre keltesz minket, és a te néped örvendezni fog 

benned. Rosszaságának örvendeni fog önmagában, jóságának örvendeni fog 

benned. Amikor ugyanis örömöket keresett önmagából, siralmat talált 

önmagában; most pedig, mivel egész örömünk az Isten, aki biztonsággal örülni 

akar, Őbenne örvendjen, aki nem szűnhet meg. 

Mert miért akartok örülni, testvéreim az ezüstnek? Vagy az ezüst vész el, vagy 

te, és nem tudja senki, melyiktek vész el előbb; az az egy biztos, hogy 

mindkettőtök veszendő, az bizonytalan, hogy melyiktek vész el előbb. Mert sem 

az ember nem maradhat itt mindig, sem az ezüst nem maradhat meg itt mindig; 

ugyanígy az arany, ugyanígy a ruhák, ugyanígy a ház, így a pénz, így a nagy 

birtokok, és végezetül az itt látható világosság. Tehát ne ezekben akarj 

örvendeni, hanem abban a világosságban örvendj, amelynek nincsen alkonya; 

abban a világosságban örvendj, amelyet nem előzött meg a tegnapi nap, és nem 

fog követni a holnap. 

Mi ez a világosság? Én vagyok a világ világossága – mondja.
1
 Aki ezt mondja 

neked: Én vagyok a világ világossága, hív magához téged. Amikor hív, 

megtérít; amikor megtérít gyógyít; amikor meggyógyított, meg fogod látni a 

megtérítődet, akinek ezt mondja a zsoltár: és a te néped örvendezni fog benned. 
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A megkezdett és a tökéletes üdvösség 

9. [8. v.] Mutasd meg nekünk, Uram, a te irgalmasságodat. Ez az, amit 

énekeltünk, és már eddig is mondtunk. Mutasd meg nekünk, Uram, a te 

irgalmasságodat, és a te üdvösségedet add meg nekünk. Üdvösségedet – a te 

Krisztusodat. 

Boldog, akinek Isten megmutatja a maga irgalmasságát. Ő az, aki nem 

gőgösködhet, akinek Isten megmutatja a maga irgalmasságát. Amikor ugyanis 

megmutatja neki a maga irgalmasságát, meggyőzi arról, hogy ami jó csak van 

abban az emberben, nem önmagától való, hanem attól, aki a mi legfőbb jónk. 

És amikor az ember látja, hogy semmi jót sem birtokol önmagától, hanem 

Istenétől kapta, belátja, hogy minden, amit benne dicsérnek, Isten 

irgalmasságából és nem a saját érdemeiből való; és ezeket belátva nem 

gőgösködik, mivel nem gőgösködik, nem henceg, mivel nem henceg, nem esik 

el, mivel nem esik el, állhatatos, mivel állhatatos, ragaszkodó, mivel 

ragaszkodó, megmarad, mivel megmarad, javakat élvez, és örül maga Urában 

Istenében. 

Örömeinek tárgya az lesz, aki megteremtette őt, és ezeket a gyönyörűségeket 

senki nem rontja meg, senki nem vitatja, senki nem veszi el. Miféle hatalom 

fenyegethetne azzal, hogy elveszi? Miféle rossz szomszéd, rabló vagy tolvaj 

veheti el tőled Istent? Elvehet tőled mindent, amit testileg birtokolsz, de nem 

veheti el tőled azt, akit a szíveddel birtokolsz. 

Ő az az irgalmasság, melyet bárcsak megmutatna nekünk Isten: Mutasd meg 

nekünk, Uram, a te irgalmasságodat, és a te üdvösségedet add meg nekünk. A 

Krisztusodat add nekünk, mert benne van a te irgalmasságod. Mondjuk neki mi 

is: Add nekünk a te Krisztusodat. De hiszen már nekünk adta az ő Krisztusát, és 

mégis mondjuk neki: Add nekünk a te Krisztusodat, hiszen mondjuk neki: 

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
1
 És ki a mi kenyerünk, ha nem az, 

aki ezt mondta: Én vagyok az élő kenyér, aki a mennyből szállottam alá.
2
 

Mondjuk neki: Add nekünk a te Krisztusodat. Mert nekünk adta Krisztust, de az 

embert; akit emberként nekünk adott, őt fogja nekünk adni Istenként. Az 

embereknek ugyanis embert adott, mert úgy adta őt az embereknek, ahogyan 

azok képesek voltak befogadni: az Isten Krisztust ugyanis senki ember be nem 

fogadhatta. Az emberek számára ember lett, az isteneknek Istenként tartogatta 

magát. 
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Talán túlzásba estem? Bizony túloznék, ha ő maga nem mondta volna: Én 

mondtam, istenek vagytok, és a Magasságbeli fiai valamennyien.
1
 A fogadott 

fiúságra újulunk meg, és válunk Isten fiaivá. Már vagyunk is, de a hit által: 

vagyunk a reményben, és még nem vagyunk a valóságban. Mert a reményre 

vagyunk megváltva – ahogyan az Apostol mondja: A remény, amit már 

teljesedni látunk, többé nem remény. Amit valaki lát, azt reméli? Ha tehát 

reméljük, amit nem látunk, várjuk állhatatosan.
2
 

Mert mit várunk állhatatosan, ha nem azt, hogy lássuk, amit hiszünk? Most 

ugyanis hisszük, amit nem látunk; ha állhatatosak maradunk abban, amit nem 

látunk és hiszünk, ki fogjuk érdemelni, hogy lássuk, amit hiszünk. Éppen ezért 

mit mond János a levelében? Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még 

nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. 

Ki ne ujjongana, ha szorult helyzetében, vándorlás közben, nem is tudva, 

honnan származik, nyomorúságában váratlanul ezt mondanék neki: „Szenátor 

fia vagy, atyádnak gazdag öröksége van a birtokotokon, atyádhoz hívlak vissza 

téged?” Mekkora örömmel ujjongana, ha ezt nem valami hazug csaló mondaná 

neki? 

Eljött tehát Krisztus nem csaló Apostola, és mondja: „Miért vagytok 

reménytelenek? Miért gyötrődtök és keseregtek? Miért akarjátok, hogy bűnös 

kívánságaitokat követve ezek gyönyörűségeiben tönkre menjetek? Van atyátok, 

van hazátok, van örökségetek!” Ki ez az atya? Szeretteim, Isten gyermekei 

vagyunk. 

Tehát miért nem látjuk még Atyánkat? Azért, mert még nem nyilvánvaló, hogy 

mik leszünk. Már vagyunk, de reményben, mert hogy mik leszünk, az még nem 

nyilvánvaló. És mik leszünk? Tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk 

hasonlók, mert látni fogjuk, amint van.
3
 

De ezt az Atyáról mondta, a Fiúról, a mi Urunk Jézus Krisztusról nem mondta. 

Lehet, hogy nem a Fiút, hanem az Atyát látva leszünk boldogok? – Halljad 

magát Krisztust: Aki engem lát, látja az Atyát is.
4
 Amikor ugyanis az egy Istent 

látják, a Háromságot látják, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket. 

Halljad világosabban, hogy a Fiú látása fog boldoggá tenni minket, és nincs 

különbség az Ő látása és az Atya látása között. Ő maga mondja az 

evangéliumban: Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is szeretni 

fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.
5
 Beszélt hozzájuk, és mégis ezt mondta: 
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kinyilatkoztatom magam neki. Miért? Nem Ő maga volt, aki beszélt hozzájuk? 

De a testet a test látta, az istenséget a szív nem látta. A test azonban azért látta a 

testet, hogy a hit által a szív megtisztuljon és láthassa Istent. Az Úrról mondták 

ugyanis: A hittel megtisztítván a szívüket;
1
 és az Úr mondta: Boldogok a 

tisztaszívűek, mert ők látni fogják Istent.
2
 Tehát megígérte nekünk, hogy 

kinyilatkoztatja magát nekünk. 

Gondoljátok meg, testvérek, milyen az Ő szépsége. Mindazt a szépet, amit csak 

láttok és szerettek, Ő teremtette. Ha ezek szépek, milyen lehet Ő maga? Ha ezek 

nagyok, mekkora lehet Ő maga? Tehát ezek alapján, amiket itt szeretünk, Őrá 

még jobban vágyakozzunk, és ezeket megvetve, Őt szeressük, hogy a szeretettel, 

a hit által megtisztítsuk a szívet, és a megtisztított szívünk eljusson az Ő 

látására. A világosságnak, melyet majd kinyilatkoztat nekünk, egészségesnek 

kell találnia minket; ezt teszi most a hit. 

Tehát ezt mondtuk itt: és a te üdvösségedet add meg nekünk. Add nekünk a te 

Krisztusodat, hadd ismerjük meg a te Krisztusodat, hadd lássuk a te 

Krisztusodat, nem úgy, ahogyan a zsidók látták őt és megfeszítették, hanem 

ahogyan az angyalok látják és örvendenek. 

 

A földi dolgok mind fárasztóak, Isten a mi nyugalmunk és békénk 

10. [9. v.] Hadd halljam, mit mond bennem az Úr Isten. – A próféta mondta ezt. 

Belül Isten beszélt benne, kívül zajongott körülötte a világ. Tehát visszahúzódva 

kissé a világ zajától, magába fordult, magától pedig ahhoz, akinek a hangját 

belül hallotta; mintegy befogva a fülét a jelen élet kavargó nyugtalansága elől, 

és a lélek elől, amelyet elnehezít a megromló test, és a sokat gondolkodó elme 

elől, melyet elnyom a földön lakás,
3
 mondja: Hadd halljam, mit mond bennem 

az Úr Isten. 

És mit hallott: Mert békességről beszél az Ő népének. – Tehát Krisztus hangja, 

Isten hangja békesség, békességre hív. Rajta hát – mondja –, akik még 

békétlenségben vagytok, szeressétek a békét; mert kaphattok-e tőlem jobbat, 

mint a békét? 

Mi a béke? – Az, hogy nincs háború. 

Mit jelent az, hogy nincs semmiféle háború? – Azt, hogy nincs ellentmondás, 

nincs ellenállás, nincs ellenségeskedés. Nézzétek, hogy ilyen állapotban 

vagyunk-e; nézzétek, hogy nincs-e összeütközés az ördöggel, nézzétek, nem 

harcolnak-e az összes szentek és hívők a démonok fejedelmével? És hogyan 

harcolnak vele, akit nem látnak? A bűnös vágyaikkal küzdenek, melyekkel a 
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démonok fejedelme bűnökre késztet; és amikor nem egyeznek bele abba, amire 

késztet, még ha nem is győznek, harcolnak. Tehát még nincs béke ott, ahol 

küzdelem van. 

Vagy mutassatok nekem egy embert, aki nem szenved kísértést a testében, és 

mondhatná nekem, hogy már békesség van. Lehet, hogy nem éri kísértés tiltott 

gyönyörűségekben, de legalább a késztetést szenvedi; késztetik arra, amit 

visszautasít, vagy a gyönyörködésre abban, amiben megtartóztatja magát. És ha 

már semmi tiltott dologban nem leli gyönyörűségét, legalább az éhséggel és a 

szomjúsággal naponta küzd, mert van-e ezektől mentes igaz ember? Harcol tehát 

ellenünk az éhség és a szomjúság, a test fáradtsága, az alvás élvezete és a 

lehangoltság. Virrasztani akarunk – elalszunk; böjtölni akarunk – éhezünk és 

szomjazunk; állva akarunk maradni – elfáradunk; szeretnénk leülni – ha sokáig 

tart, ebbe is belefáradunk. Bármivel akarjuk felüdíteni magunkat, előbb-utóbb 

abban is fáradságot találunk. 

Kérdezi tőled valaki: Éhes vagy? – Mondod neki: éhes vagyok. Ételt tesz eléd, 

hogy felüdítsen; ha hosszasan elidőzöl amellett, amit eléd tett, pihenni akartál, 

és ebbe is belefáradsz. Sokáig ültél, és elfáradtál, fölállsz, hogy sétálva felüdülj; 

ha nem hagyod abba, a sok sétálásba belefáradsz, és újra csak le akarsz ülni. 

Úgy találtam, hogy abba a tevékenységbe, amiben pihenést kerestél, ha hosszan 

műveled, ismét csak belefáradsz. 

Milyen tehát az a béke, amelyet annyi ellenséges támadás, bűnös vágy, igények 

és fáradozások közepette mondanak magukénak az emberek? Nem az igazi, nem 

a tökéletes béke. 

Mi lesz a tökéletes béke? Ennek a romlandó testnek fel kell öltenie a 

romlatlanságot, ennek a halandónak a halhatatlanságot. Akkor teljesedik az Írás 

szava: A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te 

fullánkod?
1
 Ahol ugyanis még halandóság van, hogyan lehetne teljes a béke? 

Mert a halálból ered az a fáradtság, melyet minden pihenésünkben is 

megtalálunk. A halálból való, mert halandó testet hordozunk; amelyet az 

Apostol halottnak mond, már akkor is, amikor a lélek még nem vált el tőle, mert 

ezt mondja: a test ugyan halott a bűn miatt.
2
 

Mert ha hosszan megmaradnál abban, amiben felüdülsz, attól is meghalnál: légy 

kitartó a sokat evésben – ez maga megöl téged; légy kitartó a nagy böjtölésben – 

belehalsz; mindig csak ülj és soha föl ne kelj – belehalsz; állandóan járj, meg ne 

állj – belehalsz; aludj, ébredés nélkül – ebbe is belehalsz. 

Amikor tehát a győzelem elnyeli a halált, ezek már nem lesznek, és a béke teljes 

lesz és örökkévaló. Ott leszünk egy városban. 
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Testvérek, amikor erről a városról beszélek, nem tudom abbahagyni, főként 

akkor nem, amikor sokasodnak a botrányok. Ki ne vágyódna abba a városba, 

ahonnan a jó barát nem költözik el, ahova ellenség nem teszi be a lábát, ahol 

nincs kísértő, nincs pártütő, nincs, aki megosztaná Isten népét, nincs, aki az 

ördög szolgálatában terhére lenne az Egyháznak; amikor mindezek fejedelmét 

az örök tűzre vetik, és vele együtt azokat, akik egyetértenek vele, és nem 

akarnak tőle elszakadni? Tehát megtisztított béke lesz Isten Fiai között, akik 

valamennyien szeretik egymást, látják az Istent, amikor Isten lesz minden 

mindenben.
1
 Közös látványunk lesz Isten, közösen fogjuk birtokolni Istent, 

közös békénk lesz Isten. Mindazok helyett, amiket most ad nekünk, önmagát 

fogja adni: Ő lesz a tökéletes és teljes béke. Erről beszél a népének, ezt akarta 

hallani, aki mondja: Hadd halljam, mit mond bennem az Úr Isten, mert 

békességről beszél az Ő népének és a szentjeinek, és azoknak, akik megtérítik a 

szívet őhozzá. 

Akarjátok-e tehát, testvérek, hogy a tiétek legyen ez a béke, amelyről Isten 

beszél? Térítsétek hozzá a szívet; nem énhozzám vagy máshoz, vagy bárki 

emberhez. Mert amikor bárki ember magához akarná téríteni emberek szívét, 

velük együtt bukik el. Mi jobb: az, hogy elbuksz azzal együtt, akihez megtérsz, 

vagy hogy állva maradsz azzal együtt, akivel együtt megtértél? A mi örömünk, 

békénk, nyugalmunk, minden nehézségünk vége csak Isten: boldogok, akik 

megtérítik a szívet őhozzá. 

 

A zsidók kiváltságai 

11. [10. v.] Mindazonáltal közel van az Őt félőkhöz az Ő szabadítása. – Voltak 

egyesek, akik már félték őt a zsidók népében. Köröskörül mindenütt 

bálványokat tiszteltek, démonoktól féltek nem Istentől; abban a népben Istent 

félték. De mi miatt félték Őt? Az Ószövetségben félték, nehogy fogságra adja 

őket, nehogy elvegye tőlük a földet, nehogy jég verje el a szőlőiket, nehogy 

magtalanok legyenek az asszonyaik, nehogy elvegye tőlük a gyermekeiket. 

Istennek ezek a testi ígéretei még kiskorúságban tartották a lelkeket, és ezek 

miatt félték Istent, de közel volt hozzájuk Az, akit legalább ezek miatt féltek. 

A pogány földet kért az ördögtől, a zsidó földet kért Istentől: egyet kértek, de 

nem ugyanattól kérték. Ugyanazt kérve, mint a pogány, a zsidó különbözött a 

pogánytól, mert attól kérte, aki mindent alkotott. És Isten, aki a pogányoktól 

távol volt, hozzájuk közel volt; de azokra is letekintett, akik távol voltak, és 

azokra is, akik közel voltak: Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távol 

levőknek, és békét a közel levőknek.
2
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Kiket mondott közel levőknek? – A zsidókat, mert az egy Istent tisztelték. Kiket 

mondott távol levőknek? – A nemzeteket, mert elhagyták azt, aki teremtette 

őket, és azokat tisztelték, amiket ők maguk alkottak. Ugyanis senki nem térben 

van távol Istentől, hanem az érzületével. Szereted Istent – közel vagy; gyűlölöd 

Istent – távol vagy. Egy és ugyanazon a helyen állva lehetsz közel és lehetsz 

távol. 

Tehát ezeket látta a Próféta, testvérek: látta Istennek mindenekre irányuló 

egyetemes irgalmasságát, de látott valami különlegességet és sajátosságot a 

zsidó nemzetben, ezért mondja: Mindazonáltal, hadd halljam, mit mond bennem 

az Úr Isten, mert békességről beszél az Ő népének; és az Ő népe nem csak a 

zsidók lesznek, hanem az összes nemzetekből gyűjtik össze: mert békességről 

beszél az Ő népének és a szentjeinek, és azoknak, akik megtérítik a szívet 

őhozzá, és mindazoknak, akik a jövőben megtérítik a szívet Őhozzá az egész 

földkerekségről. 

Mindazonáltal közel van az Őt félőkhöz az Ő szabadítása, hogy dicsőség 

lakozzék a mi földünkön – azaz azon a földön, melyen a próféta született, 

nagyobb dicsőség lakjon, mert ott kezdték hirdetni Krisztust. Oda valók az 

apostolok, és onnan küldték őket; oda valók a próféták, ott volt korábban a 

templom, ott áldoztak Istennek, ott éltek a pátriárkák, ott jött el Ő maga 

Ábrahám magvából, ott mutatkozott meg Krisztus, ott jelent meg Krisztus; oda 

való ugyanis Szűz Mária, aki világra hozta Krisztust. Azon a földön jártak a 

lábai, ott tett csodákat. Végül annyira megtisztelte azt a nemzetet, hogy amikor a 

leánya egészségét kérő kánaáni asszony megszólította, ezt mondta neki: Én nem 

küldettem másokhoz, csak az Izrael házából elveszett juhokhoz.
1
 A próféta tehát 

ezeket látva mondja: Mindazonáltal közel van az Őt félőkhöz az Ő szabadítása, 

hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. 

 

Az igazságosság gyümölcse a béke 

12. [11. v.] Az irgalmasság és az igazság találkozott egymással. – Az igazság a 

mi földünkön, mondja a zsidók nevében, az irgalmasság a nemzetek földjén. 

Hol volt az igazság? – Ahol Isten beszédei. 

Hol az irgalmasság? – Azok között, akik elhagyták Istenüket és démonokhoz 

fordultak. Vajon megvetette-e őket? Mintha ezt mondaná: „Hívd azokat a 

messzire futottakat is, akik nagyon visszahúzódtak tőlem; hívd őket, hogy 

találjanak meg engem, aki keresem őket, mert ők nem akartak keresni engem.” 

 

Tehát: Az irgalmasság és az igazság találkozott egymással, az igazságosság és a 

békesség megcsókolták egymást. Légy igazságos, és békéd lesz, hogy 

megcsókolja egymást az igazságosság és a béke. Ha ugyanis nem szereted az 
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igazságosságot, nem lesz békéd; e kettő ugyanis, az igazságosság és a béke, 

szeretik egymást, és megcsókolják egymást; hogy aki megteszi az 

igazságosságot, megtalálja az igazságosságot megcsókoló békét. Ezek ugyanis 

két barátnő: te pedig akarod az egyiket, és nem teszed a másikat; mert nincs, aki 

nem akarná a békét, de nem mindenki akarja megtenni az igazságosságot. 

Kérdezz meg bárkit: „Akarod a békét?” – Egy hangon felel neked az egész 

emberi nem: „Óhajtom, kívánom, akarom, szeretem!” Szeresd az 

igazságosságot is, mert az igazságosság és a béke két barátnő, megcsókolják 

egymást; ha nem szereted a béke barátnőjét, nem fog szeretni téged a béke se, és 

nem jön el hozzád. 

Nagy dolog-e vágyódni a békére? A rosszak is óhajtják a békét, mert a béke jó 

dolog. De tedd az igazságosságot, mert az igazságosság és a békesség 

megcsókolták egymást, nem vitatkoznak egymással. 

Te miért vitatkozol az igazságossággal? Az igazságosság ezt mondja neked: Ne 

lopj! – és nem hallod meg; Ne törj házasságot! – és nem akarod meghallani; Ne 

tedd másnak, amit te nem akarsz elszenvedni, ne mondd másnak, amit te nem 

akarsz hallani. 

Ellensége vagy a barátnőmnek – mondja neked a béke –, mit akarsz tőlem? 

Barátnője vagyok az igazságosságnak, és akiről úgy látom, hogy ellensége a 

barátnőmnek, ahhoz én nem megyek be. 

El akarsz jutni tehát a békéhez? – Tedd az igazságosságot. Ezért mondja neked 

egy másik zsoltár: Fordulj el a rossztól és a jót cselekedd (azaz szeresd az 

igazságosságot), és amikor már elfordultál a rossztól és teszed a jót, keresd a 

békét és azt kövessed!
1
 Mert nem kell sokáig keresned, hiszen ő maga siet eléd, 

hogy megcsókolja az igazságosságot. 

 

Krisztus a mi bűneinkért áldozat 

13. [12. v.] Az igazság a földből sarjadt – Krisztus asszonytól született. 

Az igazság a földből sarjadt – Isten Fia testből lépett a világba. 

Mi az igazság? – Isten Fia. 

Mi a föld? – A test. 

Kérdezd, honnan született Krisztus, és látod, hogy az igazság a földből sarjadt. 

De ez az igazság, mely a földből sarjadt, a föld előtt volt, és általa lett az ég és a 

föld; de hogy az igazságosság alátekintsen az égből, azaz hogy az emberek isteni 

kegyelemből megigazulhassanak, az igazság Szűz Máriától született, hogy a 

megigazulásukért áldozatot ajánlhasson föl, a szenvedés áldozatát, a kereszt 

áldozatát. És hogyan mutathatott volna be áldozatot a bűneinkért, ha nem hal 
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meg? És hogyan halhatott volna meg, ha tőlünk nem kapja meg azt, amiben 

meghalhat? Azaz ha tőlünk nem veszi magára a halandó testet, Krisztus nem 

halhatott volna meg, mert az Ige nem hal meg, az istenség nem hal meg, Isten 

Ereje és Bölcsessége nem hal meg. És akkor hogyan ajánlhatna föl üdvözítő 

áldozatot, ha nem hal meg? És hogyan halna meg, ha nem vesz magára testet? 

És hogyan vesz magára testet, ha nem a földből sarjad az igazság? Az igazság a 

földből sarjadt, és az igazságosság az égből tekintett alá. 

 

A megvallás és a megigazulás szorosan összetartozik 

14. Erről egy másik értelmezést is mondhatunk: Az igazság a földből sarjadt – 

az emberből fakadó vallomás. Ugyanis te, ember, bűnös voltál. Ó föld, aki 

egykor vétettél, hallottad: föld vagy és visszatérsz a földbe,
1
 Sarjadjon belőled az 

igazság, hogy az égből alátekintsen az igazság. Hogyan sarjad belőled az 

igazság, amikor te bűnös vagy, amikor te gonosz vagy? Valld meg a bűneidet, és 

kisarjad belőled az igazság. Ha ugyanis gonosz létedre igaznak mondod 

magadat, hogyan sarjadna belőled az igazság? Ha pedig gonosz létedre 

bűnösnek mondod magadat, az igazság a földből sarjadt. 

Figyeld csak azt a templomban a farizeustól távol imádkozó vámost, aki még a 

szemét se merte az égre emelni, hanem a mellét verve mondta: Uram, irgalmazz 

nekem, bűnösnek! – íme, az igazság a földből sarjadt, mert az ember 

megvallotta bűneit. És mi következik ezután? Bizony mondom nektek, hogy ez a 

vámos megigazultabban ment haza, mint az a farizeus. Mert aki magát 

felmagasztalja, az megaláztatik, aki megalázza magát, az felmagasztaltatik.
2
 

Az igazság a földből sarjadt a bűnök megvallásában; és az igazságosság az 

égből tekintett alá, hogy az a vámos megigazultabban mehessen haza, mint az a 

farizeus. Mert mint tudjátok, az igazság a bűnök megvallásához tartozik, János 

evangélista mondja: Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük 

félre, és nincs meg bennünk az igazság. És hogy miként sarjad az igazság a 

földből, hogy az igazságosság alátekintsen az égből, halljad tőle a folytatást: Ha 

megvalljuk bűneinket, akkor mivel jó és igazságos, megbocsátja bűneinket, és 

minden igazságtalanságtól megtisztít minket.
3
 

Az igazság tehát a földből sarjadt, és az igazságosság az égből tekintett alá. – 

Milyen igazságosság tekintett alá az égből? Istené, aki mintha ezt mondaná: 

„Könyörüljünk ezen az emberen, mert ő maga nem kíméli magát; bocsássunk 

meg neki, mert ő maga beismerte a bűneit; megtért, hogy megbüntesse a bűnét, 

én is megfordulok, hogy megszabadítsam őt.” Az igazság a földből sarjadt, és az 

igazságosság az égből tekintett alá. 
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Az igazságosság élvezetéről 

15. [13. v.] Mert az Úr megadja majd a jóságot, és a mi földünk meg fogja 

teremni gyümölcsét. 

Már csak egy vers van hátra, kérlek, ne unjátok, amit mondani fogok. 

Figyeljetek egy fontos dologra, testvéreim: figyeljétek, fogjátok föl, vigyétek 

magatokkal, és ne legyen hiába Isten magva a szívetekben. 

Az igazság a földből sarjadt – a bűnök megvallása az emberből; az igazságosság 

az égből tekintett alá, azaz az Úr Isten adta a megigazulást a bűneit 

megvallónak, hogy az fölismerje, hogy a bűnös képtelen jóvá tenni magát, ha az 

jóvá nem teszi, akinek vallomást tesz, úgy, hogy hisz abban, aki megigazulttá 

teszi a bűnöst.
1
 Tehát bűneid lehetnek, jó gyümölcsöd nem lesz, ha nem adja az, 

akinek vallomást teszel. 

Amikor tehát ezt mondta: Az igazság a földből sarjadt, és az igazságosság az 

égből tekintett alá, mintha kérdeznék tőle: Mit jelent az, amit mondtál: és az 

igazságosság az égből alátekintett? Ugyanis – mondja – az Úr megadja majd a 

jóságot, és a mi földünk meg fogja teremni a gyümölcsét. Tehát tekintsünk 

magunkra, és ha semmi mást nem találnunk magunkban, csak bűnöket, 

gyűlöljük a bűnöket, és vágyakozzunk az igazságosságra. Amikor ugyanis 

gyűlölni kezdjük a bűnöket, már maga a bűnök gyűlölete kezd hasonlóvá tenni 

bennünket Istenhez, mert azt gyűlöljük, amit Isten is gyűlöl. 

Amikor tehát kezded gyűlölni a bűnöket és megvallani Istennek, amikor tiltott 

élvezetek ragadnak magaddal, és olyan dolgokra visznek, melyek nem 

használnak neked, sóhajts Istenhez; és ha megvallod neki a bűneidet, örömöt 

érdemelsz tőle, és a megteendő igazságosság jóságát adja neked, hogy 

gyönyörködtetni kezdjen az igazságosság téged, akit előbb a gonoszság 

gyönyörködtetett; hogy aki előbb a részegeskedésben lelted örömödet, most a 

józanságban örülj; aki előbb a lopásokban lelted örömödet, abban, hogy elvedd 

mástól, amid nincs, most keresd, hogyan adhatod oda a nélkülözőnek azt, amid 

van; és akit gyönyörködtetett a lopás, most az ajándékozás gyönyörködtesse; 

akit gyönyörködtetett a bámészkodás, most az imádság gyönyörködtesse; akit 

szórakoztató és parázna énekek gyönyörködtettek, most az gyönyörködtesse, 

hogy himnuszt mondasz Istennek; hogy most a templomba siessen az, aki 

korábban a színházba sietett. Honnan született ez a jóság és öröm, ha nem 

onnan, hogy az Úr megadja a jóságot, és a mi földünk meg fogja teremni 

gyümölcsét. 
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Lássátok, mit mondok: Isten Igéjéről beszéltünk nektek, magot vetettünk jámbor 

szívekbe, mintha a megvallás ekéjével fölszántott földnek találtuk volna a 

kebleteket; áhítattal és figyelemmel fogadtátok a magot, gondolkozzatok el az 

igéről, amit hallottatok, mintha göröngyöket törnétek össze, nehogy a madarak 

fölcsipegessék a magot, és csírázni tudjon, amit elvetettünk. De ha Isten nem ad 

esőt, mit használ a vetés? Ezt jelenti az, hogy az Úr megadja majd a jóságot, és 

a mi földünk meg fogja teremni gyümölcsét. 

Ő ugyanis a látogatásaival – akár otthon, az ágyban pihenve, akár 

tevékenykedés, akár étkezés, beszélgetés vagy séta közben – látogassa meg a 

szívetek, ahol mi nem vagyunk jelen. Jöjjön Isten zápora és tegye termékennyé, 

amit oda vetettünk; és amikor mi nem vagyunk ott, és pihenünk vagy valami 

mást csinálunk, Isten adja a növekedést a magvaknak, melyeket elvetettünk, 

hogy később látva jó erkölcseiteket, a gyümölcsnek is örvendhessünk: Mert az 

Úr megadja majd a jóságot, és a mi földünk meg fogja teremni gyümölcsét. 

 

A megvallásban készítsünk utat az Úrnak 

16. [14. v.] Igazságosság fog előtte járni, és az úton lesznek az ő léptei. Az 

igazság az, ami a bűnök megvallásában van, mert ez maga igazság. Ugyanis 

igazságosnak kell lenned magadban, hogy megbüntesd magadat: ez az ember 

első igazságossága, hogy rosszként bünteted magadat és Isten jóvá tesz téged. 

Mivel tehát ez az ember első igazságossága, ez lesz az út Isten számára, melyen 

eljön hozzád Isten: itt készíts neki utat a bűnök megvallásában. 

 

Ezért János is, amikor a bűnbánat vízében keresztelt, és azt akarta, hogy a 

korábbi bűneiket bánók jöjjenek hozzá, ezt mondta: Készítsetek utat az Úrnak, 

egyenessé tegyétek az Ő ösvényeit!
1
 

Korábban a bűneidben tetszelegtél, ó ember, most utáld, ami voltál, hogy az 

lehess, ami nem voltál. Készítsetek utat az Úrnak: járjon előtted ez az 

igazságosság, hogy megvalld a bűnöket; eljön az és meglátogat téged, akinek az 

úton lesznek az ő léptei, mert már van hova tegye a lépteit, és van, hol jöjjön 

hozzád. Mielőtt ugyanis megvallottad volna a bűnöket, eltorlaszoltad Isten 

hozzád vezető útját: nem volt, hol jöjjön el hozzád. Valld meg az életet, és 

megnyitod az utat, és eljön Krisztus, és az úton lesznek az ő léptei, hogy 

megtanítson téged a lépteit követni. 
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NYOLCVANÖTÖDIK ZSOLTÁR (86.) 

Elmondta Karthagóban 412. szeptember 13-án, 

Szent Ciprián vigiliáján 

58 éves, 21 éves pap, 17 éves püspök 

 

 

1Könyörgés. Dávidé. 

Hajtsd hozzám, Uram, füledet és hallgass meg engem, 

mert szűkölködő és szegény vagyok én. 

2Őrizd meg a lelkemet, mert szent vagyok; 

szabadítsd meg benned remélő szolgádat, Istenem. 

 

3Könyörülj rajtam, Uram,  

mert hozzád kiáltottam egész nap. 

4Örvendeztesd meg szolgád lelkét, 

mert hozzád emeltem az én lelkemet, Uram. 

5Mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, 

és nagyirgalmú mindazokhoz, akik segítségül hívnak téged. 

 

6Vésd a füledbe, Uram, imádságomat, 

és figyelj könyörgésem szavára. 

7Szorongatásom napján hozzád kiáltottam, 

mert meghallgattál engem. 

 

8Nincs hozzád hasonló az istenek közt, Uram, 

és műveidhez semmi sem fogható. 

9Az összes nemzetek, melyeket alkottál, eljönnek majd, 

és leborulnak előtted, Uram, 

és dicsőíteni fogják a nevedet. 

10Mert nagy vagy és csodákat művelsz: 

Te vagy Isten egyedül. 

11Vezess, Uram, a te utadon, 

és a te igazságodban fogok járni; 

örvendjen a szívem, hogy félje a te nevedet. 

12Vallomást teszek neked, Uram, Istenem, teljes szívemben, 

és dicsőítem a te nevedet örökké, 

13mert a te irgalmasságod nagy énfölöttem, 

és kiragadtad lelkemet az alsóbb alvilágból. 

 

14Isten, a törvényeidet mellőzők fölkeltek ellenem, 

és a hatalmaskodók zsinagógája kereste a lelkemet, 

és nem állítottak téged a szemük elé. 
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15És te, Uram, könyörülő és irgalmas, 

türelmes, és nagy irgalmasságú vagy és igazmondó, 

16tekints rám és könyörülj rajtam; 

adj hatalmat a te szolgádnak, 

és üdvözítsd a te szolgálódnak fiát. 

 

17Add jelét rajtam a Te jóságodnak, 

hogy lássák, akik gyűlölnek engem és szégyenüljenek meg, 

mert te, Uram, megsegítettél és megtaláltál engem. 

 

 

 

 

Krisztus Isten és ember 

1. Isten nem adhatott nagyobb ajándékot az embereknek, mint hogy Igéjét tette a 

Fejükké, aki által mindent alkotott, és őket tagjaivá rendelte; hogy Isten Fia és 

ember fia legyen, egy Isten az Atyával, és egy ember az emberekkel, hogy 

amikor imádsággal fordulunk az Atyához, ne válasszuk el tőle a Főt, és amikor a 

Fiú teste imádkozik, ne szakadjon el a Főjétől; hanem ő legyen testének egyetlen 

üdvözítője, a mi Urunk Jézus Krisztus, Isten Fia, aki imádkozik is értünk, 

imádkozik is bennünk, és Hozzá imádkozunk. Imádkozik értünk, mint Papunk, 

imádkozik bennünk, mint a Főnk, és hozzá imádkozunk, mint Istenünkhöz. 

Ismerjük fel tehát benne a saját hangunkat, és az ő hangját bennünk. 

És amikor valamit mondanak a mi Urunk Jézus Krisztusról, főként 

próféciákban, ami úgy tűnik, hogy Istenhez méltatlan megalázás, ne habozzunk 

neki tulajdonítani, aki nem habozott hozzánk csatlakozni. 

Hiszen neki szolgál az egész teremtés, mert minden teremtmény általa lett. 

Éppen ezért, amikor magasztosságát és istenségét szemléljük, amikor ezt 

halljuk: Kezdetben volt az Ige és az Ige Istennél volt és Isten volt az Ige. Ő volt 

kezdetben Istennél. Mindenek általa lettek, és nélküle semmi sem lett,
1
 látva 

Isten Fiának ezt a mindenek fölötti és az összes teremtményt meghaladó 

istenségét, és halljuk az Írások bizonyos részeiben, hogy sóhajtozik, imádkozik, 

vallomást tesz, kétkedve akarjuk ezeket is neki tulajdonítani, mert istenségével 

foglalkozó gondolkodásunk vonakodik leszállni az ő alázatához, és mintha 

megsértené azzal, hogy emberi szóként érti annak szavait, akihez mint Istenhez 

könyörgött, többnyire megtorpan és próbálja megváltoztatni a mondatok 

értelmét, és csak azt veszi észre az Írásban, ami hozzá illő, és ettől nem engedi 

eltéríteni magát. 

                                         
1Jn 1,1–3. 
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Ébredjen hát fel (a gondolkodásunk) és legyen éber a hitében, és lássa, hogy az, 

akit az imént isteni alakjában szemlélt, a szolga alakját öltötte magára, hasonló 

lett az emberekhez és a külsejét tekintve embernek találták; megalázta magát 

engedelmesen mindhalálig.
1
 És magáévá tette a zsoltár szavait amikor a 

kereszten függve mondta: Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem.
2
 Isteni 

alakjában hozzá imádkoznak, a szolga alakjában imádkozik: abban Teremtő, 

ebben teremtmény, változatlanságában magára öltve a megváltoztatandó 

teremtményt, és egy embert alkotva belőlünk magában, Fő és test. 

Imádkozzunk tehát Hozzá, Általa és Benne; és mondjuk Ővele és Ő mondja 

mivelünk; mondjuk el Őbenne, mondja el mibennünk ennek a zsoltárnak 

imádságát, amelynek ez a címe: Dávid könyörgése. 

Mivel a mi Urunk test szerint Dávid fia, istensége szerint pedig Dávid Ura és 

Dávid teremtője, és nem csak Dávid előtt van, hanem Ábrahám előtt is, akitől 

Dávid származott, sőt Ádám előtt van, akitől minden ember származik, sőt az ég 

és a föld előtt van az, akiben minden teremtmény létezik. 

Tehát amikor ezeket a szavakat hallja, senki ne mondja: „Nem Krisztus 

mondja!”, vagy ezt se mondja: „Nem én mondom!”; hanem ha önmagát Krisztus 

testében ismerje fel, mindkettőt mondja: azt is, hogy „Krisztus mondja”, és azt 

is, hogy „én mondom”. 

Semmit nem mondjál Nélküle, akkor ő sem mond nélküled semmit. Nemde ezt 

kapjuk az evangéliumban? Ahol ugyanis írva áll, hogy Kezdetben volt az Ige és 

az Ige Istennél volt és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Mindenek 

által lettek, ugyanott kétségkívül olvassuk, hogy Jézus szomorkodott,
3
 el is 

fáradt,
4
 aludt,

5
 megéhezett,

6
 megszomjazott,

7
 és imádkozott, és az egész éjszakát 

imádságban töltötte. Virrasztott – mondja – és hosszasan imádkozott,
8
 és 

vércseppek folytak végig a testén.
9
 Mi mást mutatott meg vérrel verítékezésében, 

verítékezésében, mint azt, hogy a teste, ami az Egyház, már vérzett a vértanúk 

vérével? 

 

Isten az alázatosra letekint, a gőgös embert elűzi 

2. Hajtsd hozzám, Uram, füledet és hallgass meg engem. – Ő a szolga alakjában 

mondja, te, a szolga a te Urad alakjában mondod: Hajtsd hozzám, Uram, füledet. 

                                         
1Vö. Fil 2,5–8. 
2Zsolt 21,2. 
3Vö. Mt 26,38. 
4Vö. Jn 4,6. 
5Vö. Mt 8,24. 
6Vö. Mt 4,2. 
7Vö. Jn 4,7; 19,28. 
8Lk 6,12. 
9Lk 22,44. 
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Odahajtja fülét, ha te nem szeged föl a nyakadat, mert a megalázotthoz 

közeledik; a fölmagasztalttól messze távozik, kivéve, ha Ő magasztalta föl a 

megalázottat. 

Tehát Isten hozzánk hajtja a fülét. Ő odafönn van, mi idelenn vagyunk; Ő a 

magasságban, mi a föld porában, de nem vagyunk magunkra hagyva. Isten 

ugyanis megmutatta irántunk való szeretetét: mert amikor még erőtlenek 

voltunk, Krisztus éppen akkor meghalt a bűnösökért, noha – mondja – az igazért 

is alig hal meg valaki, legföljebb jó emberért vállalják a halált; az Úr pedig 

meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.
1
 

Nem voltak előzetes érdemeink, amelyek miatt Isten Fiának meg kellett volna 

halnia, hanem éppen mivel semmi érdemünk sem volt, nagy volt az ő 

irgalmassága. Milyen biztos tehát, milyen erős ígérettel tartogatja életét az 

igazaknak Ő, aki a halálát ajándékozta a rosszaknak? 

Hajtsd hozzám, Uram, füledet és hallgass meg engem, mert szűkölködő és 

szegény vagyok én. Tehát nem hajtja fülét a gazdaghoz; a szűkölködőhöz és a 

szegényhez hajtja a fülét, azaz az alázatoshoz és vallomást tevőhöz, ahhoz, aki 

irgalmasságra szorul; nem az öntelthez, az önmagát magasztalóhoz és 

hencegőhöz, akinek szinte semmi nem hiányzik és mondja: Hálát adok Neked, 

mert nem vagyok olyam, mint ez a vámos itt.
2
 A gazdag farizeus ugyanis az 

érdemeivel dicsekedett, a szegény vámos pedig megvallotta bűneit. 

 

Isten szegénye kicsoda 

3. De ezt ne úgy értsétek testvérek, mintha azt mondta volna, hogy a gazdaghoz 

nem hajtja oda a fülét, mintha Isten nem hallgatná meg azokat, akinek aranya és 

ezüstje, családja és birtoka van; ha beleszülettek ezekbe, vagy ilyen emberi 

körülmények között élnek, ne feledjék, amit az Apostol mond: Evilág gazdagja-

inak parancsold meg, hogy ne gondolkodjanak gőgösen.
3
 

Akik ugyanis nem gőgösen gondolkodnak, Istenben szegények, Ő pedig a 

szegényekhez, a szűkölködőkhöz és az inségesekhez hajtja oda a fülét. Ők 

ugyanis tudják, hogy reménységük nem az aranyban és ezüstben, nem is az őket 

ideig-óráig körülvevő dolgokban van. Elég az, hogy a gazdagság nem rontja 

meg őket; elég az, hogy nem jelent számukra akadályt, mert használni semmit 

sem tud. 

Az irgalmasság cselekedete mind a gazdagnak mind a szegénynek nagyon 

javára van; a gazdagban akaratából és tetteiből, a szegényben csak akaratából. 

                                         
1Róm 5,6–9. 
2Lk 18,11. 
31Tim 6,17. 
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Ha tehát féken tart önmagában mindent, amiből a gőg fel szokott fakadni, Isten 

szegénye; Ő pedig hozzá hajtja a fülét, mert ismeri töredelmes szívét. 

Bizony, testvérek, azt a szegényt, aki sebektől borítva ott feküdt a gazdag ajtaja 

előtt, az angyalok Ábrahám kebelére vitték – így olvassuk, így hisszük; a 

gazdagot pedig, aki bíborba és bársonyba öltözött és naponta fényesen 

lakomázott, a pokol kínjai közé vitték.
1
 De vajon azt a szegényt szegénysége 

érdeméért vitték az angyalok, a gazdagot pedig gazdagsága bűnéért küldték a 

kínok helyére? Abban a szegényben az alázat kapta a megtiszteltetést, a 

gazdagban a gőgöt kárhoztatták el. Röviden bemutatom, hogy nem a 

gazdagságot, hanem a gőgöt gyötörték abban a gazdagban. 

Kétségtelen, hogy a szegényt Ábrahám kebelére vitték; magáról Ábrahámról azt 

mondja az Írás, hogy nagyon sok aranya, ezüstje volt és gazdag volt a földön.
2
 

Ha a gazdagot gyötrelemre viszik, hogyan előzhette meg Ábrahám a szegényt, 

hogy amikor hozzá vitték, a keblére fogadhatta? Ábrahám azonban gazdaságá-

ban szegény volt, alázatos, megtartott minden parancsolatot és figyelmesen 

engedelmes volt. Olyanyira semmibe vette gazdaságát, hogy az Úr parancsára 

feláldozta a fiát, akinek tartogatta a gazdagságát.
3
 

Tanuljatok tehát szűkölködők és szegények lenni, akár van valamitek ebben a 

világban, akár nincs. Mert találkozhatsz gőgös koldussal és hitvalló gazdaggal 

is. Isten pedig a gőgösnek ellenáll, akár talpig selyemben van, akár rongyos, az 

alázatosnak viszont kegyelmet ad,
4
 akár van evilági vagyona, akár nincs. 

Isten a bensőt nézi, ott mérlegel, ott vizsgál; Isten mérlegét nem látod, a 

gondolatod kerül annak serpenyőjébe. Lássátok csak mit tett a serpenyőbe (ez az 

imádkozó), amiért meghallgatást várhat: mert szűkölködő és szegény vagyok én. 

Vigyázz, nehogy ne légy szűkölködő és szegény, mert ha nem az leszel, nem 

fognak meghallgatni. Bármid van, vagy bármi van körülötted, amivel 

henceghetnél, vesd el magadtól; egész gazdagságod Isten legyen, őrá szorulj, 

hogy Ő töltsön be téged. Bármid van Nélküle, teljesen üres vagy. 

 

Szenteknek neveznek, mert Isten megszentel minket 

4. [2. v.] Őrizd meg a lelkemet, mert szent vagyok. – Ezt, hogy mert szent 

vagyok, nem tudom, mondhatja-e valaki más, mint Ő, aki bűn nélkül volt ebben 

a világban; aki nem elkövetője, hanem megbocsátója minden bűnnek. 

Ismerjük fel a szólónak hangját: mert szent vagyok, őrizd meg a lelkemet abban 

a szolgai alakban, amelyet magára vett. Ebben az alakban ugyanis test is, lélek 

                                         
1Vö. Lk 16,19–24. 
2Vö. Ter 13,2. 
3Vö. Ter 22,10. 
4Vö. Jak 4,6. 
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is. Mert az Ige nem csak test volt, ahogyan egyesek mondják, hanem test is, 

lélek is, Ige is, és mindez együtt Isten egy Fia, egy Krisztus, egy Üdvözítő, aki 

Isten alakjában egyenlő az Atyával, a szolga alakjában az Egyház feje. 

Tehát amikor ezt hallom mert szent vagyok, az ő hangját ismerem föl, és 

elválasztom az én hangomat? Bizony a testtől elválaszthatatlanul beszél, amikor 

ezt mondja. 

És merhetem én is mondani, hogy mert szent vagyok? – Ha úgy szent, mint 

megszentelő, aki senki megszentelőre nem szorul, akkor gőgös vagyok és 

hazug; ha pedig úgy szent, mint megszentelt, amilyen értelemben mondja: 

Szentek legyetek mert én szent vagyok,
1
 merje mondani Krisztus teste is, merje 

az az egy ember is, aki a föld széleiről kiált,
2
 a Főjével együtt és a Fő alatt merje 

mondani: mert szent vagyok. 

Megkapta ugyanis a szentség kegyelmét, a keresztség és a bűnök bocsánatának 

kegyelmét. Ti is ilyenek voltatok, mondja az Apostol, és felsorol sok bűnt, 

enyhébbeket és súlyosabbakat, szokásosakat és szörnyűségeket: Ti is ilyenek 

voltatok, de megfürdettek benneteket és megszentelődtetek.
3
 Ha tehát 

megszentelteknek mondja őket, mondja csak minden egyes hívő is: szent 

vagyok. 

Ez nem a fennhéjázó gőgje, hanem a nem hálátlan vallomása. Mert ha azt 

mondanád, hogy magadtól vagy szent, gőgös vagy; és ismét, ha Krisztusban 

hiszel és Krisztus tagja vagy és azt mondanád, hogy nem vagy szent, hálátlan 

vagy. 

Amikor ugyanis az Apostol a gőgöt dorgálja, nem azt mondja: Nincs semmid, 

hanem ezt: Mid van, amit nem úgy kaptál?
4
 Nem azért dorgál, mert azt mondtad, 

hogy van valamid, ami nincs, hanem azért, mert magadnak akartad tulajdonítani, 

amid van. Sőt, ismerd el, amid van és azt, hogy semmid nincs magadtól, hogy 

sem gőgös, sem hálátlan ne légy. Mondd a te Istenednek: Szent vagyok, mert 

megszenteltél engem; mert kaptam, és nem azért mert az enyém volt; mivel te 

adtad, és nem azért, mert kiérdemeltem. 

Ellenkező esetben ugyanis jogtalanságot kezdesz elkövetni a mi Urunk Jézus 

Krisztus ellen. Ha ugyanis az összes keresztények, a Benne hívők és 

megkereszteltek Őt öltötték magukra, ahogy az Apostol mondja: Akik 

Krisztusban megkeresztelkedtetek, Krisztust öltöttétek magatokra,
5
 ha az ő 

                                         
1Lev 19,2. 
2Vö. Zsolt 60,3. 
31Kor 6,11. 
41Kor 4,7. 
5Gal 3,27. 
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testének tagjai lettek, és azt mondják, hogy nem szentek, sértik a Főt azzal, hogy 

a tagjai nem szentek. 

Lássad már, hol vagy és fogadd a méltóságot a Fődtől. Egykor ugyanis 

sötétségben voltál, most pedig világosság vagy az Úrban. Egykor sötétség 

voltatok
1
 – mondja –, de megmaradtatok-e a sötétségben? Vajon a 

Megvilágosító azért jött, hogy továbbra is sötétség maradjatok, vagy hogy 

őbenne világosság legyetek? Tehát mondja csak minden egyes keresztény, sőt, 

mondja Krisztus egész teste, kiáltsa, bárhol szenved háborgatásoktól, különböző 

kísértésektől és megszámlálhatatlan botránytól, mondja: Őrizd meg a lelkemet, 

mert szent vagyok; szabadítsd meg benned remélő szolgádat, Istenem. 

Nézd csak, ez a szent nem gőgös, mert az Úrban remél. 

 

Krisztus testének folytonos imádsága 

5. [3. v.] Könyörülj rajtam, Uram, mert hozzád kiáltottam egész nap. – Nem egy 

napig. Az egész napot úgy értsd, hogy mindig, amióta Krisztus teste elnyomás 

alatt nyög, egészen a világ végéig, amikor véget érnek az elnyomások, nyög ez 

az ember és kiált Istenhez, és mindegyikünknek megvan a maga kiáltása az 

egész testben. 

Napjaidban kiáltottál, és elmúltak a napjaid; utánad jön helyetted más és kiáltott 

a maga napjaiban; te itt, ő ott, egy másik másutt; Krisztus teste egész nap kiált 

miközben tagjai elmennek és jönnek. 

Egy ember kiterjed egészen a világ végéig; Krisztus tagjai kiáltanak, egyes 

tagjai már benne nyugszanak, egyesek most kiáltanak, mások akkor fognak 

kiáltani, amikor mi már megnyugszunk, és őutánuk mások fognak kiáltani. Itt 

most Krisztus egész testének hangjára figyel, amely mondja: Hozzád kiáltottam 

egész nap. 

Főnk azonban az Atya jobbján közbenjár értünk;
2
 egyes tagjait befogadja, 

másokat ostoroz; egyeseket megtisztít, másokat vigasztal; egyeseket teremt, 

másokat hív; egyeseket visszahív, másokat dorgál, ismét másokat a helyükre 

visz. 

 

Emeljük fel szívünket! 

6. [4. v.] Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert hozzád emeltem az én lelkemet, 

Uram. – Örvendeztesd meg, mert hozzád emeltem. A földön volt ugyanis, és a 

földön keserűséget tapasztalt; nehogy a keserűségben elsorvadjon, nehogy 

kegyelmed édességét teljesen elveszítse, hozzád emeltem; örvendeztesd meg 

                                         
1Ef 5,8. 
2Vö. Róm 8,34. 
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magadnál. Mert egyedül te vagy az öröm, a világ tele van keserűséggel. Bizony 

jó, hogy tagjait inti, hogy emeljék fel a szívüket. 

Hallják tehát és tegyék meg; emeljék hozzá azt, ami bajban van a földön. Ott 

ugyanis nem romlik meg a szív, ha felemelkedik Istenhez. Ha gabonád volna a 

pincében, felvinnéd magasabb helyre, hogy meg ne rohadjon. A gabonát más 

helyre vinnéd, a szívedet meg hagynád megromlani a földön? A gabonát 

magasabb helyre vinnéd, a szívedet emeld az égbe. 

És hogyan tudom megtenni? – mondod. Miféle kötelekre, milyen gépezetre, 

milyen lépcsőre van szükségem? A lépcső az érzelmeid; utad az akaratod. Ha 

szeretsz, emelkedel, ha hanyagolod, süllyedsz. A földön állva az égben vagy, ha 

szereted Istent. A szív ugyanis másként emelkedik, mint a test; a test helyet 

változtat, hogy emelkedjen, a szív az akaratot változtatja meg, hogy 

emelkedhessen. Mert hozzád emeltem az én lelkemet, Uram. 

 

Kötött és állandó imádságot csak Isten ajándékából tudunk végezni 

7. [5. v.] Mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd. – Ezért vagy örvendetes. Mintha 

a földi dolgok keserűségétől undorodva valami édességet akart volna érezni, és 

kereste az édesség forrását, de a földön nem találta. Mert bárhová fordult, 

botrányokat, félelmet, háborgatást, kísértéseket talált. Melyik emberben van 

biztonság? Kinél található biztos öröm? Önmagában sem, még kevésbé valaki 

másban, mert vagy rosszak, és el kell őket viselni, és remélni kell, mert 

megváltozhatnak; vagy jók, és úgy kell őket szeretnünk hogy közben féltjük 

őket (mert megváltozhatnak), nehogy megromoljanak; amott a rosszaság keseríti 

a lelkünket, itt az aggódás és a félelem, hogy el ne essen, aki helyesen jár. 

Tehát bárhová fordult a földi dolgokban csak keserűséget talált; semmi meg nem 

tudja édesíteni, csak az, ha Istenhez emelkedik. Mert te, Uram, jóságos vagy és 

szelíd, 

Mit jelent az, hogy szelíd? – Azt, hogy elviselsz engem mindaddig, amíg 

tökéletessé teszel. 

Igazán mondom, testvéreim – mint ember az emberek között, és egy az emberek 

közül –, viselje el mindegyikünk a szívét, és hízelgés és elfogultság nélkül 

vegye szemügyre. Nincs ugyanis ostobább dolog, mint ha dédelgeti és félre-

vezeti magát az ember. 

Vegye hát észre és lássa, mi minden történik az emberi szívben; legtöbbször 

még az imádságokat is mennyire üres gondolatok akadályozzák, hogy a szív alig 

van ott Istenénél; akarja fékezni magát, hogy veszteg maradjon, és valahogy 

mégis elszökik magától és nem talál korlátokat, melyeken belül maradna, vagy 

akadályokat, amelyek lefognák röpködését és össze-vissza mozgását ahelyett, 
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hogy nyugodtan örvendene Istenében. A sok imádság között alig akad ilyen 

nyugodt ima. 

Mindegyikünk azt mondhatná, hogy ez csak vele történik, másokkal nem, ha 

nem találnánk Isten Írásában egy helyen Dávidot, aki imádkozik és mondja: 

Mert megtaláltam, Uram a szívemet, hogy imádkozzam Hozzád.
1
 Azt mondja, 

hogy megtalálta a szívét, mintha el szokott volna szökni tőle, és ő a szökevény 

nyomába eredt és nem tudta megfogni, ezért kiált az Úrhoz: Mert a szívem 

elhagyott engem.
2
 

Így tehát, testvéreim, látva, hogy itt ezt mondja: jóságos vagy és szelíd, úgy 

tűnik, látom, mit jelent az hogy szelíd. Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert 

hozzád emeltem az én lelkemet, mert jóságos vagy és szelíd; úgy tűnik, látom, 

hogy azért mondja, hogy szelíd az Isten, mert elviseli, hogy ilyenek vagyunk, és 

mégis várja tőlünk az imádságot, hogy tökéletesítsen minket; és amikor nyújtjuk 

feléje, szívesen fogadja és meghallgat; nem emlékszik sok ízetlen imádságunkra, 

és elfogadja azt az egyet, amelyet alig találtunk meg. 

Mert ki az az ember, testvéreim, aki elviselné, hogy a barátja elkezd vele beszél-

getni, de amikor válaszolni akar neki, látja, hogy elfordul tőle, és máshoz kezd 

beszélni? Vagy egy bíró eltűrné-e, hogy ha hozzá fordultál és kérted, hogy 

határozzon meg egy helyet, ahol meghallgat, de alig beszéltél vele, ott hagyod és 

elkezdesz csevegni a barátoddal? Isten pedig tűrje el a sok imádkozó, de a 

legkülönbözőbb dolgokra gondoló szíveket; nem is szólok az Istenre nézve 

káromló, olykor perverz és ellenséges dolgokról; maguk a felesleges gondolatok 

sértők arra nézve, akivel beszélni kezdtél. 

Imádságod beszéd Istenhez; amikor olvasol, Isten szól hozzád; amikor imád-

kozol, Istennel beszélsz. 

De hogyan? Fel kell-e adni minden reményt az emberi nem tekintetében, és 

kárhozatra méltónak kell ítélni mindenkit, akinek imádság közben valami eszébe 

jut és megszakítja imádságát? 

Ha ezt kellene mondanunk, nem látom, mi reményünk maradna, testvérek. De 

mert van valami reményünk Istenben, mert nagy az ő irgalmassága, mondjuk 

neki: Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert hozzád emeltem az én lelkemet, 

Uram. 

És hogyan emeltem Hozzád? – Ahogyan tudtam, ahogyan te adtad hozzá az 

erőt, ahogy a szökevényt el tudtam csípni. És elfelejtetted, hogy valahányszor 

előttem álltál (Isten mondja ezt neked) mennyi üres és fölösleges dologra 

gondoltál, és alig mondtál nekem kötött és huzamos imádságot; mert te, Uram, 
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jóságos vagy és szelíd. Szelíd vagy és elviselsz engem. Betegségem miatt 

vagyok széteső; gyógyíts meg, és megállok a lábamon; erősíts meg, és erős 

leszek. De amíg ezt megteszed, viselj el engem, mert te, Uram, jóságos vagy és 

szelíd. 

 

Istentől semmi mást ne kérjél, csak magát Istent 

8. És nagyirgalmú. – Nem csupán irgalmas vagy, hanem nagyirgalmú; mert 

amilyen nagy a mi gonoszságunk, olyan nagy a te irgalmasságod is. És 

nagyirgalmú vagy mindazokhoz, akik segítségül hívnak téged. 

Akkor mit jelent az, amit az Írás sok helyen mond, hogy segítségül hívnak majd 

és nem fogom meghallgatni őket
1
 (miközben bizonyos, hogy irgalmas vagy 

mindazok iránt, akik segítségül hívnak téged), ha nem azt, hogy segítséget 

kérnek, de nem Őt hívják segítségül? Akikről ezt mondja: Nem hívták segítségül 

Istent.
2
 

Segítséget hívnak, de nem Istent hívják. Hívod azt, amit szeretsz; hívod azt, amit 

magadhoz szólítasz; hívod mindazt, amitől azt várod, hogy hozzád jöjjön. 

Egyébként, ha Istent azért hívod segítségül, hogy pénz jöjjön hozzád, örökség 

jöjjön hozzád, evilági méltóság szálljon rád, azokat hívod segítségül, amelyek 

jövetelét akarod; Istent a kívánságaid szolgálatába állítod és nem kérésed 

meghallgatójaként hívod segítségül. 

Szerinted Isten akkor jó, ha megadja amit kérsz. De mi van akkor, ha rosszat 

akarsz; ugye inkább akkor irgalmas, ha nem teljesíti a kérésedet? Egyébként ha 

nem adja, már nem is Isten számodra, és mondod: „Mennyire kértem, hányszor 

kértem és nem hallgatott meg!” 

De mit kértél? – Talán ellenséged halálát. És mi van akkor, ha ő is kérte a te 

halálodat? Ugyanaz teremtette őt is, aki téged, mert ember vagy te is, ellenséged 

is. Isten pedig bíró: hallja mindkettőtöket és nem hallgatja meg egyikőtöket sem. 

Szomorú vagy, mert nem hallgatott meg vele szemben; örülj, hogy nem hallgatta 

meg őt veled szemben. 

Erre azt mondod: én nem ezt kértem; nem ellenségem halálát kértem, hanem a 

fiam életét – mi rosszat kértem? 

Nem kértél semmi rosszat – gondolod te. Mert mi van akkor, ha ő elragadtatott, 

hogy a rosszaság el ne változtassa értelmét?
3
 

De bűnös volt – mondod –, azért akartam, hogy éljen, hogy megjavuljon! 
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Te azt akartad, hogy éljen, hogy jobbá legyen; és ha Isten tudta, hogy ha életben 

marad, még rosszabbá lesz? Honnan tudtad te, hogy mi válik javára, a halála 

vagy az életben maradása? Ha ezt nem tudtad, térj vissza a szívedbe és bízd 

Istenre az ő tervét. 

Tehát akkor mit tegyek? – kérdezed – Mit imádkozzak? 

Mit imádkozzál? – Azt, amire az Úr tanított, amire az égi Mester tanított. 

Istenként hívd segítségül Istent, Istenként szeresd Istent; nála jobb nincs, Őt 

kívánd, Őutána vágyakozzál. 

Lásd egy másik zsoltárban, hogyan hívják segítségül: Egyet kértem az Úrtól, ezt 

keresem. – Mi az amit kér? Az, hogy az Úr házában lakjam életemnek minden 

napján. És miért kéri ezt? Azért, hogy szemléljem az Úr gyönyörűségét.
1
 

Ha tehát Isten szerelmese akarsz lenni, akkor a legőszintébb szándékokkal és a 

legtisztább vágyakkal szeresd, Belé légy szerelmes, Érte lángolj, Őutána 

vágyakozzál, akinél örvendeztetőbbet, jobbat, boldogítóbbat, maradandóbban 

nem találsz. Mert mi olyan maradandó, mint az, aki örökkévaló? Nem kell 

félned, hogy valaha is elvész mellőled ő, aki megtart, hogy te el ne vessz. Ha 

tehát Istenként hívod segítségül Istent, légy biztos benne, meghallgat, és rád is 

érvényes lesz ez a sor: És nagyirgalmú mindazokhoz, akik segítségül hívnak 

téged. 

 

Isten nem a kedvünk szerint, hanem a javunkra hallgat meg 

9. Tehát ne mondd: „Ezt vagy azt nem adta meg nekem!” – Térj vissza a 

lelkiismeretedhez; tedd mérlegre, kérdezd, ne kíméld. Ha valóban Istent hívtad 

segítségül, légy biztos abban, hogy ami mulandó dolgot kértél tőle, azért nem 

adta meg, mert nem lett volna javadra. 

Ebben épüljön a szívetek, testvérek, keresztény szívetek, hívő szívetek; ne 

kezdjetek szomorkodva méltatlankodni Isten ellen, mintha csalódtatok volna 

vágyaitokban, mert nem jó az ösztöke ellen rugdalózni.
2
 

Nézzétek csak az Írásokat: Meghallgatja az ördögöt, és nem hallgatja meg az 

Apostolt; mi erről a véleményetek? 

Hogyan hallgatja meg a démonokat? – Kérték, hogy a disznókba mehessenek és 

megengedte nekik.
3
 

Hogyan hallgatta meg az ördögöt? – Kikérte Jóbot, hogy megkísérthesse és 

megkapta.
4
 

                                         
1Zsolt 26,4. 
2Vö. ApCsel 9,5. 
3Vö. Mt 8,31–32. 
4Vö. Jób 1,11–12; 2,5–6. 



 551 

És hogyan nem hallgatta meg az Apostolt? Hogy a nagyszerű kinyilatkoztatás 

elbizakodottá ne tegyen – mondja –, tövist kaptam testembe, a sátán angyalát, 

hogy arcul csapkodjon, és el ne bízzam magam. Háromszor kértem ezért az 

Urat, hogy szabadítson meg tőle, de azt felelte: „Elég neked az én kegyelmem. 

Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.”
1
 

Meghallgatta azt, akit kárhozatra ítélt, és nem hallgatta meg azt, akit meg akart 

gyógyítani. 

Mert a beteg is sok mindent kér az orvostól, amit az orvos nem ad meg neki; 

nem hallgatja meg kéréseit, hogy meg tudja gyógyítani. Tehát Isten legyen az 

orvosod; az üdvösséget kérd tőle és ő lesz a te üdvösséged. Nem valami 

külsődleges üdvösséget kérj, hanem hogy ő maga legyen az üdvösség; ne is 

valami más üdvösséget szeress rajta kívül, hanem ahogy a zsoltárban hallod: 

Mondd a lelkemnek: Üdvösséged én vagyok.
2
 

Mit jelent neked ez, hogy azt mondja, önmagát adja neked? Akarod, hogy 

önmagát adja neked? Mi van akkor, ha te akarsz valamit, amit Ő azért nem akar, 

hogy önmagát adja neked? Akadályokat hárít el, hogy bemehessen hozzád. 

Gondoljátok meg és fontoljátok meg a javakat, testvérek, amelyeket Isten megad 

a bűnösöknek, és ebből értsétek meg, mit tartogat a szolgáinak. A bűnösöknek, 

akik nap mint nap káromolják Őt, adja az eget és a földet, a forrásokat, 

gyümölcsöket, egészséget, gyermekeket, jólétet, bőséget; mindezeket a javakat 

Isten adja, nem más. 

Aki a bűnösöknek ilyen javakat ad, mit gondolsz, mit tartogat a híveinek? Vajon 

azt kell-e gondolnunk róla, hogy aki ilyeneket ad a rosszaknak, semmit nem 

tartogat a jóknak? De bizony, tartogat, nem a földet, hanem az eget. Talán 

keveset is mondok, amikor az eget mondom, mert önmagát tartogatja, aki az 

eget alkotta. Szép az ég, de szebb az, aki megalkotta. 

„De az eget látom, őt meg nem!” – mondod. Azért mondod, mert van szemed 

látni az eget, de még nincs szíved látni az ég alkotóját; éppen azért jött le az 

égből a földre, hogy megtisztítsa a szívet, amellyel aztán látni lehet Őt, aki az 

eget és a földet alkotta. 

De teljes türelemmel várd az üdvösséget. Ő tudja, milyen gyógyszerekkel kell 

gyógyítania, milyen vágásokkal, milyen égetésekkel, ő tudja. Te összeszedted 

magadnak a betegséget, amikor vétkeztél, ő eljött, nem csak azért, hogy ápoljon, 

hanem hogy vágjon és égessen is. 

Nem látod, hogy az emberek mennyit szenvednek az orvosok keze alatt, akik 

emberként bizonytalan reményt ígérnek? Meggyógyulsz, mondja az orvos, 
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meggyógyulsz, ha felváglak. Ember mondja ezt embernek, az sem biztos a 

dologban, aki mondja, az sem aki hallja, mert az mondja az embernek, aki nem 

alkotta az embert és nem tudja pontosan, mit történik az emberben. És mégis az 

ember (az orvos) szavára, aki nem tud többet az emberben (a betegben) történő 

dolgokról, az ember hisz, odaadja a tagjait, engedi hogy lekötözzék, vagy 

legtöbbször nem is kell lekötni, hagyja, hogy felvágják, égessék, és néhány 

napra talán visszakapja az egészségét, de nem tudja, hogy gyógyulása után 

mikor fog meghalni; de az is lehet, hogy közben hal meg; lehet, hogy lehetetlen 

meggyógyítani. De kinek ígért valamit Isten, és nem teljesítette? 

 

10. [6. v.] Vésd a füledbe, Uram, imádságomat, – Nagy az imádkozó bizalma. 

Vésd a füledbe, Uram, imádságomat, azaz, ne menjen ki a füledből imádságom, 

vésd bele jól a füledbe. Mennyire igyekezett, hogy imádságát belevésse Isten 

fülébe! Válaszoljon Isten és mondja nekünk: Akarod, hogy fülembe véssem 

imádságodat? Vésd a szívedbe a Törvényemet. Vésd a füledbe, Uram, 

imádságomat, és figyelj könyörgésem szavára. 

 

Akinek édes a vándorlás, az nem szereti a hazát 

11. [7. v.] Szorongatásom napján hozzád kiáltottam, mert meghallgattál engem. 

– Az ok, amiért kérlek, hogy meghallgass, az, hogy szorongatásom napján 

hozzád kiáltottam. Kevéssel előbb mondta: egész nap kiáltottam,
1
 egész nap 

háborgattak. Egy keresztény sem mondja, hogy van olyan nap, amikor nem 

háborgatják. Az egész napon a teljes időt értettük. Egész nap háborgatják. 

Mi tehát a háborgatás, és mikor jó? Honnan a háborgatás? – Onnan, hogy amíg 

testben élnünk, távol járunk az Úrtól.
2
 Bármilyen bőségben vagyunk itt, még 

nem vagyunk abban a hazában, ahová hazafelé igyekszünk. 

Akinek édes a vándorlás, nem szereti a hazáját; ha édes a haza, keserű a 

vándorlás, ha keserű a vándorlás, akkor egész nap tart a háborgatás. Mikor nincs 

háborgatás? Amikor a hazát élvezzük. Gyönyörűségek a jobbodon mindvégig. 

Betöltesz örömmel – mondja – az arcoddal,
3
 hogy szemléljem az Úr 

gyönyörűségét.
4
 Ott vége lesz a vesződségnek és jajgatásnak; ott már nem 

könyörgő imádság lesz, hanem dicséret; Alleluja lesz és Amen az angyalokkal 

együtt énekelve, hiánytalan látás és unalom nélküli szerelem lesz ott. amíg tehát 

nem ott vagyunk, látjátok, hogy nem jóban vagyunk. 

„De olyan bőség van!” – mondod. Igen, bőség van, de biztonságban vagy-e, 

hogy nem pusztul el minden? 
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„De van sok mindenem, ami korábban nem volt, ömlik a pénz hozzám, aki 

korábban pénztelen voltam.” – De talán a félelem is rád szakad, amit korábban 

nem ismertél; talán annál nagyobb volt a biztonságod, minél szegényebb voltál. 

Végül legyen bőség, áradjon evilág gazdagsága, adassék biztonság, hogy ne 

vesszen el minden; Isten pedig felülről ezt mondja: „Örökre ezekben leszel, 

mindezek örökre veled lesznek, de az én arcomat meg nem láthatod.” 

Senki ne a testet kérdezze, a lelket kérdezzétek, a szívetek válaszoljon nektek: 

válaszoljon a hit, a remény, a szeretet, amelyek elkezdtek élni bennetek. 

Vajon ha biztosítékot kapnánk arra, hogy a világi javak bőségében örökre 

megmaradhatunk, és Isten azt mondaná: „Az én arcomat meg nem láthatod!”, 

tudnánk-e örülni azoknak a javaknak? 

Ha valaki ezt az örömet választaná és mondaná: „Ezekkel bővelkedjem, ez 

nekem jó, semmi többet nem keresek” – ez az ember még nem lett szerelmes 

Istenbe, még nem kezdett zarándokként sóhajtozni. 

Távol legyen, újra csak távol legyen; távozzon minden félrevezetés, távozzanak 

a hamis hízelgések; távozzanak, aki naponta mondják nekünk: Hol van te 

Istened?
1
 Öntsük ki a lelkünket, könnyek között tegyünk vallomást, vallomások 

közben sóhajtozzunk, nyomorúságunkban jajgassunk. Bármink van Istenen 

kívül, nem édes; semmit nem akarunk abból, amit adott, ha önmagát nem adja 

Ő, aki mindent adott. Vésd a füledbe, Uram, imádságomat, és figyelj 

könyörgésem szavára. Szorongatásom napján hozzád kiáltottam, mert 

meghallgattál engem. 

 

Istenről könnyebb megmondanunk azt, hogy mi nem, mint azt, hogy mi 

12. [8. v.] Nincs hozzád hasonló az istenek közt, Uram. 

Mit is mondott? – Nincs hozzád hasonló az istenek közt, Uram. Faragjanak 

maguknak isteneket a pogányok, ahányat csak akarnak; alkalmazzanak ezüst és 

aranyműveseket, festőket, szobrászokat, készítsenek isteneket. Milyen 

isteneket? Olyanokat, amelyeknek van szemük és nem látnak,
2
 és a többi, ahogy 

a zsoltár tovább mondja. 

„De mi nem ezeket imádjuk – mondja a pogány – ezek csak jelek!” 

Akkor mit imádtok? Valami még rosszabbat, mert a nemzetek istenei démonok.
3
 

És akkor? 

„Nem is démonokat imádjuk!” – mondják. 
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Bizony a templomaitokban nincs más, a jövendőmondóitokat nem más tölti be, 

mint a démon. És erre mit mondotok? 

„Mi angyalokat tisztelünk, az angyalok a mi isteneink.” 

Egyáltalán nem ismeritek az angyalokat. Az angyalok ugyanis az egy Istent 

imádják, és nem kedvelik az embereket, akik az angyalokat akarják tisztelni és 

nem Istent. Mert találkozunk olyan angyalokkal, akik felé tisztelettel fordultak 

emberek, és ők megparancsolták, hogy ne őket imádják, hanem az igaz Istent.
1
 

De amikor angyalokról beszélnek, emberekről beszélnek, mert ezt mondja: Én 

mondtam: Istenek vagytok és a Magasságbeli fiai valamennyien.
2
 

Nincs hozzád hasonló az istenek közt, Uram. – Bármi mást gondol az ember, az 

alkotás soha nem hasonló ahhoz, aki alkotta. Istent kivéve minden, ami csak a 

természetben létezik, Isten alkotása. Ki tudja megfelelően elgondolni, mekkora 

különbség van az alkotó és alkotása között? Ez (az imádkozó) tehát mondta: 

Nincs hozzád hasonló az istenek közt, Uram; de hogy mennyire más Isten, nem 

mondta meg, mert elmondhatatlan. 

Figyeljen Szeretetreméltóságtok! 

Isten kimondhatatlan; könnyebben elmondhatjuk, hogy mi nem, mint azt, hogy 

mi. 

A földre gondolsz – az nem Isten; 

a tengerre gondolsz – az sem Isten; 

minden, ami a földön van, emberek és állatok – nem Isten; minden, ami a 

tengerben van, ami a levegőben repül – nem Isten; bármi, ami az égen világít, a 

csillagok, a Nap, a Hold – nem Isten; maga az ég – az sem Isten; gondolj az 

Angyalokra, Erősségekre, Hatalmasságokra, Főangyalokra, Trónusokra, 

Székekre, Uralmakra – mindezek nem Isten. 

Akkor mi? – Csak azt tudtam elmondani, hogy mi nem. Keresed, hogy mi? Az, 

amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szívbe föl nem hatolt.
3
 De miért 

akarod, hogy a nyelveden megszólaljon az, ami a szívbe föl nem hatolt? Nincs 

hozzád hasonló az istenek közt, Uram, és műveidhez semmi sem fogható. 

 

13. [9. v.] Az összes nemzetek, melyeket alkottál, eljönnek majd, és leborulnak 

előtted, Uram. – Az Egyházat hirdeti: 

Az összes nemzetek, melyeket alkottál. – Ha van olyan nemzet, amelyet nem 

Isten alkotott, az nem fogja imádni Őt; de nincs olyan nemzet, amelyet ne Isten 

alkotott volna, mert az összes nemzetek forrását, Ádámot és Évát Isten 
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teremtette, belőlük származik minden nemzet. Tehát minden nemzetet Isten 

alkotott: Az összes nemzetek, melyeket alkottál, eljönnek majd és leborulnak 

előtted, Uram. 

Mikor mondták ezt? – Akkor, amikor csak néhány szent imádta egyedül a 

héberek népében, ezt akkor mondták; és most látjuk, amit mondott: Az összes 

nemzetek, melyeket alkottál, eljönnek majd és leborulnak előtted, Uram. Amikor 

ezt mondták, nem látták, és hitték; amikor látjuk, miért tagadják? Az összes 

nemzetek, melyeket alkottál, eljönnek majd és leborulnak előtted, Uram, és 

dicsőíteni fogják a nevedet. 

 

Az eretnekek hiába támadják Isten egy és egyetemes Egyházát 

14. [10. v.] Mert nagy vagy és csodákat művelsz: egyedül Te vagy nagy, Isten. – 

Senki ne nevezze nagynak magát. Később jöttek, akik nagynak mondták 

magukat, ezek ellen mondja: egyedül Te vagy nagy, Isten. Mert mi nagyot 

mondunk Istenről, ha egyedül Isten nagy? Ki ne tudná, hogy egyedül Isten 

nagy? Mivel azonban később eljövendők voltak olyanok, akik magukat nagynak 

mondták és Istent kisebbítették, velük szemben mondja: egyedül Te vagy nagy, 

Isten. 

Mert az teljesedik be, amit te mondasz, és nem az, amit azok mondanak, akik 

nagynak nevezik magukat. Mit is mondott Isten a Lelke által? Azt, hogy az 

összes nemzetek, melyeket alkottál, eljönnek majd és leborulnak előtted, Uram.
1
 

És mit mondott valaki, aki nagynak mondja magát: „Nem igaz, nem imádják 

Istent az összes nemzetekben; elvesztek a nemzetek mind, egyedül Afrika 

maradt meg!” 

Ezt te mondod, aki nagynak mondod magadat; de mást mond az, aki az egyedül 

nagy Isten. Mit mond az, aki az egyedül nagy Isten? Ezt mondja: Az összes 

nemzetek, melyeket alkottál, eljönnek majd és leborulnak előtted, Uram. Látom, 

amit az egyedül nagy Isten mondott, hallgasson el a hazug módon nagy ember; 

azért hazug módon nagy, mert méltóságán alulinak tartja, hogy kicsi legyen. Ki 

tartja méltóságán alulinak, hogy kicsi legyen? – Az, aki ezt mondja. 

Az Úr ezt mondta: Aki nagyobb akar lenni köztetek, legyen a rabszolgátok.
2
 Ha 

testvérei rabszolgája akarna lenni, nem szakítaná el őket anyjuktól; de mivel 

nagy akar lenni, és nem akar üdvösen kicsi lenni, Isten a gőgösöknek ellenáll, az 

alázatosaknak azonban kegyelmet ad,
3
 mert egyedül Ő nagy, beteljesít mindent, 

amit jövendölt és ellentmond az átkozódóknak. Az ilyenek ugyanis Krisztust 
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átkozzák, amikor azt mondják, hogy az Egyház kiveszett az egész 

földkerekségről és csak Afrikában maradt meg. 

Ha azt mondanád neki: „Tönkreteszed a vidéki házadat!” – talán neked is esne. 

Krisztusról pedig azt mondja, hogy eltékozolta a vérén megváltott örökségét! 

Lássátok, testvérek, mekkora sértés ez. Az Írás azt mondja: A király dicsősége a 

nép sokasága, a nép fogyatkozása a fejedelem bukása.
1
 Tehát azzal sérted meg 

Krisztust, hogy azt mondod: a népe ilyen kicsivé zsugorodott. Hát arra születtél, 

azért mondod magadat kereszténynek, hogy irigyeld Krisztus dicsőségét, akinek 

jelét állítólag a homlokodon hordod, de a szívedből kipusztítottad? 

A király dicsősége a nép sokasága; ismerd föl királyodat, add meg neki a 

dicsőséget, adj neki nagyszámú népet. 

Milyen népsokaságot adjak neki? – Ne a saját szívedből add, és helyesen adod. 

Kérdezed: Honnan adjam? – Íme innen: Az összes nemzetek, melyeket alkottál, 

eljönnek majd és leborulnak előtted, Uram.
2
 Ezt mondd, ezt valld meg és 

sokaságot adtál; mert az összes nemzetek egy népben egyek; ez maga az egység. 

Amint ugyanis az Egyház az egyházak is, és az egyházak az Egyház, úgy az a 

nemzet, ami a nemzetek; korábban nemzetek voltak, sok nemzet voltak, most 

egy nemzet. Miért egy nemzet? – Mert egy a hit, egy a remény, egy a szeretet, 

egy a várakozás. Végezetül miért nem egy nemzet, ha egy a haza? A haza a 

mennyei, a haza Jeruzsálem; aki nem odavaló polgár, nem tartozik ahhoz a 

nemzethez; aki pedig odavaló polgár, az Isten egy nemzetében van. És ez a 

napkeletről és napnyugatról, északról és délről való nemzet kiterjed az egész 

földkerekség négy sarka felé. Isten mondja ezt: napkeletről és napnyugatról, 

északról és a tenger felől adjatok dicsőséget az Úrnak. 

Ezt jövendölte, ezt teljesítette be az, aki egyedül nagy. Hagyja tehát abba az 

egyedül naggyal szembeni ellentmondást az, aki nem akart kicsi lenni; mert 

ketten nem lehetnek nagyok, Isten és Donatus. 

 

Krisztus az út, az igazság és az élet 

15. [11. v.] Vezess, Uram, a te utadon, és a te igazságodban fogok járni. – A te 

utad, a te igazságod, a te életed Krisztus. Tehát a test feléje tart, és a test belőle 

való. Én vagyok az út, az igazság és az élet
3
. Vezess, Uram, a te utadon, és 

igazságodban fogok járni. Miféle úton? – És igazságodban fogok járni. 

Más rávezetni az útra és más végig vezetni az úton. Nézz csak bárhol egy 

szegény és segítségre szoruló embert. Akik az úton kívül vannak, nem 
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keresztények, vagy még nem katolikusok, azokat rá kell vezetni az útra; de 

amikor már odavezették őket és Krisztusban katolikussá lettek, neki kell 

vezetnie őket az úton, hogy el ne essenek. Ekkor már biztonságosan járnak az 

úton. 

Vezess, Uram, a te utadon; már rajta vagyok a te utadon, vezess végig rajta. És a 

te igazságodban fogok járni; a te vezetéseddel nem fogok eltévedni; ha 

elengeded a kezem, eltévedek. Kérjed tehát, hogy el ne engedjen, hanem végig 

vezessen téged. 

Hogyan vezet? – Mindig figyelmeztetve, mindig a kezét nyújtva neked. És az 

Úr keze kinek nyilvánult meg?
1
 Amikor Krisztusát adja, a kezét adja; amikor a 

kezét adja, Krisztusát adja. Rávezet az útra, amikor oda vezet az ő Krisztusához; 

végig vezet az úton, amikor Krisztusában vezet végig, Krisztus pedig az igazság. 

Vezess, Uram, a te utadon, és a te igazságodban fogok járni; őbenne, aki 

mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Mert te, aki az úton és az 

igazságban vezetsz végig, hová vezetsz, ha nem az életre? Tehát őbenne vezetsz 

és őhozzá. Vezess, Uram, a te utadon, és a te igazságodban fogok járni. 

 

A szívünk úgy örvendjen, hogy félje az Úr nevét 

16. Örvendjen a szívem, hogy félje a te nevedet. – Tehát a félelem az 

örvendezésben van. De hogyan örvendezés, ha félelem? Nem keserű szokott 

lenni a félelem? Egykor majd félelem nélküli lesz az örvendezés, most együtt 

van a félelemmel; mivel még nem teljes a biztonság, nem tökéletes az 

örvendezés sem. 

 

Ha semmi örömünk nincs, ellankadunk; ha teljes a biztonság, rosszul ujjongunk. 

Tehát örvendezéssel is hintsen meg és félelmet is oltson belénk, hogy az 

örvendezés édességéből elvezessen a biztonság székéhez; és megadván a 

félelmet, ne rossz ujjongást ébresszen bennünk és le ne térjünk az útról. 

Ezért mondja a zsoltár: Szolgáljatok az Úrnak félelemmel és ujjongjatok neki 

rettegéssel;
2
 és Pál apostol is ezt mondja: félve-remegve munkáljátok hát 

üdvösségeteket, (...) hiszen Isten maga tevékenykedik bennetek.
3
 Tehát ha valami 

kedvező dolog történik, inkább félnünk kell, mert amit jónak gondoltok, inkább 

kísértés. 

Örökséghez jutottál, bőség köszönt rád, szerencse vesz körül – kísértések ezek, 

és vigyázzatok, meg ne rontsanak benneteket. Amik pedig Krisztus szerint és az 
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ő igazi szeretete szerint is jó dolgok – például ha megnyered a feleségedet, aki 

korábban Donátus pártján állt; ha fiaid, akik pogányok voltak, hívők lettek; ha 

megnyerted a barátodat, aki színházba akart csalni téged, és végül te vitted el a 

templomba; ha valamilyen ellenséged, aki nagyon haragudott rád, megszelídült 

és elismerte Istent, és már nem acsarkodik rád, hanem veled együtt kiált a rossz 

ellen – ezek az örvendetes dolgok. 

Mert minek örüljünk, ha ezeknek nem örvendünk? Vagy mik a mi örömeink, ha 

nem ezek? Mivel azonban bőségben vannak a háborgatások és kísértések, a 

nézeteltérések, szakadások és egyéb bajok, melyek nem hiányozhatnak ebből a 

világból, amíg átvonul a gonoszság, ez az örvendezés nem helyez biztonságba 

minket, hanem a szívünknek úgy kell örvendeznie, hogy közben félje az Úr 

nevét, nehogy egyik részről örvendezzen a másik részről megsebesüljön. Ne 

várjatok biztonságot a zarándokúton, mert ha azt keressük itt, az a test 

letapadása, nem az ember biztonsága. Örvendjen a szívem, hogy félje a te 

nevedet. 

 

Az alvilág alsó és felső rétegéről 

17. [12–13 v.] Vallomást teszek neked, Uram Istenem, teljes szívemben, és 

dicsőítem a te nevedet örökké, mert a te irgalmasságod nagy énfölöttem, és 

kiragadtad lelkemet az alsó alvilágból. 

Amit most mondok, testvérek, ha nem teljes bizonyossággal adom elő, ne 

haragudjatok érte. Mert ember vagyok, és amennyit engednek nekem a 

Szentírásból, annyit merek elmondani, semmit nem magamtól. Az alvilágot 

eddig sem én nem tapasztaltam, sem ti; és lehet, hogy más út áll majd előttünk 

és nem az alvilágon visz át. Bizonytalan dolgok ezek. 

Mivel azonban az Írás, amelynek nem lehet ellentmondani, ezt mondja: 

Kiragadtad lelkemet az alsó alvilágból, ezt úgy értjük, mintha két alvilág volna: 

egy felső és egy alsó. Mert miért volna valami alsó, ha nem volna felette egy 

felső? Másként nem neveznék alvilágnak, csak ha felső részével hasonlítják 

össze. 

Úgy látszik tehát testvérek, hogy létezik az angyalok mennyei lakóhelye, ott van 

az elmondhatatlan örömök élete, a halhatatlanság és a romolhatatlanság, ott 

Isten ajándéka és kegyelme szerint minden maradandó. Ez a dolgok legfelső 

része. 

Ha tehát az a legfelső, akkor ezt a földi világot – ahol születés van és halál, 

elmenő és következő nemzedék, ahol változandóság és állhatatlanság, félelmek 

és bűnös vágyak, rettenetek, bizonytalan örömök, törékeny remény, ingatag alap 

van – mivel úgy gondolom, hogy nem lehet összehasonlítani azzal az éggel, 
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amelyről az előbb szóltam; tehát ha nem hasonlítható hozzá, akkor az a legfelső, 

ez meg alsó. 

És a halál után hová mennénk innen, ha nem volna ennél az alsó világnál – 

amelyben testben és halandóságban élünk – egy alsóbb világ? A test ugyanis 

halott – mondja az Apostol – a bűn miatt.
1
 Tehát itt is vannak halottak, ezért ne 

csodálkozz azon, hogy alvilágnak nevezzük, ha bővelkedik halottakban. Mert 

nem azt mondja: a test meg fog halni, hanem: a test halott. A testünkben van 

ugyan még élet, de ahhoz a testhez mérten, amely olyan lesz majd, mint az 

angyalok teste, ez az emberi test halottnak számít, bár van lelke. 

De ehhez az alvilághoz képest, azaz az alvilágnak ezen részéhez képest van egy 

másik, egy alsóbb, ahová a halottak mennek; Isten onnan akarta kiragadni a 

lelkünket úgy is, hogy oda küldte el a Fiát. Mert, testvérek, e két alvilág miatt 

küldetett Isten Fia, aki mindkét helyről megszabadít. 

Ebbe az alvilágba a születésével, abba a halálával küldetett. Ezért szólal meg a 

hangja abban a zsoltárban, amelyet nem akárki talált ki, hanem az Apostol 

magyarázta a helyet: Mert nem hagyod lelkemet az alvilágban.
2
 Tehát vagy az Ő 

hangja ez: kiragadtad lelkemet az alsó alvilágból, vagy a mi hangunk a mi 

Urunk Jézus Krisztus által, mert ő azért jött el egészen az alvilágig, hogy mi ne 

maradjunk az alvilágban. 
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Krisztus nem a pokolból szabadított meg 

18. Mondanék egy másik véleményt is. – Esetleg az alvilágnak is van egy alsóbb 

része, ahová azokat a gonoszokat küldik, akik nagyon sokat vétettek. Mert nem 

tudjuk pontosan meghatározni, hogy volt-e az alvilágnak olyan helye, ahol 

Ábrahám nem volt. Az Úr ugyanis még nem szállt alá az alvilágba, hogy 

kiragadja onnan az előtte élt szentek lelkét, amikor Ábrahám már nyugalomban 

volt ott. És egy gazdag, aki az alvilágban kinlódott, amikor meglátta Ábrahámot, 

felemelte a szemét. Ne emelhette volna fel a szemét, ha Ábrahám feljebb, ő 

pedig lentebb nem lett volna. 

És mit válaszolt neki Ábrahám, amikor az mondta: Atyám, Ábrahám! Könyörülj 

rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. 

Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. 

Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél csak vissza, hogy milyen jó dolgod volt 

életedben, Lázárnak meg hogy kijutott a rosszból. Most tehát neki itt 

vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem. Ráadásul 

köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy akik innét át akarnának menni 

hozzátok, ne tudjanak, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.
1
 

Tehát e két alvilág között – az egyikben az igazak lelkei nyugodtak, a másikban 

a gonoszok lelkét gyötörték – ez az imádkozó, már itt Krisztus testének 

tagjaként és Krisztus hangján imádkozva úgy látja, hogy Isten kiragadta lelkét 

az alsóbb alvilágból, mert megszabadította azoktól a bűnöktől, amelyekért az 

alsó alvilág kínjai közé kellett volna jutnia. 

 

Mint amikor az orvos, ha látja, hogy valamilyen tevékenységed miatt meg fogsz 

betegedni, és mondja: Kíméld magad, így viselkedj, pihenjél, ilyen ételeket 

egyél, mert ha nem, megbetegszel; te pedig, ha hallgatsz rá és egészséges 

maradsz, helyesen mondod az orvosnak: „Megszabadítottál a betegségtől!” – 

nem attól, amiben voltál, hanem amibe estél volna. 

Vagy valakinek peres ügye van és börtönbe kellett volna mennie, de jön valaki 

és megvédi; hálálkodva mit mond? „Kiragadtad lelkemet a börtönből!” 

Vagy egy adóst akasztani készültek, de jön valaki, kifizeti adósságát, azt 

mondják, hogy megmenekült az akasztástól. 

Nem kerültek a mondott bajokba, de mivel olyan állapotban voltak, hogy ha 

valaki segítségükre nem siet, bajba kerültek volna, joggal mondják, hogy 

megszabadultak, mert szabadítóik nem engedték, hogy bajba kerüljenek. 
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Tehát testvérek, akár így, akár úgy, Isten Igéjének kutatójaként ne tartsatok 

vakmerő tanítónak. És kiragadtad lelkemet az alsó alvilágból. 

 

Krisztus testét a gonoszok gyötrik 

19. [14. v.] Isten, a törvényeidet mellőzők fölkeltek ellenem. – Kiket nevez a 

törvényt mellőzőknek? Nem a pogányokat, akik nem kapták meg a törvény. Mert 

senki nem mellőzi azt, amit nem kapott meg; az Apostol határozottan mondja: 

Ahol ugyanis nincs Törvény, ott nincs törvényszegés.
1
 A törvény mellőzőit 

nevezi a törvény megszegőinek. 

 

Tehát kiket értsünk rajtuk, testvérek? Ha magától az Úrtól halljuk ezt a szót, 

akkor a törvény mellőzői a zsidók voltak. 

Isten, a törvényeidet mellőzők fölkeltek ellenem, nem tartották meg a törvényt és 

Krisztust vádolták, mintha mellőzte volna a törvényt. 

A törvényeidet mellőzők fölkeltek ellenem. És az Úr elszenvedte mindazt, amit 

ismerünk. 

Gondolod, hogy a teste most semmi ilyesmit nem szenved? Hogyan lehetséges 

ez? Ha a családfőt Beelzebubnak nevezték, mennyivel inkább a házanépét? Nem 

nagyobb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál.
2
 A test is szenved a 

törvényt mellőzők miatt, és azok fölkelnek Krisztus teste ellen. 

Kik a Törvényt mellőzők? Vajon talán a zsidók mernek fölkelni Krisztus ellen? 

– Nem; bennünket sem nagyon háborgatnak, mert még nem hittek, még nem 

ismerték meg az üdvösséget. Hanem Krisztus teste ellen a rossz keresztények 

kelnek föl, akiktől naponta szenved háborgatást Krisztus teste. 

A szakadások mind, az eretnekségek, mind akik az Egyházon belül bűnösen 

élnek és erkölcstelenségüket ráfogják a jókra és vádolják őket, és gonosz 

beszédeikkel megrontják a jó erkölcsöket;
3
 ezek a törvényt mellőzők keltek föl 

ellenem. 

Mondja csak ezt minden jámbor lélek, mondja minden keresztény lélek. Aki 

ettől nem szenved, ne mondja. Ha azonban keresztény lélek, tudja, hogy 

rosszaktól szenved; ha fölismeri magában a szenvedését, ismerje föl itt a 

hangját; ha pedig a szenvedésen kívül van, akkor legyen a hangon kívül is. Hogy 

a szenvedésen ne legyen kívül, járjon a keskeny úton,
4
 és kezdjen jámboran élni 
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Krisztusban és szükségszerűen szenvedni fogja ezt a üldözést is. Mert mindazok 

– mondja az Apostol –, akik jámboran akarnak élni, üldözést fognak szenvedni.
1
 

Isten, a törvényeidet mellőzők fölkeltek ellenem, és a hatalmaskodók 

zsinagógája kereste a lelkemet. – A hatalmaskodók zsinagógája a gőgösök 

gyülekezete. 

A hatalmaskodók zsinagógája fölkelt a fő ellen, azaz a mi Urunk Jézus Krisztus 

ellen, és kiabálták és egy szájjal mondták: Feszítsd meg, feszítsd meg őt!
2
 Róluk 

mondja: Emberek fiai, a fogaik fegyverek és nyilak, és a nyelvük éles kard.
3
 Nem 

ütötték meg, de kiabáltak; a kiabálásukkal sebezték meg, a kiabálásukkal 

feszítették keresztre. 

A kiabálók kívánsága teljesült, amikor az Urat megfeszítették: És a 

hatalmaskodók zsinagógája kereste a lelkemet, és nem állítottak téged a szemük 

elé. 

Hogyan nem állították a szemük elé? Úgy, hogy nem értették meg Istent. 

Legalább az emberen könyörültek volna, azon, amit láttak, amihez odajárultak. 

Képzeld azt, hogy nem volt Isten, ember volt, ezért meg kellett ölni? Könyörülj 

az emberen és ismerd föl Istent. 

 

A kereszten függő Krisztus imádságáról 

20. [15. v.] És te, Uram, könyörülő és irgalmas vagy, türelmes, és nagy 

irgalmasságú és igazmondó. 

De miért türelmes, és nagy irgalmasságú és igazmondó? – Azért, mert a 

kereszten függve így szólt: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit 

cselekszenek.
4
 

Kit kér? Kikért kér? Ki kér? Hol kér? 

Az Atyát kéri a Fiú, a gonoszokért kér a megfeszített, a sértegetések közepette, 

nem szavakért, hanem a kivégzésért a kereszten függve; mintha azért volnának 

kitárva a karjai, hogy így imádkozzék értük, hogy mint tömjénfüst jusson az 

Atya elé imádsága és karjainak kitárása esti áldozat legyen.
5
 Türelmes, és nagy 

irgalmasságú és igazmondó. 
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A gonoszok és tisztátalan szívűek nem fogják látni Istent 

21. [16. v.] Ha tehát igazmondó vagy, tekints rám és könyörülj rajtam; adj 

hatalmat a te szolgádnak. Mivel igazmondó vagy, adj hatalmat a te szolgádnak. 

Elmúlik a türelem ideje és eljön az ítélet ideje. 

Hogyan adj hatalmat a te szolgádnak? – Úgy, hogy az Atya nem ítél el senkit, 

hanem minden ítéletet átadott a Fiúnak.
1
 Ő, aki feltámadott, a földre is ő jön el 

ítélni; rettenetesnek fogják látni azt, akit megvethetőnek láttak. Bizonyítani 

fogja hatalmát ő, aki bizonyította a türelmét; a kereszten türelmes volt, az 

ítéletben hatalmas lesz. Mert emberként úgy fog megjelenni, mint ítélő, de 

dicsőségben, mert ahogyan láttátok őt elmenni – mondták az angyalok –, úgy 

jön el majd ismét.
2
 

Ebben az alakban jön ítélni, ezért fogják látni a gonoszok is, mert Isten alakját 

nem látták. Boldogok a tisztaszívűek, mert ők látni fogják Istent.
3
 Emberi 

alakban megjelenve fogja mondani: Távozzatok az örök tűzre!, hogy 

beteljesedjék, amit Izaiás mondott: Elvitetik a gonosz, hogy ne lássa az Úr 

dicsőségét.
4
 Elvitetik, hogy ne lássa Isten alakját. 

Tehát az ember alakját fogják látni. Ő amikor isteni alakban egyenlő lesz 

Istennel
5
 a gonoszok nem fogják látni. Kezdetben volt az Ige és az Ige Istennél 

volt és Isten volt az Ige,
6
 a gonoszok ezt nem fogják látni. Ha ugyanis Isten az 

Ige, és boldogok a tisztaszívűek, mert ők látni fogják Istent, a gonoszok pedig 

tisztátalan szívűek, kétségtelen, hogy nem fogják látni Istent. 

És mit jelent az, hogy Látni fogják azt, akit átszegeztek,
7
 ha nem azt, hogy látni 

fogják az emberi alakot, hogy elítélje őket; az isteni alakot nem fogják látni, azt 

csak azok látják, akik a jobb oldalon lesznek. Mert azoknak, akik a jobb oldalon 

lesznek, ezt fogja mondani: Jertek, Atyám áldottai és vegyétek az országot, mely 

nektek készíttetett a világ kezdetétől. A bal oldalon álló gonoszoknak pedig mit 

mond? Távozzatok az örök tűzre, melyet Atyám az ördögnek és angyalainak 

készített. 

Az ítélethozatal pedig hogyan végződik? A gonoszok elmennek az örök tűzre, az 

igazak pedig az örök életre.
8
 És az emberi alak látásból átmennek az isteni alak 

látására. Mert – mondja – az örök élet az, hogy megismerjenek téged, egy, igaz 
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Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust;
1
 értsd rajta: és őt, az egy, igaz Istent, mert 

az Atya és a Fiú egy, igaz Isten; hogy ez legyen az értelme: Téged és akit 

küldtél, Jézus Krisztust egy, igaz Istennek ismerjenek meg. 

Azok ugyanis nem az Atya látására mennek, és nem fogják látni a Fiút sem. Ha 

a Fiú nem volna benne Atyja látásban, a Fiú nem mondta volna tanítványainak, 

hogy a Fiú az Atyában, az Atya pedig a Fiúban van. Mondták neki a tanít-

ványok: Mutasd meg nekünk az Atyát és elég nekünk. Mondta nekik: Annyi ideje 

veletek vagyok és nem ismertetek meg engem? Fülöp, aki engem látott, látta az 

Atyát. 

Láthatjátok, hogy az Atya látásban a Fiú látása is, és a Fiú látásában az Atya 

látása is bennefoglaltik. Ezért hozzátette: Nem tudjátok, hogy én az Atyában 

vagyok és az Atya bennem van?
2
 Azaz, ha engem láttok, látjátok az Atyát, és ha 

az Atyát látjátok, látjátok a Fiút is. Az Atya és a Fiú látása nem választható szét; 

mert ahol nem válik szét a természet és a szubsztancia, ott a látást sem lehet 

szétválasztani. 

Mert mint tudjátok, fel kell készíteni a szívet az Atya és a Fiú és a Szentlélek 

istenségének látására, amelyet nem látunk, de hisszük, és mert hiszünk, 

megtisztítjuk a szívet, amellyel látni lehet. Maga az Úr egy másik helyen 

mondja: Aki ismeri az én parancsaimat és megtartja azokat, ő az, aki szeret 

engem; aki pedig szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, én is szeretni fogom 

őt és kinyilatkoztatom magamat neki.
3
 

Vajon nem látták őt, akikkel beszélt? – Látták is, meg nem is. Valamit láttak, 

valamit hittek; látták az embert, hitték az Istent. Az ítéletkor azonban a 

gonoszokkal együtt fogják látni ugyanazt az embert, a mi Urunk Jézus Krisztust; 

az ítélet után látni fogják Istent, a gonoszok viszont nem. Adj hatalmat a te 

szolgádnak. 

 

Mária Krisztus anyja, az Egyház a keresztények anyja 

22. És üdvözítsd a te szolgálódnak fiát. – Az Úr egy szolgálóleány fia. Miféle 

szolgálóé? Azé, aki, amikor jelentették neki a születést, így válaszolt: Íme az 

Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.
4
 

Üdvözítette szolgálóleányának Fiát és a saját Fiát; a saját Fiát Isten alakjában, 

szolgálóleányának Fiát a szolga alakjában. 

Isten szolgálóleányától született tehát az Úr a szolga alakjában és mondta: 

Üdvözítsd a te szolgálódnak fiát. És megszabadult a haláltól, amint tudjátok, 
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mert feltámadt a test, amely meghalt. De hogy lássátok, hogy Isten, és az Atya 

nem úgy támasztotta fel, mintha nem magától támadt volna fel, hiszen ő maga is 

feltámasztotta a tulajdon testét, hallod az evangéliumban: Rontsátok le ezt a 

templomot és én harmadnapra felépítem azt; és nehogy valami másra 

gondoljunk, az evangélista folytatva mondja: Ezt pedig saját testének 

templomáról mondta.
1
 Tehát üdvözült a szolgálóleány Fia. 

De mondja csak minden Krisztus testében élő keresztény is: Üdvözítsd a te 

szolgálódnak fiát. Azt talán nem lehet mondani, hogy adj hatalmat a te 

szolgádnak, mert a Fiú kapta meg a hatalmat. De miért ne mondja ezt is? Nemde 

a szolgáknak mondta: Tizenkét trónon fogtok ülni és ítélni fogtok Izrael tizenkét 

törzse fölött?
2
 És a szolgák mondják: Nem tudjátok, hogy angyalok fölött is 

ítélni fogunk?
3
 Tehát a szentek mindegyike is hatalmat kap, és mindegyik szent 

az Úr szolgálóleányának fia. 

De mi van akkor, ha pogány anyától született és úgy lett keresztény? A pogány 

anya fia hogyan lehet az Ő szolgálóleányának a fia? – Úgy, hogy a pogány nő 

fia testileg, de az Egyház fia lelkileg. És üdvözítsd a te szolgálódnak fiát. 

 

Ne legyen késő a bánatod 

23. [17. v.] Add jelét rajtam a Te jóságodnak. – Mi más jelet, ha nem a 

feltámadás jelét? 

Az Úr mondja: Ez a romlott és elkeserítő nemzedék jelet kér, és nem adatik neki 

más jel, mint Jónás prófétáé: Amint ugyanis Jónás három nap és három éjjel 

volt a cethal gyomrában, úgy lesz az Emberfia a föld szívében.
4
 

Mivel tehát a Főnkkel már megtörtént a jóság jele, mondja csak mindegyikünk 

is: Add jelét rajtam a Te jóságodnak, mert a végső harsonaszókor, az Úr 

eljövetelkor a halottak feltámadnak romlatlanul, mi pedig elváltozunk.
5
 Ez lesz a 

jóság jele. 

Add jelét rajtam a Te jóságodnak, hogy lássák, akik gyűlölnek engem és 

szégyenüljenek meg. – Az ítéletkor veszedelmesen fognak megszégyenülni azok, 

akik nem akarnak üdvösen megszégyenülni most. 

Tehát most szégyenüljenek meg: vádolják rossz utaikat és jó utakon járjanak; 

mert egyikünk sem él megszégyenülés nélkül, ha először megszégyenülten újjá 

nem éled. Juttassa el őket most Isten az üdvös megszégyenülésre, ha nem 

utasítják el a vallomástétel gyógyszerét; ha pedig most nem akarnak 
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megszégyenülni, akkor fognak megszégyenülni, amikor szembesítik őket 

gonoszságaikkal.
1
 

Mikor fognak megszégyenülni? – Akkor, amikor ezt fogják mondani: Ezek 

voltak azok, akiket valamikor kinevettünk, és szidalmazva példálóztunk velük. Mi 

esztelenek, az életüket esztelenségnek véltük; hogyan számláltattak Isten fiai 

közé? Mit használt nekünk a gőg?
2
 

Akkor ezt fogják mondani; most mondják, és üdvösen mondják. Térjen meg 

mindegyikük alázatosan Istenhez, és most mondja: Mit használt nekem a gőg?, 

és hallja az Apostoltól: Mi dicsőségetek volt abban, ami miatt most 

szégyenkeztek?
3
 

Látjátok, hogy most, a bűnbánat helyén üdvös a megszégyenülés; akkor azonban 

késő, haszontalan, gyümölcstelen lesz. 

Mit hozott nekünk a kérkedő gazdagság? Mindezek átmentek, mint az árnyék.
4
 – 

De hogy van ez? Amikor itt éltél nem láttad, hogy mindezek átmentek, mint az 

árnyék? Ha megláttad volna, akkor elhagytad volna az árnyékot és fényben 

lennél, és nem későn mondanád, hogy átmentek, mint az árnyék, amikor az 

árnyékból átmégy a sötétségbe. Add jelét rajtam a Te jóságodnak, hogy lássák, 

akik gyűlölnek engem és szégyenüljenek meg. 

 

Az idővel elmúlik a sóhajtozásunk, és helyébe lép a vég nélküli boldogság 

24. Mert te, Uram, megsegítettél és megvigasztaltál engem. – Meghallgattál a 

küzdelemben és megvigasztaltál a szomorúságban. Vigasztalást mindenki csak 

akkor keres, amikor bajban van. Nem akartok vigasztalást kapni? Mondjátok, 

hogy boldogok vagytok. És halljátok: Én népem (már válaszoltok is, és hallom 

az Írást ismerők felmordulását. Isten, aki beleírta ezt a szívetekbe, erősítse meg a 

tetteitekben. Lássátok csak, testvérek, akik azt mondják nektek: „Boldogok 

vagytok!”, félrevezetnek titeket): Én népem, akik boldognak mondanak titeket, 

megtévesztenek, és összekuszálják lépteid ösvényeit.
5
 

Így mondja Jakab apostol levele is: Ismerjétek el nyomorúságtokat, bánkódjatok 

és sírjatok. Nevetés helyett gyászoljatok, örömötök változzék szomorúsággá.
6
 

Lássátok, amit hallottatok; mikor fogják ezt mondani nekünk a biztonság 

országában? Ez a világ a botrányoké, a kísértéseké, minden rosszé, azért, hogy 

itt sóhajtozzunk, ott pedig örvendhessünk; itt háborgatásokat szenvedünk, ott 
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vigasztalódni fogunk, és mondjuk: Mert kiragadta a lelkemet a halálból, 

szemeimet a könnyhullatásból, lábaimat az elbukásból. Az Úr színe előtt fogok 

járni, az élők tartományában.
1
 

Ez a világ a halottaké. De elmúlik a holtak világa és jön az élők országa. A 

halottak országában vesződség van, háborgatás, kísértés, sóhajtozás, jajgatás; 

tévesen boldogok vannak itt, akik valójában boldogtalanok, mert hamis itt a 

boldogság és valódi a nyomorúság. Aki pedig felismeri, hogy valódi 

nyomorúságban van, valódi boldogságban is lesz; és mivel most nyomorult 

vagy, halljad, mit mond az Úr: Boldogok szomorkodók!
2
 A nyomorúsághoz 

legközelebb a szomorúság van, tőle legtávolabbi és vele ellentétes a boldogság; 

Te pedig szomorkodóknak és boldogoknak mondod őket! 

Értsétek – mondja – amit mondok: boldognak mondom a szomorkodókat, de 

hogyan boldogok? – A reményben. Hogyan szomorkodnak: a jelen valóságban. 

Mert szomorkodnak ebben a halálban, ezekben a háborgatásokban, zarándok 

voltukban, és mivel felismerik, hogy ebben a nyomorúságban vannak és 

sóhajtoznak, boldogok. 

Akkor miért szomorkodnak? – Szomorú volt a boldog Ciprián is a 

szenvedésben, most megkoronázva vigasztalódik. De most vigasztalódva még 

mindig szomorkodik. A mi Urunk Jézus Krisztus ugyanis még közbenjár 

értünk,
3
 és az összes mártírok is, akik vele vannak, közbenjárnak értünk. Nem 

szűnik meg a közbenjárásuk mindaddig, amíg meg nem szűnnek a mi 

sóhajtozásaink; amikor azonban vége lesz a mi sóhajtozásainknak, egy hangon, 

egy népben, egy hazában fogunk vigasztalódni, hangunk az ezerszer ezer 

zsoltározó angyal hangjához, az égi hatalmasságok kórusához fog kapcsolódni 

az élők egyetlen városában. 

Ki fog ott sóhajtozni? Ki fog ott jajgatni? Ki fog ott fáradozni? Ki fog 

nélkülözni? Ki fog ott meghalni? Ki gyakorol ott irgalmasságot? Ki tör meg 

kenyeret éhezőnek ott, ahol valamennyien az igazságosság kenyerével laknak 

jól? Ott senki nem mondja neked: fogadj be mint jövevényt, mert senki nem fog 

vándorolni ott, valamennyien a saját hazájukban fognak élni. 

Senki nem fog kérni, hogy békítsd össze veszekedő barátaidat, mert örök 

békességben fogják élvezni Isten arcát. 

Ott senki nem mondja majd neked, hogy látogass beteget, mert ott állandó lesz 

az egészség és a halhatatlanság. 
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Senki nem mondja majd neked, hogy temess halottakat, mert valamennyien az 

örök életben lesznek. Vége lesz az irgalmasság cselekedeteinek, mert nem lesz 

nyomorúság. 

Akkor mit fogunk ott csinálni? Talán aludni fogunk? – Ha most küszködünk 

magunkkal, bár az álom házaként hordozzuk ezt a testet és a mécsesek fényénél 

virrasztunk, és ez az ünnep kedvet ad nekünk a virrasztáshoz, az a nap milyen 

virrasztást fog nekünk hozni? Tehát virrasztani fogunk, nem aludni. 

És mit fogunk csinálni? – Az irgalmasság cselekedetei nem léteznek többé, mert 

semmiféle nyomorúság nem lesz ott. Esetleg a létfenntartáshoz szükséges 

tevékenységek lesznek, mint amilyenek itt a vetés, aratás, főzés, őrlés, szövés? – 

Ezek egyike sem lesz, mert nem lesznek szükségleteink. Tehát nem lesznek az 

irgalmasság cselekedetei, mert elmúlik a nyomorúság; ahol nem lesz sem 

szükséglet, sem nyomorúság, nem lesznek a létfenntartás és az irgalmasság 

cselekedetei sem. 

Akkor mi lesz ott? Mi lesz a dolgunk? Mi lesz a teendőnk? Vagy semmi 

dolgunk nem lesz, mert nyugalomban leszünk? Tehát csak ülni fogunk, 

tétlenkedünk és nem csinálunk semmit? Ha kihűl a szeretetünk, megfagy a 

tevékenységünk is. 

Tehát Isten arcának látásban megnyugodott szerelmünk, akire most vágyunk, aki 

után sóhajtozunk, mennyire lángra fog lobbantani, ha megérkezünk Hozzá! Aki 

után annyira sóhajtozunk amikor még nem látjuk, mennyire meg fog világítani, 

ha megérkezünk Hozzá! Mennyire át fog alakítani minket! Mivé fog tenni 

bennünket? 

Tehát mit fogunk csinálni? – Mondja meg nekünk a zsoltár: Boldogok akik a te 

házadban laknak. 

Miért boldogok? – Azért, mert örökkön örökké dicsérnek Téged.
1
 

Ez lesz a dolgunk: Isten dicsérete. Szeretsz és dicsérsz. Abbahagyod a dicsé-

retet, ha megszűnik a szereteted. De nem fogod abbahagyni a szeretést, mert akit 

látni fogsz olyan, hogy soha nem nem tudod megúnni: jól is lakat, meg nem is. 

Csoda dolog amit mondok: ha azt mondanám, hogy jóllakat, félek, hogy 

jóllakottan el akarnál menni, ahogyan egy ebédről vagy vacsoráról. Tehát mit 

mondok? Azt, hogy nem lakat jól? Ismét csak félek, nehogy amikor azt 

mondom: Nem lakat jól, méltatlankodni kezdj, és mintha csak éhesebb lennél, 

valami űr támadna benned, amit be kellene tölteni. 

Mi mást mondhatok, mint azt, amit csak mondani lehet, elgondolni alig lehet? 

Jól is lakat, meg nem is, mert az Írásban mindkettőt megtalálom. 
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Mert amikor ezt mondja: Boldogok az éhezők, mert őket jól fogják lakatni,
1
 a 

Bölcsesség ezt is mondja: Akik téged esznek, még megéheznek rád, és akik téged 

isznak, még szomjaznak utánad.
2
 

Ráadásul nem azt mondta, hogy ismét, hanem azt, hogy még; mert ha ismét 

megszomjazik, akkor csillapítván a szomját eltávozik, megemésztette és 

visszatér inni. 

Az akik téged esznek még éheznek rád, azt jelenti, hogy miközben esznek, 

éhesek, és akik téged így isznak, miközben isznak, szomjaznak. 

Mit jelent az, hogy ivás közben szomjazni? – Azt jelenti, hogy soha meg nem 

únni. 

Ha tehát akkor kimondhatatlan és örökkévaló lesz az édesség, most mi egyebet 

vár tőlünk, testvérek, mint nem színlelt hitet, erős reményt, tiszta szeretetet, és 

azt, hogy az ember azon az úton járjon, amelyet az Úr adott, viselje el a kísér-

téseket és fogadja el a vigasztalásokat. 
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NYOLCVANHATODIK ZSOLTÁR (87.) 

Elmondta Karthagóban 412. szeptember 14-én, 

Szent Ciprián ünnepén 

58 éves, 21 éves pap, 17 éves püspök 

 

 

1Koré fiaié. Zsoltár. Ének. 

Alapjai a szent hegyeken; 

2szereti az Úr Sionnak kapuit, 

jobban Jákobnak minden hajlékánál. 

3Dicsőséges dolgokat mondtak felőled, Istennek városa! 

4Megemlékezem Ráhábról és Babilonról  

az engem ismerők között; 

mert az idegenek, Tirusz is meg az etiópok népe,  

ezek itt születtek. 

5Anyám, Sion, mondja majd az ember; 

és emberré lett benne, 

és maga a Fölséges alapozta meg őt. 

6Az Úr fogja hirdetni a népek és fejedelmek Írásában. 

azokéban, akik itt lettek fejedelmekké. 

7Mindenki mintegy örvendezéssel lakik benned. 

 

 

 

 

Az örök haza polgárai vagyunk 

1. Az imént énekelt zsoltár a szavak számát tekintve kicsi és rövid, de a 

mondatok súlyát tekintve nagy. Az egészet olvastuk ugyanis, és látjátok, milyen 

rövid idő alatt a végére értünk. Amennyire az Úr arra méltat, hogy 

Szeretetremél- tóságtoknak magyarázzuk, boldogságos atyánk (a karthagói 

püspök) javaslatára tesszük. A váratlan feladat nehezemre esne, ha a javaslatot 

tévő állandó imádsága nem könnyítene rajtam. Figyeljen tehát 

Szeretetreméltóságtok. 

Ebben a zsoltárban egy bizonyos városról énekelnek és arra hívják fel a 

figyelmünket, hogy a polgárai vagyunk, amennyiben keresztények vagyunk, és 

amelytől távol vándorlunk, ameddig halandók vagyunk; amely felé tartunk, és 

mivel az odavezető utat – mert tövis és bozót nőtte be – nem találtuk, a város 

királya önmagát tette úttá, hogy eljuthassunk ebbe a városba. 

Tehát Krisztusban járva és még vándorolva mindaddig, amíg meg nem 

érkezünk, és arra a kimondhatatlan nyugalomra vágyakozva, amely abban a 

városban lakik, melyre vonatkozóan olyan ígéretet kaptunk, hogy szem nem 
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látta, fül nem hallotta, emberi szívbe föl nem hatolt,
1
 útközben tehát úgy 

énekeljünk, hogy vágyakozzunk. Aki ugyanis vágyakozik, még ha néma is a 

nyelve, a szívével énekel; aki pedig nem vágyakozik, bármilyen kiáltással bántja 

az emberek fülét, Isten számára néma. 

Nézzétek, hogy lángoltak ennek a városnak a szerelmesei, azok, akik ezeket 

elmondták, akik felhívják rá a figyelmünket, micsoda érzelmekkel énekelték 

ezeket. Ezt az érzést a város iránti szerelem gerjesztette bennük, a város iránti 

szerelmet azonban a Istent Lelke árasztotta beléjük, mert – mondja – Isten 

szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki nekünk adatott.
2
 Ettől a 

Lélektől lobogva halljuk, miket mondanak erről a városról. 

 

Az Egyház alapja és szegletköve Krisztus 

2. [1–2. v.] Alapjai a szent hegyeken. – Még semmit nem mondott róla a zsoltár, 

máris ezzel kezdi és mondja: Alapjai a szent hegyeken. 

Minek az alapjai? – Semmi kétség, hogy az alapok, főként a hegyeken, 

valamilyen város alapjai. Tehát ez a polgár, telve Szentlélekkel, és e város iránt 

nagy szerelemet és vágyakozást hordozva magában, mintha nagyon sokat 

elmélkedett volna róla, így tör ki: Alapjai a szent hegyeken, mintha már előzőleg 

mondott volna róla valamit. 

De hogyan ne mondott volna róla semmit az, aki a szívében soha nem hallgatott 

róla? Hogyan beszélhet annak alapjáról, amiről még nem mondott semmit? De, 

mint mondtam, a csendben Istenhez kiáltva sok mindent hordozott magában 

erről a városról, és most kifakad belőle az emberi fülek számára is hallhatóan: 

Alapjai a szent hegyeken. És mintha az őt hallgató emberek kérdeznék: Minek 

az alapjai?, mondja: Szereti az Úr Sionnak kapuit. 

Íme, minek az alapjai vannak a szent hegyen: Sion városáé, amelynek kapuit 

szereti az Úr, ahogy a folytatásban mondja: jobban Jákobnak minden 

hajlékánál. 

De mit jelent az, hogy Alapjai a szent hegyeken? Melyek ezek a szent hegyek, 

amelyekre alapozva van ez a város? 

Egy másik polgár, Pál Apostol világosan megmondja. Odavaló polgár a Próféta, 

odavaló polgár az Apostol, és ők azért beszélnek, hogy a többi polgárokat is 

buzdítsák. De ezek, tudniillik a Próféta és az Apostol, hogyan polgárok? Talán 

úgy, hogy ők a hegyek is, amelyeken vannak ennek a városnak az alapjai, 

amelynek kapuit szereti az Úr. 

                                         
11Kor 2,9. 
2Róm 5,5. 
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Mondja meg ezt nekünk nyíltan egy másik polgár, nehogy úgy tünjék, hogy csak 

mi gyanakszunk erre. A nemzetekhez szólva és sürgetve őket, hogy térjenek 

vissza és épüljenek szent épületté mondja: Az apostolok és próféták alapjára 

épített épület vagytok.
1
 És mivel sem az apostolok, sem a próféták, akik az 

alapjai ennek a városnak, nem állnak meg önmagukban, így folytatja: Miközben 

a legfőbb szegletkő Jézus Krisztus. 

Tehát nehogy a nemzetek azt gondolják, hogy ők nem tartoznak Sionhoz – Sion 

ugyanis egy földi város volt, csak mintegy árnyékképe annak a Sionnak, 

amelyről itt van szó, annak a mennyei Jeruzsálemnek, amelyről az Apostol ezt 

mondja: Amely mindannyiunk anyja;
2
 – tehát nehogy azt mondják, hogy ők nem 

tartoznak Sionhoz, mert nem a zsidók népéből valók, ezt mondta nekik: Ezért 

már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten 

családjának tagjai. Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok. Egy 

hatalmas város épületét látod. De mire támaszkodik az egész, min nyugszik úgy, 

hogy soha nem dől össze? A szegletkő maga Krisztus Jézus – mondja.
3
 

 

Krisztus az alapok alapja 

3. Mondhatja valaki: ha a szegletkő Jézus Krisztus, akkor benne két fal 

kapcsolódik össze. Szegletet ugyanis csak akkor csinálnak, ha két irányból 

érkező falak találkoznak; így a két nép is, az egyik a körülmetéltségből, a másik 

a körülmetéletlenségből a krisztusi békére kapcsolódott össze az egy hitben, egy 

reményben, egy szeretetben. 

De ha a szegletkő Krisztus, úgy tűnik, hogy előbb vannak az alapok és utánuk a 

szegletkő. Mondhatja tehát valaki, hogy inkább Krisztus nyugszik a prófétákon 

és apostolokon, és nem azok őrajta, ha ők vannak az alapokban, Ő pedig a 

szegletben. 

De aki ezt mondja, gondolja meg, hogy a szeglet az alapban is van. Szeglet nem 

csak ott van, ahol látszik, hogy felmenjen a csúcsig, a szeglet ugyanis az alapban 

kezdődik. Mert mint tudjátok, Krisztus az alap, az első és az legnagyobb: a 

lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem rakhat.
4
 

Akkor tehát hogyan alapok a próféták és az apostolok, és hogyan alap Krisztus, 

akin kívül senki mást nem rakhat le? Hogyan képzelhetnénk másként, mint 

ahogyan nyíltan a szentek szentjének nevezik, úgy nevezik képszerűen az alapok 

alapjának. 

                                         
1Ef 2,20. 
2Gal 4,26. 
3Ef 2,19–20. 
41Kor 3,11. 
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Ha tehát a szentségekre (sacramenta) gondolsz, akkor Krisztus a szentek szentje; 

ha az alárendelt nyájra gondolsz, akkor Krisztus a pásztorok pásztora; ha az 

épületre gondolsz, akkor Krisztus az alapok alapja. 

A mi épületeinkben ugyanaz a kő nem lehet a mélyben és a csúcson; ha a 

mélyben van, odafönn nem lehet, ha odafönn van, nem lehet odalenn. A testek 

szinte mind meg vannak szorítva, nem lehetnek mindenütt és mindig; az 

istenséghez azonban, amely mindenütt jelenvaló, bárhonnan vehető hasonlat, és 

a hasonlatokban minden lehetséges, mert egyikük sem sajátja az istenségnek. 

Vajon Krisztus olyan ajtó-e, amilyeneket az ács készít? – Ugye nem, és mégis 

ezt mondta: Én vagyok az ajtó. Vagy úgy pásztor-e, ahogyan a juhok előtt járó 

pásztorokat látjuk? És ezt mondta: Én vagyok a pásztor. És egy helyen 

mindkettőt mondta. Az evangéliumban azt mondta, hogy a pásztor az ajtón 

keresztül megy be, és itt mondta: Én vagyok a jó pásztor, és ugyanitt mondta: 

Én vagyok az ajtó.
1
 

A pásztor az ajtón keresztül megy be; és ki a pásztor, aki bemegy az ajtón? – Én 

vagyok a jó pásztor. És mi az ajtó, amelyen át bemégy te, a jó pásztor? – Én 

vagyok az ajtó. 

Hogyan lehetsz mindez? – Úgy, hogy általam van minden. 

Például, amikor Pál megy be az ajtón keresztül, nemde Krisztus megy be az 

ajtón? – Miért? Nem azért, mert Pál Krisztus, hanem mivel Pálban Krisztus és 

Krisztus által Pál megy be. Ő maga mondta: Vajon meg akarjátok tapasztalni, 

hogy Krisztus beszél bennem?
2
 

Amikor az ő szentjei és hívei mennek át az ajtón, nemde Krisztus megy át az 

ajtón? – Mivel bizonyítjuk ezt? Azzal, hogy az ő szentjeit üldözte Saul, aki még 

nem volt Pál, amikor így kiáltott rá az égből: Saul, Saul, miért üldözöl engem?
3
 

Tehát az alap és a szegletkő Ő, a mélyből támadó, ha ugyan a mélyből. Mert 

ennek az alapnak az eredete megtartja a magasságot, és ahogy a testi építőmester 

alapja a mélységben van, úgy a lelki építőmester alapja a magasban van. Ha a 

földre építenénk, a mélybe kellene letennünk az alapot; mivel azonban az épület 

égi, az égbe ment előttünk az alapunk. 

Tehát ő az alapkő, az apostolok a hegyek. A nagy próféták, akik hordozzák a 

város épületét, valahogy elevenné teszik az épületet. Ez az épület kiált most a 

szívetekből; ezen dolgozik Isten alkotó keze a mi nyelvünk által is, hogy az ő 

                                         
1Jn 10,9.11. 
22Kor 13,3. 
3ApCsel 9,4. 
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épülete számára kockává váljatok. Nem véletlen ugyanis, hogy Noé bárkája is 

szögletes gerendákból épült,
1
 amely mégiscsak az Egyház előképe volt. 

Mert milyenek a kockák? Figyeljétek meg a kockaköveket, ilyennek kell lennie 

a keresztény embernek. A keresztény ember semmiféle kísértésben nem esik el, 

emelgetik, szinte forgatják, nem esik el, mert a kockakövet bármerre forgatod, 

megáll. 

Úgy látták, hogy a mártírok elestek amikor verték őket; de mit mond az egyik 

ének? Ha elesik is az igaz, meg nem háborodik, mert az Úr erősíti meg a kezét.
2
 

Ha tehát szögletesek lesztek, készen minden kísértésre, bármilyen hatás ér, nem 

forgat fel benneteket. Bármi történik, állva talál téged. 

A jámbor érzéssel, az őszinte vallásossággal, hittel, reménnyel, szeretettel 

beépülsz ebbe az épületbe; és maga a beépülés járást jelent. A mi (földi) 

városainkban mások az építőmesterek, mások az épületekben lakó polgárok; ezt 

a várost a polgárai építik, a kövek a polgárok, mert a kövei élők. Ti is – mondja 

– mint élő kövek épüljetek lelki házzá.
3
 Ezt nekünk mondja. Tehát folytassuk 

mondandónkat erről a városról. 

 

Az apostolok az Egyház alapja és kapui.  

A tizenkettes szám misztériuma. 

4. Alapjai a szent hegyeken; szereti az Úr Sionnak kapuit. – Az eddigieket azért 

mondtam, hogy ne gondoljátok, hogy mások az alapok és mások a kapuk. 

Miért alapok az apostolok és a próféták? – Azért, mert az ő tekintélyük hordozza 

a mi gyöngeségünket. 

Miért kapuk? – Azért mert rajtuk keresztül megyünk be Isten országába; mert 

prédikálnak nekünk. És amikor rajtuk keresztül megyünk be, Krisztuson 

keresztül megyünk be, mert ő az ajtó.
4
 

És tizenkettőnek mondják Jeruzsálem kapuit,
5
 és Krisztus egy kapu is meg 

tizenkettő is, mert a tizenkét kapuban Krisztus van, és ezért tizenkettő az 

apostolok száma. 

Nagy ennek a tizenkettes számnak a misztériuma. Mert azt mondja: Tizenkét 

trónon fogtok ülni és ítélni fogtok Izrael tizenkét törzse fölött.
6
 

                                         
1Vö. Ter 6,14. (LXX) 
2Zsolt 36,24. 
31Pét 2,5. 
4Jn 10,9. 
5Vö. Jel 21,12. 
6Mt 19,28. 
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De ha tizenkettő a trónok száma, nincs hová üljön a tizenharmadik Pál apostol, 

és nem lesz hol ítéljen, pedig azt mondta, hogy ő is ítélni fog nem csak emberek, 

hanem angyalok fölött is. 

De miféle angyalok, ha nem a pártütők fölött? Nem tudjátok – mondja –, hogy 

ítélni fogunk az angyalok fölött?
1
 A sokaság ezt felelhette neki: „Mit hencegsz 

azzal, hogy ítélni fogsz? Az Úr tizenkét trónról beszélt a tizenkét Apostolnak; 

egy kiesett, Júdás, a helyére rendelték Mátyást, tehát foglalt mind a tizenkét 

szék; először találj magadnak helyet, aztán fenyegetőzz az ítélkezéssel!”
2
 

Lássuk tehát mit akar jelenteni a tizenkét szék. Valamilyen egyetemesség 

misztériumát; mert az Egyháznak az egész földkerekségen el kellett terjednie, 

onnan hívják össze ezt az épületet Krisztus testévé; mivel mindenfelől jönnek az 

ítéletre, azért tizenkettő a trón; mint ahogy mindenfelől jönnek abba a városba, 

azért van tizenkét kapuja. 

Tehát nem csak az a Tizenkettő és Pál Apostol, hanem mindazok, akik ítéletre 

kerülnek, az egyetemesség jelzésére a tizenkét trónhoz tartoznak, mint ahogy 

mindazok, akik bemennek a városba, a tizenkét kapuhoz tartoznak. 

A világnak ugyanis négy része van: Kelet, Nyugat, Észak és Dél. Ezt a négy 

részt állandóan emlegetik az Írásokban. E négy szél felől, ahogy az Úr az 

evangéliumban mondja, a négy szél felől gyűjti össze választottait;
3
 tehát e négy 

szél felől hívja az Egyházat. Hogyan hívja? – Mindenfelől a Háromságban, mert 

csak az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében történő keresztséggel 

hívja. A négy és a három szorzata pedig tizenkettő. 

 

A Főben a szenvedések beteljesedtek,  

a testben még hátra vannak 

5. Érzéssel zörgessetek tehát ezeken a kapukon, és kiáltson bennetek Krisztus: 

Nyissátok meg nekem az igazságosság kapuit!
4
 Mert előre ment a Főben; követi 

magát a testben. 

Nézzétek, mit mond az Apostol, hogy Krisztus szenvedett benne: Hogy 

kiegészítsem – mondja –, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből a testemben.
5
 

testemben.
5
 

Hogy kiegészítsem – Mit? Ami még hiányzik. 

Miből hiányzik? – Krisztus szenvedéséből. 

És hol hiányzik? – A testemben. 

                                         
11Kor 6,3. 
2Vö. ApCsel 1,15–26. 
3Vö. Mk 13,27. 
4Zsolt 117,19. 
5Kol 1,24. 



 576 

Hiányzott-e valami a szenvedésből abban az emberben, akivé lett Isten Igéje, aki 

Szűz Máriától született? Megszenvedett mindent, amit szenvednie kellett, saját 

akaratából, nem a bűn kényszeréből; és látható, hogy mindent, mert a kereszten 

utoljára megkapta az ecetet és így szólt: Beteljesedett, és lehajtván a fejét, 

kilehelte lelkét.
1
 

Mit jelent az, hogy Beteljesedett? – Azt jelenti, hogy a szenvedés mértékéből 

már nem hiányzik semmi; minden, amit róla megjövendöltek, beteljesedett; 

mintha csak arra várt volna, hogy beteljesedjenek. 

Ki az, aki így távozhatna, ahogyan ő hagyta el a testet? De ki az, aki ezt meg 

tudta tenni? Az, aki korábban ezt mondta: Hatalmam van letenni a lelkemet és 

hatalmam van újra felvenni azt; senki nem veszi el tőlem, hanem én magam 

teszem le és ismét felveszem.
2
 Letette, amikor akarta; fölvette, amikor akarta; 

senki nem vette el tőle, senki nem csikarta ki belőle. 

Tehát beteljesedett minden szenvedés, de a Főben; hátra voltak még Krisztus 

szenvedései a testben. Ti pedig Krisztus teste és tagjai vagytok.
3
 Amikor tehát e 

tagok között volt a Apostol, mondta: Hogy kiegészítsem, ami hiányzik Krisztus 

szenvedéséből a testemben. 

Tehát oda megyünk, ahová előre ment Krisztus, és Krisztus még úton van arra 

felé, ahová előre ment; mert előre ment Krisztus a főben és követi a testben. 

És Krisztus itt még szenved; Krisztus szenvedett Saultól, amikor Saul ezt 

hallotta: Saul, Saul, miért üldözöl engem?
4
 

Ahogyan a nyelv szokta mondani, ha a lábára lépnek: „Tiporsz engem!” A 

nyelvhez senki sem ért hozzá; együttérzésből kiált, nem a sérüléstől. Krisztus 

szegény itt, Krisztus vándorol itt, Krisztus beteg itt, Krisztust zárják börtönbe itt. 

Megsértjük, ha (úgy gondoljuk) nem ő mondta: Éheztem és adtatok ennem, 

szomjaztam és megitattatok, jövevény voltam és befogadtatok, ruhátlan voltam 

és felöltöztettetek, beteg voltam és meglátogattatok. Erre ők: Mikor láttunk 

téged szenvedni és szolgáltunk neked? És ő: Amikor egynek a legkisebbek közül 

megtettétek, nekem tettétek.
5
 

Tehát épüljünk Krisztusra, az apostolok és próféták alapjára, miközben Ő a 

szegletkő;
6
 mert szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban Jákobnak minden 

hajlékánál. Mintha bizony Sion nem tartozna Jákob hajlékai közé. 

                                         
1Jn 19,30. 
2Jn 10,17–18. 
3Vö. 1Kor 12,27. 
4ApCsel 9,4. 
5Mt 25,35–40. 
6Vö. Ef 2,20. 
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De hol volt Sion, ha nem Jákob népében? Jákob ugyanis Ábrahám unokája volt, 

akitől született a zsidók népe, és azért nevezik Izraelnek, mert Jákobnak lett a 

neve, hogy Izrael.
1
 Mindezt Szentségetek jól tudja. Mivel azonban voltak 

bizonyos anyagi és képzeletbeli hajlékok, ez a zsoltár egy olyan városról beszél, 

amelyet lelkileg ért, amelynek árnyéka és előképe volt az a földi város, mondja: 

Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban Jákobnak minden hajlékánál. Azt a lelki 

várost jobban szereti minden előképénél, amelyek ábrázolták ezt a mindig 

megmaradó, mindig békés mennyei várost. 

 

A mennyei Jeruzsálem minden nemzet anyja 

6. [3–4. v.] Dicsőséges dolgokat mondtak felőled, Istennek városa! – Mintha a 

földön látná Jeruzsálemnek azt a városát. Mert nézzétek csak, milyen városról 

beszél, amelyről nagyon dicsőséges dolgokat mondtak. Mert azt a földi várost 

lerombolták; az ellenség földdel tette egyenlővé, már nem az, ami volt; 

megmutatta a képet, átvonult az árnyék. 

Miért mondja tehát: Dicsőséges dolgokat mondtak felőled, Istennek városa! 

Halljad, miért: Megemlékezem Ráhábról és Babilonról az engem ismerők között. 

Abban a városban – mondja Isten nevében – megemlékezem Ráhábról és 

megemlékezem Babilonról. Ráháb nem tartozott a zsidók népéhez; Babilon sem 

tartozott a zsidók népéhez. Mert ez következik: Mert az idegenek, Tírusz is, meg 

az etiópok népe, ezek itt születtek. 

Méltán dicsőséges dolgokat mondtak felőled, Istennek városa, ahol nem csak az 

Ábrahám testéből való zsidók népe született, hanem minden nemzet is, melyek 

közül néhányat megnevez, hogy mindet értsük rajtuk. Megemlékezem – mondja 

– Ráhábról, aki az a jerikói utcanő, aki befogadta a kémeket és más uton 

bocsátotta el őket; aki bízott az ígéretben, félte Istent; akinek azt mondták, hogy 

kössön vörös kötelet az ablakába, azaz legyen a homlokán Krisztus vérének 

jele.
2
 Ott megmenekült és a nemzetek Egyházát jelezte. 

Ezért mondta az Úr a gőgösködő farizeusoknak: Bizony, mondom nektek, a 

vámosok és az utcanők megelőznek titeket a mennyek országában.
3
 Megelőznek, 

mert erőfeszítéseket tesznek, a hitükkel ostromolnak és engedek a hitnek, senki 

nem állhatja útjukat; mivel erőfeszítéseket tesznek, magukhoz ragadják azt. Itt 

halljuk ugyanis: A mennyek országa erőszakot szenved és akik erőfeszítéseket 

tesznek, magukhoz ragadják azt.
4
 Ezt tette az a lator, aki erősebb volt a 

kereszten, mint a rablások közben.
5
 

                                         
1Vö. Ter 32,28. 
2Vö. Józs 2; 6,25. 
3Mt 21,31. 
4Mt 11,12. 
5Vö. Lk 23,40–43. 
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Megemlékezem Ráhábról és Babilonról. – Babilon városát világi értelemben 

mondja. Ahogyan a szent város Jeruzsálem, úgy a gonosz város Babilon; a 

gonoszok mind Babilonhoz tartoznak, ahogyan az összes szent Jeruzsálemhez 

tartozik. De Babilonból átkerülnek Jeruzsálembe. Hogyan, ha nem az által, ki 

megigazulttá teszi a bűnöst?
1
 

A jámborok városa Jeruzsálem, a gonoszoké Babilon. De eljött az, aki 

megigazulttá teszi a bűnöst, mert megemlékezem – mondja –, nem csak 

Ráhábról, hanem Babilonról is. 

De kikről emlékezik meg Ráhábban és Babilonban? – Az engem ismerőkről. 

Ezért mondja valahol az Írás: Áraszd ki haragodat a nemzetekre, amelyek nem 

ismertek meg téged.
2
 Ott azt mondja: Áraszd ki haragodat a nemzetekre, 

amelyek nem ismertek meg téged; és másutt: Terjeszd ki irgalmasságodat a 

téged ismerőkre.
3
 és hogy megtudjátok, hogy Ráhábban és Babilonban a 

nemzeteket jelezte, mintha mondaná: Mi az, hogy azt mondjátok: „Miért 

mondtad ezt: Megemlékezem Ráhábról és Babilonról?” – Azért mert idegenek, 

azaz Ráhábhoz és Babilonhoz tartoznak, és Tirusz. 

De meddig terjednek a nemzetek? – Egész a föld határáig. Mert kiválasztotta a 

népet, amely a föld szélén van: És az etiópok népe is, ezek itt voltak. Ha tehát itt 

van Ráháb, itt van Babilon, mert itt vannak az idegenek, itt van Tirusz, itt van az 

etiópok népe, méltán dicsőséges dolgokat mondtak felőled, Istennek városa! 

 

Krisztus úgy alapított magának várost,  

ahogyan megteremtette Anyját 

7. [5. v.] Most már figyeljétek a nagy misztériumot. Általa van itt Ráháb, általa 

van itt Babilon, de már nem Babilonként; Babilon megszűnik és Jeruzsálem 

kezd létezni. Szembefordul a leány anyjával, és annak a királynőnek a tagja lesz, 

akinek ezt mondják: Felejtsd el népedet és atyádnak házát, megkívánta a király 

szépségedet.
4
 

Mert honnan törekedett Babilon Jeruzsálem felé? Honnan érkezett meg Ráháb 

azokhoz az alapokhoz? Honnan az idegenek, honnan Tirusz, honnan az etiópok 

népe? Halljad csak, honnan: Anyám, Sion, mondja majd az ember. 

Van egy ember, aki azt mondja: Anyám, Sion, és általa jönnek ezek mind. De ki 

ez az ember? – Mondja, ha halljuk, ha felfogjuk: Anyám, Sion, mondja majd az 

ember. Úgy folytatja a zsoltár, mintha kérdeznéd, hogy ki által jöhet Ráháb, 

Babilon, az idegenek, Tirusz, az etiópok. Nézd csak ki által jönnek: Anyám, 

                                         
1Vö. Róm 4,5. 
2Zsolt 78,6. 
3Zsolt 35,11. 
4Zsolt 44,11–12. 
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Sion, mondja majd az ember; és emberré lett benne, és maga a Fölséges 

alapozta meg (a várost). 

Van-e ennél világosabb dolog, testvérek? Valóban, mert dicsőséges dolgokat 

mondtak felőled, Istennek városa. 

Íme: Anyám, Sion, mondja majd az ember. 

Miféle ember? – Az, aki emberré lett benne. Benne lett emberré, és ő maga 

alapozta meg a várost. Hogyan lett benne (emberré) és hogyan alapozta meg ő 

maga (a várost)? Azzal, hogy benne lett emberré már meg is alapozta. Így értsd, 

ha képes vagy rá. Ugyanis: Anyám, Sion, mondja majd, de az ember mondja 

majd, hogy Anyám, Sion, és emberré lett benne; de nem az ember alapozta meg, 

hanem a Magasságbeli. Úgy alapozta meg a várost, amelyben született, ahogyan 

megteremtette anyját, akitől született. 

Mit jelent ez testvérek? Micsoda ígéretek, micsoda reményünk van! Nézzétek 

csak, miattunk a Magasságbeli, aki megalapozta a várost, mondja ennek a 

városnak: Anyám, és emberré lett benne, és maga a Fölséges alapozta meg. 

 

A mennyei város fejedelmeit Isten állította 

8. [6. v.] Mintha kérdezné: Honnan tudjátok mindezt? – Ezeket énekeltük és az 

ember Krisztus énekel mindannyiunkban; miattunk ember, előttünk Isten. 

De mi az hogy előttünk? – A föld és az ég, a századok előtt! Itt tehát miattunk 

emberré lett anyjában, maga a Magasságbeli alapozta meg a várost. 

Honnan tudjuk ezeket? – Onnan, hogy az Úr fogja hirdetni a népek Írásában. 

Mert ez következik a zsoltárban: Anyám, Sion, mondja majd az ember; és 

emberré lett benne, és maga a Fölséges alapozta meg (a várost).
1
 Az Úr fogja 

hirdetni a népek és fejedelmek Írásában. 

Miféle fejedelmek Írásában? – Azokéban, akik itt lettek fejedelmekké. Akik 

fejedelmek a városban, benne lettek fejedelmekké, mert előtte is voltak benne 

fejedelmek, de Isten a világ megvetettjeit választotta ki, hogy megszégyenítse az 

erőseket. 

Fejedelem-e a halász? 

Fejedelem-e a vámos? 

Fejedelmek, persze, de csak azért, mert azzá lettek a városban. 

Milyenek ezek a fejedelmek? 

Eljöttek Babilonból a fejedelmek, a világból a hívő fejedelmek eljöttek Rómába, 

mint Babilon fejéhez; de nem a császár templomába mentek, hanem a Halász 

emlékhelyéhez. 

                                         
1Zsolt 86,5. 
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Mert honnan valók ezek a fejedelmek? – Isten azt választotta ki, ami a világ 

előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket, és ami a világ előtt 

alacsonyrendű és lenézett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy 

megsemmisítse azokat, akik valaminek látszanak.
1
 

Az tette ezt, aki fölemeli a földről a szűkölködőt, és a sárból kiragadja a 

szegényt. És miért emeli föl? Azért, hogy helyet adjon néki a fejedelmek között, 

az Ő népének fejedelmei között.
2
 

Nagy dolog ez, nagy öröm, nagy vidámság. 

Utánuk jöttek ebbe a városba szónokok, de csak azért jöhettek, mert a halászok 

ott jártak előttük. Nagy dolog ez, és hol történt, ha nem Isten városában, 

amelyről dicsőséges dolgokat mondtak. 

 

Készüljünk arra, hogy Istennek örüljünk és őt dicsérjük 

9. [7. v.] Miután összehozott és összekapcsolt minden örömet, hogyan fejezi be 

a zsoltárt? 

Mindenki mintegy örvendezéssel lakik benned. – Vándorútunk közben 

megtörődünk, csak a lakásunk lesz az örömünk. Elvész a vesződség és a 

jajgatás, elmúlnak a könyörgések, helyükbe lépnek a dicséretek. Ott tehát az 

örvendezők fognak lakni, nem lesz többé a vágyakozók sóhajtozása, hanem az 

élvezők öröme lesz. 

Mert ott lesz Az, Aki után most vágyakozunk, és hasonlók leszünk Őhozzá, mert 

látni fogjuk Őt úgy, ahogy van;
3
 ott semmi más dolgunk nem lesz, mint dicsérni 

Istent és élvezni Istent. És mi mást keresnénk ott, ahol egyedül Ő elég, aki által 

mindenek lettek? Bennünk fog lakni, mi meg Őbenne, és mindenek alávettetnek 

Neki, hogy Isten legyen minden mindenben.
4
 

Tehát boldogok, akik a te házadban laknak. 

Miért boldogok? – Boldogok, akik a te házadban laknak, örökkön örökké 

dicsérnek Téged.
5
 Egyedül ettől a pihenő tevékenységtől boldogok. Tehát 

egyedül erre vágyakozzunk, testvérek, amikor majd megérkezünk oda; 

készüljünk arra, hogy Istennek örvendjünk, Istent dicsérjük. 

A jótettek, amelyeket most végzünk, ott nem lesznek többé. Tegnap is mondtuk 

ezt, amennyire képesek voltunk rá; nem lesznek az irgalmasság cselekedetei ott, 

ahol semmiféle nyomorúság nem lesz: ott nem fogsz koldust találni, nem találsz 

                                         
11Kor 1,27–28. 
2Vö. Zsolt 112,7–8. 
31Ján 3,2. 
4Vö. 1Kor 15,28. 
5Zsolt 83,5. 
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ruhátlant, nem találkozol szomjas emberrel, nem lesz senki jövevény; nem lesz 

beteg, akit meglátogass, halott, akit eltemess, nem lesznek veszekedők, akiket 

kibékíthetnél. 

Akkor mit fogsz csinálni? – Vajon testi szükségleteink fedezésére szőlőt 

telepítünk, szántunk, kereskedünk, vándorlunk? Nagy nyugalom lesz ott, mert 

minden munka, amelyekre a szükségletek kényszerítenek, megszűnik; a 

szükségletek halálával pedig vége az azokat fedező munkának. 

Akkor mi lesz? – Amennyire képes volt, az emberi nyelv próbálta elmondani: 

Mindenki mintegy örvendezéssel lakik benned. 

Mit jelent az, hogy mintegy? Miért mintegy? – Azért, mert ott olyan örvendezés 

lesz, amilyet itt nem ismerünk. Sok vidámságot látok itt, és sokan örvendenek a 

világban, az egyik ennek, a másik annak, de ahhoz az örvendezéshez nincs 

fogható, ezért az csak mintegy lesz örvendezés. 

Mert ha azt mondom örvendezés, az embereknek olyan örvendezések jutnak 

eszébe, amilyeneket ivásban, lakomákon, kapzsiságunkban, evilági rangokban 

szoktak érezni. Elkapatják magukat az emberek és valamilyen örömbe 

szédülnek, de nincs öröme a gonoszoknak,
1
 mondja az Úr. De van olyan 

örvendezés, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, emberi szívbe föl nem 

hatolt.
2
 Mindenki mintegy örvendezéssel lakik benned. 

Erre a más örvendezésre készüljünk, mert itt csak valami hozzá hasonlót 

találunk, de olyan, mint ott, nincsen. Nehogy olyasminek élvezetére készüljünk, 

amikben itt örvendünk, különben önmegtartóztatásunk kapzsisággá lesz. 

Vannak ugyanis emberek, akik meghívást kaptak egy pompás vacsorára, ahol 

sok és drága ételt tálalnak fel; ezért ők nem ebédelnek. Ha kérdezed: Miért nem 

ebédeltek, azt mondják: Böjtölünk! 

Nagy dolog, keresztény dolog a böjtölés. De nem akarom elhamarkodva 

dicsérni, mert kérdezd csak az okát: a gyomor dolgáról van szó, nem a 

valláséról. Mert miért böjtölnek? Azért, hogy a köznapi étel el ne foglalja a 

helyet a gyomrukban, és legyen hely a drága ételek számára. Tehát a torok 

dolgáról van szó a böjtölésben. De nagy dolog a böjtölés; harc a gyomor és a 

torok ellen; olykor értük harcol. 

Így tehát testvérek, ha úgy gondoljátok, hogy valami hasonlóban lesz részünk 

abban a hazában, amelybe a mennyei harsona hív majd minket, és azért 

tartózkodtok a jelen világ dolgaitól, hogy ott bőségesebben kapjátok 

ugyanazokat, akkor olyanok vagytok, mint akik koplalnak a bőséges lakomákért 

és tartogatják magukat a nagyobb torkosságra. 

                                         
1Iz 48,22. (LXX) 
2Vö. 1Kor 2,9. 
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Ne legyetek ilyenek! Valami kimondhatatlanra készüljetek; tisztítsátok meg a 

szíveteket miden földi és világias érzülettől. Látni fogunk Valakit, akinek a 

látása boldoggá tesz, és az egyedül elég lesz nekünk. 

Hogyan? Nem fogunk enni? – Sőt, enni fogunk: Ő maga lesz az eledelünk, aki 

bennünket táplál, de Ő maga nem fogy el. Mindenki mintegy örvendezéssel lakik 

benned. Már mondtuk, hogy miért fogunk örvendezni: Boldogok, aki a te 

házadban laknak, örökkön örökké dicsérnek Téged. 

Dicsérjük tehát az Urat már most, amennyire képesek vagyunk rá sóhajtozások 

közepette; mert miközben dicsérjük, vágyakozunk rá, még nem birtokoljuk; 

amikor már birtokolni fogjuk, eltűnik minden sóhajtozás, és nem marad más, 

csak a tiszta és örökkévaló dicséret. Mert megtértünk az Úrhoz. 
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NYOLCVANHETEDIK ZSOLTÁR (88.) 

Elmondta 414–416-ban 

60/62 éves, 23-25 éves pap, 19/21 éves püspök 

 

 

1Ének. Zsoltár. Kóré fiainak. Végig. 

A kórusnak válaszul. Megértésre az izraelita Hemánnak. 

 

2Uram, én szabadulásom Istene, 

nappal és éjjel kiáltottam előtted. 

3Jusson szemed elé az én imádságom; 

hajtsd füledet az én könyörgésemre. 

 

4Mert megtelt bajokkal a lelkem, 

és életem megközelítette az alvilágot. 

5A sírba szállók közé számláltattam, 

olyan lettem, mint a segítség nélkül való ember. 

6A holtak között szabad, 

mint a sírokban alvó megsebzettek; 

akikről még nem emlékeztél meg, 

és ők kiűzettek a kezedből. 

 

7A mélyebb verembe tettek engem, 

a sötétségbe és a halál árnyékába. 

8Rám nehezedett a méltatlankodásod, 

és összes hullámaidat rám hoztad. 

 

9Ismerőseimet messze távolítottad tőlem, 

iszonyatosnak tartottak engem; 

elárultak és nem fogok kijönni. 

10Szemeim elbágyadtak az ínségtől. 

Hozzád kiáltottam, Uram, 

egész nap kitártam feléd a kezeimet. 

 

11Vajon a holtaknak művelsz-e csodákat, 

vagy az orvosok keltik fel őket,  

és vallomást tesznek neked? 

12Vajon elmondja-e valaki a sírban irgalmasságodat, 

és igazságodat a pusztulásban? 

13Vajon megismerik-e a sötétségben a te csodatetteidet, 

és igazságosságodat a feledés földjén? 

 



 584 

14És én hozzád kiáltottam, Uram, 

és reggel jusson eléd az én imádságom. 

15Miért űzted el, Uram, imádságomat, 

fordítod el arcodat előlem? 

16Szegény vagyok én,  

és fáradságok közepette ifjúságomtól fogva; 

én, a fölmagasztalt, megaláztattam és megszégyenültem. 

17Átvonult fölöttem a haragod, 

és rettentéseid megzavartak engem. 

18Körülvettek engem, mint a víz, egész nap, 

mind együtt körülvettek engem. 

19Eltávolítottad tőlem a barátot és szomszédot, 

és ismerőseimet a nyomorúságból. 

 

 

 

 

Krisztus keresztjének misztériuma 

1. [1. v.] Ennek a 87. zsoltárnak a címe valami új teendőt hoz a magyarázónak. 

Nincs ugyanis még egy zsoltár, amelynek a címében azt lehetne olvasni, amit itt: 

Pro melech ad respondendum. Azt már elmondtuk, hogy mit gondolunk a 

zsoltár énekéről és az ének zsoltáráról.
1
 A zsoltárcímekben gyakran előforduló 

Kóré fiairól is volt már szó, arról is, hogy mit jelent a végig, de ami itt 

következik ezek után: Pro melech ad respondendum, szokatlan. 

A pro melechet úgy lehet visszaadni, hogy a kórusnak, mert a melech héberül 

kórust jelent. 

Mit jelent tehát a kórusnak válaszul, ha nem azt, hogy az előénekesnek a kórus 

együtt válaszoljon? Minthogy nem csak ezt, hanem a többi zsoltárokat is 

énekelték, bár más a címük, ennek okát a változatosságban látom, amivel az 

unalmat űzték el. Mert nem ez az egyetlen zsoltár, amely alkalmas a kórus 

válaszaira, hiszen nem csak ezt írták az Úr szenvedéséről. 

Vagy ha más az oka annak, hogy ennyiféle a zsoltárok címe, hogy a címek 

alapján meg lehet azokat egymástól különböztetni annyira, hogy egyik címe sem 

illik a másikra, meg kell vallanom, nagyon igyekeztem, de nem tudtam rájönni, 

mi lehet az; és ha valamit az előttünk járt magyarázóktól olvastam erre vonatko-

zóan, nem felelt meg a várakozásomnak, vagy késedelmességemnek. 

Elmondom, hogy szerintem milyen misztériummal kapcsolódik a kórusnak 

válaszul, azaz hogy a kórus mit válaszoljon a szólistának. 

                                         
1Vö. a Zsolt 67,1 magyarázata; vö. Zsolt 84,1. 
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Itt az Úr szenvedéséről prófétálnak. Péter apostol ezt mondja: Krisztus 

szenvedett értünk, példát hagyva nekünk, hogy kövessük az ő nyomdokait;
1
 azaz 

válaszoljunk. János apostol is mondja: Ahogyan Krisztus életét adta értünk, 

nekünk is oda kell adni életünket a testvéreinkért;
2
 azaz válaszolnunk kell. 

A kórus pedig összhangzást jelent, ami a szeretetben áll. Ha tehát valaki az Úr 

szenvedését utánozva odaadná a testét, hogy elégessék, de szeretete nincs, nem a 

kórusban válaszol, tehát mit sem használ neki.
3
 

Ezért ahogyan a zeneművészetben a hozzáértők praecentorról et succentorról 

beszélnek, és a praecentor az előénekes, a succentor pedig az, aki énekelve 

válaszol neki, úgy ebben a szenvedésről szóló énekben az elől járó Krisztust 

követi a mártírok kórusa a mennyei koronák célja felé. 

Ezt jelenti az, hogy Kóré fiainak éneklik, azaz azoknak, akik utánozzák Krisztus 

szenvedését; mert Krisztust a Kálvárián feszítették meg, amelynek a héber neve 

Kóré.
4
 

És itt van a Megértésre az izraelita Hemannak, e zsoltár címének utolsó része. 

Hemán úgy fordítható, hogy a testvére. Krisztus ugyanis azokat méltatta arra, 

hogy a testvérei legyenek, akik megértik az ő keresztjének misztériumát, és nem 

csak nem szégyenkeznek miatta, hanem még hűségesen dicsekszenek is vele, 

nem a saját érdemeiket hánytorgatva, hanem hálásan az ő kegyelméért, és 

mindegyikükről elmondható: Íme egy igaz izraelita, akiben nincsen álnokság,
5
 

mint ahogy az Írás Izraelről mondja, hogy álnokság nélküli volt.
6
 

Így tehát most már halljuk Krisztus próféciában előéneklő hangját, akinek a 

kórusa utánzással vagy hálaadással válaszolgat. 

 

 

 

2. [2–3. v.] Uram, én szabadulásom Istene, 

nappal és éjjel kiáltottam előtted. 

Jusson szemed elé az én imádságom; 

hajtsd füledet az én könyörgésemre. 

Az Úr is imádkozott, nem isteni alakja szerint, hanem a szolga alakjában, amely 

szerint szenvedett is. Imádkozott örvendetes helyzetekben, amit nappalnak 

nevez, és nehéz helyzetekben is, amelyeket, gondolom, az éjszaka jelent. Az 

                                         
11Pét 2,21. 
21Ján 3,16. 
31Kor 13,3. 
4Vö. Mt 27,33. 
5Jn 1,47. 
6Vö. Ter 25,27. 
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imádság Isten szeme elé jutása annak elfogadása, Isten fülének odahajlása a kö-

nyörületes meghallgatás, mert Istennek nincsenek olyan testrészei, mint nekünk. 

Itt is a szokásos ismétlésekkel találkozunk: mert a Jusson szemed elé az én 

imádságom ugyanaz, mint a hajtsd füledet az én könyörgésemre. 

 

Krisztus lelkében és testében szenved, hogy tanítson és megerősítsen minket 

3. [4. v.] Mert megtelt rosszakkal a lelkem, és életem megközelítette az alvilágot. 

– Merhetjük-e mondani, hogy Krisztus lelke megtelt rosszakkal, amikor a 

szenvedés gyötrelme a testben azt okozta, amit okozott? 

Ezért ő maga a türelmes szenvedésre bátorítva övéit, és mintegy válaszra 

buzdítva a kórusát, mondja: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, a lelket 

azonban nem tudják megölni.
1
 

Vajon az üldözők, akik megölni nem tudják a lelket, bajokkal eltölthetik? Ha ez 

így van, keresnünk kell, hogy miféle rosszakkal. 

Nem mondhatjuk, hogy a víciumok (rosszaságok) töltik meg a lelket, amelyek 

által a gonoszság uralkodik az emberen; hanem talán a fájdalmak, amelyekkel a 

lélek együtt szenved a testével. 

Még amit testi fájdalomnak mondunk, az sem lehet a lélek nélkül, mert 

közeledtekor elkerülhetetlenül megjelenik a szomorúság, ami egyedül a lélek 

fájdalma. Tehát a lélek tud szenvedni akkor is, amikor a test nem szenved; a test 

azonban nem szenvedhet a lélek nélkül. 

Akkor miért nem mondjuk, hogy Krisztus lelke nem emberi bűnökkel, hanem 

emberi bajokkal telt meg? Amit értünk szenvedett, arról egy másik próféta,
2
 és 

az evangélista mondja: Maga mellé véve Pétert és Zebedeus fiait, kezdett szo-

morkodni és gyötrődni; majd maga az Úr mondja önmagáról: Szomorú az én 

lelkem mindhalálig.
3
 

Mindezeket előre látva a próféta és ennek a zsoltárnak írója, megszólaltatva őt 

mondja: Mert megtelt rosszakkal a lelkem, és életem megközelítette az alvilágot. 

Más szavakkal ugyanezt mondja: Szomorú az én lelkem mindhalálig. Mert amit 

ott így mond: Szomorú az én lelkem, azt itt így mondja: megtelt rosszakkal a 

lelkem; és ahogy ott folytatja: mindhalálig, az itt így hangzik: és életem 

megközelítette az alvilágot. 

Az emberi gyöngeség ezen érzelmeit, mint ahogy magát az emberi test 

gyöngeségét, és az emberi test halálát sem állapotszerű kényszerből, hanem 
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2Vö. Iz 53,4. 
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könyörületes akaratával vette magára az Úr Jézus, hogy önmagává változtassa a 

testét – ami az Egyház, azaz a tagjai szentjeiben és híveiben –, melyet arra 

méltatott, hogy a feje lett; hogy ha közülük valaki emberi kísértések közepette 

szomorkodik és szenved, emiatt ne gondolja, hogy elhagyta őt a kegyelem; és 

ezek nem bűnök, hanem az emberi gyengeség tünetei, és mint az előénekes 

hangjára válaszoló kórus, az ő teste tanuljon a főjétől. 

E testben az egyik fő tagról, Pál apostolról olvassuk és halljuk, hogy megvallja, 

hogy ilyen rosszakkal telt meg a lelke, amikor mondja, hogy nagy a szomorú-

sága és szüntelen szíve fájdalma test szerinti testvérei miatt, akik az Izraeliták.
1
 

Úgy vélem, helyesen állítjuk, hogy az Úr is szomorkodott miattuk, amikor 

közeledett a szenvedése, amelyben azok mérhetetlen nagy bűnbe bonyolódtak. 

 

4. [5–6. v.] Amit a kereszten mondott: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem 

tudják mit cselekszenek,
2
 ebben a zsoltárban is mondja a folytatásban: A sírba 

szállók közé számláltattam azok részéről, akik nem tudták, mit cselekszenek, 

akik azt gondolták, hogy úgy hal meg, mint bárki más, mint akire érvényes a 

halál kényszere és ez győzi le őt. Sírnak nevezi a nyomorúság vagy az alvilág 

mélységét. 

 

Isten nem hagyta magára Krisztust a halálban 

5. Olyan lettem, mint a segítség nélkül való ember – mondja –, a holtak között 

szabad. E szavakban mutatkozik meg leginkább az Úr személye. Mert van-e 

más, aki szabad a holtak között, mint aki a bűnös test hasonlóságában egyedül 

bűntelen a bűnösök között?
3
 

Ezért mondja azoknak, akik ostobán szabadnak gondolták magukat: Mindaz, aki 

bűnt követ el, a bűn rabszolgája. és mivel általa kellett felszabadulniuk, akinek 

nem volt bűne, mondja: Ha a Fiú szabadít föl titeket, akkor valóban szabadok 

lesztek.
4
 

Itt tehát szabad a halottak között, akinek volt hatalma letenni az életét és ismét 

fölvenni azt;
5
 akitől életét senki nem vette el, hanem önként tette le, aki az 

általuk lebontott templomot is fel tudta építeni, amikor akarta;
6
 aki akkor sem 

maradt egyedül, amikor mindenki magára hagyta, mert az Atya nem hagyta el, 

ahogy ő maga tanúsítja.
7
 

                                         
1Vö. Róm 9,2–4. 
2Lk 23,34. 
3Vö. Róm 8,3. 
4Jn 8,34–36. 
5Vö. Jn 10,18. 
6Vö. Jn 2,19. 
7Vö. Jn 8,29. 
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Ellenségei számára azonban, akikért imádkozott, mert nem tudták, mit 

cselekszenek és mondták: Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. 

Ha Istennek fia, szálljon le most a keresztről és hiszünk neki. Szabadítsa meg őt, 

ha akarja,
1
 olyanná lett mint a segítség nélkül való ember. Mint a sírokban alvó 

megsebzettek. – azaz ezt gondolták róla. De hozzáteszi: akikről még nem emlé-

keztél meg, amiben fel kell figyelnünk az Úr Krisztus többi halottaktól való 

megkülönböztetésére. 

Mert őt is megsebezték, és holtan sírba tették,
2
 de azok, akik nem tudták, mit 

cselekszenek, és nem tudva, hogy ki Ő, hasonlónak gondolták a halálra 

sebzettekhez és a sírban alvókhoz, akikről az Úr még nem emlékezett meg, azaz 

akik feltámadásának még nem jött el az ideje. 

Az Írás azért szokta alvóknak nevezni a megholtakat, mert azt akarja, hogy 

egykor felébredőknek, azaz feltámadóknak tudjuk őket. De ez a halálra sebzett 

és sírban alvó harmadnapon felébredt, és olyan lett, mint a magányos veréb a 

háztetőn, 
3
 azaz az Atya jobbján a menyben és már meg nem hal, és a halál rajta 

rajta többé nem uralkodik.
4
 

Ezért nagyban különbözik azoktól, akikről Isten az ilyen feltámadásra még nem 

emlékezett meg; mert aminek előbb meg kellett történnie a főben, azt a test 

számára a végére tartogatja. 

Istenről akkor mondjuk, hogy megemlékezik valamiről, amikor cselekszik, és 

akkor feledkezik meg valamiről, amikor nem cselekszik, mert felejtés sincs 

Istenben, hiszen semmiképpen nem változik, és emlékezés sincs őbenne, mivel 

nem felejt. 

Tehát olyan lettem – azok szerint, akik nem tudták, mit cselekszenek –, mint a 

segítség nélkül való ember, pedig szabad voltam a holtak között; azok szerint, 

akik nem tudták, mit cselekszenek olyan lettem, mint a sírban alvó 

megsebzettek. 

És azok kiűzettek a kezedből, azaz amikor szerintük ilyen lettem, ők kiűzettek a 

kezedből, ők veszítették el kezed segítségét, akik azt gondolták, hogy segítség 

nélkül való ember vagyok. 

Vermet ástak ugyanis előttem – ahogy egy másik zsoltárban mondja – és 

beleestek.
5
 

                                         
1Mt 27,40–43. 
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Ezt az értelmezést jobbnak tartom, mint azt, amely szerint az azok kiűzettek a 

kezedből azokra vonatkozna, akik a sírban alszanak, akikről még nem 

emlékezett meg, mert azok között igazak is vannak, akikről ugyan még nem 

emlékezett meg, hogy feltámadjanak, de róluk ezt mondja: Az igazak lelke Isten 

kezében van,
1
 azaz a Magasságbeli oltalmában laknak és az Ég Istenének 

oltalma alatt időznek.
2
 De azok, akik azt gondolták, hogy az Úr Krisztus 

kiűzetett Isten kezéből, akik a gonoszok közé számítva Őt megölhették, valóban 

kiűzettek Isten kezéből. 

 

6. [7. v.] A mélyebb verembe tettek engem, vagy inkább a legalsó verembe, mert 

a görögben ez áll. Mi a legmélyebb verem, ha nem a legmélyebb nyomorúság, 

aminél mélyebb már nincsen? Ezért mondja másutt: Kivezettél engem a 

nyomorúság verméből.
3
 

A sötétségbe és a halál árnyékába tettek, amikor megtették azt, amiről nem 

tudták, mit cselekszenek, és nem ismerték meg őt, akit a világ fejedelmei közül 

senki sem ismert meg.
4
 

Nem tudom, hogy itt a halál árnyéka a test halálát jelenti-e, vagy inkább azt a 

halált, amelyről ez van megírva: Akik sötétségben és a halál árnyékában ültek, 

azoknak világosság támadt,
5
 mert amikor hittek a világosságban és az életben, 

kivezették őket a gonoszság sötétségéből és halálából. 

Tehát azok, akik nem tudták, hogy mit cselekszenek, ilyennek vélték az Urat, és 

tudatlanságukban azok közé helyezték, akikért alászállott, hogy kivezesse őket. 

                                         
1Bölcs. 3,1. 
2Vö. Zsolt 90,1. 
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Krisztus átokká lett értünk 

7. [8. v.] Rám nehezedett a méltatlankodásod – vagy ahogy más kódexekben áll: 

a haragod, vagy ismét másokba: a dühöd. 

A görög thümosz szót ugyanis többféleképpen lehet fordítani. Ahol ugyanis a 

görög kódexekben orgé áll, ott a latin fordítók szinte mind haragot mondanak; 

ahol pedig thümosz, ott többnyire nem haragra gondolnak, bár a latin ékesszólás 

nagy szerzői a görög filozófusok műveiben ezt is haraggal fordítják latinra. De 

erről sem kell hosszasabban értekeznünk. Ha pedig mi is más nevet akarnánk 

neki adni, inkább méltatlankodást mondanék, mint dühöt. A düh (furor) ugyanis 

a latin ékesszólásban nem épeszű emberek tulajdonsága. 

Mit jelent tehát az, hogy Rám nehezedett a haragod, ha nem azt, amit azok 

gondoltak, akik a dicsőség Urát nem ismerték meg? Azok ugyanis úgy ítélték, 

hogy Isten haragja nem csak lesújtott rá, hanem meg is szilárdult fölötte, 

ránehezedett arra, akit halálig, és nem is akármilyen halálig, hanem addig, amit 

a többi halálnemnél gyalázatosabbnak tartottak, azaz egész a kereszthalálig 

tudtak hajszolni. 

Ezért mondja az Apostol: Krisztus megváltott minket a Törvény átkától, amikor 

átokká lett értünk, mert írva van: Átkozott mind, aki a fán függ.
1
 Ezért, amikor az 

alázatosság végleteiig elmenő alázatára hívja fel a figyelmet, ezt mondja: 

Megalázta magát engedelmesen mindhalálig, és mert ezt kevésnek érezte, 

hozzátette: mégpedig a kereszthalálig.
2
 

Ezért, ahogyan látom, ebben a zsoltárban ez a vers következik: Minden 

boltozatodat (az egész eget), vagy ahogy egyesek fordítják: minden hullámodat, 

vagy ahogy ismét mások mondják minden örvényedet rám hoztad. 

Írva van egy másik zsoltárban: Minden örvényed és hullámod reám rontott, 

vagy ahogy egyesek helyesebben fordították: átcsapott rajtam. A görögben 

ugyanis diélthon, nem pedig eiszélthon áll.
3
 Ahol tehát mindkettő ott van a 

szövegben, az örvény és hullám is, az örvény helyett nem tudtak hullámot 

mondani. 

Ezt a kettőt úgy értelmeztük, hogy örvénynek mondjuk a fenyegetéseket, 

hullámnak magukat a szenvedéseket, mert mindkettő Isten ítéletéből fakad.
4
 

De ott azt mondja: reám rohantak, itt pedig reám hoztad. Ott tehát, jóllehet 

bizonyos dolgok történtek, mégis a felsorolt rosszakról azt mondta: reám 

rontottak, itt pedig: reám hoztad őket. Reá ront az is, ami nem érinti, mint az 
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örvények, és azok is, amelyek érintik, mint a hullámok. Mivel pedig az 

örvényekről nem azt mondta, hogy reám rontottak, hanem reám hoztad őket, 

ezzel a fenyegető veszedelmeket mondta; mindaddig fenyegették, amíg a 

szenvedéséről szóló próféciák a jövőről szóltak. 

 

A szent apostolok nem értették a szenvedni készülő Urat 

 

8. [9–10. v.] Ismerőseimet messze távolítottad tőlem – mondja. 

Ha ismerőseimnek azokat tekintjük, akiket Ő ismert, akkor mindenkire vonat-

kozik, mert volt-e valaki, akit Ő nem ismert? 

De ha azokat mondja ismerőseinek, aki őt is ismerték, már amennyire akkor 

megismerhették; bizonyosan, vagy amennyire tudták, ártatlannak ismerték még 

ha csak emberként is, és nem gondolták Istennek is. 

Bár azokat is ismerőseinek nevezhette, akiket jónak ismer el, mint ahogy isme-

retlennek a rosszakat, akiket elítél, és akiknek a végén ezt fogja mondani: Nem 

ismertelek titeket.
1
 

Amit pedig hozzátesz: iszonyatosnak tartottak engem, azokra is vonatkozhat, 

akiket ismerőseinek mondott ugyan, mert ők is megborzadtak halálnemétől; de 

inkább azokra értendő, akikről fentebb mint, üldözőiről beszélt. 

Elárultak – mondja –, és nem fogok kijönni. Vajon amiatt, hogy a tanítványai 

odakinn voltak, miközben őt odabenn elítélték?
2
 Vagy inkább valami mélyebb 

értelemben kell vennünk azt, hogy nem fogok kijönni, azaz úgy, hogy bensőm-

ben rejtőztem, nem mutattam meg, ki vagyok, nem tettem közszemlére magam, 

nem fedtem fel magam? Ezért folytatja így: Szemeim elbágyadtak az ínségtől. 

De kiket értsünk a szemein? – Ha a külső szemekre gondolnánk a testében, 

amelyben szenvedett, szenvedéstörténetében nem olvassuk, hogy elbágyadtak 

volna az ínségtől, például ahogyan az éhségtől szokott történni; hiszen vacsora 

után árulták el, és még aznap megfeszítették. Ha pedig belső szemekre gondo-

lunk, hogyan bágyadhattak el, mikor fogyhatatlan fényesség lakott bennük? 

Hanem szemeinek azokat a tagjait mondta, akiket a testében, amelynek ő a feje, 

mint kiemelkedőket, kiválókat, vezetőket szeretett. Amikor az Apostol erről a 

testről a mi testünkből vett hasonlattal beszél, ezt mondja: Ha a test csupa szem 

volna, hol maradna a hallás? Ha meg csupa hallás, hol volna a szaglás? Ha 

valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Most azonban sok a tag, de a test 

egy. A szem nem mondhatja a kéznek: „Nincs rád szükségem” vagy a fej a 

lábnak: „Nincs rád szükségem.” És ha a kéz azt mondaná: „Nem vagyok szem, 
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tehát nem tartozom a testhez”, azért a testhez tartozik. és hogy mindezzel mit 

akar mondani, még világosabban fejezi ki: Ti Krisztusnak teste vagytok, és 

egyenként tagjai.
1
 

Ezért azok a szemek, azaz a szent Apostolok, akiknek nem a test és a vér 

nyilatkoztatta ki, hanem az ő Atyja, aki a mennyekben van, amit Péter mond: Te 

vagy a Krisztus, az élő Isten Fia,
2
 látván, hogy elárulják, és annyi rosszat 

elszenved, mivel nem olyannak látták, amilyennek szerették volna, mert nem 

jött ki, azaz nem erejében és hatalmában mutatkozott meg, hanem bensőjébe 

rejtőzve mindent elviselt mintegy legyőzötten és tehetetlenül, elbágyadtak az 

ínségtől, mintegy megfosztva táplálékuktól, a világosságuktól. 

 

Hogyan kell érteni az „egész nap” kifejezést 

9. És Hozzád kiáltottam, Uram – mondja. Ezt egészen nyilvánvalóan megtette, 

amikor a kereszten függött. De hogy mit jelent a folytatás: egész nap kitártam 

feléd a kezeimet, azt keresnünk kell. 

Ha ugyanis a kitártam kezeimet a kereszten kitárt kezekre értjük, mit jelent az 

egész nap? Vajon egész nap függött a kereszten, hiszen a nappal és az éjszaka is 

a naphoz tartozik? Ha pedig itt csak a nappal akarja érteni, amelyet az éjszakán 

kívül napnak nevezünk, ennek a napnak is már nem kis része eltelt, amikor 

megfeszítették. 

Ha pedig a napon az időt akarnánk érteni (leginkább azért, mert nőnemben 

használja a szót, ami a latin ékesszólásban csak az időt szokta jelenteni, bár a 

görögben nem így van, hanem abban a nyelvben a nap mindig nőnemű, ezért 

gondolom, hogy így fordították a mieink) kényesebb kérdés vetődik fel. 

Hogyan tárta ki a kezét minden időben, ha még egy teljes napig sem volt a 

kereszten? Ha pedig azt mondanánk, hogy egészet a rész helyett kell értenünk, 

mert ez a szólásmód a Szentírásban gyakran előfordul, nem találok példát arra, 

hogy az egész a rész helyett érthető, amikor az egészet jelentő szót használják. 

Mert ott is, ahol az Úr az evangéliumban ezt mondta: Úgy lesz az Emberfia is a 

föld szívében három nap és három éjjel;
3
 ezért az egészet nem szokatlanul 

mondja a rész helyett, mert nem azt mondja hogy három teljes napon és három 

teljes éjszakán át; hiszen csak a középen lévő volt teljes nap, a másik kettő csak 

rész volt: az első nap vége és az utolsó nap első része. 

Ha pedig e szavakkal e zsoltár próféciájában nem a keresztjére utalt, hanem az 

imádságra, amelyet a szolga alakjából az Atya Isten felé mondott, az 
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evangéliumok azon helyeiből megtanuljuk, ahol azt olvassuk, hogy messze a 

szenvedése előtt, a szenvedése közben és a kereszten is imádkozott; de azt sehol 

nem olvassuk, hogy egész nap imádkozott. 

Éppen ezért az egész nap kitárt kezeken helyesen érthetjük a folytonos jótet-

teket, amelyeket szándéka szerint állandóan művelt. 

 

Isten rejtett kegyelme éleszti újjá az emberi elméket 

10. [11. v.] Mivel azonban a jótettei csak az örök üdvösségre rendelteknek 

váltak javára, nem pedig mindenkinek, még azok közül sem, akik között történ-

tek, ezért teszi hozzá: Vajon a holtaknak művelsz-e csodákat? 

Ha ugyanis itt azokra gondolunk, akinek testét elhagyta a lélek, ugyancsak nagy 

csodák történtek a holtakkal, hiszen néhányan életre támadtak közülük;
1
 és hogy 

az Úr áthatolt az alvilágon és onnan a halál legyőzőjeként jött fel, az nagy csoda 

a holtaknak. 

Tehát ez, amit mond: Vajon a holtaknak művelsz-e csodákat, az annyira halott 

szívű embereket jelenti, akiket Krisztus csodái nem indítottak hitre. És nem 

azért mondja, hogy nem nekik történtek a csodák, mert nem látták volna azokat, 

hanem azért, mert nem használtak nekik. Mert amint itt mondja: egész nap 

kitártam feléd a kezeimet, mert minden tettét csak az Atya akaratával hozza 

kapcsolatba, gyakran hangoztatva, hogy azért jött, hogy teljesítse az Atya 

akaratát;
2
 mivel ezeket a tetteket a hitetlen nép is látta, egy másik próféta 

mondja: Egész nap kitártam kezemet a hitetlen és ellenszegülő nép felé.
3
 

Ezek azok a halottak, akik számára nem történtek a csodák, nem azért, mert 

látták azokat, hanem mert nem keltek tőlük életre. 

Ami pedig következik: Vagy orvosok keltik fel őket, és vallomást tesznek neked? 

Azaz nem az orvosok támasztják föl az embereket, hogy vallomást tegyenek 

neked. 

A héberben azonban másként van, mert nem orvosokat mond, hanem óriásokat 

(gigászokat). A Szeptuaginta fordítói azonban – akinek akkora tekintélye, hogy 

csodálatos összhangjuk miatt azt hiszik róluk, hogy a Szentlélekkel fordítottak – 

a héber szavak hasonlósága miatt, mert az óriások és az orvosok szavak szinte 

ugyanúgy hangzanak, alig különböznek egymástól, nem tévedésből, hanem 

inkább véletlenül jelezni akarták, hogy itt óriásokat kell érteni. 

                                         
1Vö. Mt 27,52. 
2Vö. Jn 6,38. 
3Iz 65,2. 
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Ha ugyanis az óriások alatt a gőgösöket értjük, akikről az Apostol ezt mondja: 

Hol van a bölcs? Hol az írástudó? Hol van evilág meghódítója?
1
 nem volt 

helytelen ugyanezeket orvosoknak nevezni, akik tudományukkal üdvösséget 

ígértek a lelkeknek, és velük szemben állítja: Az Úré az üdvösség.
2
 

Ha pedig jó értelemben vesszük az óriásokat – mert magáról az Úrról is 

mondják: Ujjongott mint az óriás (a hős), hogy befussa útját,
3
 hogy ő lesz a 

gigászok gigásza, az Egyházában lelkileg nagyok és legerősebbek óriása, mint 

ahogy a hegyek hegye, amelyről ezt írják: Az utolsó napokban megmutatkozik az 

Úr hegye a hegyek csúcsán;
4
 mint ahogy szentek szentje is –, nem képtelenség, 

hogy ugyanezeket a nagyokat és erőseket orvosoknak is nevezik. Ezért mondja 

Pál apostol: hátha vetélkedésre sarkallom véreimet, és néhányukat elvezetem az 

üdvösségre.
5
 

Azért is orvosok, mert nem a sajátjukból gyógyítanak ugyan, mint ahogy a test 

orvosai sem a magukéból gyógyítanak, de amit meg tudnak tenni hűséges 

szolgálatukkal az üdvösségért, azzal az élőket gyógyíthatják, a halottakat nem 

tudják életre támasztani; róluk mondja: Vajon a holtaknak művelsz-e csodákat. 

Nagyon rejtett ugyanis Isten kegyelme, amitől az emberek elméje bizonyos 

értelemben feléled, hogy valamelyik szolgájától meg tudják hallani az üdvösség 

parancsolatait. Ezt a kegyelmet ajánlja az evangéliumban, mondván: Senki sem 

jöhet énhozzám, ha az Atya, aki engem küldött, nem vonzza őt. és kevéssel 

később még nyíltabban megismétli: Az igék, amelyeket elmondtam nektek, lélek 

és élet, de vannak köztetek néhányan, akik nem hisznek. Ezután az evangélista 

közbeszól: Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, hogy kik a hívők, és hogy ki 

fogja őt elárulni. Majd tovább idézi az Urat: És mondta: Ezért mondtam nektek, 

hogy senki sem jöhet énhozzám, ha az Atya meg nem adja neki.
6
 

Előbb azt mondta: De vannak köztetek néhányan, akik nem hisznek, és mintegy 

megindokolva mondja: Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet énhozzám, 

ha az én Atyám meg nem adja neki, hogy megmutassa: a hitet is, amellyel a lélek 

hisz és szíve halálából életre támad, Isten adja nekünk. 

Tehát az igének és az igazságnak bármilyen ragyogó hirdetői – akik még 

csodákkal is igazolják tanításukat – hiába közelednek az emberekhez, ha azok 

halottak és a te kegyelmedtől életre nem támadtak: Vajon a holtaknak művelsz-e 

csodákat, vagy az orvosok keltik fel őket, és azok, akiket felélesztettek, 

                                         
11Kor 1,20. 
2Zsolt 3,9. 
3Zsolt 18,6. 
4Iz 2,2. 
5Rom 11,14. 
6Jn 6,44. 64–66. 
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vallomást tesznek-e neked? Mert ez a vallomás teszi felismerhetővé az élőket, 

ahogy másutt írva áll: A halottól, mint aki nincs, elvész a vallomás.
1
 

 

11. [12. v.] Vajon elmondja-e valaki a sírban irgalmasságodat, és igazságodat a 

pusztulásban? – Hozzáértendő, amit előbb mondott, ez a sor tehát úgy értendő, 

mintha ezt mondaná: Vajon elmondja-e igazságodat a pusztulásban? 

Az Írás szereti összekapcsolni az irgalmasságot és az igazságot, főként a 

zsoltárokban. Amikor azt mondja a pusztulásban, más szóval ismétli meg az 

előző sorból azt, hogy a sírban. 

A sírban azonban azokat jelenti, akik a sírokban vannak, akiket előbb halottak-

nak nevezett, ahol ezt mondta: Vajon a holtaknak művelsz-e csodákat, 

A halott léleknek ugyanis a test a sírja. Ezért mondja az evangéliumban az Úr az 

ilyeneknek: Hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívül szépnek látsza-

nak az embereknek, belül azonban tele vannak a halottak csontjaival és minden 

szeméttel. Így ti is, kívül igaznak látszotok az embereknek, belül azonban tele 

vagytok képmutatással és gonoszsággal.
2
 

 

Senki nem megy Krisztushoz, ha az Atya nem vonzza őt 

12. [13. v.] Vajon megismerik-e a sötétségben a te csodatetteidet, és 

igazságosságodat a feledés földjén. – Ami a sötétségben, ugyanaz mint a feledés 

földjén. 

A sötétség ugyanis a hitetleneket jelenti; ezért mondja az Apostol: Egykor 

sötétség voltatok.
3
 Így a feledés földje az ember, aki elfelejtette Istent; a hitetlen 

lélek ugyanis olyan sötétségbe juthat, hogy az ostoba azt mondja szívében. 

Nincs Isten.
4
 

Az eddig mondottakat így folytatja és szövi tovább: Hozzád kiáltottam, Uram, 

szenvedéseim közepette, egész nap kitártam feléd a kezeimet, azaz nem hagytam 

abba, hogy tevékenykedjem a te dicsőségedre. 

Tehát miért acsarognak rám a gonoszok, ha nem azért, mert a halottaknak nem 

teszel csodákat? Azaz a csodák nem indítják őket hitre, az orvosok sem keltik 

fel őket, hogy vallomást tegyenek neked; akikben nem működik a te titokzatos 

kegyelmed, amely vonzaná őket, hogy higgyenek, mert senki sem jön hozzám, 

csak az, aki te vonzol.
5
 

                                         
1Sir 17,26. 
2Mt 13,1. 
3Ef 5,8. 
4Zsolt 13,1. 
5Vö. Jn 6,44. 
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Mert elmondja-e valaki a sírban irgalmasságodat, azaz a halott léleknek, akinek 

halála a test nyomasztó terhe alatt fekszik? 

És igazságodat a pusztulásban, azaz ebben a halálban, amely képtelenné teszi, 

hogy ezeket érzékelje és elhiggye? Vajon e halál sötétségében, azaz az ember-

ben, aki feledésével elveszítette az élet világosságát, megismerik-e csodatette-

idet és igazságosságodat? 

 

Nem tudnék hinni, ha Isten irgalmassága meg nem előzött volna 

13. [14. v.] Fölmerül azonban a kérdés: mi haszna van ezeknek a halottaknak; 

mit tesz Isten Krisztus teste javára, ami az Egyház, hogy bennük nyerjen bizo-

nyítást, mi Isten kegyelme az eleve elrendeltekben, akik az elhatározás szerint 

meghívottak. 

Ezért maga a test egy másik zsoltárban mondja: Istenem, az ő irgalmassága 

megelőz engem. Az én Istenem bizonyítékot ad nekem ellenségeimben.
1
 

Tehát itt is folytatja és mondja: És én hozzád kiáltottam, Uram. E szavakban 

már az Úr Krisztust kell értenünk, aki testének, azaz az Egyháznak szavaiból 

szól. Az És én mi más, mint hogy természetünk szerint egykor mi is a harag fiai 

voltunk, mint a többiek.
2
 De hozzád kiáltottam, hogy üdvözüljek. 

Mert ki különböztet meg a harag többi fiaitól, amikor hallom az Apostolt, hogy 

félelmetesen fenyegeti a hálátlanokat és mondja: Ki mond különbnek másoknál? 

Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem 

kaptad volna?
3
 

Az Úré az üdvösség;
4
 az óriás pedig erejének sokaságában nem menekül meg;

5
 

hanem amint írva van: Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De 

hogyan hívhatják segítségül, amíg nem hisznek benne? és hogyan higgyenek 

abban, akiről nem hallottak? és hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse? 

és hogyan hirdesse az, akit nem küldtek? Ezért meg van írva: „Milyen kedves a 

jövetele annak, aki jó hírt hoz.”
6
 

Ők azok orvosok, akik gyógyítják azt, akit az útonállók megsebesítettek, de az 

Úr vitte el őt a fogadóba;
7
 mert ők azok, akik az Úr szántóföldjén dolgoznak, de 

nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem aki a növekedést adja: Isten.
8
 

                                         
1Zsolt 58,11–12. 
2Vö. Ef 2,3. 
31Kor 4,7. 
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5Vö. Zsolt 32,16. 
6Róm 10,13–15; Iz 52,7. 
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Tehát én is az Úrhoz kiáltottam, azaz segítségül hívtam az Urat, hogy 

üdvözüljek. De hogyan hívhatnám, ha nem hinnék? Hogyan hihetnék, ha nem 

hallanám? De hogy a hallottakat hihessem, ő maga vonzott engem; mert a 

rejtekben a szív halálából nem valamelyik orvos, hanem ő maga ébresztett fel. 

Mert sokan hallották, hiszen az egész földre eljutott szózatuk, és a földkerekség 

széléig az ő igéik;
1
 de a hit nem mindenkié;

2
 és ismeri az Úr övéit.

3
 

S még ezek után sem tudtam volna hinni, ha Isten irgalmassága meg nem előz; 

és mivel föltámasztja a holtakat és a nem létezőket úgy szólítja, mint amik 

vannak,
4
 a rejtekben szólítva, ébresztve, és vonzásával kivezetett a sötétségből 

és elvezetett a hit világosságára. Ezért következik ez: És reggel jusson eléd az 

én imádságom. 

Már reggel, amikor a hitetlenség éjszakája és sötétsége elmúlt. De hogy 

számomra reggel legyen, a te irgalmasságod előzzön meg engem. Mivel azon-

ban még hátra van az a megdicsőülés, amelyben megvilágosodnak a sötétség 

rejtett dolgai, és kinyilvánulnak a szív gondolatai és mindenki megkapja tőled a 

maga dicséretét,
5
 most, ebben az életben, ebben a zarándoklatban, a hit ezen 

fényében, amely a hitetlenség sötétségéhez képest már nappal, de ahhoz a 

nappalhoz képest, amelyben szemtől szemben fogunk látni még éjszaka, jusson 

eléd az én imádságom. 

14. [15. v.] Hogy pedig ez az imádság lobogjon és hangozzék – hogy ez 

mennyire javunkra szolgál, úgy vélem, szavakkal el nem mondaható –, 

késleltetik számunkra a jót, amit örökre meg fogunk kapni és halmozódnak a 

bajok. 

Ezért folytatja: Miért űzted el, Uram, imádságomat? Ugyanezt mondta e szavak-

kal is: Isten, én Istenem, tekints reám, miért hagytál el engem?
6
 

Ha igazán figyelünk, ennek okát már fentebb megmondta: ekkora jótétemény 

késleltetésével és a háborgatások nehézségeivel azért tűnik úgy, hogy a szentek 

imádságát elűzik, hogy mint a tűz a huzattól, még magasabb lánggal lobogjon. 

 

Isten egy kis időre elhagyta népét, de a hazában Ő lesz minden mindenben 

15. [16–19. v.] Röviden elmondja Krisztus testének háborgatásait is. Mert nem a 

fővel történtek meg, hiszen Saulnak is mondja: Miért üldözöl engem?
7
 És maga 

                                         
1Vö. Zsolt 18,5. 
2Vö. 2Tesz 3,2. 
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Pál, amikor már választott tag ugyanebben a testben, mondja: Hogy testemben 

kiegészítsem, amik még hiányoznak Krisztus szenvedéseiből.
1
 

Miért űzöd el, Uram, imádságomat, fordítod el arcodat előlem? Szegény vagyok 

én, és fáradságok közepette ifjúságomtól fogva; én, a fölmagasztalt, 

megaláztattam és megszégyenültem. Átvonult fölöttem a haragod, és rettentéseid 

megzavartak engem. Körülvettek engem, mint a víz, egész nap, mind együtt 

körülvettek engem. Eltávolítottad tőlem a barátot és szomszédot, és 

ismerőseimet a nyomorúságból. 

Minden megtörtént és megtörténik Krisztus testének tagjaiban. És elfordítja 

Isten arcát az imádkozóktól azzal, hogy nem hallgatja meg, amit akarnak, 

amikor nem tudják, hogy nem használ neki az, amit kérnek. 

És szegény az Egyház, amikor zarándokként éhezi és szomjazza azt, amivel 

majd a hazában fog jóllakni. 

És fáradságok közepette van ifjúságától fogva, mert maga Krisztus teste egy 

másik zsoltárban mondja: Gyakran támadtak engem ifjúságomtól fogva.
2
 

Egyes tagjai azért kerülnek magasra evilágban is, hogy nagyobb legyen bennük 

az alázat. És a test fölött, azaz a szentek és hívők egysége fölött, amelynek feje 

Krisztus, átvonul Isten haragja, de nem marad ott, mert nem a hívőről, hanem a 

hitetlenről mondták: Isten haragja rajta marad.
3
 

És Isten ijesztései is megzavarják a hívők gyöngeségét, mert mindentől, ami 

megtörténhet, még ha nem is történik meg, okos félni. És néha a megfé-

lemlítések annyira megzavarják a körülötte lévő bajokról gondolkodó lelket, 

hogy úgy látja, mindenfelől árad feléje a víz, és félelmében körül is veszi őt. 

És mivel ezek nem hiányoznak az evilágban zarándokló Egyházban, és egyszer 

ezekben, másszor azokban a tagjaiban történnek ezek, ezért mondta, hogy egész 

nap, az idő folyamatára utalva egészen evilág végéig. 

És a barátok és ismerősök a világ szerint veszélyben forgó szenteket félelemből 

magukra hagyják; ezekről mondja az Apostol: Mindenki magamra hagyott, ne 

számíttassék be nekik.
4
 

De mi másra jó mindez, mint hogy ennek a szent testnek az imádsága reggel, 

azaz a hitetlenség éjszakája után megelőzze Istent a hit világosságában, amíg 

eljön az az üdvösség, amelyben még nem valóságosan, hanem a reményben 

üdvözültünk, és amelyet türelmesen, hittel várunk?
5
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Ott már nem űzi el Isten imádságunkat, mert már nem lesz semmi kérnivalónk, 

hanem mindent, amit helyesen kértünk, már elnyertünk; 

arcát sem fogja elfordítani tőlünk, mert látni fogjuk őt úgy, amint van;
1
 

szegények sem leszünk, mert gazdagságunk a mindenben minden Isten lesz;
2
 

fáradozni sem fogunk, mert nem lesz semmiféle gyengeség; 

fölmagasztaltan nem fogunk megaláztatni, sem megszégyenülni, mert nem lesz 

ott semmiféle ellenségekedés; 

Istennek még átvonuló haragját sem fogjuk viselni, mert maradandó jóságában 

fogunk megmaradni; ijesztései sem fognak háborgatni, mert beteljesített ígéretei 

tesznek boldoggá; nem távolodik el megrettenve az ismerős és a barát, mert nem 

lesz ellenség, akitől félni kellene. 

                                         
1Vö. 1Ján 3,2. 
2Vö. 1Kor 15,28. 
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NYOLCVANNYOLCADIK ZSOLTÁR (89.) 

Első beszéd (1–30. v.) 

Elmondta Hippóban 411/412-ben 

57 éves, 20/21 éves pap, 16/17 éves püspök 

 

 

 1Az izraelita Etánnak megértésül. 

2A te irgalmasságaidat, Uram, örökké énekelni fogom, 

nemzedékről nemzedékre hirdetem igazságodat  

az én számmal. 

3Mert megmondtad: „Örökre épül majd az irgalmasság”, 

az egekben készíttetik elő a te igazságod. 

 

4„Szövetséget kötöttem az én választottaimmal, 

megesküdtem Dávidnak, az én szolgámnak: 

5Az örökkévalóságra készítem elő a te ivadékodat, 

és nemzedékről nemzedékre fogom építeni trónodat.” 

 

6Meg fogják vallani az egek a te csodálatos dolgaidat, Uram, 

 a te igazságodat a szentek egyházában. 

7Mert a felhőkben ki tehető egyenlővé az Úrral, 

ki lesz hasonló az Úrhoz Isten fiai között? 

8Isten, aki a igazak tanácsában fog megdicsőülni, 

nagy és rettenetes mindazok fölött, akik körülötte vannak. 

 

9Uram, seregek Istene, ki hasonló hozzád? 

Hatalmas vagy, Uram, és a te igazságod körülvesz téged. 

10Te uralkodol a tenger erején, 

hullámzását te mérsékeled. 

11Te megaláztad, mint a megsebzett gőgöst, 

erős karoddal szétszórtad ellenségeidet. 

 

12Tieid az egek és tiéd a föld, 

a földkerekséget és annak teljességét te alapoztad meg. 

13Északot és a tengert te teremtetted, 

a Tábor és a Hermon a te nevedben ujjonganak. 

14A te karod hatalommal teljes; 

legyen erős a te kezed, és magasztaltassék föl a te jobbod. 

15Igazságosság és ítélet a te trónod készülete; 

az irgalmasság és az igazság jár a te arcod előtt. 
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16Boldog a nép, mely ismeri az ujjongást. 

Uram, a te arcod világosságában fognak járni, 

17és a te nevedben ujjonganak egész nap, 

és a te igazságosságodban emelkednek föl, 

18mert az ő erejüknek dicsősége te vagy; 

és a te jóakaratodban emelkedik föl majd a mi szarvunk. 

19Mert az Úré az elfogadás, 

és Izrael Szentje a mi királyunk. 

 

20 Akkor tekintetben szóltál a fiaidhoz, és mondtad: 

„Segítséget adtam a hatalmasban, 

és fölmagasztaltam a népemből kiválasztottat. 

 

21Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat; 

szent olajommal fölkentem őt. 

22Mert az én kezem segíti őt, 

és az én karom fogja megerősíteni őt. 

 

23Semmire nem megy benne az ellenség, 

a gonoszság fia nem tud ártani neki. 

24És levágom ellenségeit az ő arca előtt, 

és az őt gyűlölőket megfutamítom. 

 

25És az én igazságom és irgalmasságom vele van, 

és az én nevemben magasztaltatik föl az ő szarva. 

26És kezét a tengerbe mártom, 

és a folyókba az ő jobbját. 

 

27Ő majd segítségül hív engem:  

»Én atyám vagy te, 

én Istenem és szabadulásom elfogadója«. 

28És én elsőszülötté teszem őt, 

följebbvalóvá a föld királyainál. 

29Örökre megőrzöm neki irgalmasságomat, 

és az én szövetségem hűséges lesz hozzá. 

30És örökkévalóvá teszem az ő ivadékát, 

és az ő trónusát, mint az ég napjait." 
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1. [1. v.] Ezt a zsoltárt, melynek Szeretetreméltóságtoknak szóló magyarázatát, 

ahogyan az Úr adja, elhatároztuk, abban a reményben fogadjátok, amely a 

miénk Urunk Jézus Krisztusban; és figyeljen a lelketek, mert ő, aki az ígéretet 

adta, minden továbbit úgy fog teljesíteni, ahogyan sok mindent már teljesített. 

Bizalmat ad ehhez nekünk nem a mi érdemünk, hanem az ő irgalmassága. És 

amennyire látom, ezt jelenti: Az izraelita Etánnak megértésül, akiről ez a zsoltár 

a címét kapta. 

Lássad ugyanis, hogy ki volt az az ember, akit Etánnak hívtak. A neve azt 

jelenti: Robusztus [‘erős, mint a tölgy’]. Ebben a világban senki sem lehet 

Robusztus, csak az ígéret reményében; ami ugyanis a mi érdemeinket illeti, 

gyengék vagyunk, ami pedig az Úr irgalmasságát illeti, abban erősek vagyunk, 

mint a tölgy. Így tehát ez az ember, aki önmagában gyönge, de erős az Úr 

irgalmasságában, ezzel kezdi: 

 

2. [2. v.] A te irgalmasságaidat, Uram, örökké énekelni fogom, nemzedékről 

nemzedékre hirdetem igazságodat az én számmal. A tagjaim – mondja – 

szolgáljanak az én Uramnak; beszélek, de a te dolgaidról beszélek: hirdetem 

igazságodat az én számmal. Ha nem szolgálok, nem vagyok szolga; ha 

magamról beszélek hazug vagyok. Tehát az, hogy rólad szólok, és én szólok, két 

külön dolog: egyik a tiéd, másik az enyém, tiéd az igazság, enyém a száj. És 

most halljuk, miféle igazságot hirdet, és milyen irgalmasságról énekel. 

 

Isten teljesíti az ígéreteket, melyeket a zsidóknak és a pogányoknak tett 

3. [3. v.] Mert megmondtad: „Örökre épül majd az irgalmasság”. Erről 

énekelek, ez a te igazságod, ennek hirdetésére szolgál a szám: Mert 

megmondtad: „Örökre épül majd az irgalmasság”. 

Úgy építek, mondod, hogy nem rombolok; mert vannak, amiket úgy rombolsz, 

hogy nem építesz, másokat pedig úgy rombolsz, hogy építesz. Ha ugyanis nem 

volnának olyan dolgok, melyeket azért rombol, hogy épüljenek, nem mondaná 

Jeremiásnak: Íme, rombolásra és építésre rendeltelek téged.
1
 És ugyanígy 

mindazok, akik bálványokat tiszteltek és köveknek szolgáltak, nem 

épülhetnének Krisztusban, ha a korábbi tévedésben le nem rombolnák őket. És 

ismét, ha nem volnának olyanok, akiket úgy rombolnak le, hogy nem épülnek 

föl, akkor nem mondaná: Lerombolod őket és nem fogod felépíteni őket.
2
 

Azok miatt tehát, akiket lerombolnak és építenek, ne gondolják időlegesnek az 

építést, mellyel épülnek, mint ahogy időleges volt a romlás, mellyel lerombolták 

őket; ez, akinek a szája Isten igazságának szolgál, tartja magát Isten 
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igazságához. Ezért hirdetem, ezért mondom: Mert megmondtad; én az ember 

biztonsággal mondom, mert te, az Isten megmondtad, mert én ugyan 

bizonytalankodnék a szavamban, de a te szavad megerősít: Mert megmondtad. 

Mi az, amit megmondtál? – Azt, hogy Örökre épül majd az irgalmasság, az 

egekben készíttetik elő a te igazságod. Ahogy föntebb, ugyanúgy a 

következőkben is. A te irgalmasságaidat, Uram, örökké énekelni fogom, 

nemzedékről nemzedékre hirdetem igazságodat az én számmal. 

Irgalmasságot mondott és igazságot, és most mindkettőt ismét összekapcsolja: 

Mert megmondtad: „Örökre épül majd az irgalmasság”, az egekben készíttetik 

elő a te igazságod. Itt is megismételte az irgalmasságot és az igazságot. Mert az 

Úr minden útja irgalmasság és igazság.
1
 Mert nem érvényesülne az igazság az 

ígéretek beteljesedésében, ha nem előzné meg az irgalmasság a bűnök 

megbocsátásában 

Továbbá a test szerint Ábrahám magvából származó Izrael népének sok mindent 

ígértek prófétai módon, és ez a nép így terjedt el, hogy Isten ígéretei teljesednek 

benne, emiatt Isten nem zárta el jóságának forrását az idegen nemzetek elől sem, 

amelyeket angyalok alá rendelt, de örökrészévé Izrael népét tette; az Apostol is e 

kettőben különbözteti meg az Úr irgalmasságát és igazságát. Azt mondja 

ugyanis, hogy Krisztus a körülmetéltség szolgája volt, hogy bebizonyítsa Isten 

igazmondását, és valóra váltsa az atyáknak tett ígéreteket.
2
 

Ez azért van, mert Isten nem tévesztett meg; mert nem vetette el a népét, melyet 

előre ismert. Mert amikor a zsidók bukásáról beszél, nehogy valaki azt gondolja, 

hogy úgy elvetették őket, hogy a szétválasztáskor semmiféle gabonaszem nem 

kerül belőlük a csűrbe, mondja az Apostol: Isten nem vetette el népét, amelyet 

előre kiválasztott; Hiszen én is Izrael fiai közül való vagyok.
3
 Ha teljes 

egészében tövis lett volna, hogyan beszélhetne nekik, mint búzaszem? 

Tehát beteljesedett Isten igazsága azokban, akik hittek az izraeliták közül, és az 

egyik fal a körülmetéltségből jött és kapcsolódott a szegletkőhöz. De az a kő 

nem alkotna szegletet,
4
 ha nem fogadná magába a nemzetekből jövő másik falat 

is. Tehát az a fal sajátosan az igazsághoz tartozik, ez a másik pedig az 

irgalmassághoz. Krisztus vállalta a zsidóság szolgálatát, hogy bebizonyítsa Isten 

igazmondását, és valóra váltsa az atyáknak tett ígéreteket. A pogányok pedig 

irgalmasságáért magasztalják Istent.
5
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Valóban az egekben készíttetik elő a te igazságod. Ugyanis az apostoloknak 

meghívott izraeliták valamennyien egek lettek, akik hirdetik Isten dicsőségét. 

Ezekről az egekről mondja: Az egek hirdetik Isten dicsőségét, és kezének műveit 

hirdeti az égbolt. És hogy megtudjátok, hogy ezekről az egekről van szó, a 

folytatásban még világosabban mondják: Nem olyan beszéd ez, és nem olyan 

szavak, hogy ne hallhatnád meg a hangjukat. Ha keresed, hogy kiknek a 

hangját, úgy találod, hogy az egek hangjáról van szó. Ha tehát az apostolok 

azok, akiknek a hangja minden nyelven hallható volt, akkor ők azok, akikről 

mondja: Az egész földre eljutott a zengésük, a földkerekség széléig az ő igéik.
1
 

Mert jóllehet elvitettek innen, még mielőtt az Egyház betöltötte volna a 

földkerekségét, a szavuk eljutott a földkerekség széléig; ezért ebben is 

beteljesedni látjuk, amit most olvasunk: az egekben készíttetik elő a te 

igazságod. 

 

4. [4. v.] Szövetséget kötöttem az én választottaimmal. – Ezt az egészet (ugye 

értitek?) megmondtad: Szövetséget kötöttem az én választottaimmal. Milyen 

szövetséget, ha nem az újat? Milyen szövetséget, ha nem azt, amely megújít az 

új örökségre? Milyen szövetséget, ha nem azt, amelyre mint örökségre 

vágyakozunk, és a szeretetétől új éneket énekelünk? 

Szövetséget kötöttem az én választottaimmal, megesküdtem Dávidnak, az én 

szolgámnak. – Milyen biztonsággal beszél az, aki ért, akinek a szája az 

igazságnak szolgál? Mivel megmondtad, biztonsággal beszélek. Ha biztonságot 

ad nekem az, hogy megmondtad, mennyivel nagyobb biztonság az, hogy 

megesküdtél? Isten esküvése ugyanis az ígéret megerősítése. Jó, hogy tilos az 

embernek esküdnie,
2
 nehogy megszokásból, mivel az ember tévedhet, 

esküszegésbe essen. Egyedül Isten esküszik biztonsággal, mert nem tévedhet. 
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Krisztusnak a Főnek tagjai és trónusa vagyunk 

5. [5. v.] Lássuk tehát, mire esküdött Isten. 

Megesküdtem Dávidnak – mondja –, az én szolgámnak: „Az örökkévalóságra 

készítem elő a te ivadékodat.” Ki Dávid ivadéka, ha nem Ábrahám ivadéka? És 

ki Ábrahám ivadéka? Krisztus.
1
 

De lehetséges-e, hogy ez a Krisztus az Egyház feje, a test Üdvözítője,
2
 Ábrahám 

ivadéka és ezért Dávidé, mi pedig ne volnánk Ábrahám ivadéka? – De bizony 

azok vagyunk, amint az Apostol mondja. Ha azonban Krisztuséi vagytok, akkor 

Ábrahám utódai is, és az ígéret szerint örökösök.
3
 

Tehát így kapjuk itt, testvérek: az örökkévalóságra készítem elő a te ivadékodat; 

nem csak Krisztusnak Szűz Máriától született testét, hanem valamennyiünket is, 

akik hiszünk Krisztusban, hiszen az ő testének tagjai vagyunk. Ezt a testet nem 

lehet lefejezni: ha örökre fő, akkor örökre dicsekszenek a tagok is, hogy ő 

legyen a teljes Krisztus mindörökre. 

Az örökkévalóságra készítem elő a te ivadékodat, és nemzedékről nemzedékre 

fogom építeni trónodat. – Úgy gondoljuk, hogy az örökkévalóságra ugyanaz, 

mint a nemzedékről nemzedékre. Mert föntebb is ezt mondta: Nemzedékről 

nemzedékre hirdetem igazságodat az én számmal.
4
 

Mit jelent az, hogy nemzedékről nemzedékre? – Azt jelenti, hogy minden 

nemzedékre. Nem kell ugyanis annyiszor ismételni a szót, ahányszor nemzedék 

jön és elmúlik. Tehát az ismétlésben a nemzedékek sokasága jelenik meg, és 

rájuk hívják föl a figyelmünket. 

Vagy esetleg azt a két generációt kell értenünk, amit már tudtok, amire már 

többször fölhívtuk Szeretetreméltóságtok figyelmét? Most ugyanis a test és a vér 

nemzedéke él, és jön majd az eljövendő nemzedék a halottak föltámadásakor. 

Krisztust hirdetik itt is, meg ott is. De itt azért hirdetik, hogy higgyék, ott azért, 

hogy lássák. 

Nemzedékről nemzedékre fogom építeni trónodat. – Most Krisztusnak bennünk 

van a trónja, bennünk épül az ő széke; ha ugyanis nem trónolna bennünk, akkor 

nem kormányozna minket; ha pedig nem kormányozna minket, mi magunktól a 

vesztünkbe rohannánk. Tehát bennünk trónol azáltal, hogy uralkodik bennünk; 

de trónol abban a másik nemzedékben is, amely majd a halottak föltámadásából 

jön. Krisztus örökre uralkodik a szentjeiben. Isten ezt ígérte meg, ezt mondta 

meg Isten; és ha ez kevés, Isten erre esküdött meg. 
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Mivel tehát nem a mi érdemeink miatt, hanem az ő irgalmassága szerint szilárd 

az ígéret, senkinek sem szabad bizonytalankodva hirdetnie azt, amiben nem 

lehet kételkedni. Legyen tehát a szívünkben az az erő, amelyről Etan, a 

Tölgyerős-szívű kapta a nevét; hirdessük Isten igazságát, Isten beszédét, Isten 

ígéretét, Isten esküjét; és ily módon mindenfelől megszilárdítva prédikáljunk, és 

Istent hordozva egek legyünk. 

  

Az elveszettek megváltása nagyobb csoda,  

mint a halottak feltámasztása 

6. [6. v.] Meg fogják vallani az egek a te csodálatos dolgaidat, Uram. – Az egek 

nem a saját érdemeiket fogják megvallani, hanem meg fogják vallani az egek a 

te csodálatos dolgaidat, Uram. Az elveszettek iránti irgalmasságban, a 

gonoszok megigazulásában mit dicsérünk, ha nem Isten csodálatos dolgait? 

Dicséred, hogy halottak támadtak föl; még inkább dicsérd, hogy az elveszettek 

meg lettek váltva. Micsoda kegyelem, micsoda irgalmassága ez Istennek! 

Látsz egy embert, aki tegnap még vedelte a részegséget – ma tisztességesen 

józan; 

látsz egy embert, aki tegnap még fényűző volt – ma példásan mértéktartó; 

látsz egy embert, aki tegnap káromolta Istent – ma dicséri Istent; 

látsz egy embert, aki tegnap a teremtés szolgája volt – ma a Teremtő imádója. 

Ezekből a kétségbeejtő helyzetekből ezek az emberek megtérnek, de ne 

tekintsék a saját érdemüknek; egek legyenek, az egek vallják meg annak 

csodálatos dolgait, aki egekké tette őket. Mert látom – mondja – az egeket, a te 

ujjaidnak alkotását.
1
 

Meg fogják vallani az egek a te csodálatos dolgaidat, Uram. – Hogy 

megtudjátok, miféle egek teszik majd a vallomást, lássátok, hogy hol tesznek 

vallomást; mert ez következik: 

a te igazságodat a szentek egyházában. – Az egek felől már semmi kétség, mert 

az igazság hirdetőit jelentik. És hol tesznek vallomást az egek csodálatos 

dolgaidról és igazságodról? A szentek egyházában. Fogadja be az egyház az 

egek harmatát: hullassanak esőt az egek a szomjas földre, és az áztatott föld 

hajtson jó csírákat, jó cselekedeteket, nehogy a jó esőért tövisekkel fizessen, és a 

csűr helyett tűz várjon rá. Meg fogják vallani az egek a te csodálatos dolgaidat, 

Uram, a te igazságodat a szentek egyházában . 

Tehát az egek fogják megvallani a te csodálatos dolgaidat és igazságodat. 

Minden, amit az egek hirdetnek, tőled van, belőled van; ezért prédikálnak 
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biztonsággal, mert tudják, hogy kit hirdetnek, és tudják, hogy a prédikációjukért 

meg nem szégyenülhetnek. 

 

Isten fogadott fiai között nincs hasonló 

Isten egyszülött Fiához 

7. [7. v.] Mit hirdetnek az egek? Miről tesznek vallomást a szentek egyházában? 

Mert a felhőkben ki tehető egyenlővé az Úrral, 

ki lesz hasonló az Úrhoz Isten fiai között? – Nemde erről tesznek vallomást az 

egek, ezt hullatják az egek? 

Mit hullatnak? – Azt, hogy a felhőkben ki tehető egyenlővé az Úrral. Innen 

bizonyosak a prédikátorok, mert senki nem tehető egyenlővé a felhőkben az 

Úrral. Nagy dicséretnek látjátok, testvérek, hogy a felhők nem egyenlőek a 

Teremtővel. Ha szó szerint, misztikus jelentés nélkül értjük, nem nagy dicséret 

az, hogy az Úrral nem tehetők egyenlővé a felhők. Hogy miért? Hát a csillagok, 

melyek a felhők felett vannak, egyenlőek-e az Úrral? Miért? A Nap, a Hold, az 

angyalok, az egek hasonlíthatók-e az Úrhoz? Miért számítana nagynak, amit 

mond: a felhőkben ki tehető egyenlővé az Úrral? 

Ezeket a felhőket, testvérek, úgy értelmezzük, mint az egeket, azaz, hogy az 

igazság hirdetői: próféták, apostolok, Isten Igéjének hirdetői. Hogy a hirdetők 

mindezen fajtáit felhőknek mondja, azt abból a próféciából értjük meg, ahol a 

szőlőjére haragvó Isten mondta: Megparancsolom majd a felhőimnek, hogy ne 

hullassanak rá záport. Ezt a szőlőt értelmezi, és nyíltan megnevezi, mondván: A 

seregek Urának szőleje Izrael háza.
1
 Nehogy te másképp értsd a szőlőt, és 

mellőzve az emberekre vonatkozó jelentést, a földet kezd vizsgálni, mondja: A 

seregek Urának szőleje Izrael háza. Ne másra értse, hanem Izrael házát értse a 

szőlőmön; önmagára értse, hogy nem szőlőfürtöt, hanem töviseket termett 

nekem; értse meg, hogy hálátlan volt az ültetője és megművelője, hálátlan volt 

esővel öntözője iránt. Tehát ha a seregek Urának szőleje Izrael háza, akkor mit 

mondott haraggal? Azt, hogy megparancsolom majd a felhőimnek, hogy ne 

hullassanak rá záport. 

És valóban így tett: elküldte az apostolokat, mint felhőket, hogy esőt hullassanak 

a zsidókra; ők pedig elutasítva Isten Igéjét, szőlőfürt helyett töviseket teremtek, 

ezért mondták az apostolok: Hozzátok küldettünk, de mert visszautasítottátok 

Isten Igéjét, a pogányokhoz fordulunk.
2
 Ettől kezdve a felhők kezdtek nem 

hullatni esőt erre a szőlőre. 

Ha tehát a felhők az igazság hirdetői, először tegyük fel a kérdést, hogy miért 

felhők? – Azért, mert ugyanazok az egek, akik a felhők: egek az igazság 
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villámfényes ragyogása miatt, felhők a test rejtett dolgai miatt; a felhők ugyanis 

mind ködösek a halandóság miatt, jönnek és mennek. A test rejtett dolgai, azaz a 

felhők rejtett dolgai miatt mondja az Apostol: Ne ítéljetek időnap előtt, míg el 

nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait.
1
 

Most tehát látod, hogy mit mond az ember, de hogy mit hordoz a szívében, azt 

nem látod; ami kinyilvánul a felhőből, azt látod, de hogy mit őriz a felhőkben, 

azt nem látod. Mert kinek a szeme hatol át a felhőn? Tehát a felhők az igazság 

testben élő hirdetői. Mindenek Teremtője maga is testben jött el. De a felhőkben 

ki tehető egyenlővé az Úrral, és ki lesz hasonló az Úrhoz Isten fiai között? Tehát 

Isten fiai között senki sem lesz hasonló Isten Fiához. 

Őt is Isten Fiának nevezik, bennünket is Isten fiainak hívnak, de ki lesz hasonló 

az Úrhoz Isten fiai között? Ő egyetlen, mi sokan vagyunk; ő egy, mi őbenne 

vagyunk egyek; ő született, bennünket örökbe fogadtak; ő öröktől fogva 

természet szerint született Fiú, mi egy ideje lettünk fiak kegyelemből; ő minden 

bűn nélkül való, mi általa szabadultunk meg a bűntől. Tehát a felhőkben ki 

tehető egyenlővé az Úrral, ki lesz hasonló az Úrhoz Isten fiai között? 

Felhőknek neveznek minket a test miatt, és az igazság hirdetői vagyunk a felhők 

zápora miatt, de másként jön a mi testünk, és másként az övé. Isten fiainak 

hívnak minket, de ő másként Isten Fia. Az ő felhője szűzből való, ő az 

örökkévalóságból az Atyával egyenlő Fiú. Mert a felhőkben ki tehető egyenlővé 

az Úrral? Vagy ki lesz hasonló az Úrhoz Isten fiai között? 

Mondja meg maga az Úr, talál-e magához hasonlót? Kinek mondják az emberek 

az Emberfiát? Íme, mivel látható vagyok mivel érzékelhető vagyok, mivel 

köztetek járok-kelek, és talán gyöngének tűnök, mondjátok meg, kinek mondják 

az emberek az Emberfiát? Kétségtelenül mivel az ember fiát látják, a felhőt 

látják; mondják meg, vagy mondjátok meg, kinek mondanak engem az emberek. 

És válaszolták az emberek véleményét: Egyesek Jeremiásnak, mások Illésnek, 

mások Keresztelő Jánosnak, vagy egynek a próféták közül. Sok felhőt és 

Istennek sok fiát nevezték meg. Ugyanis igazak és szentek voltak, tehát ők is 

Isten fiai voltak: Jeremiás, Illés, János, mind Isten fiai és felhők, mert Isten 

hirdetői. 

Megmondtátok, milyen felhőnek gondolnak engem az emberek, és Isten fiai 

között hova sorolnak be engem; Mondjátok meg ti is, kinek mondotok engem? 

A többiek nevében, az egység nevében egyedül Péter válaszol: Te vagy a 

Krisztus, az élő Isten Fia.
2
 Mert a felhőkben ki tehető egyenlővé az Úrral, ki lesz 

hasonló az Úrhoz Isten fiai között? Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia: nem 
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úgy, ahogy a veled nem egyenlők Isten fiai; eljöttél testben, de nem úgy, 

ahogyan a veled egyenlővé nem tehető felhők. 

 

A meghatározott földrajzi helyen született és élt Krisztus 

a prédikátorok által mindenki előtt nyilvánvaló lett 

8. [8. v.] Mert ki vagy te, akinek ezt a választ adják: Te vagy a Krisztus, az élő 

Isten Fia, akit a többi nem szent, nem igaz emberek a próféták közül gondoltak 

egynek: Illésnek, Jeremiásnak vagy Keresztelő Jánosnak; tehát ki vagy te? 

Halljad mi következik: Isten, aki a igazak tanácsában fog megdicsőülni. Mert a 

felhőkben ki tehető egyenlővé az Úrral, ki lesz hasonló az Úrhoz Isten fiai 

között, mert Isten ő, aki a igazak tanácsában fog megdicsőülni. 

Mivel azok nem lehetnek vele egyenlők, a tanácsuk úgy dönt, hogy hisznek 

benne; mivel ők nem lehetnek egyformán felhők és Isten fiai, az emberi 

törékenység számára nem marad más hátra, minthogy aki dicsekszik, az Úrban 

dicsekedjék.
1
 

Isten, aki a igazak tanácsában fog megdicsőülni, nagy és rettenetes mindazok 

fölött, akik körülötte vannak. – Isten mindenütt jelen van. Kik vannak tehát 

akörül, aki mindenütt jelen van? Ha ugyanis egyesek körülötte vannak, az azt 

jelenti, hogy mindenfelől véges. Ha tehát igaz az, amit Istennek és Istenről 

mondanak: az ő nagyságának nincs határa,
2
 kik lehetnének körülötte, ha ő, aki 

mindenütt jelen van, nem akart volna egy meghatározott helyen megszületni, 

egy nemzetben forgolódni, egy meghatározott helyen megfeszíttetni, egy 

meghatározott helyről föltámadni, és egy meghatározott helyről fölmenni a 

mennybe? 

Ahol ezt megtette, ott vannak körülötte a nemzetek. Ha csak ott maradt volna, 

ahol ezeket megtette, nem volna nagy és rettenetes mindazok fölött, akik 

körülötte vannak. Mivel azonban ezen a meghatározott helyen úgy prédikált, 

hogy onnan elküldte nevének hirdetőit az összes nemzetek közé szerte a földre, 

és csodákat művelve szolgája által nagy lett és rettenetes mindazok fölött, akik 

körülötte vannak. 

 

9. [9. v.] Uram, seregek Istene, ki hasonló hozzád? Hatalmas vagy, Uram, és a 

te igazságod körülvesz téged. – Nagy a te hatalmad: te alkottad az eget és a 

földet, és mindazt, ami azokban van; de még nagyobb a te irgalmasságod, mely 

kinyilvánította igazságodat körülötted. Ha ugyanis csak ott prédikáltál volna, 

ahol születni, ahol szenvedni, ahol föltámadni és ahol mennybe menni akartál, 

beteljesedett volna Isten ígéretének igazsága az atyáknak ígéretek 
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megerősítésére; de nem teljesedett volna az, hogy a nemzetek pedig 

irgalmasságáért dicsőítik Istent,
1
 ha ez az igazság el nem terjed, és a helyről 

ahol megjelenni akartál, körös-körül szét nem árad. Te ugyanis azon a helyen a 

magad felhőjéből szólaltál meg, de más felhőket küldtél, hogy körülötted esővel 

áztassák a nemzeteket. Valóban hatalommal teljesítetted be, amit mondtál: 

Bizony, látni fogjátok az Emberfiát, amint eljön az ég felhőiben.
2
 Hatalmas 

vagy, Uram, és a te igazságod körülvesz téged. 

 

A keresztény prédikációnak ellenállnak a földi hatalmasságok 

10. [10. v.] Hanem amikor hirdetni kezdték körös-körül a te igazságodat, 

ugyancsak háborogtak a nemzetek, és gondoltak a népek hiábavalóságokat; 

összeálltak a föld királyai, és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és az Ő 

fölkentje ellen.
3
 

Bizony, amikor igazságodat hirdetni kezdték körülötted, mintha azért jöttél 

volna, hogy idegenből szerezz magadnak feleséget, rád rontott az ordító 

oroszlán, és te megölted. Ennek előképe volt Sámson;
4
 és szavaim hallatára 

anélkül, hogy megneveztem volna, nem kiáltottatok volna föl, ha nem 

ismertetek volna rá; hallottátok ugyanis mint olyanok, akikre Isten felhőiből esni 

szokott az eső. 

Tehát a te igazságod körülvesz téged. De mikor vesz körül üldözések nélkül, 

ellentmondások nélkül, amikor megmondták, hogy arra született, hogy jel 

legyen, amelynek ellene mondanak?
5
 Mivel tehát az a nemzet, melyben születni 

és forgolódni akartál, olyan volt, mint a nemzetek hullámzó vizéből kiemelkedő 

szárazföld, melyre esőnek kell hullania, a többi nemzetek pedig a maguk 

terméketlenségének keserű tengere voltak. Mit tesznek tehát a prédikátoraid, 

akik körülötted széthintik a te igazságodat, hiszen tombolnak a tenger hullámai? 

Mit tesznek? Te uralkodol a tenger erején. Mert mit tett a tomboló tenger, ha 

nem azt, amit ma ünneplünk? 

Megölte a mártírokat, elhintette a vér magvait, kisarjasztotta az Egyház vetését. 

Tehát biztonságban vonuljanak a felhők, terjesszék a te igazságodat körülötted, 

ne féljenek a tarajos hullámoktól, mert te uralkodol a tenger erején. Hullámzik a 

tenger, ellentmond a tenger, harsog a tenger, de hűséges az Isten, aki nem 

engedi, hogy erőtökön felül érjen kísértés benneteket.
6
 Mivel tehát hűséges ő, 
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aki nem engedi, hogy erőtökön felül érjen kísértés benneteket, hullámzását te 

mérsékeled. 

 

Krisztus megalázza a sátánt és elragadja tőle 

az embereket, akiken uralkodott 

11. [11. v.] Végül, hogy lecsendesedjék a tenger, sőt hogy háborgása elcsituljon, 

mit tettél magában a tengerben? Te megaláztad, mint a megsebzett gőgöst. 

Egy gőgös sárkány lakik a tengerben, melyről egy másik Írás mondja: 

parancsolok majd ott a sárkánynak, hogy marja meg őt.
1
 Ez az a sárkány, 

melyről mondja: ott a sárkány is, melyet alkottál, hogy csúffá tedd őt;
2
 melynek 

fejét összetörte a víz fölött. 

Te megaláztad, mint a megsebzett gőgöst. – Megaláztad magad és ezzel 

megaláztad a gőgöst. A gőgös ugyanis a gőg által tartotta fogva a gőgösöket; a 

nagy megalázkodott, aki pedig hitt benne, az kicsi lett. Miközben a kicsi a 

kicsivé lett nagy példájával táplálkozott, az ördög elveszítette azt, aki fölött 

uralkodott, mert a gőgös csak a gőgösöket tudta fogva tartani. 

Miután ilyen nagy példát kaptak az alázatra, az emberek megtanulták elítélni a 

gőgjüket, és követni Isten alázatosságát. Így tehát maga az ördög, amikor 

elveszítette a foglyait, maga is megaláztatott: nem megjavult, hanem leterítették. 

Te megaláztad, mint a megsebzett gőgöst. – Megalázkodtál és megaláztál; 

megsebesültél és sebesítettél. A te véred ugyanis, mely kiontatott, hogy eltörölje 

a bűnösök adóslevelét, megsebezte [az ördögöt]. Milyen alapon gőgösködött, ha 

nem azért, mert nála volt az adóslevelünk? Ezt az adóslevelet, ezt a váltót te a 

véreddel eltörölted;
3
 tehát megsebezted őt, akitől annyi mindent elragadtál. Az 

ördög megsebzését ne testileg értsd, hiszen nincs teste, hanem a seb a szívét 

érte, ahol a gőg lakik. És erős karoddal szétszórtad ellenségeidet. 

 

12. [12–13. v.] Tieid az egek és tiéd a föld. – Tőled veszik az esőt, és a te 

birtokodra hullatják. Tieid az egek, akik hirdették igazságodat körülötted; tiéd a 

föld, mely befogadta az igazságot körülötted; ezután milyen hatása lett ennek az 

esőnek? A földkerekséget és annak teljességét te alapoztad meg, Északot és a 

tengert te teremtetted. 

Veled, a Teremtőjével szemben ugyanis semmi nem képes semmire. A maga 

rosszaságában, akaratának kifordultságával tombolhat a világ, de vajon 

meghaladhatja-e azt a határt, melyet a Teremtő szabott, aki mindent alkotott? 

Miért féljek tehát Északtól? Miért féljek a tengerektől? Északon lakik ugyanis az 
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ördög, aki ezt mondta: Fölállítom a trónomat Északon és hasonló leszek a 

Magasságbelihez;
1
 te megaláztad, mint megsebzett gőgöst. Tehát amit bennük 

műveltél, az inkább kifejezi a te uralmadat, mint az ő akaratuk a maguk 

rosszaságát. Északot és a tengert te teremtetted. 

 

Krisztus a mi világosságunk és szabadítónk 

13. [13. v.] A Tábor és a Hermon a te nevedben ujjonganak. – Értjük, hogy mely 

hegyekről van szó, de ezek jelentenek valamit. 

A Tábor és a Hermon a te nevedben ujjonganak. – A Tábor, azt mondják, azt 

jelenti ’Érkező világosság’. De honnan ered azok világossága, akikről ezt 

mondta: Ti vagytok a világ világossága,
2
 ha nem Őtőle, akiről ezt mondja: Ő 

volt az igaz világosság, mely megvilágosít minden embert, aki e világra jön?
3
 

Tehát az a világosság, amely a világ világossága, abból a világosságból ered, 

amelyet nem máshonnan gyújtanak meg, és nem kell attól félni, hogy kialszik. 

Tehát a világosság eljött őtőle, az a mécses, amelyet nem véka alá, hanem 

lámpatartóra tesznek, az érkező fény, Tábor. 

A Hermon pedig azt jelenti, ’az ő átka’. Valóban eljött a világosság, és az ő átka 

lett. Kié? – Az ördögé, a megsebzetté, a gőgösé. Tehát hogy megvilágosodunk, 

az tőled van; hogy mi által legyen átkozott az, aki a maga tévedésében és 

gőgjében fogva tartott minket, tőled van bennünk. 

Tehát a Tábor és a Hermon a te nevedben ujjonganak, nem a saját érdemeik 

miatt, hanem a te nevedben. Ugyanis ezt mondják: Nem nékünk, Uram nem 

nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget; a háborgó tenger miatt, nehogy 

véletlenül azt mondják a nemzetek: Hol van az ő Istenük?
4
 

 

14. [14. v.] A te karod hatalommal teljes. Senki nem csikarhat ki magának 

semmit. A te karod hatalommal teljes: te alkottál minket, te oltalmazol meg 

minket. A te karod hatalommal teljes; legyen erős a te kezed, és magasztaltassék 

föl a te jobbod. 

 

Az Úr irgalmassága és igazsága 

15. [15. v.] Igazságosság és ítélet a te trónod készülete. – A végén majd 

megjelenik a te igazságosságod és a te ítéleted; most ezek rejtve vannak. És a te 

ítéletedről mondják egy másik zsoltárban: A fiú elrejtett dolgaiért.
5
 A te ítéleted 

és a te igazságosságod megnyilvánulása lesz. Egyesek ugyanis jobb felől, mások 
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bal felől kapnak helyet,
1
 és elképednek majd a hitetlenek, amikor látják azt, amit 

most gúnyolódva nem hisznek el; az igazak örülni fognak, mert látni fogják azt, 

amit most nem látnak, de hisznek. 

Igazságosság és ítélet a te trónod készülete, tudniillik az ítélet napján. Most 

tehát mi történik? Irgalmasság és igazság jár a te arcod előtt. Félnék a te trónod 

készületétől, igazságosságodtól és ítéletedtől, ha nem járna előtted 

irgalmasságod és igazságod; de miért félnék a végén ítéleteidtől, a-mikor az 

előtted járó irgalmasságoddal eltörlöd a bűneimet, és igazságot téve teljesíted 

ígéreteidet? Irgalmasság és igazság jár a te arcod előtt. Az Úrnak ugyanis 

minden útja irgalmasság és igazság.
2
 

16. [16–17. v.] Mindezekben nem fogunk ujjongani? Vagy megkapjuk-e azt, 

ami miatt ujjongunk? A szavaink elegendőek-e kifejezni örömünket? Vagy a 

nyelvünk alkalmas lesz-e kimondani örömünket? 

Ha tehát a szavak nem lesznek elegendőek: Boldog a nép, mely ismeri az 

ujjongást. Ó te boldog nép! Úgy gondolod, hogy érted az ujjongást? Nem 

lehetsz boldog, csak akkor, ha érted az ujjongást. 

Mit jelent az, hogy érted az ujjongást? – Azt jelenti, tudod, hogy annak örülsz, 

amit szavakkal nem tudsz elmondani. Örömöd ugyanis nem belőled való, hogy 

aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék.
3
 Ne a magad gőgjében, hanem Isten 

kegyelmében ujjongj. Lássad, hogy a kegyelem oly nagy, hogy kibontására a 

nyelv alkalmatlan, és megértetted az ujjongást. 

 

Aki magának örül a gőg által bukik el 

17. Ha megértetted a kegyelemben az ujjongást, akkor halljad magának a 

kegyelemnek az ajánlását. 

Bizony, boldog a nép, mely ismeri az ujjongást. – Miféle ujjongást? Lássad, 

hogy a kegyelemben, lássad, hogy Istenben és egyáltalán nem a magadban való 

ujjongásról van szó. 

Uram, a te arcod világosságában fognak járni. – Az a Tábor, az érkező 

világosság, ha nem a te arcod világosságában járna, a gőg szele kioltaná a 

mécsest. Uram, a te arcod világosságában fognak járni, és a te nevedben 

ujjonganak egész nap. Az a Tábor és Hermon a te nevedben ujjonganak; ha 

akarják, egész nap a te nevedben, ha pedig nem a te nevedben ujjonganak, akkor 

nem egész nap ujjonganak. Mert örömük nem lehet maradandó, ha önmaguknak 

örvendenek és a gőg miatt elbuknak. Hogy tehát egész nap ujjongjanak, a te 
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nevedben ujjongjanak, és a te igazságosságodban emelkednek föl. Nem a maguk 

igazságosságában, hanem a tiédben; nehogy a kellő megértés nélkül 

buzgólkodjanak Istenért. Egyesekről ugyanis az Apostol megjegyzi, hogy 

Istenért buzgólkodnak, de a kellő megértés nélkül; félreismerik az Istentől eredő 

megigazulást, és a magukéval próbálják helyettesíteni; és mivel nem a te 

világosságodban ujjonganak, nem vetik alá magukat az Istentől származó 

megigazulásnak. Hanem minek ujjonganak? Annak, hogy Istenért. 

buzgólkodnak, de a kellő megértés nélkül.
1
 

Annak a népnek pedig, mely ismeri az ujjongást (azok ugyanis a kellő megértés 

nélkül vannak, a boldog nép pedig a kellő megértés birtokában ujjong), mi miatt 

kell ujjongania, minek kell örvendeznie, ha nem a te nevedben és a te arcod 

világosságában járva? És fölmagasztalásban lesz része, de a te 

igazságosságodban; távolítsa el a maga igazságosságát és alázkodjon meg: 

jöjjön el Isten igazságossága, és fölmagasztaltatik. És a te igazságosságodban 

emelkednek föl. 

 

18. [18. v.] Mert az ő erejüknek dicsősége te vagy; és a te jóakaratodban 

emelkedik föl majd a mi szarvunk, mivel így tetszett neked, és nem azért, mert 

mi kiérdemeltük. 

 

19. [19. v.] Mert az Úré az elfogadás. – Mert úgy támadtak rám, mint egy halom 

homokra, hogy szétszóródjam, és elbuktam volna, ha az Úr el nem fogad engem. 

Mert az Úré az elfogadás, és Izrael Szentje a mi királyunk. 

Ő maga az elfogadás, ő maga világosít meg téged; az ő világosságában 

biztonságban vagy, az ő világosságában jársz, az ő igazságossága emel föl 

téged. Ő maga fogad el, gyöngeségedet ő őrzi, ő tesz erőssé, nem belőled, 

hanem önmagából. 

 

A prófétai feladatról 

20. [20. v.] Akkor tekintetben szóltál a fiaidhoz, és mondtad. – A tekintetedben 

szóltál, azaz kinyilatkoztattad a prófétáidban. A tekintetben, azaz 

kinyilatkoztatásban szóltál, ezért nevezték a prófétákat látóknak.
2
 Ugyanis belül 

látták azt, amit utána kimondtak, és rejtekben hallották, amit nyíltan hirdettek. A 

tekintetedben szóltál a fiaidhoz, és mondtad: „Segítséget adtam a hatalmasban” 

– értitek, ki ez a hatalmas. És fölmagasztaltam a népemből kiválasztottat – 

értitek, ki ez a kiválasztott; az, kinek fölmagasztalásának már örvendetek. 
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21. [21. v.] Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat, ezt a Dávidot Dávid 

magvából; szent olajommal fölkentem őt. Róla mondja ugyanis: Fölkent téged az 

Isten, a te Istened az ujjongás olajával örökös társaid előtt.
1
 

 

22. [22. v.] Mert az én kezem segíti őt, és az én karom fogja megerősíteni őt: 

eszerint történt az ember elfogadása, eszerint öltött magára testet a szűz 

méhében,
2
 eszerint öltötte magára a szolga alakját és lett engedelmes 

mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig az, aki Istenként egyenlő az Atyával.
3
 

 

Az ellenség miközben tombol, javára van a szenteknek 

23. [23. v.] Semmire nem megy benne az ellenség. – Dühöng ugyan az ellenség, 

de semmire se megy benne; ártani szokott ugyan, de valójában nem árt. 

Mit jelent tehát az, hogy meggyötör? – Gyakorlatoztat és nem árt; javára van 

azoknak, akikre dühöng, mert akik ellen tombol, azok győztesként koronát 

nyernek. Legyőzhetnénk-e valamit, ha semmi nem támad ellenünk? Vagy hol 

lenne Isten, a mi segítségünk, ha mi nem küzdenénk? Az ellenség tehát tegye a 

maga dolgát, de semmire nem megy benne az ellenség, a gonoszság fia nem tud 

ártani neki. 

 

24. [24. v.] És levágom ellenségeit az ő arca előtt. – Elszakadnak a saját 

gondolataiktól, és meghajolnak az előtt, amit hisznek. Mert lassanként kezdenek 

hinni, mint valamikor régen, az aranyborjú fejének összetörése után, jönnek 

Isten népének italához. Mózes ugyanis összetörte a borjú fejét, vízbe szórta és 

megitatta Izrael fiaival.
4
 A hitetlenek mind összetörnek, és lassanként hisznek és 

Isten népe megissza őket, és Krisztus testévé válnak. És levágom ellenségeit az 

ő arca előtt, és az őt gyűlölőket megfutamítom, hogy ne ártsanak. De e 

megfutamítottak közül esetleg ezt mondja valaki: Hova menjek a lelked elől? És 

hova fussak arcod elől?
5
 És mivel látják, hogy a Mindenható elől nem tudnak 

sehova elfutni, megtérve a Mindenhatóhoz menekülnek. És az őt gyűlölőket 

megfutamítom. 

 

Az Úr irgalmasságát és igazságát utánozzuk 

25. [25. v.] És az én igazságom és irgalmasságom vele van, az Úr minden útja 

irgalmasság és igazság.
6
 – Amennyire tudtok, emlékezzetek rá, milyen gyakran 

lelkünkre kötik ezt a kettőt, hogy viszonozzuk ezeket Istennek. Amint ugyanis ő 

                                         
1Zsolt 44,8. 
2Vö. Lk 1,31. 
3Vö. Fil 2,6–8. 
4Vö. Kiv 32,20. 
5Zsolt 138,7. 
6Zsolt 24,10. 
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irgalmasságot gyakorolt velünk, hogy eltörölje a bűneinket, és igazságos, hogy 

teljesítse ígéreteit, úgy nekünk is, akik az ő útján járunk, viszonoznunk kell neki 

az irgalmasságot és az igazságot: az irgalmasságot úgy, hogy könyörülünk a 

nyomorultakon, az igazságot pedig úgy, hogy nem ítélkezünk gonoszul. 

Az igazság ne vegye el tőled az irgalmasságot, sem az irgalmasság ne 

akadályozza az igazságot; ha ugyanis irgalmasságból az igazság ellen ítélnél, 

vagy a merev igazságból megfeledkeznél az irgalmasságról, akkor nem járnál 

Isten útján, ahol az irgalmasság és az igazság találkozik.
1
 És az én nevemben 

magasztaltatik föl az ő szarva. Kell-e magyarázkodva ennél időznünk? 

 

Keresztények vagytok, ismerjétek el Krisztust 

26. [26. v.] És kezét a tengerbe mártom – azaz uralkodni fog a nemzeteken; és a 

folyókba az ő jobbját. – A folyók a tengerbe folynak, a vágyaik szerint élő 

emberek elmerülnek e világ keserűségében; de mindezek alá lesznek vetve 

Krisztusnak. 

27. [27–28. v.] Ő majd segítségül hív engem: „Én atyám vagy te, én Istenem és 

szabadulásom elfogadója”. És én elsőszülötté teszem őt, följebbvalóvá a föld 

királyainál. – A mártírjaink, akiknek égi születésnapját ünnepeljük, a vérüket 

ontották azért, amit hittek és még nem láttak; mennyivel erősebbnek kell 

lennünk nekünk, akik látjuk azt, amit ők hittek? Ők ugyanis még nem látták, 

hogy Krisztus a föld királyai fölött áll, akkor még összegyűltek a fejedelmek az 

Úr ellen és az ő fölkentje ellen; akkor még nem teljesült, ami abban a zsoltárban 

következik: És most, királyok, értsétek meg, tanuljátok meg, akik ítélitek a 

földet.
2
 Tehát már megtörtént. 

 

28. [29. v.] Örökre megőrzöm neki irgalmasságomat, és az én szövetségem 

hűséges lesz hozzá. Őmiatta hűséges a szövetség; őbenne közvetíttetett a 

szövetség: ő a szövetség közvetítője, ő a szövetség megpecsételője, ő a 

szövetség kezese, ő a szövetség tanúja, ő a szövetség öröksége, ő a szövetség 

társörököse. 

 

Mások a mennyei napok és mások a földi napok 

29. [30. v.] És örökkévalóvá teszem az ő ivadékát. – Nem csak ebben a világban, 

hanem a századok századaiban, ahova átmegy az ő ivadéka, ami az ő öröksége, 

Ábrahám ivadéka, aki Krisztus. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám 

ivadéka vagytok, és ha örökre megkapjátok az örökséget, az örökkévalóvá teszi 

az ő ivadékát. 

                                         
1Vö. Zsolt 84,11. 
2Zsolt 2,10. 



 617 

És az ő trónusát, mint az ég napjait.
1
 – A földi királyok trónjai olyanok, mint a 

föld napjai. Mások az ég napjai, mások a föld napjai. Az ég napjai azok az évek, 

melyekről ezt mondja: Te pedig ugyanaz vagy, és a te éveid nem fogynak el.
2
 A 

föld napjai egymásra hágnak, ami előbb volt, azt kiszorítják, ami utánuk 

következik, nem marad meg: jönnek, hogy elmenjenek, és szinte még mielőtt 

eljöttek volna, már el is mennek. Ilyenek a föld napjai. 

Az ég napjainak pedig és azoknak az el nem fogyó éveknek sem kezdetük, sem 

végük nincsen; a napok közül ott egy sem szorul a tegnap és a holnap közé: ott 

senki nem várja a jövőt, és senki nem veszíti el a múltat, hanem az ég napjai 

mindig jelenvalóak ott, ahol az ő trónja örökkévaló lesz. 

Ami még hátra van, ha úgy gondoljátok, tegyük el későbbre, mert hosszú még 

ez a zsoltár, és valamit Krisztus nevében még el kell intéznünk. Tehát 

frissüljetek föl, nem azt mondom, hogy lélekben, mert látom, lélekben 

fáradhatatlanok vagytok, hanem a lélek szolgái miatt, hogy a testetek ki tudjon 

tartani a szolgálatban. Pihenjetek egy kicsit, és miután felüdültetek, gyertek 

vissza az asztalhoz. 

                                         
1Vö. Gal 3,16–19. 
2Zsolt 101,28. 



 618 

 

NYOLCVANNYOLCADIK ZSOLTÁR (89.) 

Második beszéd (31–53. v.) 

Elmondta Hippóban 411/412-ben 

57 éves, 20/21 éves pap, 16/17 éves püspök 

 

 

31Ha azonban az ő fiai elhagyják törvényemet 

és nem járnak az én ítéleteimben, 

32ha megszentségtelenítik végzéseimet 

és parancsolataimat nem tartják, 

33meglátogatom vesszővel az ő gonoszságaikat, 

és ostorokkal az ő vétkeiket. 

 

34Irgalmasságomat azonban nem fordítom el tőle, 

és nem fogok ártani az én igazságomban. 

35Nem fogom megszentségteleníteni az én szövetségemet, 

és amik elhagyták ajkaimat, azokat nem tagadom meg. 

36Egyszer esküdtem meg az én szentélyemben: 

nem fogok hazudni Dávidnak. 

37Az ő ivadéka örökre megmarad, 

és az ő trónja, mint a Nap a szememben 

38és mint a Hold, az örökre teljes, 

és hűséges tanú az égen.” 

 

39Te pedig elvetetted és semmivé tetted, 

késleltetted a te Krisztusodat. 

40Fölforgattad a te szolgád szövetségét, 

megszentségtelenítetted a földön az ő szentélyét. 

41Leromboltad összes kőfalát, 

és rettenetté tetted erősségeit. 

42Kirabolták őt mind, akik átmentek az úton; 

gyalázattá vált szomszédai előtt. 

43Fölmagasztaltad az ő elnyomóinak jobbját, 

megörvendeztetted minden ellenségét. 

44Kicsorbítottad kardjának élét, 

és nem segítettél neki a háborúban. 

45Eloldottad őt a megtisztító fenyítéktől, 

és ledöntötted a földre királyi székét. 

46Megrövidítetted trónjának napjait, 

elborítottad őt gyalázattal. 

47Meddig rejtőzöl el, Uram, végleg? 
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Lobog, mint a tűz a te haragod. 

48Emlékezzél, mi az én létalapom, 

mert nem hiábavalóságnak teremtetted  

az emberek összes fiait. 

49Ki az az ember, aki élni fog és nem fog halált látni, 

kiragadja lelkét az alvilág kezéből? 

 

50Hol vannak a te ősi irgalmasságaid, Uram, 

amint megesküdtél Dávidnak a te igazságodban? 

51Emlékezzél meg, Uram, a te szolgáid gyalázatáról, 

amit ölemben hordoztam sok nemzettől, 

52amellyel gyalázkodtak a te ellenségeid, Uram, 

gyalázták a te Krisztusod megváltozását. 

53Az Úr áldása örökkévaló. Amen, Amen. 

 

 

 

 

1. Fordítsátok figyelmeteket annak a zsoltárnak hátralévő részére, amelyről 

reggel beszéltünk, és hajtsátok be a jámbor tartozást, amit általunk az ad meg, 

aki bennünket is, benneteket is megteremtett. A zsoltár előző verseiben az Úr 

Krisztust hirdették Isten ígérete alapján, és őt hirdetjük ezekben a hátralévő 

versekben is, melyeket magyarázunk. Fentebb ugyanis többek között ezeket 

mondta róla: És én elsőszülötté teszem őt, följebbvalóvá a föld királyainál. 

Örökre megőrzöm neki irgalmasságomat, és az én szövetségem hűséges lesz 

hozzá. És örökkévalóvá teszem az ő ivadékát, és az ő trónusát, mint az ég 

napjait.
1
 Ezekről és mindarról, amit a zsoltár eddig őróla mondott, elmondtuk, 

amire képesek voltunk. 

 

Megfenyíti az Úr azt, akit szeret 

2. [31–35. v.] Ha azonban az ő fiai elhagyják törvényemet,  

és nem járnak az én ítéleteimben, 

ha megszentségtelenítik végzéseimet, 

és parancsolataimat nem tartják, 

meglátogatom vesszővel az ő vétküket, 

és ostorokkal az ő gonoszságukat. 

Irgalmasságomat azonban nem fordítom el tőle, 

és nem fogok ártani az én igazságomban. 

Nem fogom megszentségteleníteni az én szövetségemet, 

és amik elhagyták ajkaimat, azokat nem tagadom meg. 

                                         
1Ps. 88,28–30. 
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Nagy Isten ígéretének erőssége. Ennek a Dávidnak a fiai a vőlegény fiai; tehát 

az összes keresztényeket az ő fiának mondja. De nagy dolog az, amit Isten ígér, 

mert ha a keresztények, azaz az ő fiai elhagyják törvényemet és nem járnak az 

én ítéleteimben, ha megszentségtelenítik végzéseimet és parancsolataimat nem 

tartják, nem vetem meg őket, nem is hagyom őket elpusztulni, hanem mit 

teszek? Meglátogatom vesszővel az ő gonoszságaikat, és ostorokkal az ő 

vétkeiket. 

Tehát az irgalmasság nem csak a meghívóé, hanem a fenyítőé és az ostorozóé is. 

Így legyen tehát fölötted az atyai kéz, és ha jó fiú vagy, ne tiltakozz a fenyítés 

ellen; mert ki az a fiú, akit atyja nem fenyít meg? Fenyítsen, csak ne vonja meg 

az irgalmasságot; verje meg a makacs fiút, de adja meg neki az örökséget. 

Ha jól megismerted az atyai ígéreteket, akkor ne az ostorozástól, hanem az 

örökségből való kitagadástól félj; akit ugyanis az Úr szeret, azt megfenyíti: 

megostorozza minden fiát, akit megfogad.
1
 A méltatlankodhat-e a bűnös fiú az 

ostorozás miatt, miközben megostorozva látja a bűntelen Egyszülöttet? 

Meglátogatom – mondja tehát – vesszővel az ő gonoszságaikat. 

Az Apostol is így fenyegetőzik: Mit akartok? Vesszővel jöjjek hozzátok?
2
 Távol 

legyen, hogy a jámbor fiak ezt mondják: „Ha vesszővel jössz, inkább ne gyere.” 

Jobb ugyanis nevelődni az atyai vesszőtől, mint elveszni az útonálló 

hízelgésétől. 

 

Isten irgalmassága és az emberek bűnei 

3. Meglátogatom vesszővel az ő gonoszságaikat, és ostorokkal az ő vétkeiket; 

irgalmasságomat azonban nem fordítom el tőle – mondja. Kitől? Attól a 

Dávidtól, akinek ezeket ígértem, akit szent olajommal fölkentem örököstársai 

előtt.
3
 Fölismeritek azt, akitől Isten nem vonja meg a maga irgalmát? Nehogy 

esetleg valaki aggodalmaskodva mondja: „Igaz, hogy Krisztusról azt mondja és 

megerősíti, hogy nem vonja meg tőle irgalmát, de mi lesz a bűnössel? Vajon rá 

is vonatkozik, hogy irgalmasságomat nem fordítom el tőlük?” 

Meglátogatom vesszővel – mondja –, az ő gonoszságaikat, és ostorokkal az ő 

vétkeiket. Azt vártad, hogy biztonságban lehetsz: irgalmasságomat nem fordítom 

el tőlük. Igaz, hogy néhány kódexben ez áll, de a jobb szövegek nem ezt 

mondják; de azok sem térnek el a valóságtól, melyek ezt a többes számot közlik. 

Mert hogyan nem fordítja el irgalmasságát Krisztustól? Vajon a test Üdvözítője 

akár a földön, akár az égben vétkezett-e, Ő, aki Isten jobbján ül és közbenjár 

                                         
1Vö. Zsid 12,5–7. 
21Kor 4,21. 
3Vö. Zsolt 44,8. 
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értünk?
1
 És mégsem Krisztustól [nem fordítja el irgalmasságát], hanem a 

tagjaitól, a testétől, ami az Egyház. 

Akkor tűnik túlzásnak, hogy tőle nem fordítja el irgalmasságát, ha nem ismerjük 

az egyszülött Fiút, aki az Atya ölén van, mert itt nem pusztán az ember 

személyéről van szó, hanem arról a személyről, aki Isten és ember. Tehát nem 

fordítja el tőle irgalmasságát, amikor tagjaitól, a testtől nem fordítja el 

irgalmasságát, melyben itt a földön ő maga is üldözéseket szenvedett, jóllehet 

már az égben trónolt; és az égből kiáltotta: Saul, Saul! És nem azt mondta: 

„Miért üldözöd a szolgáimat?”, nem is azt, hogy „Miért üldözöd a 

szentjeimet?”, nem is azt, hogy „Miért üldözöd a tanítványaimat?”, hanem: 

„Miért üldözöd engem?”
2
 

Amint tehát amikor az égben trónolót senki nem üldözte, ezt kiáltotta: Miért 

üldözöd engem?; amikor a tagjait a sajátjainak ismerte el, és a szeretet a főt a 

testéhez kötötte; ugyanúgy amikor irgalmasságát nem fordítja el tőle, tőlünk se 

fordítja el, akik az ő tagjai és teste vagyunk. 

Emiatt azonban nem szabad nyugodtan vétkeznünk, és gonoszul azzal áltatni 

magunkat, hogy bármit teszünk, nem fogunk elveszni. Vannak ugyanis olyan 

bűnök és olyan gonoszságok, amelyeket meghatározni vagy taglalni számunkra 

lehetetlen, vagy ha lehetséges volna, sok időt igényelne. Senki nem mondhatja, 

hogy bűn nélkül van, mert ha mondaná, hazudna: Ha ugyanis azt mondanánk, 

hogy nincs bűnünk, önmagunkat vezetjük félre és nincs bennünk az igazság.
3
 

Tehát a bűneiért mindenkit szükségszerűen megostoroznak, de ha keresztény, 

Isten nem fordítja el tőle irgalmasságát. Ha pedig olyan gonoszságokba 

keverednél, hogy elűzöd magadtól a fenyítő vesszejét, az ostorozó kezét és 

méltatlankodnál Isten fenyítése miatt, és elfutnál a fenyítő Atya elől, és azért 

nem akarsz tőle szenvedni, mert nem kegyelmez bűnösnek, te magad idegeníted 

el magadat az örökségtől, és nem ő taszított ki téged; mert ha tűrnéd az 

ostorozást, nem tagadnának ki az örökségből. Irgalmasságomat azonban nem 

fordítom el tőle – mondja –, és nem fogok ártani az én igazságomban. A 

szabadító azért nem fordítja el az irgalmasságot, hogy a megtorló igazsága ne 

ártson. 

 

Lényegesen különbözik a bűnbánó 

és a bánattalan bűnös 

4. Nem fogom megszentségteleníteni az én szövetségemet, és amik elhagyták 

ajkaimat, azokat nem tagadom meg. Attól engem nem fognak hazugnak találni, 

                                         
1Vö. Róm 8,34. 
2ApCsel 9,4. 
31Ján 1,8. 
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hogy az ő fiai vétkeznek; amit megígértem, megteszem. Tételezzük föl, hogy e-

zek a fiak kétségbeesettségükben vétkeznek, és úgy elmerülnek minden bűnben, 

hogy sértvén az Atya szemét, az örökségből való kitagadást érdemlik; Isten nem 

az-e, akiről ezt mondták: Ezekből a kövekből itt fiakat támaszt Ábrahámnak?
1
 

Ezért mondom nektek, testvérek: a keresztények közül sokan elviselhetően 

vétkeznek [bocsánatos bűnöket követnek el]; sokan az ostorozás hatására 

megjavulnak a bűnből és meggyógyulnak; sokan viszont teljesen elfordulnak, 

megkeményítik a nyakukat az atyai fenyítékkel szemben, és elutasítják Isten 

atyaságát, és jóllehet rajtuk van Krisztus jele, olyan gonoszságokba tévednek, 

hogy nem lehet mást tenni, mint rájuk olvasni: Akik ilyeneket művelnek, nem 

fogják birtokolni Isten országát
2
 

De ezek miatt Krisztus nem marad örökség nélkül: a pelyva miatt nem fognak 

elpusztulni a gabonaszemek is;
3
 abból a hálóból a rossz halak ellenére a jókat 

edényekbe válogatják.
4
 Az Úr ismeri övéit.

5
 Bizonyossággal ígért ugyanis az, 

aki eleve elrendelt minket, még mielőtt lettünk volna: Akiket előre erre rendelt, 

azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazulttá tette, akiket pedig 

megigazulttá tett, azokat meg is dicsőítette.
6
 A kétségbeesettek vétkezzenek, 

amennyit csak akarnak, Krisztus tagjai pedig ezt válaszolják: Ha Isten velünk, ki 

ellenünk?
7
 Tehát nem fog ártani Isten a maga igazságában, és nem fogja 

megszentségteleníteni az ő szövetségét. Rendíthetetlen marad az ő szövetsége, 

mert ő maga előre tudva rendelte el eleve az örökösöket, és amik elhagyják 

ajkait, azokat nem fogja megtagadni. 

                                         
1Mt 3,9. 
2Gal 5,21. 
3Mt 3 12. 
4Mt 13,47–48. 
52Tim 2,19. 
6Róm 8,29–30. 
7Róm 8,31. 
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Isten a választottak öröme. A test feltámadásáról. 

5. [36–38. v.] Halljad megerősítésedre, halljad a biztonságod növelésére, ha úgy 

ismered magad, hogy Krisztus tagjai közé tartozol: Egyszer esküdtem meg az én 

szentélyemben: nem fogok hazudni Dávidnak. 

Azt várod, hogy Isten újra esküt tegyen? Hányszor tegyen esküt, ha az első 

esküjét meghazudtolta? Egyszer tett esküt életünk javára, aki Egyszülöttjét 

halálra adta értünk. Egyszer esküdtem meg az én szentélyemben: nem fogok 

hazudni Dávidnak. Az ő ivadéka örökre megmarad. – Örökre megmarad az ő 

ivadéka, mert ismeri az Úr, hogy kik az övéi. 

És az ő trónja, mint a Nap a szememben és mint a Hold, az örökre teljes, és 

hűséges tanú az égen. – Az ő trónja az, akiken uralkodik, akikben trónol, 

akikben parancsol. Ha a trónja, akkor a tagjai is, mert a mi tagjaink is trónjai a 

fejünknek. Nézzétek csak, testünk összes tagjai miként hordozzák a fejet; a fej 

pedig nem hordoz maga fölött semmit, hanem őt hordozzák összes tagjaink, 

mintha az egész emberi test trónusa volna a fejnek. A trónusa tehát, azaz 

mindazok, akikben Isten uralkodik, olyanok lesznek a szemünkben mint a nap, 

mondja; mivel az igazak úgy fognak ragyogni Atyám országában, mint a nap.
1
 

De a napot lelkileg kell érteni, nem testileg, ahogyan az a Nap ragyog az égről, 

amelyet fölkelt jókra és rosszakra egyaránt.
2
 Végül is ez a Nap nem csak az 

emberek számára látható, hanem az állatoknak is, beleértve a legkisebb legyeket 

is, mert van-e akármilyen hitvány állat, mely ne látná ezt a Napot? Arról a 

Napról pedig mit is mond igazában? Mint a Nap a szememben. Nem az emberek 

szemében, nem a test szemében, nem a halandó élőlények szemében, hanem az 

én szememben. 

És mint a Hold, de miféle Hold? Az örökre teljes. Ugyanis ez a Hold, amelyet 

mi ismerünk, miután teljessé válik [telihold], másnap fogyni kezd. Mint a Hold 

– mondja –, az örökre teljes: a trónja úgy válik tökéletessé, mint a Hold, de mint 

az örökké teljes. 

Ha egyszer Nap, akkor miért Hold is? – Az Írások a Holdat szokták használni a 

test halandóságának képeként, mert telik és fogy, átmeneti jellegű. Jerikó nevét 

is úgy értelmezik, hogy Hold, és valóban volt valaki, aki lement Jeruzsálemből 

Jerikóba és rablók kezébe került;
3
 leszállt ugyanis a halhatatlanságból a 

halandóságba. Tehát ez a test hasonló a Holdhoz, mely mindig és minden 

hónapban telik és elfogy; de ez a mi testünk a föltámadásban teljes lesz; és 

hűséges tanú az égen. 
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Tehát ha csak lélekben válnánk teljessé, akkor csak a Naphoz hasonlítana 

minket; ugyanígy ha csak a testben válnánk teljessé, akkor csak a Holdhoz 

hasonlítana minket; mivel azonban Isten lélekben is, testben is teljessé tesz 

minket, a lélek szerint mondta: mint a Nap a szememben, mert a lelket csak Isten 

látja; és mint a Hold, ez már a test, örökre teljes a halottak föltámadásában; és 

hűséges tanú az égen, mert mindez igaz a halottak föltámadására vonatkozóan. 

Kérlek benneteket, hallgassátok meg ezt ismét érthetőbben és emlékezzetek; 

tudom ugyanis, hogy egyesek megértették, mások viszont még kutatják, hogy 

mit is mondtam. A keresztény hit sehol nem találkozik annyi ellentmondással, 

mint a test föltámadásának kérdésében. Végül is ő, aki arra született, hogy jel 

legyen, amelynek ellene mondanak,
1
 a saját testét is föltámasztotta, hogy elébe 

menjen az ellentmondóknak; és aki a tagjait meg tudta volna gyógyítani úgy, 

hogy eltűnjenek róla a sebhelyek, megőrizte azokat a testében, hogy a szívben 

meggyógyítsa a kételkedés sebeit. 

Tehát egyetlen más kérdésben sem mondanak ellent a keresztény hitnek olyan 

hévvel, olyan konoksággal, olyan vitatkozással és ellenkezéssel, mint a test 

föltámadásának. A lélek halhatatlanságáról a nemzetek filozófusai is sokat 

vitatkoztak, és sokszor és sokféleképpen írásban hagyták ránk az emberi lélek 

halhatatlanságát; amikor pedig a test föltámadására került sor, nem tétováztak, 

hanem a lehető legnyíltabban ellene beszéltek, és az ellentmondásuk oly 

mértékű, hogy lehetetlennek tartják, hogy ez a földi test fölmenjen az égbe. Ez a 

Hold ezért örökre teljes és az összes tagadókkal szemben hűséges tanú az égen. 

 

Krisztusban Isten minden ígérete beteljesedett 

6. [39–46. v.] Mindezek az ígéretek Krisztusra vonatkoznak, és mily 

bizonyosak, mily erősek, mily világosak és milyen kétségtelenek. Mert jóllehet 

egyes ígéreteket misztériumok takarnak, mások annyira nyilvánvalóak, hogy 

tőlük a kevésbé érthetők nagyon könnyen megvilágosodnak. Mivel pedig így 

van, nézzétek csak, mi következik: 

Te pedig elvetetted és semmivé tetted, 

késleltetted a te Krisztusodat. 

Fölforgattad a te szolgád szövetségét, 

megszentségtelenítetted a földön az ő szentélyét. 

Leromboltad összes kőfalát, 

és rommá tetted erősségeit. 

Kirabolták őt mind, akik átmentek az úton; 

gyalázattá vált szomszédai előtt. 

Fölmagasztaltad elnyomóinak jobbját, 

megörvendeztetted minden ellenségét. 
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Kicsorbítottad kardjának élét, 

és nem segítettél neki a háborúban. 

Eloldottad őt a fenyítéktől, 

és ledöntötted a földre királyi székét. 

Megrövidítetted trónjának napjait, 

elborítottad őt gyalázattal. 

Mit jelent ez? Az előzőkben [34–38. v.] mindazt megígérted, majd az itt [39–46. 

v.] felsoroltak szerint az ellenkezőjét tetted. Hol vannak azok az ígéretek, 

melyeknek kevéssel előbb örültünk, melyek miatt vidáman tapsoltunk, és 

biztonságban érezve magunkat örvendeztünk? Mintha más volna az, aki az 

ígéreteket tette, és valaki más, aki az ígéreteket fölforgatta. És ami a csodálatos, 

ez nem más valaki, hanem: Te pedig; te, aki ígértél, te, aki megerősítetted, te, 

aki az emberi kétkedés miatt meg is esküdtél, te azokat ígérted és ezeket tetted. 

Hova tegyem az esküdet, hol találhatom meg az ígéretedet? Mit jelent ez? Így 

ugyanis vagy hamisan ígért Isten, vagy hamisan esküdött. Tehát miért ígérte 

azokat és tette ezeket? 

Én azt mondom, hogy ezeket azért tette, hogy megszilárdítsa az ígéreteket. De ki 

vagyok én, aki ezt mondom? Lássuk csak, hogy az igazság mondja-e ezt, mert 

ha igen, akkor nem hiábavaló, amit mondok. 

Dávid volt az, aki ígéreteket kapott arra, hogy mindezek az ő ivadékában fognak 

beteljesedni, aki a Krisztus. Tehát a Dávidnak mondott ígéretek miatt az 

emberek azt várták, hogy Dávidban fognak beteljesedni. Ezért nehogy, ha egy 

keresztény azt mondja: „Krisztusról mondta”, egy másik azt mondja rá: „Nem, 

hanem ezt Dávidról mondta”, és megtévedne, ha mindent beteljesedve látna 

Dávidban; ezért lerombolta [az ígéreteket] Dávidban, hogy amikor látod, hogy 

nem benne teljesedett mindaz, aminek be kellett teljesednie, keress valaki mást, 

akiben megnyilvánul a beteljesedés. 

Ugyanígy látjuk Ézsaunál és Jákobnál, amikor a kisebb hódol a nagyobbnak, 

holott írva van: a nagyobb fog szolgálni a kisebbnek;
1
 hogy amikor kettőjükben 

nem látod a beteljesedést, keress két népet, melyekben beteljesedik az, amit az 

igazmondó Isten ígért. 

Íme, mondta Dávidnak, ivadékaid közül ültetek valakit a trónodra.
2
 Az ivadékai 

közül ígér valakinek örök királyságot; és megszületett Salamon, akinek oly nagy 

lett a bölcsessége, hogy azt gondolták, a Dávid ivadékára vonatkozó isteni ígéret 

benne teljesedett be; de Salamon elbukott, és a reményben átadta a helyét 

Krisztusnak, mivel Isten – aki nem tévedhet és meg sem téveszthet – ígéretét 
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nem arra vonatkozóan adta, akiről tudta, hogy el fog bukni, hanem azért adta, 

hogy Salamon bukása után te Istenre tekints, és várd a megígértet. 

Uram, tehát hazudtál? Nem teljesíted, amit ígértél? Nem teszed meg azt, amire 

megesküdtél? – Erre Isten ezt válaszolhatja neked: megesküdtem és 

megígértem, de ő [Salamon] nem akart kitartani a jóban. 

Hogyan lehet ez? Te, Uram, Istenem, nem tudtad előre, hogy nem lesz kitartó a 

jóban? Minden bizonnyal tudtad. Akkor miért ígértél örökkévalóságot a 

hűtlenkedőnek? Nemde te mondtad: Ha elhagyják törvényemet és nem járnak az 

én ítéleteimben, és parancsolataimat nem tartják, és megszentségtelenítik az én 

szövetségemet,
1
 mégis érvényben marad az ígéreted és teljesíted az esküdet? 

Egyszer esküdtem meg az én szentélyemben, egy titokzatos, rejtett helyen, a 

forrásban, melyből a próféták ittak, akik mindezeket elmondták nekünk: Egyszer 

esküdtem meg az én szentélyemben, nem fogok hazudni Dávidnak. Teljesítsd 

tehát, amire megesküdtél, tedd meg, amit ígértél. 

Elvettem attól a Dávidtól, hogy ne abban a Dávidban várjátok a beteljesedést. 

Várjad tehát azt, amit ígértem. 

 

Izrael népében Krisztus eljövetelét készítették elő 

7. Ezt maga Dávid is tudta, mert nézd csak, mit mond: Te pedig elvetetted és 

semmivé tetted. Hol van tehát az, amit ígértél: Késleltetted a te Krisztusodat. 

Igaz, hogy bizonyos szomorúsággal mondja a felsorolást, de amiket mond, azzal 

mégis felüdít minket, mert teljesen érvényben marad Istenünk, amit ígértél: A te 

Krisztusodat nem elvetted, hanem késleltetted. 

Nézzétek csak, mi történt azzal a Dáviddal, akiben a tudatlanok remélték, hogy 

Isten teljesíti az ígéreteit; és azért történt, hogy Isten remélt ígéretei valaki 

másban még határozottabban teljesedjenek: 

Késleltetted a te Krisztusodat, fölforgattad a te szolgád szövetségét. Hol van 

ugyanis a zsidók régi szövetsége? Hol van az ígéretnek az a földje, melyen lakva 

vétkeztek, és ahonnan elhurcolták őket? Keresed a zsidók országát – nincsen; 

keresed a zsidók oltárát – nincsen; keresed a zsidók áldozatát – nincsen; keresed 

a zsidók papságát – nincsen. Fölforgattad a te szolgád szövetségét, 

megszentségtelenítetted a földön az ő szentélyét. Megmutattad, hogy a 

szentélyük földi volt. Leromboltad összes kőfalát, melyekkel megerősítetted; 

mert kirabolhatták volna, ha le nem omlanak kőfalai? 

Rettenetté tetted erősségeit. Mit jelent az, hogy rettenetté? Azt jelenti, hogy a 

bűnösöknek ezt mondják: ha Isten a természetes ágaknak nem kegyelmezett, 
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téged sem fog kímélni.
1
 Kirabolták őt mind, akik átmentek az úton; tudniillik az 

összes nemzetek az úton, azaz a jelen életben rabolták ki Izraelt, rabolták ki 

Dávidot. Gyalázattá vált szomszédai előtt. 

Először lássátok a nemzetek zsákmányát, mert róluk mondta: rókák osztályrésze 

lesznek.
2
 Az Írás rókának nevezte a gonosz királyokat, akik félénkek és álnokok, 

és félelemben tartja őket az idegen erő. Ezért maga az Úr, amikor az őt 

fenyegető Heródesről beszél, ezt mondta: Mondjátok meg annak a rókának.
3
 

Az a király pedig, aki senki embertől nem félt, nem róka, hanem ő a Júda 

törzséből való oroszlán, akinek ezt mondják: A zsákmány mellől keltél föl, és 

elaludtál, mint az oroszlán.
4
 Hatalommal keltél föl, hatalommal aludtál el; 

elaludtál, mert akartad. Ezért mondja egy másik zsoltárban: Én aludtam el. 

Nemde kerek volt a mondat: Elaludtam és álomba merültem, és fölserkentem, 

mert az Úr majd elfogad engem?
5
 Miért tette hozzá: Én? És igen nagy 

hangsúllyal kell mondani: én; én aludtam el. Azok tomboltak, azok üldöztek, de 

ha nem akartam volna, nem aludtam volna el. Én aludtam el. Tehát akikről az 

előbb azt mondta: a rókák osztályrésze lesznek, most ezt mondja róluk: 

Kirabolták őt mind, akik átmentek az úton; gyalázattá vált szomszédai előtt. 

Fölmagasztaltad az ő elnyomóinak jobbját, megörvendeztetted minden 

ellenségét. 

Nézzétek csak a zsidókat, és lássátok, hogy minden, amit előre megmondtak, 

beteljesedett. Kicsorbítottad kardjának élét. Hogyan szoktak kevesen rabolni és 

sokakat leteríteni? Kicsorbítottad kardjának élét, és nem segítettél neki a 

háborúban. Legyőzték, fogságba vitték, elveszítette országát, széjjel szórták, 

mert azt a földet veszítette el, ami miatt megölte az Urat. Kicsorbítottad 

kardjának élét, és nem segítettél neki a háborúban. Eloldottad őt a megtisztító 

fenyítéktől. 

Mit jelent ez? Az összes bajok között nagy veszedelem ez. Mert bármennyire 

ver Isten, bármennyire haragszik, bármennyire botoz, ostoroz, a megkötözöttet 

ostorozza, akit megtisztít és nem old el a megtisztító fenyítéktől; Ha ugyanis 

elold a fenyítéktől, akkor már nem megtisztítani akar, hanem elvetni. 

Tehát milyen megtisztító fenyítéktől van eloldva a zsidó? A hittől. Mert a hitből 

élünk,
6
 és a hitről mondja: A hittel megtisztítván a szívüket,

7
 és mivel egyedül a 

Krisztusba vetett hit tisztít meg, mivel nem hisznek Krisztusban, el vannak 
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oldva a megtisztító fenyítéktől. Eloldottad őt a megtisztító fenyítéktől és 

ledöntötted a földre királyi székét – méltán össze is törted. Megrövidítetted 

trónjának napjait, pedig úgy gondolták, örökre uralkodni fognak. Elborítottad őt 

gyalázattal. Mindez megtörtént a zsidókkal, de nem elvétetett, hanem késleltetve 

lett Krisztus. 

 

8. [47. v.] Lássuk tehát, vajon teljesíti-e Isten ígéreteit? Azon kemény dolgok 

után, melyek megtörténtek ezzel a néppel és ezzel az országgal – nehogy azt 

gondoljuk, hogy Isten már teljesítette, amit ígért, és nem ad egy másik országot 

Krisztusban, és az ő országának nem lesz vége –, a próféta megszólítja Istent és 

mondja: Meddig fordulsz el, Uram, végleg? Lehet ugyanis, hogy tőlük sem 

fordul el végleg, mert a vakság csak részben veri Izraelt, hogy a nemzetek 

összessége belépjen és akkor egész Izrael üdvözülni fog.
1
 Addig azonban: 

Lobog, mint a tűz a te haragod. 

 

Isten megtisztítja a bűn hiábavalóságával beszennyezett embert 

9. [48–49. v.] Emlékezzél, mi az én létalapom. – Maga Dávid, testben a zsidók 

között, a reményben Krisztusban élve mondja: Emlékezzél, mi az én létalapom. 

Mert az én létalapom nem fogyatkozott meg amiatt, hogy a zsidók elgyöngültek. 

Ugyanis abból a népből való Szűz Mária; Szűz Máriából való Krisztus teste; és 

az ő teste nem bűnös, hanem a bűnösök megtisztítója: itt van – mondja – az én 

létalapom. 

Emlékezzél, mi az én létalapom, mert nem veszett ki teljesen a gyökér: eljön az 

ivadék, akinek az ígéret szól; angyalok által lett érvényes, közvetítő révén.
2
 

Emlékezzél, mi az én létalapom, mert nem hiábavalóságnak teremtetted az 

emberek összes fiait. Íme, az emberek összes fiai hiábavalóságra jutottak, te 

azonban nem hiábavalóságnak teremtetted őket. Mivel tehát valamennyien, 

akiket te nem hiábavalóságnak teremtettél, hiábavalóságra jutottak, vajon 

semmit sem őriztél meg magadnak, amiből megtisztítod őket a hiábavalóságtól? 

Amit megőriztél magadnak, hogy megtisztítsd belőle az embereket a 

hiábavalóságtól, a te Szented, és benne az én létalapom. Mert akiket nem hiába 

teremtettél, mind belőle tisztulnak meg a saját hiábavalóságuktól, akiknek ezt 

mondja: Emberek fiai, meddig vagytok nehéz szívűek? Miért szeretitek a 

hiábavalóságot és keresitek a hazugságot? 

Hátha észre térve elfordulnak a hiábavalóságtól, rájönnek, hogy bemocskolta 

őket a hiábavalóság és keresik a megtisztulást; jöjj segítségükre, helyezd 
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biztonságba őket. És tudjátok meg, hogy csodálatossá tette az Úr az ő szentjét.
1
 

Csodálatossá tette az ő szentjét, ezzel tisztított meg mindenkit a hiábavalóságtól; 

ebben van, mondja, a létalapom, emlékezzél rá. 

Mert nem hiábavalóságnak teremtetted az emberek összes fiait. Tehát 

megőriztél valamit, amitől megtisztulhatnak. 

Ki az, akit megőriztél? Ki az az ember, aki élni fog és nem fog halált látni? 

Tehát az az ember, aki élni fog és nem fog halált látni, ő tisztít meg a 

hiábavalóságtól. Mert nem hiábavalóságnak teremtette az emberek összes fiait, 

vagy megvetheti-e őket az, aki megteremtette őket, azzal, hogy nem téríti és 

nem tisztítja meg őket? 

 

Az Úr Krisztus feltámadásáról 

10. Ki az az ember, aki élni fog és nem fog halált látni? – Mert halottaiból 

föltámadván már meg nem hal, és a halál rajta többé nem uralkodik.
2
 Mivel 

pedig egy másik zsoltárban írva áll: Mert nem hagyod majd a lelkemet az 

alvilágban, és nem engeded, hogy a te Szented romlást lásson,
3
 az apostoli 

tanítás ezt bizonyítéknak veszi és így érvel az Apostolok cselekedeteiben a 

hitetlenekkel szemben: Férfiak, testvérek, tudjuk, hogy Dávid pátriárka meghalt 

és a teste romlást látott. Tehát nem róla mondták: nem engeded, hogy a te 

Szented romlást lásson.
4
 

Ha tehát nem Dávidról mondta, akkor kiről mondta: Ki az az ember, aki élni fog 

és nem fog halált látni? Lehet, hogy senki. De nem azért kérdezi, ki az, hogy 

kétségbeess, hanem azért, hogy keresd kiről van szó. 

De talán valaki más az, aki élni fog és nem fog halált látni, és nem Krisztusról 

mondta, aki meghalt? Nincs ember, aki élni fog és nem fog halált látni, csak az, 

aki halandókért már meghalt. 

Ugyanis, hogy tudd, kiről mondta, nézd a folytatást: Ki az az ember, aki élni fog 

és nem fog halált látni? 

Tehát soha nem volt a halálban? – De volt. 

Tehát akkor hogyan fog élni és nem fog halált látni? – Kiragadja lelkét az 

alvilág kezéből. 

Tehát valóban egyedül, teljesen páratlanul élni fog és nem fog halált látni, és 

kiragadja lelkét az alvilág kezéből; mert jóllehet többi hívei föltámadnak majd a 
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halálból, és ők is élni fognak örökké és nem fognak halált látni, de a lelküket 

nem ők maguk fogják kiragadni az alvilágból. Az, aki a saját lelkét kiragadja az 

alvilág kezéből, ő ragadja ki híveinek lelkét, akik képtelenek kiragadni magukat. 

„Bizonyítsd, hogy ő maga ragadta ki a lelkét!” 

Ő mondja: Hatalmam van letenni az lelkemet, és hatalmam van újra fölvenni 

azt. Senki nem veszi el tőlem, mert én aludtam el;
1
 hanem én magam teszem le, 

és veszem föl újra,
2
 mert ő az, aki kiragadja lelkét az alvilág kezéből. 

 

11. [50. v.] De magában a Krisztusi hitben is volt némi küszködés, és a háborgó 

nemzetek sokáig mondták: Mikor hal meg és vész el a neve?
3
 Tehát már a 

Krisztusban hívők és szenvedők miatt folytatja és mondja: Hol vannak a te ősi 

irgalmasságaid, Uram? Már megismertük a megtisztító Krisztust, már 

magunkénak mondjuk azt, akiben beteljesíted az ígéreteket, add meg tehát 

benne, amit megígértél. 

Ő az, aki élni fog és nem fog halált látni, ő az, aki kiragadja a lelkét az alvilág 

kezéből; mi pedig mégis küszködünk. Ezt mondták a mártírok, akiknek égi 

születésnapját üljük: „Ő él, és nem fog halált látni, kiragadja lelkét az alvilág 

kezéből, minket pedig miattad ölnek egész nap, és olyannak tekintettek, mint a 

levágásra szánt bárányokat;
4
 Hol vannak a te ősi irgalmasságaid, Uram, amint 

megesküdtél Dávidnak a te igazságodban?” 

 

Sok gyalázatot szórnak a keresztényekre 

12. [51. v.] Emlékezzél meg, Uram, a te szolgáid gyalázatáról. – Miközben ő 

már él, miközben az Atya jobbján trónol az égben, gyalázatokat szórnak a 

keresztényekre: Krisztus miatt sokáig vétkesnek tekintették a keresztényeket. Az 

a gyermeket szülő özvegy, akinek több fia van, mint annak, akinek férje volt,
5
 

csúfolódásokat, gyalázkodásokat hallott; de a megsokasodott Egyház, mely 

kiterjedt jobbra és balra, özvegységének szégyenére már nem emlékezik. 

Emlékezzél meg, Uram, te, akinél oly édes az emlékezeted, emlékezzél, ne 

feledkezzél meg. Mit jelent az, hogy emlékezzél? Emlékezzél meg, Uram, a te 

szolgáid gyalázatáról, amit ölemben hordoztam sok nemzettől. Elmentem – 

mondja – prédikálni, és gyalázatokat hallottam és az ölemben hordoztam. Mert 

valóra váltottam azt, hogy szidalmaznak, mi szelíden szólunk. Szinte salakja 

lettünk ennek a világnak, mindenkinek söpredéke mostanáig.
6
 

                                         
1Jn 10,17–18. 
2Zsolt 3,6. 
3Zsolt 40,6. 
4Vö. Zsolt 43,22. 
5Vö. Iz 54,1; Gal 4,27. 
61Kor 4,13. 
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A keresztények sokáig hordozták ölükben, a szívükben a gyalázatokat, és nem 

mertek szembeszállni a szidalmazókkal; régebben bűnténynek látszott 

megfelelni egy pogánynak, most pedig már az a bűntény, ha valaki pogány 

marad. Hála legyen az Úrnak, aki megemlékezett gyalázatainkról, fölemelte 

Krisztusa szarvát és csodálatossá tette a föld királyai előtt. Most már senki nem 

sértegeti a keresztényeket, vagy ha mégis, akkor nem nyilvánosan teszi; úgy 

szólal meg, hogy inkább attól fél, hogy meghallják, mint hogy hinni akarjon. 

Amit ölemben hordoztam sok nemzettől. 

 

Szembeszegülés Krisztus halálával és feltámadásával 

13. [52. v.] Amellyel gyalázkodtak a te ellenségeid, Uram. zsidók is, pogányok 

is. 

Amellyel gyalázkodtak – mit gyaláztak? A te Krisztusod megváltozását. Ezt 

gyalázták, a te Krisztusod megváltozását; mert ezt hozták föl ellenvetésként, 

hogy Krisztus meghalt, hogy Krisztust megfeszítették. 

De mi ebben a nehézség, ti esztelenek? Most már nincs senki, aki ezt 

nehézségként hozná föl, de ha mégis volna, mi a nehézségtek abban, hogy 

Krisztus meghalt? Ő nem elpusztult, hanem megváltozott. Halottnak mondják a 

három nap miatt. Íme, mit gyaláztak a te ellenségeid: nem az elveszítést, nem a 

pusztulást, hanem a te Krisztusod megváltozását. Ő ugyanis átváltozott a 

mulandó életből az örökkévalóba, a zsidóktól átment a nemzetekhez, és a földről 

fölment a mennybe. Hiábavalóvá váltak ellenségeid, és még mindig gyalázzák a 

te Krisztusod megváltozását Bárcsak ők maguk is megváltoznának, akkor nem 

gyaláznák Krisztus megváltozását. De nem tetszik nekik Krisztus megváltozása, 

mivel ők maguk nem akarnak változni; mert nincs számukra változás és nem 

félték az Istent.
1
 Amellyel gyalázkodtak a te ellenségeid, Uram, a te Krisztusod 

megváltozását. 

 

Isten atya, az Egyház anya 

14. [53. v.] Azok gyalázták a megváltozást, te pedig mit mondasz: Az Úr áldása 

örökkévaló: Amen, Amen. 

Hála az ő irgalmasságának, mi ugyanis hálát adunk az ő kegyelméért; nem 

adunk, nem is visszaadunk, nem is visszahozunk, nem is viszonzunk, hanem 

hálát adunk szóval, és valójában birtokolunk. Ő ingyen szabadított meg minket, 

nem vette figyelembe gonoszságainkat; minket, akik nem kerestük őt, 

megkeresett, megtalált, megváltott, kiszabadított az ördög uralmából és a 

démonok hatalmából; a hittel oda kötött, hogy megtisztítson, ahonnan eloldotta 

azokat az ellenségeket, akik nem hisznek és ezért nem tisztulhatnak meg. Akik 

                                         
1Vö. Zsolt 54,20. 
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még megmaradtak [pogánynak], napról napra mondjanak, amit akarnak, minden 

nap kevesebben maradnak; csak csúfolják, nevessék ki, gyalázzák 

Krisztusodnak nem a pusztulását, hanem a megváltozását. Nem látják, hogy 

miközben ilyeneket mondanak, egyre fogynak, vagy azért, mert hívők lesznek, 

vagy azért, mert meghalnak? Az ő gyalázkodásuk mulandó, az Úr áldása 

azonban örökkévaló. 

És ne féljen senki megerősíteni az áldást: Úgy legyen, úgy legyen! Ez Isten 

ígéretlevelének aláírása. Tehát biztonságban az ígéretei felől, higgyük el a múlt 

dolgait, ismerjük meg a jelenvalókat, reméljük az eljövendőket. Ne térítsen le az 

útról az ellenség, hogy aki mint kotlós a csibéit a szárnyai alá összegyűjt, 

megoltalmazzon minket; ne szökjünk ki a szárnyai alól, nehogy a még tollatlan 

fiókákat a héja elragadja. 

A kereszténynek ugyanis nem szabad önmagában remélnie: ha erős akar lenni, 

az anyai melegből táplálkozzon. Mert ő az a kotlós, mely összegyűjti a csibéit, 

amelyről a hitetlen Jeruzsálem elleni panaszban halljuk: Hányszor akartam 

összegyűjteni a fiaidat, amint a kotlós szárnya alá gyűjti a csibéit, és nem 

akartátok? Íme, elhagyatott lesz a házatok.
1
 

Ezért mondta: rettenetté tetted erősségeit. Mivel tehát azok nem akarták, hogy 

ennek a kotlósnak a szárnyai takarják be őket, és olyan példát szolgáltattak, 

mely miatt félnünk kell a tisztátalan lelkektől, akik minden nap keresik, kiket 

ragadjanak el, fussunk ennek az isteni bölcsességnek a szárnyai alá, mert a 

csibéi miatt betegedett meg mindhalálig. Szeressük a mi Urunkat, Istenünket, 

szeressük az ő Egyházát; Istent mint atyát, az Egyházat mint anyát; Istent mint 

Urat, az Egyházat mint az ő szolgálóleányát, hiszen szolgálójának vagyunk a 

fiai. De ezt a házasságot nagy szeretettel kell megélni; senki ne sértse és ne 

keressen másikat. Ne mondja senki: „Igaz, hogy bálványokhoz járok, hogy 

révületben lévőket és jósokat kérdezek, de Isten Egyházát nem hagyom el, én 

katolikus vagyok”. Az Anyához tartozva megbántottad az Atyát. 

Egy másik meg ezt mondja: „Távol legyen tőlem, én nem kérek tanácsot jóstól, 

nem keresem a révületben lévőt, nem kérek szentségtörő jóslatokat, nem járok 

sátánimádásra, nem szolgálok köveknek, hanem Donatus pártján vagyok.” 

Mit használ neked, ha nem bántottad az Atyát, de ő megtorolja azt, amit az Anya 

ellen vétettél? Mit használ neked, ha megvallod az Urat, tiszteled Istent, róla 

prédikálsz, elismered a Fiát, megvallod, hogy az Atya jobbján ül, ugyanakkor 

káromlod az ő Egyházát? 

Nem térít észhez az emberi házasság példája? Ha volna egy patrónusod, akinél 

naponta tisztelegsz, akinek szolgálatoddal a küszöbét koptatod, akit naponta 

                                         
1Mt 23,37–38. 
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nem csak azt mondom, hogy üdvözölsz, hanem hódolsz előtte és kifejezed a 

hűségedet, ha a feleségéről valami súlyos bűnt mondanál, be mernél-e lépni a 

házába? 

Tekintsétek tehát, szeretetteim, valamennyien egy szívvel Atyának az Istent és 

Anyának az Egyházat. A szentek égi születésnapját józansággal ünnepeljétek, 

hogy kövessük az előttünk járókat, és örülhessenek nektek azok, akik 

imádkoznak értetek, hogy az Úr áldása örökre rajtatok maradjon; Úgy legyen, 

Úgy legyen! 
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NYOLCVANKILENCEDIK ZSOLTÁR (90.) 

Elmondta 414–416-ban 

60/62 éves, 23-25 éves pap, 19/21 éves püspök 

 

 

1Isten emberének, Mózesnek imádsága. 

Uram, menedék lettél számunkra, 

nemzedékről nemzedékre. 

2Mielőtt lettek volna a hegyek, 

vagy megformáltatott a föld és a földkerekség, 

századoktól századokig Te vagy. 

 

3Ne fordítsd el az embert a megalázottságba, 

és megmondtad: „Térjetek vissza, emberek fiai”. 

4Mert ezer esztendő a te szemedben, 

mint a tegnapi nap, mely elmúlt, 

és mint az őrség az éjszakában. 

5Mint amit semmibe vesznek, 

olyanok az éveik, 

6reggel, mint a fű elmúlik, reggel virágzik és elhervad, 

estére lehull, megmerevedik és elszárad. 

 

7 Mert elgyengültünk a te haragodban, 

és a te méltatlankodásodban megzavarodtunk. 

8Gonoszságainkat a szemed elé állítottad, 

századunkat a te arcod világosságába. 

 

9Mert összes napjaink elfogytak 

és haragodban elenyésztünk, 

éveink, mint a pók, készülődtek. 

10Éveinknek napjai azokban hetven esztendő, 

ha pedig hatalmasokban, nyolcvan év, 

és nagyobbik részük vesződség és fájdalom, 

mert gyorsan elmúlnak, és elszállunk. 

11Ki ismeri a te haragod hatalmát, 

és félelmedben ki tudja számlálni haragodat?? 

12 Így ismertesd meg jobbodat 

és a bölcsességben megbéklyózott szívűeket. 

13Térj hozzánk, Urunk, meddig? 

És légy megkérlelhető szolgáid fölött. 

14Beteltünk reggel irgalmasságoddal, 

és ujjongtunk és gyönyörködtünk összes napjainkban. 
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15Örvendeztünk a napokért, melyeken megaláztál, 

az évekért, melyekben bajokat láttunk. 

 

16 Tekints a te szolgáidra és a te műveidre. 

és vezéreld az ő fiaikat. 

17És legyen a mi Urunk Istenünk ragyogása fölöttünk, 

és kezünk műveit irányítsd fölöttünk, 

és kezeink művét szilárdítsd meg. 

 

 

 

 

1. [1. v.] Isten emberének, Mózesnek imádsága – ez áll ennek a zsoltárnak élén, 

az az ember, aki által Isten törvényt adott a népének, ugyancsak általa 

szabadította ki őket a rabszolgaságból és negyven éven át vezette őket a 

pusztában. Mózes tehát az Ószövetség szolgája és az Újszövetség prófétája volt 

Mert mindez előképül történt bennük – amint az Apostol mondja –, a mi okulá-

sunkra írták meg, akikre eljött a századok vége.
1
 Tehát ezen Mózes által 

teljesített küldetés szerint kell látnunk ezt a zsoltárt, amely az ő imádságáról 

kapta a címét. 

 

Mózes Isten szolgája, prófétája és írója 

2. Uram, mondja,  menedék lettél számunkra, nemzedékről nemzedékre – akár 

minden nemzedékben, akár a két nemzedékben, a régiben és az újban, mert, 

miként mondtam, a régi nemzedékhez tartozó szövetség szolgája, és az új 

nemzedékhez tartozó új szövetség prófétája volt. Ennek a szövetségnek a kezese 

és házasságnak a vőlegénye, amely ebből a nemzedékből fakadt, maga Jézus 

mondja: Ha Mózesnek hinnétek, talán nekem is hinnétek, mert ő énrólam írt.
2
 

Mert nem kell azt hinnünk, hogy ezt a zsoltár egészében Mózes írta, mert sehova 

nem sorolták be, ahová az énekeit leírták, hanem valamit jelenteni akar, hogy 

Isten e nagyérdemű szolgájának nevével jelölték meg, amivel irányítani akarták 

az olvasó vagy hallgató figyelmét. 

Uram, menedék lettél számunkra – mondja – nemzedékről nemzedékre. 

 

Aki mindig van, menedékünk lett 

3. [2. v.] A következőkben hozzáfűzi, hogy milyen menedékünk lett, mert 

számunkra lett azzá, ami nem volt, azaz menedékké, nem pedig nem létezett 

                                         
11Kor 10,11. 
2Jn 5,46. 
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azelőtt, hogy menedékünkké lett: Mielőtt lettek volna a hegyek, vagy megfor-

máltatott a föld és a földkerekség, századoktól századokig te vagy. 

Tehát te, aki mindig vagy, mielőtt lettünk volna és mielőtt a világ lett, attól fog-

va, hogy megtértünk Hozzád, menedékünk lettél. 

Úgy látom, hogy nem akárhogyan kell értenünk, amit mond, hogy Mielőtt lettek 

volna a hegyek és megformáltatott a föld, vagy ahogy más kódexek mondják 

ugyanazon görög szó alapján: megalkottatott a föld. 

A hegyek ugyanis a föld magasabb részei, és ha mielőtt megformáltatott a föld 

Isten van, aki megformálta azt, nagyot mond-e a hegyekről vagy a föld bármely 

részéről, amikor Isten nem csak a föld, hanem a föld és az ég előtt, és minden 

anyagi és szellemi teremtmény előtt van? 

De lehet, hogy az egész értelmes teremtést azzal különbözteti meg, hogy 

hegyeknek nevezi az angyalok magasrendűségét és földnek az emberek 

alacsonyságát. És ezért nem helytelen ugyan, hogy minden teremtményről azt 

mondja, hogy megalkottattak vagy megformáltattak, de ha ezeknek a 

kifejezéseknek van valami sajátossága, akkor az angyalok megalkottattak, 

akikről az égi művek felsorolása végén ezt mondja: Ő szólt és megalkottattak, ő 

parancsolt és megteremtettek;
1
 ahonnan pedig teste szerint lett az ember, a föld 

megformáltatott. Mert az Írás ezzel a szóval él, ahol ezt olvassuk: Megalkotta 

Isten, vagy Megformálta Isten a föld sarából az embert.
2
 

Tehát mielőtt lettek volna azok, amelyek teremtésedben a nagyok és a 

legnagyobbak – mert mi nagyobb a mennyei értelmes teremtménynél? –, és 

mielőtt megalkottatott volna a föld, hogy legyen aki megismer és dicsér Téged a 

földön, és mindez kevés, mert ezek részben az időben, részben az idővel együtt 

kezdtek létezni, Te öröktől fogva, mindörökké vagy, Isten. 

Helyesebb azt mondani, hogy öröktől örökké, mert nem századok óta van az, aki 

a századok előtt van, vagy századokig, amelyeknek vége van, mert Ő végtelen. 

De a kétértelmű görög szót az Írásokban a latin fordító századoknak fordítja az 

örökkévaló helyett, vagy megfordítva, örökkévalónak a századok helyett. 

De nagyon helyesen nem mondja, hogy századok óta Te voltál és századokon át 

leszel, hanem jelen idejű igét használ, jelezve, hogy Isten lényege teljesen 

változhatatlan, benne nincs Volt és Lesz, hanem csak Van van benne. 

Ezért mondta: Én vagyok, aki vagyok, és: Aki van, küldött engem hozzátok,
3
 és 

Változtatod őket és azok változnak, te pedig ugyanaz maradsz és a te éveid nem 

                                         
1Zsolt 148,5. 
2Ter 2,7. 
3Kiv 3,14. 
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fogynak el.
1
 Nézzétek csak, milyen örökkévalóság lett a menedékünk, és benne 

meg fogunk maradni és hozzá menekülhetünk a jelen idő változandóságából. 

 

Az akarat mérlegelésével nem tudjuk legyőzni a kísértéseket 

4. [3. v.] De mivel ameddig itt vagyunk, sok és nagy kísértés közepette élünk, és 

félnünk kell, hogy el ne kerüljük ezt a menedéket, lássuk csak, mit kér a 

folytatásban Isten emberének imádsága. 

Ne fordítsd el az embert a megalázottságba, azaz az ember ne forduljon el az 

örökkévaló és magasztos dolgoktól, és ne mulandó dolgokra vágyakozzon és 

földieket ízleljen. 

Azt is Istentől kéri, amit Isten parancsol, hasonlóan ahhoz, amit az imádságban 

mondunk: Ne vígy minket a kísértésbe.
2
 

Ezután itt is hozzáfűzi: És megmondtad:„Térjetek vissza, emberek fiai”. – Mint-

ha azt mondaná: Kérem tőled azt, amit magad is parancsoltál; ezzel dicsőíti az ő 

kegyelmét, hogy aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék,
3
 kinek segítsége nélkül 

akaratunk elhatározásával ezen élet kísértéseit nem tudjuk legyőzni. 

Ne fordítsd el az embert – mondja – a megalázottságba, de mégis megmondtad: 

„Térjetek vissza, emberek fiai”, de add meg, amit parancsoltál, meghallgatva a 

kérő szavát, és megsegítve azt, aki hűséges akar maradni. 

 

Az idő fut 

5. [4. v.] Mert ezer esztendő a te szemedben, mint a tegnapi nap, mely elmúlt. – 

Ezért kell ezekből az elmúló és eltűnő dolgokból a te menedékedbe megtérnünk, 

ahol te minden változhatóság nélkül vagy. 

Mert bármilyen hosszú időt kívánunk ennek az életnek, ezer esztendő a te 

szemedben, mint a tegnapi nap, mely elmúlt, még csak nem is a holnapi nap, 

amely jön; ezért mindent, ami időben lezárul, megtörténtnek kell tekinteni. 

Ezért szorított háttérbe az Apostol szándéka mindent, ami a feledő mögött van, 

amin az időleges dolgokat kell értenünk; és nekifeszül az előtte lévőknek, ami az 

örökkévalók kívánása.
4
 

És ne gondolja valaki, hogy az ezer esztendőt úgy kell Istennél egy napnak 

számítani, mintha Istennek ilyen hosszú napjai volnának, mert ezt az idő hosszá-

nak lekicsinylésére mondta, ezért tette hozzá: és mint az őrség az éjszakában, 

mivel az őrségek nem hosszabbak mint három hóra. 
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És mégis az emberek vették a bátorságot, és elővételezték az idők ismeretét – a 

tudni akaró tanítványoknak pedig az Úr ezt mondta: Nem a ti dolgotok tudni az 

időket, amelyeket az Atya a maga hatalmában meghatározott
1
 –, és ezt a vilá-got 

hatezer évesnek állították, mintha hat nap alatt befejeződne. Nem voltak 

tekintettel arra, amit mondott, hogy mint egy nap, mely elmúlt, mert amikor ez 

mondatott nem csak ezer esztendő múlott el. 

És leginkább őket kellett figyelmeztetni, hogy ne játsszanak a idők bizonytalan-

ságával, amely olyan, mint az éjszakai őrség; a hat napra sem támaszkodjanak a 

hat nap miatt, amelyekben Isten megalkotta műveit, ugyanígy a hat őrségre sem, 

mert 18 óra alapján képesek vélekedéseket alkotni. 

 

A halandóság keservei a bűnből erednek 

6. [5–6. v.] Ezután Isten embere, vagy inkább a prófétai lélek elrecitálja, mint-

egy Isten titokzatos bölcsességével megírt törvényét, mellyel a halandók bűnös 

életének elmúltát és a halandóság keservét meghatározta, amikor mondja: 

Mint amit semmibe vesznek, olyanok az éveik, 

reggel, mint a fű elmúlik, reggel virágzik és elhervad, 

estére lehull, megmerevedik és elszárad. 

Tehát az Ószövetség örököseinek boldogsága, amelyet nagy jóként kértek 

Uruktól Istenüktől, az ő titokzatos gondviselésében ezt a törvényt érdemelte, 

amelyet Mózes idéz: Mint amit semmibe vesznek, olyanok az éveik. Mert sem-

mibe veszik azt, amik még nem voltak, mielőtt eljöttek, és miután eljöttek, már 

nem lesznek, mert nem azért jönnek, hogy legyenek, hanem hogy ne legyenek. 

Reggel, azaz előbb mint a fű elmúlik, reggel virágzik és elhervad; este, azaz 

később lehull, megmerevedik és elszárad. Lehull a halálban, megmerevedik a 

holttestben, elszárad a porban. Mi, ha nem a hús, amelyben a testi dolgok 

kárhozatos vágya lakik? Mert minden test fű, és az ember dicsősége fűnek 

virága; a fű elszárad, a virág lehull, az Úr igéje azonban megmarad örökre.
2
 

7. [7. v.] Nem hallgatva el, hogy ez a büntetés a bűnből következett, mindjárt 

hozzáteszi: Mert elgyengültünk a te haragodban, és a te méltatlankodásodban 

megzavarodtunk. Elgyengültünk a betegségben, megzavarodtunk a halálfélelem-

től. Erőtlenek lettünk, és reszkettünk az erőtlenség befejezésétől. 

Más övez fel téged – mondja –, és oda visz, ahova te nem akarod,
3
 bár vértanú-

sággal nem büntetésre, hanem megkoronázásra; az Úr lelke is, hasonlóvá válva 
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hozzánk, szomorú volt mindhalálig;
1
 mert az Úr kimenetele is halálon át 

történt.
2
 

 

8. [8. v.] Gonoszságainkat a szemed elé állítottad, azaz nem vetted látatlanba. 

századunkat a te arcod világosságába, hozzáértendő, hogy állítottad. Az arcod 

világosságába ugyanaz, mint előbb a szemed elé, és a századunkat ugyanaz, 

mint a gonoszságainkat. 

 

Az emberi élet rövid 

9. [9–10. v.] Mert összes napjaink elfogytak és haragodban elenyésztünk. – Ezek 

a szavak eléggé kifejezik, hogy a halandóság büntetés. Azt mondja, hogy 

elfogynak a napok, akár azért, mert elfogynak a mulandó dolgokat szerető 

emberek, akár úgy, hogy számbelileg megfogyatkoztak;
3
 amit a folytatásban 

bont ki, amikor mondja: 

Éveinknek napjai azokban hetven esztendő, 

és ha hatalmasokban nyolcvan év, 

és nagyobbik részük vesződség és fájdalom, 

Ezek a szavak ezen élet rövidségét és nyomorúságát fejezik ki, mert hosszú 

életűnek mondják most azokat is, akik hetven évet éltek. Vannak, akik megérik 

a nyolcvanadik évet, akik pedig hosszabban élnek, sok-sok fájdalomban és 

vesződségben élnek. 

De sokan hetven év alatt is nagyon beteges és keserves öregséget élnek, és 

gyakran a nyolcvan fölöttiek is csodálatos életerővel rendelkeznek. Jobb lesz 

tehát, ha e számokban valami lelki jelentést keresünk 

Ádám fiaira ugyanis, aki révén egy ember által lépett be a világba a bűn és a 

bűn által a halál, és így a halál minden emberre átszármazott,
4
 nem nehezedett 

nagyobb harag amiatt, hogy sokkal rövidebb ideig éltek, mint az ősök, hiszen az 

ő életük is nevetségesen rövid, ha ezer esztendőt az elmúlt tegnapi naphoz és 

három hórához hasonlítjuk; és ugyancsak hosszan éltek, amikor Isten haragját 

hívták magukra a vízözönig és elvesztek. 

 

Az Ó- és Újszövetség ígéretei 

10. A hetven és nyolcvan év összege százötven; és a zsoltárok könyve eléggé 

mutatja, hogy ez szent szám. Jelentés tekintetében a százötven ugyanaz mint a 

tizenöt, ami a hét és a nyolc összege. A hét a szombat megtartása miatt az Ószö-

vetséget, a nyolc az Úr feltámadása miatt a Újszövetséget jelenti. 
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Ezért van a templomban tizenöt lépcső, 

ezért van a zsoltárok között tizenöt lépcsőzsoltár, 

ezért állt a víz tizenöt könyöknyivel magasabban a hegyeknél a vízözönben;
1
 és 

még más helyeken is szentnek mutatják ezt a számot. 

Tehát éveink mint a pók készülődtek. Romlandó dolgokkal vesződtünk, 

romlandó dolgokat szőttünk, amelyek Izaiás próféta szerint a legkevésbé sem 

takartak be minket.
2
 

Éveinknek napjai azokban hetven esztendő, és ha hatalmasokban, nyolcvan év. – 

Más az azokban és más a hatalmasokban. 

Azokban – ezek azok, amelyek az években vagy napokban megértésre adatnak a 

mulandó dolgokban, ezért hetven, mert az Ószövetségben mulandó dolgokra 

szóltak az ígéretek. 

Ha pedig nem azokban az években, hanem a hatalmasokban, azaz nem a 

mulandó, hanem az örökkévaló dolgokban, akkor nyolcvan év, ami az Újszö-

vetség a megújulás és a feltámadás reményében mindörökre; és nagyobbik 

részük vesződség és fájdalom, azaz aki ezt a hitet áthágja és ennél többet keres, 

vesződséget talál és fájdalmat. 

Ezt a következőképpen is lehet érteni: Jóllehet az Újszövetségben élünk, amit a 

nyolcvanas szám jelez, ebben az életben többségben van a vesződség és a 

fájdalom, amíg magunkban sóhajtozunk, várva a fiúvá fogadást, testünk megvál-

tását; mert a reményre vagyunk megváltva, és türelemmel várjuk azt, amit még 

nem látunk. 

Ez is Isten irgalmasságához tartozik, ezért folytatja és mondja: Mert ránk áradt 

a szelídség és dorgálnak minket.
3
 – Akit ugyanis szeret az Úr, azt megdorgálja, 

mert megostorozza minden fiát, akit befogad;
4
 és egyeseknek a nagyok közül is 

adja a test tövisét, ami arcul veri őket, nehogy a kapott kinyilatkoztatások miatt 

hencegjenek, hogy az erő a gyöngeségben váljék tökéletessé.
5
 

Igaz, hogy egyes kódexekben nem az áll, hogy dorgálnak, hanem hogy 

nevelnek, ami ugyanabból a szelídségből fakad. Mert nem lehet senkit sem ne-

velni fáradság és vesződség nélkül, mert az erő a gyöngeségben válik tökéle-

tessé. 

 

Isten haragjából földi örömök is fakadnak 
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11. [11–12. v.]. Ki ismeri a te haragod hatalmát, és félelmedben ki tudja 

számlálni haragodat? – Nagyon kevesen ismerik a te haragod hatalmát, mondja, 

mert sokszor akkor haragszol jobban, amikor megkímélsz, és a vesződség és a 

fájdalom nem a haragodhoz, hanem inkább a szelídségedhez tartozik, amellyel 

dorgálod és neveled azokat, akiket szeretsz, hogy ne gyötörje őket örök 

büntetés, ahogy egy másik zsoltárban olvassuk: Ingerelte az Urat a bűnös, és 

haragja nagyvolta miatt nem kéri számon.
1
 

Tehát ki ismeri, azaz hol lehet találni olyat, aki ismeri a te haragod hatalmát, és 

félelmedben számlálni haragodat ide is értendő, hogy ki tudja. 

Milyen nehéz találni olyat, aki félelmedben úgy tudja számlálni haragodat, hogy 

azt is számba veszi – és a haragodhoz tartozónak tudja –, hogy akikre inkább 

haragszol, azok úgy látszanak, mintha kímélnéd őket, és boldogul a bűnös a 

maga útján és nagyobb büntetéseket kap a végén. 

Az emberi haragnak, miután megölte a testet, nincs hatalma bármit tenni; 

Istennek azonban van hatalma büntetni itt is, és a test halála után a Gehennára 

küldeni.
2
 És néhány művelt lélek érti, hogy nagyobb haragot jelent a gonoszok 

hiábavaló és félrevezető boldogsága. 

Ezt nem értette az, akinek majdnem megbotlott a lába, mert fellobbant a 

bűnösök miatt a bűnösök békéjét látva; de megtanulta, amikor belépett Isten 

szentélyébe és megértette a végső dolgokat;
3
 ahová kevesen lépnek be, hogy 

Isten félelméből megtanulják számba venni az ő haragját, és a rossz emberek 

boldogulását a büntetések közé számítani. 

 

Hogyan értendő Isten jobbja 

12. Így ismertesd meg jobbodat. – A görög kódexekben inkább ez áll, és nem 

úgy, mint néhány latinban: Ismertesd meg velem jobbodat. 

Mit jelent tehát: Így ismertesd meg jobbodat, ha nem a te Krisztusodat, akiről ezt 

mondja: És az Úr karja kinek nyilvánult meg?
4
 Úgy ismertesd meg, hogy benne 

tanulják meg a híveid, hogy a hit olyan jutalmait kérjék és reméljék tőled, 

amelyek nem az Ószövetséghez tartoznak, hanem az Újszövetségben nyernek 

kinyilatkoztatást. Azért, hogy ne tartsák nagynak, kívánatosnak és szeretni 

valónak a földi és mulandó javak boldogságát és megbotoljon a lábuk, amikor 

ezt a boldogságot látják azokban, is, akik nem tisztelnek Téged, és elbotoljon a 

lépésük, mert nem tudják számba venni a haragodat. 
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Emberének ezen imádsága szerint úgy tette ismertté Krisztusát, hogy szenve-

désével mutatja meg, hogy az örökkévalókra kell vágyakoznunk, nem pedig 

azokra amelyek az Ószövetségben láthatók, ahol az eljövendők árnyéka van. 

Isten jobbját úgy is érthetjük, hogy azzal különíti el az igazakat a gonoszok-tól;
1
 

mert ez a jobb mutatkozik meg akkor is, amikor ostorozza minden fiát, aki 

befogad,
2
 és nem engedi, hogy bűneikben boldoguljanak. Nem nagyobb 

haragjában, hanem szelídségében baljával ostoroz, hogy a megjavultat a jobbjára 

állíthassa. 

És azt, amit a kódexek zöme tartalmaz, hogy Mutasd meg nekem jobbodat, 

mindkettőre lehet érteni, Krisztusra is, az örök boldogságra is; mert Istennek 

éppúgy nincs testi értelemben vett jobbja mint ahogy a harag háborgó indulata 

sincs benne. 

 

13. Amit hozzáfűz: és a bölcsességben megbéklyózott szívűeket, egyes kódexek-

ben nem így van, hanem a megbéklyózott helyett a kiművelt áll. A görög szó 

ugyanis annyira hasonlóan hangzik mindkét jelentéssel, hogy csak egyetlen 

szótagja különbözik egy kissé. 

De mivel azok művelődnek ki a bölcsességben, akik, mint írva van, beleteszik 

lábukat a béklyójába
3
 (nem a test, hanem a szív lábát), és az ő aranyláncával 

megkötözve nem térnek le az ő útjáról, és nem szöknek meg tőle, bármelyiket 

olvassuk, megmarad a mondat értelme. 

Ezeket a bölcsességben megbéklyózott, vagy kiművelt szívűeket, annyira tudóssá 

tette Isten az Újszövetségben, hogy a hitért, amelyet a zsidók és a pogányok 

gonoszsága megtagadott, mindent megvetnek és eltűrik, hogy megfosszák őket 

azoktól a dolgoktól, amelyeket nagy ígéreteknek tartanak az Ószövetségben 

azok, akik testileg ítélnek. 
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Mártír hangja a kínzások között 

14. [13. v.] Mivel ilyen tájékozottak lettek, hogy ezeket megvetik és a vágyott 

örökkévaló dolgok mellett, szenvedéseik által tanúságot tesznek (ezért is 

nevezik őket tanúknak, görögül mártíroknak), sok mindent és sok rosszat és 

mulandó kegyetlenséget elszenvedtek. 

Isten ezen embere ezt látja, és a prófétai lélek Mózes szava által mondja: Térj 

hozzánk, Urunk, meddig, és légy megkérlelhető szolgáid fölött. 

Ez azok hangja, vagy azokért szól, akik evilág üldözésétől sok rosszat elviselve 

úgy mutatkoznak mint a bölcsességben megbéklyózott szívűek, hogy a sok rossz 

hatására sem meneküljenek az Úrtól evilág javaihoz. 

Annak megfelelően pedig, ami másutt áll írva: Meddig fordítod el tőlem 

arcodat?,
1
  mondja ezt is: Térj hozzánk, Urunk, meddig? 

És akik sok mindent az emberi testhez hasonlóan testileg tulajdonítanak 

Istennek, tudják meg, hogy arcának odafordítása vagy elfordítása nem a mi 

testünk mozgásához hasonlóan történik. Emlékezzenek csak ebben a zsoltárban 

korábban mondottakra: Gonoszságainkat a szemed elé állítottad, századunkat a 

te arcod világosságába.
2
 

Tehát hogyan mondja itt, hogy Térj hozzánk, hogy kegyes legyen, mintha 

haraggal elfordította volna arcát, mikor úgy gondolja haragvónak, hogy nem 

fordítja el arcát azok gonoszságától és századától, akikre haragszik, hanem 

inkább szeme elé és arcának világosságába helyezi őket? 

A meddig az igazságosságért imádkozó és nem a türelmetlenül méltatlankodó 

szava. 

 

Az örök nappalra kell leginkább vágyakoznunk 

15. [14–15. v.] Ezután a jövendő javakat reménnyel elővételezve, és mintha már 

megtörténtek volna, mondja: Beteltünk reggel irgalmasságoddal. 

Tehát éjszaka, vesződségek és fájdalmak közepette, felgyullad számunkra a 

prófécia, mint mécses egy sötét helyen, amíg ki nem világosodik a nappal és a 

hajnalcsillag föl nem kél a szívünkben.
3
 Mert boldogok a tisztaszívűek, mert ők 

meglátják Istent.
4
 Akkor az igazak betelnek mindazon javakkal, amelyekre most 
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éheznek és szomjaznak, amikor a hitben járva távol zarándokolnak az Úrtól.
1
 

Ezért mondja ezt is: Betöltesz majd örömmel arcod látásával.
2
 

Reggel ott fognak állni és szemlélődnek;
3
 és, amint más értelmezők mondják: 

Beteltünk reggel irgalmasságoddal, akkor majd betelnek, ahogyan másutt 

mondja: Betelek majd, ha megmutatkozik a te dicsőséged.
4
 

Ezért mondja: Mutasd meg nekünk az Atyát és elég nekünk; és maga az Úr is 

mondja: Megmutatom majd magamat neki;
5
 és amíg ez meg nem történik, 

semmi jó nem elég nekünk, nem is szabad elégnek lennie, nehogy vágyunk, 

amelynek tágulnia kell a megérkezésig, letapadjon az úton. 

Beteltünk reggel irgalmasságoddal, és ujjongtunk és gyönyörködtünk összes 

napjainkban. – Ez a nap a vég nélküli nap. 

Benne együtt vannak az összes napok, ezért lakatnak jól. Nem adják át helyüket 

a következőknek, ahol nincs semmi, ami még ne volna, mert még nem jött el, és 

elérkezvén már nem volna. Minden együtt van, minden egy, és áll és nem megy 

el: ez az örökkévalóság. 

De melyek ezek azok a napok, amelyekről mondja: Ki az az ember, aki az életet 

akarja és jó napokat szeretne látni?
6
 – Ezeket a napokat másutt éveknek nevezi, 

nevezi, ahol Istennek mondja: Te pedig ugyanaz vagy és a te éveid nem fogynak 

el. Nem olyan évek, amelyeket semmibe vesznek, vagy napok, amelyek elhanyat-

lanak mint az árnyék,
7
 hanem létező napok, amelyek számának ismeretét kérte 

magának, aki ezt mondta: Ismertesd meg velem, Uram, a végemet (amit elérve 

megmaradok és többé már semmit nem kívánok) és napjaim számát, amely van, 

bizony, azt, ami van, nem azt, ami nincs. 

Mert azok a napok is, amelyekről ott is folytatólagosan mondja: Íme, régivé 

tetted napjaimat,
8
 nincsenek, mert nem állnak meg, nem maradnak, szédületes 

gyorsasággal elfutnak; egyetlen hóra sincs bennük, amelyben úgy lehetnénk, 

hogy egy része ne múlna, más rész nem jönne, semmi sem áll meg, hogy legyen. 

Azok az évek és azok a napok azonban nem fogynak el, amelyekben mi magunk 

sem fogunk elfogyni, hanem fogyatkozás nélkül megújulunk. 
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Sóvárogjon a lelkünk ezekre a napokra vágyódva, szomjazzon lázasan és 

hevesen, hogy ott teljünk majd be, ott lakjunk jól, ott mondjuk, amit itt előre 

mondunk:  

Beteltünk reggel irgalmasságoddal, 

és ujjongtunk és gyönyörködtünk összes napjainkban. 

Örvendeztünk a napokért, melyeken megaláztál, 

az évekért, melyekben bajokat láttunk. 

 

Isten alkotásai vagyunk 

16. [16. v.] Most azonban még a rossz napokban mondjuk, ami következik: 

Tekints a te szolgáidra és a te műveidre. – Maguk a szolgáid a te műveid, nem 

csak annyiban hogy emberek, hanem úgy is, hogy szolgáid, azaz engedelmesek 

a parancsaidnak. Mert az ő alkotásai vagyunk nem csak Ádámban, hanem Jézus 

Krisztusban jó tettekre vagyunk teremtve, amelyeket Isten előre készített, hogy 

azokban járjunk.
1
 Mert Isten az, aki ébreszti bennetek a szándékot, és hajtja 

végre a tettet tetszésének megfelelően.
2
 

És vezéreld az ő fiaikat, hogy egyenes szívűek legyenek, akikhez jó az Isten. 

Mert jó Izrael Istene, de az egyenes szívűekhez. Nem mint az, akinek meg-

indultak a lábai, mert látva a bűnösök békéjét kezdett neki nem tetszeni Isten, 

mintha az emberi dolgokat nem tudná, ezekkel nem törődne, és elhanyagolná az 

emberi nem kormányzását.
3
 

 

A törvény célja a szeretet 

17. [17. v.] És legyen a mi Urunk Istenünk ragyogása fölöttünk. – Ezért mondja: 

Megjelent fölöttünk a te arcod világossága, Urunk.
4
 És kezünk műveit irá-nyítsd 

nyítsd fölöttünk, hogy ne földi dolgok jutalmáért tegyük azokat, mert különben 

nem egyenesek, hanem görbék. 

Sok kódexben itt vége van a zsoltárnak, de néhányban olvasható még egy utolsó 

sor: és kezünk művét irányítsd. 

E sor elé a hozzáértők és tudósok csillagot tesznek, amelyet aszteriszkusznak 

hívnak, és ezzel jelzik, hogy a héberben és más görög fordításokban ott van, a 

Szeptuagintában azonban hiányzik. 

Ha ezt a sort magyarázni akarjuk, úgy látom, azt jelenti, hogy minden jó 

cselekedetünk a szeretet egyetlen műve, mert a törvény teljessége a szeretet.
5
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Mert az előző sorban ezt mondta: És kezünk műveit irányítsd fölöttünk, ebben az 

utolsóban azonban nem művekről, hanem kezünk művéről mondja, hogy 

irányítsd, mintha azt akarná mondani, hogy a művek egyetlen műre irányulnak. 

A művek ugyanis akkor egyenesek, ha erre az egy végre/célra irányulnak, a 

törvény célja ugyanis a tiszta szívből fakadó szeretet, a jó lelkiismeret és a nem 

színlelt hit.
1
 

Az egy mű ugyanis, amelyben benne van minden, a hit, amely a szeretet által 

tevékeny.
2
 Ezért mondja az Úr is az evangéliumban: Isten cselekedete az, hogy 

higgyetek abban, akit ő küldött.
3
 

Mivel tehát ebben a zsoltárban a régi élet és az új élet, a halandó élet és az élő 

élet, a semmibe vett évek és a napok, amelyek telve vannak irgalmassággal és 

igazi örömmel, azaz az első ember büntetése és a második országa eléggé és 

nyíltan meg van különböztetve. 

Úgy gondolom, azért kapta feliratul az Isten embere, Mózes címet, hogy akik 

jámborul vizsgálják az Írásokat, azzal a tudattal tegyék magukévá Isten 

Törvényét is, amely Mózes által adatott, s amelyben néha úgy tűnik, mintha 

Isten a jó tettekért csak, vagy majdnem csak földi javakat ígérne jutalmul, hogy 

a fátyol alatt kétségtelenül olyasvalami van, mint amit ez a zsoltár mutat. 

De amikor valaki átmegy Krisztushoz, elvétetik a fátyol,
4
 és felnyílnak a szemei, 

hogy lássa a csodákat Isten Törvényéből annak ajándékaként, akiknek mondjuk: 

Tárd fel a szemeimet, és szemlélni fogom a csodákat Törvényedből.
5
 

                                         
1Vö. 1Tim 1,5. 
2Vö. Gal 5,6. 
3Jn 6,29. 
4Vö. 2Kor 3,16. 
5Zsolt 118,18. 
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KILENCVENEDIK ZSOLTÁR (91.) 

Első beszéd (1–12. v.) 

Elmondta Karthágóban 412. szeptember–decemberben 

58 éves, 21 éves pap, 17 éves püspök 

 

 

1Aki a Magasságbelinek oltalmában lakik, 

és a menny Istenének árnyékában marad. 

2Mondja az Úrnak: „Elfogadóm te vagy, 

és menedékem, én Istenem”. 

 

3Őbenne remélek, mert Ő maga fog kiszabadítani engem 

a vadászok tőréből, és a durva beszédből. 

4A vállai között fog beárnyékozni téged, 

és a szárnyai alatt fogsz remélni; 

5pajzsként vesz körül Ő igazsága. 

Nem fogsz félni az éjszakai félelemtől, 

a nappal röpülő nyíltól, 

6a sötétben ólálkodó pestistől, 

a romlástól és a déli démontól. 

 

7Elesnek ezren oldalad mellől, 

és tízezren jobb kezed felől; 

hozzád azonban nem fog közelíteni. 

8Mindazonáltal tulajdon szemeddel fogod nézni, 

és látni fogod a bűnösök fizetségét. 

9Mert te vagy, Uram, az én reményem. 

A Magasságbelit tetted menedékeddé. 

10Nem fog elérni hozzád a baj, 

és az ostor nem fog közelíteni hajlékodhoz, 

11mert angyalainak parancsolt felőled, 

hogy őrizzenek téged minden utadon. 

12Kezükön fognak hordozni téged, 

nehogy véletlenül kőbe üssed a lábadat. 

13Áspiskígyón és baziliszkuszon fogsz járni, 

és megtiprod az oroszlánt és a sárkányt. 

 

14Mivel hozzám ragaszkodik, meg fogom szabadítani őt; 

elfogadom őt, mert ismeri a nevemet. 

15Hozzám fog kiáltani, és én meghallgatom őt; 

vele vagyok a szorongatásban, 

kiragadom és meg fogom dicsőíteni őt. 
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16Napok hosszúságával fogom betölteni őt, 

és megmutatom neki az én szabadításomat. 
 

 

 

 

Hogyan kell követni Krisztust 

1. Ez az a zsoltár, amelyből az ördög merészelte megkísérteni a mi Urunk Jézus 

Krisztust. Halljuk tehát, hogy meg tudjuk tanulni, hogyan kell ellenállni a 

kísértőnek, nem magunkban bízva, hanem Őbenne, akit előttünk kísértettek 

meg, nehogy a kísértésben vereséget szenvedjünk. A megkísértés az Ő számára 

nem volt szükségszerű; Krisztus megkísértése a mi tanításunk. Ha azonban 

megfigyeljük, hogy mit válaszolt Ő az ördögnek, hogy mi is azt válaszoljuk, 

amikor hasonló módon kísért bennünket, bemegyünk az ajtón, ahogy az 

evangélium olvasásában hallottátok. 

Mert mit jelent bemenni az ajtón? – Bemenni Krisztus által. Mert ő mondta: Én 

vagyok az ajtó.
1
 

Mit jelent Krisztus által bemenni? – Azt jelenti, hogy követjük Jézus utait. 

Miben kell követnünk Krisztus utait? Vajon abban a fenségben, amellyel Isten 

volt a testben? Vagy arra buzdít, vagy azt várja tőlünk, hogy olyan csodákat 

műveljünk, amilyeneket ő tett? 

A mi Urunk Jézus Krisztus nem kormányozza-e most és mindig az Atyával 

együtt az egész világot? És vajon nem arra hívja-e az embert, amikor követőjévé 

teszi, hogy vele együtt kormányozza az eget és a földet, és mindent, ami 

azokban van; vagy hogy az ember is teremtő legyen, aki által mindenek 

legyenek, mint ahogy Krisztus által mindenek lettek? Nem ilyen művekre hív a 

mi üdvözítő Istenünk, a mi Urunk Jézus Krisztus, amilyeneket kezdettől fogva 

alkotott, és amelyekről írva van: Mindenek általa lettek,
2
 még csak azokra sem, 

amelyeket a földön művelt. 

Nem ezt mondja neked: „Csak akkor lehetsz a tanítványom, ha a tengeren jársz,
3
 

ha feltámasztasz negyednapos halottat,
4
 vagy megnyitod vakon született 

szemét.
5
“ Erre sem hív. 

Akkor mit jelent bemenni az ajtón? – Azt jelenti, hogy Tanuljatok tőlem, mert 

szelíd vagyok és alázatos szívű.
1
 Amilyenné miattad lett, azt kell észrevenned 

                                         
1Jn 10,7. 
2Jn 1,3. 
3Vö. Mt 14,25. 
4Vö. Jn 11,38–44. 
5Vö. Jn 9,1–41. 
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Benne, hogy kövessed. Csodákat ugyanis Máriából már a születése előtt tett; és 

ki tett valaha ilyet, ha nem Ő, akiről ezt mondták: Aki egyedül cselekszik nagy 

csodákat?
2
 

Az Ő erejében ugyanis azok is tudtak valamit tenni, akik előtte cselekedtek; Illés 

Krisztus erejében támasztott fel halottat.
3
 Netalán Péter nagyobb Krisztusnál, 

mert Krisztus a szavával állított talpra betegeket,
4
 Pétertől pedig azt kérték, hogy 

legalább árnyéka essen a betegekre, hogy meggyógyuljanak?
5
 Hatalmasabb 

volna Péter Krisztusnál? Ki állítaná ezt az őrültséget? Tehát honnan Péterben ez 

a hatalmas erő? Onnan, hogy Krisztus van Péterben. Ezért mondta: Mind, akik 

előttem jöttek, tolvajok és rablók,
6
 azaz akik maguktól jöttek, akiket nem én 

küldtem, akik nélkülem jöttek, akikben én nem voltam benne, akiket én nem 

vezettem be. 

Tehát bármilyen csodát műveltek, akár a Krisztus előtt, akár a Krisztus után 

éltek, ugyanaz az Úr művelte bennük, aki jelenvalóként tette a csodáit. 

Tehát nem azokra a csodákra buzdít, amelyeket megtestesülése előtt tett; hanem 

mire buzdít? Arra, hogy abban kövesd, amit nem tudott volna megtenni, ha 

emberré nem lesz. Mert viselhetett volna-e szenvedéseket, ha nem ember? 

Megalázkodni, keresztre feszíttetni és meghalni csak emberként tudott. 

Ugyanígy te is, amikor evilág zaklatásait szenveded, amelyeket az ördög művel, 

akár nyíltan emberek által, akár rejtetten, légy erős, légy türelmes, mint Jób, és a 

Magasságbelinek oltalmában fogsz lakni, ahogy ez a zsoltár mondja; mert ha 

kivonod maga a Magasságbeli oltalma alól, mivel magadat nem tudod 

megtámasztani, elesel. 

 

  

                                                                                                             
1Mt 11,29. 
2Zsolt 71,18. 
3Vö. 1Kir 17,22. 
4Vö. Jn 5,5–9. 
5Vö. ApCsel 5,15. 
6Jn 10,8. 
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Krisztus tanítványának nagy szüksége van az erőre 

2. Sokan erősek, amikor emberek üldözik őket és látják, hogy nyíltan támadnak 

rájuk; azt gondolják, hogy akkor követik Krisztus szenvedéseit, ha emberek 

nyíltan üldözik őket; ha pedig az ördög burkolt üldözése sebzi meg őket, úgy 

gondolják, Krisztustól nem nyernek koronát. Ne félj, amikor Krisztust követed. 

Mert akkor is, amikor az ördög megkísértette az Urat, senki ember nem volt a 

pusztában, titokban kísértette őt, de legyőzték, és a támadót nyilvánosan győzték 

le.
1
 

Ugyanígy tégy te is, ha be akarsz menni az ajtón, amikor titokban kísért az 

ellenség, amikor kikéri az embert, hogy árthasson neki testi zaklatásokkal, 

lázzal, betegséggel, testi fájdalmakkal, ahogyan Jób szenvedett. Az ördögöt nem 

látta, de Isten hatalmát értette. Tudta, hogy az ördög semmit nem tehet ellene, ha 

Tőle, akié a legfelső hatalom, engedélyt nem kap rá; minden dicsőséget Istennek 

adott, az ördögnek nem tulajdonított hatalmat. Mert akkor is, amikor az ördög 

elvitte mindenét, ezt mondta: Az Úr adta, az Úr vette el.
2
 Nem ezt mondta: „Az 

Úr adta, az ördög elvitte”, mert az ördög semmit sem vihetett volna el, ha az Úr 

meg nem engedi neki. Az Úr pedig azért engedte meg, hogy az ember próbára 

tétessék, az ördög meg vereséget szenvedjen. 

Azt is, hogy sebekkel verje, Ő engedte meg. Mert amikor tetőtől talpig férgektől 

bűzlött, Jób akkor sem tulajdonított az ördögnek semmiféle hatalmat; hanem 

amikor a felesége, akit egyedül hagyott meg neki az ördög, de nem a férj 

vigaszául, hanem a saját eszközéül, és az asszony mondta Jóbnak: „Mondj 

valamit Isten ellen, és halj meg!”, ezt válaszolta neki: Úgy beszéltél, mint egy az 

ostoba asszonyok közül; ha a jókat elfogadtuk az Úr kezéből, a rosszakat miért 

ne viselnénk el?
3
 

 

Az alázatos embert megoltalmazza Isten 

3. [1–2. v.] Tehát aki úgy követi Krisztust, hogy elviseli evilág minden 

zaklatását, annak reménye Istenben van, sem a csábítások nem fogják meg, sem 

a félelem nem töri meg; ő az aki, aki a Magasságbelinek oltalmában lakik, és a 

menny Istenének árnyékában marad, ahogy hallottátok és énekeltétek a 

zsoltárban, mert ezzel kezdődik ez a zsoltár. 

Hogy az ördög milyen szavakkal kísértette az Urat, amikor majd odaérünk, fel 

fogjátok ismerni, mert közismert. 

Mondja az Úrnak: „Elfogadóm te vagy, és menedékem, én Istenem”. 

                                         
1Vö. Mt 4,1–11. 
2Jób 1,21. 
3Jób 2,9–10. 
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Ki mondja ezt az Úrnak? – Az, aki a Magasságbelinek oltalmában lakik. 

Ki az, aki a Magasságbelinek oltalmában lakik? – Aki nem gőgös, mint azok 

voltak, akik ettek, hogy olyanok legyenek, mint az Isten, és elveszítették azt, 

amik voltak, és halandó emberekké lettek. A saját oltalmukban akartak lakni, 

nem a Magasságbeli oltalmában; ezért hallgattak a kígyó suttogására, 

megvetették Isten parancsát, és annak megtörténtét tapasztalták, amivel Isten 

fenyegette őket, és nem azt, amit az ördög ígért nekik.
1
 

 

Krisztus tanítványának gyalázatokat és csúfolódásokat kell viselnie 

4. [3. v.] Tehát te is ezt mondd: Őbenne remélek, mert Ő maga fog kiszabadítani 

engem, nem én magamat. Nézd csak, tanít-e valamit mást, mint hogy teljes 

reményünk nem önmagunkban, ne az emberben legyen. 

Honnan fog kiragadni téged? – A vadászok tőréből és a durva beszédtől. 

A vadászok tőréből nagy dolog; a durva beszédtől nagy dolog-e? – Sokan a 

durva beszéd hatására esnek a vadászok tőrébe. 

Mit jelent, amit mondok? – Az ördög és angyalai mint a vadászok állítják fel a 

tőreiket; ezektől a csapdáktól távol járnak, akik Krisztusban járnak; az ördög 

ugyanis nem meri Krisztusban felállítani a tőreit; nem az úton, hanem az út 

mentén állítja fel őket. 

Krisztus legyen a te utad, és nem fogsz beleesni az ördög csapdáiba. Aki letér az 

útról, arra mindjárt les a csapda. Az úttól jobbra is, balra is elhelyezi a csapdáit, 

innen is, onnan is lehelyezi a tőröket; tőrök között fogsz járni. De biztonságban 

akarsz járni? Ne térj le se jobbra, se balra, és az legyen az utad, aki utaddá lett,
2
 

hogy elvezessen magához, és nem kell félned a vadászok tőreitől. 

De mi a durva beszédek? – Sokakat a durva beszéddel juttatott csapdába az 

ördög; például akik pogányok között akarnak keresztények lenni, a pogányok 

sértegetéseitől szenvednek; szégyenkeznek a sértegetők között, és a durva 

beszédtől letérve az útról belelépnek a vadászok tőreibe. De mit tehet veled a 

durva beszéd? – Semmit! 

Vajon semmit sem tesz veled a tőr, amelybe a durva beszéddel kergetett az 

ellenség? Ahogyan gyakran hálót feszítenek a sövény tetején madaraknak, és 

kővel dobálják a sövényt, ezek a kövek mit sem ártanak madaraknak. Mikor 

tudja megsebezni a madarat az, aki köveket hajigál a sövénybe? 

A madár azonban megriad a zajtól, fölröppen és beleakad a hálóba. Ugyanígy az 

emberek, akik megriadnak a sértegetők üres és semmitmondó durva szavaitól, és 

                                         
1Vö. Ter 3,5. 
2Vö. Jn 14,6. 
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szégyenkeznek az ártalmatlan szidalmak miatt, beleakadnak a vadászok 

hálójába, és megfogja őket az ördög. 

De miért mondom, testvérek, amit nem szabad elhallgatni, aminek elmondására 

Isten késztet engem? Akárhogyan fogadjátok ezt, Isten késztet rá, hogy 

elmondjam, és ha nem mondom el, én magam esem a vadászok tőrébe, ha 

ugyanis félek az emberi rágalmazásoktól, azért nem mondom el, és magam esem 

a durva beszéd miatt a vadászok tőrébe, aki intelek benneteket, hogy ne féljetek 

az emberek szavaitól. 

Mit fogok tehát mondani? – Azt, hogy miként aki pogányok között keresztény, 

és a pogányoktól durva szavakat hallva szégyenkezik, beleesik a vadászok 

csapdájába; úgy a keresztények között, akik serényebbek és jobbak akarnak 

lenni, a keresztények részéről fognak hallani sértéseket. És mi hasznod abból 

testvér, ha néha találsz olyan várost, amelyben egy pogány sincsen? Ott senki 

nem sértegeti a keresztényt amiatt, hogy keresztény, mert nincs egy pogány sem; 

de van sok erkölcstelenül élő keresztény, akik között, ha valaki erkölcsösen akar 

élni: részegesek között józan, házasságtörők között tiszta akar lenni, a 

matematikusokat tisztelők között őszintén Istent akarja tisztelni, és semmit nem 

kérdez tőlük, és a színházak kíváncsi nézői között csak a templomba akar járni, 

sértegetőket fog találni a keresztények között, és szenvedni fog durva beszédtől. 

Ilyeneket mondanak: „Nagy vagy! Igaz ember vagy! Te vagy Illés, te vagy 

Péter, az égből jöttél!” Sértegetnek; bármerre fordul, innen is onnan is durva 

beszédet hall. Amitől, ha megriad és letér Krisztus útjáról, belelép a vadászok 

tőrébe. 

De hogyan lehet nem letérni ilyen szavak hallatára az útról? Mit jelent nem 

letérni az útról? Amikor durva szavakat hall, honnan meríthet vigasztalást, hogy 

ne törődjön a durva szavakkal, az útról sem térjen le, és bemenjen az ajtón? 

Mondja: „Miféle szavakat hallok, én a szolga, a bűnös? Az én Uram ezt hallotta: 

Ördögöd van!”
1
 Most hallottatok egy durva szót, amit az Úrra mondtak; nem az 

Úrnak volt rá szüksége, hogy ezt hallja, hanem téged figyelmezetett a durva 

szavakra, hogy ne essél a vadászok tőrébe. 

 

A mi menedékünk Krisztus 

5. [4. v.] A vállai között fog beárnyékozni téged, és a szárnyai alatt fogsz 

remélni. – Ezt mondja, nehogy oltalmad magadtól legyen, és ne gondold, hogy 

meg tudod magadat óvni; Ő óv meg téged, hogy kiragadjon, kiragad a vadászok 

tőréből és a durva szó elől is. 

                                         
1Jn 8,48. 
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A vállai között fog beárnyékozni téged – ezt hátulról is értheted, szemből is, mert 

a vállak a fej körül vannak. Mivel azonban azt mondja, hogy a szárnyai alatt 

fogsz remélni, nyilvánvaló, hogy a kiterjesztett szárnyak oltalma Isten vállai 

közé helyez téged úgy, hogy a szárnyak között középen leszel; és nem kell 

félned, hogy valaki árthat neked, csak te ne akarj elmozdulni onnan, ahová egy 

ellenséged sem merészkedik közelíteni. 

Ha a kotlós a szárnyai alatt oltalmazza csibéit, mennyivel inkább biztonságban 

leszel te Isten szárnyai alatt az ördöggel és angyalaival szemben, akik a 

levegőég hatalmasságai, és mint a héják köröznek, hogy a gyenge csirkéket 

elragadják? 

Nem ok nélkül hasonlítják a kotlóst Isten Bölcsességéhez, mert maga Krisztus, a 

mi Urunk és Üdvözítőnk hasonlította magát a kotlóshoz, és mondta: Jeruzsálem, 

Jeruzsálem, hányszor akartam összegyűjteni fiaidat, ahogy a kotlós a csibéit, és 

te nem akartad.
1
 Jeruzsálem nem akarta, mi akarjuk. Azt – miközben menekült a 

kotlós szárnyaitól, mert a saját erőiben bízott, jóllehet gyenge volt – elragadták a 

levegőég hatalmasságai; mi, megvallva gyengeségünket, meneküljünk Isten 

szárnyai alá, mert olyan lesz hozzánk, mint a csibéit oltalmazó kotlós. 

Mert nem alaptalan a kotlós elnevezése. Nézzétek csak a többi madarakat, 

testvérek; sok madár fészkel a szemünk láttára, kiköltik fiókáikat, de egyik sem 

gyengélkedik úgy a csibéivel, mint a kotlós. 

Figyeljen csak Szeretetreméltóságtok! A fecskéket, verebeket, gólyákat a 

fészkükön kívül látjuk, és nem is tudjuk, vannak-e fiókáik; a kotlóst azonban 

felismerjük hangjának gyengeségéről, pihetollainak eleresztéséről, az egész állat 

megváltozik a csibék szeretetétől; mivel azok gyengék, ő maga is elgyengül. 

Mivel tehát mi is gyengék voltunk, Isten Bölcsessége elgyengítette magát, mert 

az Ige testté lett és közöttünk lakozott,
2
 hogy a szárnyai alatt reméljünk. 

 

A magabiztos bűnös és a bűneit megvalló bűnös 

6. [5–6. v.] Pajzsként vesz körül az Ő igazsága. – Amik a szárnyak, az a pajzs, 

mert sem szárnyak, sem pajzs. Ha valamelyik valóságos lenne, lehetnének-e 

számára pajzs a szárnyak, vagy szárnyak a pajzs? Mivel hasonlatként mindegyik 

mondható, szárnyak is, pajzs is lehetnek. 

Ha Krisztus valóságosan kő lenne, nem lehetne oroszlán, és ha oroszlán lenne, 

nem lehetne bárány; azért oroszlán
3
 is, bárány

4
 is, kő is, borjú

5
 is, és ezekhez 

                                         
1Mt 23,37. 
2Vö. Jn 1,14. 
3Vö. Jel 5,5. 
4Vö. Jn 1,29. 
5Vö. ApCsel 4,10–11; Zsolt 117,22. 
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hasonló, mert nem kő, nem is oroszlán, nem is bárány, nem is borjú, hanem 

mindenek Megváltója, Jézus Krisztus. Mindezek hasonlatok, nem lényegi 

sajátosságok. 

Az Ő igazsága – mondja – pajzsként vesz körül. Igazsága olyan, mint a pajzs, 

hogy ne keverje össze a magukban remélőket azokkal, akik Istenben remélnek. 

Egyik is bűnös, a másik is bűnös, de mutass nekem egy magabiztos, gyalázkodó, 

bűneit meg nem valló bűnöst, és ezt fogja mondani: „Ha Istennek nem 

tetszenének a bűneim, nem hagyna életben!” 

A másik pedig a szemét sem merte fölemelni, hanem a mellét verte, és mondta: 

Uram, kegyelmezz nekem, bűnösnek!
1
 Ez is bűnös, az is; de az gúnyolódik, ez 

sír; az megvetően viselkedik, ez megvallja a bűneit. Isten igazsága pedig, amely 

nem személyválogató, megkülönbözteti a bűnbánót a bűneit védőtől, 

megkülönbözteti az alázatost a gőgöstől, megkülönbözteti a magában bizakodót 

az Istenben bízótól. Tehát az Ő igazsága pajzsként vesz körül. 

 

A tudatlan és tudatos ember vétkeinek különbsége 

7. [5–6. v.] Nem fogsz félni az éjszakai félelemtől, a nappal röpülő nyíltól, 

a sötétben ólálkodó pestistől, a romlástól és a déli démontól. 

Az első (5.) versben szereplő kettőnek megfelel a második (6.) versben szereplő 

kettő: Nem fogsz félni az éjszakai félelemtől, a nappal röpülő nyíltól; és az 

éjszakai félelem miatt a sötétben ólálkodó pestistől, és a nappal röpülő nyíl 

miatt a romlástól és a déli démontól. 

Mitől kell félni éjszaka és mitől nappal? – Amikor valaki tudatlanságában 

vétkezik, mintegy éjszaka vétkezik; amikor pedig tudatosan vétkezik, mintegy 

nappal vétkezik. Tehát az első kettő enyhébb, amiket megismétel, azok 

súlyosabbak. 

Figyeljetek, hogy – ha az Úr engedi – érthetően magyarázzuk nektek, mert 

nehezen érthető, de nagy gyümölcse lesz, ha megértitek. 

A tudatlanokban jelentkező gyenge kísértést éjszakai félelemnek nevezte; a 

tudatosakban jelentkező gyenge kísértést a nappal röpülő nyílnak nevezte. 

Melyek az enyhe kísértések? Azok, amelyek nem úgy jelentkeznek, nem úgy 

sürgetnek, hogy kényszerítenek, hanem könnyedén ki lehet előlük térni. 

Ugyanezeket tette súlyossá. Ha jön az üldöző, és hevesen megrettenti a 

tudatlanokat, azaz a hitben még nem erőseket, akik még nem tudják, hogy arra 

lettek keresztények, hogy az eljövendő életet reméljék. Amikor rémítik őket a 

mulandó bajok, azt gondolják, hogy elhagyta őket Krisztus és hiába lettek 

                                         
1Lk 18,13. 
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keresztények. Mert nem tudják, ahogy mondtam, hogy arra lettek keresztények, 

hogy lépjenek túl a jelenvalókon és a jövendőkben reméljenek; megtalálta őket a 

sötétben ólálkodó pestis és megfogta őket. 

Vannak azonban olyanok, akik tudják, hogy a jövendő reményére kaptak 

meghívást, mert amit Isten ígért nekünk, az nem ebből a földből, nem ebből az 

életből való; mindezeket a kísértéseket el kell viselnünk, hogy megkapjuk és 

elnyerjük azt, amit Isten örökre ígért nekünk; ezeket tudják, de amikor az üldöző 

erőszakosabban, fenyegetésekkel, büntetésekkel, kínzásokkal lép fel, néha 

engednek, és tudatosságukban mintegy nappal esnek el. 

 

Az üldözések különböző hevessége 

8. De miért délben? – Azért, mert nagyon heves az üldözés; a perzselő hevet 

mondta délnek. Figyeljen Szeretetreméltóságtok, mert az Írásokból fogom 

bizonyítani. 

Amikor a magvetőről beszélt az Úr, hogy kiment a magvető vetni, és egyik az 

útra esett, másik sziklás talajra, ismét más tövisek közé, arra méltatott minket, 

hogy ő maga magyarázta meg a hasonlatot, és amikor a sziklás helyre esetthez 

ért ezt mondta: Ők azok, aki hallgatják az igét, és egy óráig örülnek az igének, 

és a háborgatásban, amely az ige miatt éri őket azonnal megbotránkoznak. 

És mit mondott azokról, akik sziklás helyre estek? Amikor fölkelt a nap, 

elszáradtak – mondja –, mert nem volt mély gyökerük.
1
 Ők tehát azok, akik egy 

óráig örülnek az igének, és a háborgatásban, amely az ige miatt éri őket, 

elszáradnak. 

Miért száradnak el? – mert nem volt erős gyökerük. 

Mi a gyökér? – A szeretet; mert ezt mondja az Apostol: Hogy gyökeret verjetek 

és alapot vessetek a szeretetben.
2
 Amint ugyanis minden rossz gyökere a bűnös 

vágy,
3
 úgy minden jónak gyökere a szeretet. 

Ezt tudjátok, gyakran mondtuk, de miért akarom fölidézni? Azért, hogy értsétek 

a zsoltárt, mert a déli démon a heves üldözés helyett áll. Mert így mondja az Úr: 

Fölkelt a Nap és elszáradt a fű, mert nem volt gyökere. És magyarázva, hogy mit 

jelent a naptól elszáradt fű, mondta, hogy amikor üldözés támadt, nem maradtak 

meg, mert nem volt mély gyökerük. Tehát helyesen értjük itt a déli démonon a 

heves üldözést. 

Hogy milyen volt az üldözés egykor, testvérek, felidézem, miből szabadította ki 

Egyházát az Úr, méltóztassék figyelni Szeretetreméltóságtok! 

                                         
1Mt 13,3–23. 
2Ef 3,17. 
3Vö. 1Tim 6,10. 
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Kezdetben, amikor a világ császárai és királyai úgy gondolták, hogy üldözéssel 

eltüntethetik Krisztus nevét és a keresztények nevét a földről, megparancsolták, 

hogy aki csak kereszténynek vallja magát, öljék meg. Aki nem akarta, hogy 

kivégezzék, letagadta, hogy keresztény, tudván, hogy milyen rosszat tesz; 

eltalálta a nappal röpülő nyíl. 

Aki pedig nem törődött a jelen élettel, hanem biztosan remélte az eljövendőt, 

elhajolt a nappal röpülő nyíl elől, kereszténynek vallotta magát; testét 

megsebezték, de lélekben megszabadult; az Úrnál nyugalomba helyezetten 

kezdte várni a test megváltását is; megszabadult ettől a kísértéstől, a nappal 

röpülő nyíltól. 

Tehát: „ha valaki kereszténynek vallja magát, öljék meg”; ez volt a nappal 

röpülő nyíl. Még nem volt a déli démon, a heves üldözésben tomboló és a bátrak 

számára is nagy hőséget támasztó. 

Halljátok, mi következett ezután: amikor az ellenségek látták, hogy sokan 

sietnek a vértanúságba, és minél többen szenvedtek, annál többen hittek 

Krisztusban, ezt mondták magukban: „Kiirtjuk az emberi nemet, sok ezren 

hisznek ebben a névben, ha mind megöljük őket, szinte senki nem marad a 

földön!” Kezdett tűzni a nap, kezdett perzselni a hőség. 

Halljátok csak, milyen parancsot adtak ki! Ahogyan korábban azt parancsolták, 

hogy „aki kereszténynek vallja magát, öljétek meg”, később ezt parancsolták: 

„aki kereszténynek vallja magát, kínozzátok meg, és addig kínozzátok, amíg 

meg nem tagadja, hogy keresztény”.
1
 

Hasonlítsátok csak össze a nappal röpülő nyilat a déli démonnal. 

Mi volt a nappal röpülő nyíl? – Az, hogy „aki kereszténynek vallja magát, 

öljétek meg”. Melyik hívő ne tért volna ki előle halálos gyorsasággal? Ez pedig, 

hogy „aki kereszténynek vallja magát, ne öljétek meg, hanem addig kínozzátok, 

amíg nem tagad, és ha megtagadta keresztény voltát, engedjétek el”, ez a déli 

démon volt. Tehát sokan, akik nem tagadtak, a kínok között gyengének 

bizonyultak, mert addig kínozták őket, amíg nem tagadtak. 

Azokkal pedig, akik állhatatosak maradtak abban, hogy nem tagadták meg 

Krisztust, mit tudott tenni a kard, amely egy csapással megölte a testet és 

Istenhez küldte a lelket? Ezt tette a hosszas kínzás is, de végül is ki volt képes 

elviselni a huzamos és sokféle kínzást? Sokan elgyengültek; és – úgy hiszem – 

azok gyengültek el, akik magukban bíztak, akik nem a Magasságbelinek 

oltalmában és a menny Istenének árnyékában laktak, akik nem mondták az 

Úrnak: Elfogadóm te vagy; akik nem az ő szárnyai árnyéka alatt reméltek, 

hanem nagyra tartották a saját erejüket. Letaszította őket Isten, hogy 

                                         
1Vö. Tertullianus, Apol. 2,13–19. 
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megmutassa: Ő oltalmaz, ő mérsékli a kísértéseket, ő csak annyit enged meg, 

amennyinek elviselésére valaki képes. 

 

Az üldözésekben elestek néhányan az Egyház vezetői  

és sokan a hívők közül 

9. [7. v.] Tehát sokakat elejtett a déli démon. Akarjátok tudni, hogy milyen 

sokakat? A folytatásban mondja: Elesnek ezren oldalad mellől, és tízezren jobb 

kezed felől; hozzád azonban nem fog közelíteni. 

Kinek mondja ezt? Kinek, testvérek, ha nem az Úr Jézus Krisztusnak? Az Úr 

Jézus nem csak magában van, hanem bennünk is. Emlékezzetek e szavakra: 

Saul, Saul, miért üldözöl engem?
1
 

Amikor senki nem ért hozzá, és ezt mondta: Miért üldözöl engem?, vajon nem 

bennünk látta önmagát? Amikor ezt mondta: Amit egynek a legkisebbek közül 

tettetek, nekem tettétek
2
 – vajon nem bennünk látta önmagát? Mert nem 

különülnek el egymástól a tagok, a fő és a test. Mi a fő és a test? – Az Üdvözítő 

és az Egyház. 

Tehát hogyan mondta: Elesnek ezren oldalad mellől, és tízezren jobb kezed 

felől? Elesnek ugyanis a déli démontól. Nagyon félelmetes dolog, testvérek 

elesni Krisztus oldala mellől, elesni Krisztus jobb keze felől. 

Hogyan esnek el az oldala mellől? Ezek miért az oldala mellől, azok miért a 

jobbja felől? Miért ezren az oldalad mellől, és tízezren jobb kezed felől? Mit 

jelent az, hogy oldalad mellől ezren? Mert az ezren kevesebb, mint a tízezren, 

aki jobb keze felől esnek el. Kik ezek? 

Mindjárt kiderül Krisztus nevében, mindjárt világossá válik. Egyeseknek az Úr 

megígérte, hogy vele együtt fognak ítélkezni, tudniillik az apostoloknak, akik 

elhagytak mindent, és követték őt. Péter ugyanis ezt mondta neki: Íme, mi 

elhagytunk mindent, és követtünk téged; és ezt ígérte nekik: Tizenkét trónon 

fogtok ülni, és ítélni fogtok Izrael tizenkét törzse fölött.
3
 

Ne gondoljátok, hogy ezt kizárólag nekik ígérte az Úr. Mert hol fog ülni Pál 

apostol, aki náluk többet fáradozott,
4
 ha csak a tizenkettő fog ott ülni? Ő ugyanis 

a tizenharmadik. Mert a tizenkettő közül kiesett Júdás, és az áruló Júdás helyére 

állították Mátyást, ahogy az Apostolok Cselekedetei-ben olvassuk.
5
 Be lett 

töltve a tizenkét trón. Nem lesz helye annak, aki a többieknél többet fáradozott? 

                                         
1ApCsel 9,4. 
2Mt 25,40. 
3Mt 19,27–28. 
4Vö. 1Kor 15,10. 
5Vö. ApCsel 1,15–26. 
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Vajon a tizenkét székkel teljes a bíróság? Mert ezrek fognak ülni a tizenkét 

széken. 

De mivel bizonyítod nekem – mondja valaki –, hogy Pál ott lesz a bírák között? 

Halljad őt, amint mondja: Nem tudjátok, hogy ítélni fogunk angyalok fölött?
1
 

Ítélni fogunk, mondja. És nem kételkedett a feltételezésben, amellyel hitte, hogy 

azok közé számíthatja magát, akik Krisztussal együtt ítélni fognak. 

Akik tehát Krisztussal együtt ítélni fognak, az Egyház fejedelmei, a tökéletesek. 

Az ilyeneknek mondta: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el amid van és add 

oda a szegényeknek.
2
 

Mit jelent az, hogy ha tökéletes akarsz lenni? – Azt jelenti: Ha velem akarsz 

ítélni, és nem akarsz ítélet alá esni. Az az ifjú szomorúan elment, de sokan 

megtették ezt, és teszik ma is; tehát ezek Krisztussal együtt fognak ítélni. 

Azonban sokan ígérik maguknak, hogy Krisztussal együtt fognak ítélni, mert 

elhagyták mindenüket, és követték Krisztust, de magukban bíznak, bizonyos 

felfuvalkodottság és gőg van bennük, amit egyedül Isten ismerhet, és nem 

kerületik el a déli démont, azaz a nagy üldözés perzselő hevét. 

Abban az időben sokan voltak, akik mindenüket szétosztották a szegények 

között, és azt ígérték maguknak, hogy Krisztus mellett fognak ülni, és ítélni 

fognak a nemzetek fölött, de az üldözés hevétől, mint déli démontól 

elgyengültek a kínzások közepette, és megtagadták Krisztust. Ők azok, akik 

elestek az oldala mellől; úgy estek el, mint akik arra készültek, hogy ott ülnek 

majd Krisztus mellett a világ ítéletekor. 

 

10. Azt is elmondom, kik esnek el jobbja felől. – Tudjátok, hogy amikor 

megjelenik majd a bíróság, amelyben Krisztussal együtt ítélnek azok, akik 

tökéletesek akartak lenni, és azok is lettek, mert a szeretetre alapoztak, és abban 

vertek gyökeret, és nem száradtak el a Naptól és a déli démontól, ezt mondja az 

Úr: Összegyűjtik elébe az összes nemzetet és szétválasztja őket egymástól, 

ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól és a juhokat a jobbjára, a 

kosokat pedig a baljára állítja, és megítéltetnek. 

Sokan lesznek, akik ítéletet mondanak, de kevesebben, mint azok, akik az 

ítélőszék előtt fognak állni, mert azok mintegy ezren, emezek mintegy tízezren. 

Mit fog mondani a jobbján állóknak? – Éheztem és adtatok ennem, vendég 

voltam és befogadtatok.
3
 Nyilvánvalóan azoknak mondja, akinek van evilági 

vagyona, amelyből ezeket az emberi gesztusokat megtehették. Ezek is együtt 

                                         
11Kor 6,3. 
2Mt 19,21. 
3Mt 25,32–35. 
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fognak uralkodni azokkal, azok mint katonák, ők mint az évi adót megfizető 

polgárok,
1
 de egy uralkodó alá tartozik a katona is és a polgár is az országban. A 

katona erős, a polgár jámbor; az erős katona imádságokkal harcol az ördög 

ellen, a jámbor járadékot nyújt a katonáknak. Értse meg ezt 

Szeretetreméltóságtok! 

És a végén a jobbon állók hallani fogják: Jertek, Atyám áldottai és vegyétek az 

országot, mely nektek készíttetett a világ kezdetétől.
2
 

Tehát abban az időben, amikor erősen perzselt az üldözés napja és a déli démon, 

sokan voltak, akik azt ígérték maguknak, hogy ítélni fognak Krisztussal együtt, 

de nem tudták elviselni az üldözés hevét, és elestek oldala mellől; voltak ott 

mások, akik nem ígértek maguknak ítélő székeket, hanem az alamizsnák által 

azt ígérték maguknak, hogy jobb oldalon fognak állni, akiknek majd azt mondja 

Krisztus: Jertek, Atyám áldottai és vegyétek az országot, mely nektek készíttetett 

a világ kezdetétől. És mivel sokan elestek az ítélkezést remélők közül, és sokan, 

és sokkal többen a jobb oldalra kerülést remélők közül, ezért mondja a zsoltár 

Krisztusnak: Elesnek ezren oldalad mellől, és tízezren jobb kezed felől. És mivel 

sokan lesznek vele, akik mindezekkel nem gondoltak, akikkel Krisztus mint 

tagjaival egy, mondja: hozzád azonban nem fog közelíteni. 

Vajon csak a Főnek mondja-e, hogy hozzád azonban nem fog közelíteni? Bizony 

nem, hanem Péternek is, Pálnak is, az összes apostolnak, az összes vértanúnak 

is, akik nem gyengültek el a kínzások között. 

Tehát hogyan nem fog közelíteni, amikor úgy kínozták őket? – A testhez 

közelített a kínzás, de nem jutott el a hit helyéig. Így tehát a hitük távol volt a 

kínzók megfélemlítésétől. Kínozzanak csak, a megfélemlítés nem közelít; 

kínozzanak csak, de kinevetik a kínzást, mert abban bíznak, aki már győzött, 

hogy a többiek győzni tudjanak. És kik győznek, ha nem azok, akik nem 

magukban bíztak? 

Figyeljen Szeretetreméltóságtok, mert erről szólt eddig minden. 

Mondja az Úrnak: „Elfogadóm te vagy, és menedékem, én Istenem. és: Őbenne 

remélek, mert Ő maga fog kiszabadítani engem a vadászok tőréből. Ő fog 

kiragadni, nem én magamat. A vállai között fog beárnyékozni téged, 

De mikor? – Amikor a szárnyai alatt fogsz remélni. Pajzsként vesz körül az Ő 

igazsága. 

Mivel tehát benne bíztál, és minden reményedet őbelé vetetted, mi következik? 

Az, hogy Nem fogsz félni az éjszakai félelemtől, a nappal röpülő nyíltól, a 

sötétben ólálkodó pestistől, a romlástól és a déli démontól.
1
 

                                         
1In Ioannis Evangelium tractatus 13,17,11–14; 122,3,29–30. 
2Mt 25,34. 
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Ki nem fog félni? – Az, aki nem önmagában, hanem Krisztusban bízott. Akik 

azonban önmagukban bíznak, még ha azt remélték is, hogy Krisztus oldalán 

fognak ítélni, vagy azt remélték, hogy a jobbján fognak állni, és hallani fogják: 

Jertek, Atyám áldottai és vegyétek az országot, mely nektek készíttetett a világ 

kezdetétől, jött a déli démon, azaz a heves üldözés, a nagy megfélemlítés, és 

sokan elestek az ítélőszék reményétől, akikről mondták: Elesnek ezren oldalad 

mellől, és sokan szolgálataik jutalmának reményétől, akikről ezt mondták: és 

tízezren jobb kezed felől; Hozzád azonban, azaz a főhöz és tagjaihoz nem fog 

közelíteni a romlás és a déli démon, mert ismeri az Úr, hogy kik az övéi.
2
 

 

A gonoszok örökre sírni fognak 

11. [8. v.] Mindazonáltal tulajdon szemeddel fogod nézni, és látni fogod a 

bűnösök fizetségét. 

Mit jelent ez? Miért mindazonáltal? – Azért mert a gonoszok gőgösködhettek a 

szolgáiddal szemben, a gonoszok üldözhették a szolgáidat. 

Büntetlenül marad tehát, hogy a gonoszok üldözték a szolgáidat? – Nem marad 

büntetlenül. Mert te megengedted ugyan, és ezért a tieid még méltóbbak lettek a 

koronára, mindazonáltal tulajdon szemeddel fogod nézni, és látni fogod a 

bűnösök fizetségét. A rosszért ugyanis, amit akartak, ami attól nem lett jó, hogy 

tudatlanul tették, megfizetnek nekik. 

Most arra van szükségünk, hogy hívő szemünk legyen, és lássuk, hogy egy ideig 

dicsekszenek, és örökre sírni fognak; és akik egy időre hatalmat kaptak Isten 

szolgái fölött, azoknak ezt mondják majd: Távozzatok az örök tűzre, amely az 

ördögnek és angyalainak készült.
3
 

De ha valakinek van is szeme, és ahogyan mondta, tulajdon szemeddel fogod 

nézni; nem könnyű nézni az evilágban viruló gonoszt, és szemmel rendelkezni 

ahhoz, hogy hittel szemléld, mit fog szenvedni a végén, ha meg nem javul; mert 

akik most dörögni akarnak, később villámlani fognak. Mindazonáltal tulajdon 

szemeddel fogod nézni, és látni fogod a bűnösök fizetségét. 

 

Isten a mi menedékünk és erősségünk 

12. [9–12. v.] Mert te vagy, Uram, az én reményem. – Íme, elérkezett odáig, 

hogy miért nem esik el a romlástól és a déli démontól: Mert te vagy, Uram, az 

én reményem. A Magasságbelit tetted menedékeddé. 

                                                                                                             
1Zsolt 90,2–6. 
2Vö. 2Tim 2,19. 
3Mt 25,41. 
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Mit jelent az, hogy a magasságban van a menedéked? – Azt jelenti, hogy sokan 

így teszik menedékükké Istent, ahová a mulandó hőségtől menekülhetnek. Mert 

a magasban van Isten menedéke, nagyon rejtekben van, ahová menekülhetsz az 

eljövendő harag elől. 

Belül a Magasságbelit tetted menedékeddé. Nem fog elérni hozzád a baj, és az 

ostor nem fog közelíteni hajlékodhoz. Mert angyalainak parancsolt felőled, hogy 

őrizzenek téged minden utadon. A kezükön fognak hordozni téged, nehogy 

véletlenül kőbe üssed a lábadat. 

Ezek azok a szavak, amelyeket az ördög mondott az Úr Jézus Krisztusnak, 

amikor megkísértette. Mivel gondosabban szemügyre kell vennünk ezeket, 

nehogy kifárasszunk benneteket, elhalasztjuk holnapra (mert holnap is jár 

nektek a beszéd), hogy ezzel a hellyel kezdjük majd újra fáradtságtok miatt, 

nehogy miközben végére akarunk járni a nehezen érthető dolgoknak, 

elkapkodjuk, és ne tudjátok megérteni. 

 



 662 

KILENCVENEDIK ZSOLTÁR (91.) 

Második beszéd (13–16. v.) 

Elmondta Karthagóban 412. szeptember–decemberben 

58 éves, 21 éves pap, 17 éves püspök 

 

 

1Aki a Magasságbelinek oltalmában lakik, 

és a Menny Istenének árnyékában marad. 

2Mondja az Úrnak: „Elfogadóm te vagy, 

és menedékem, én Istenem”. 

3Őbenne remélek, mert Ő maga fog kiszabadítani engem 

a vadászok tőréből, és a durva beszédtől. 

4A vállai között fog beárnyékozni téged, 

és a szárnyai alatt fogsz remélni; 

5pajzsként vesz körül Ő igazsága. 

Nem fogsz félni az éjszakai félelemtől, 

a nappal röpülő nyíltól, 

6a sötétben ólálkodó pestistől, 

a romlástól és a déli démontól. 

7Elesnek ezren oldalad mellől, 

és tízezren jobb kezed felől; 

hozzád azonban nem fog közelíteni. 

8Mindazonáltal tulajdon szemeddel fogod nézni, 

és látni fogod a bűnösök fizetségét. 

 

9Mert te vagy, Uram, az én reményem. 

A Magasságbelit tetted menedékeddé. 

10Nem fognak elérni hozzád a bajok, 

és az ostor nem fog közelíteni hajlékodhoz, 

11mert angyalainak parancsolt felőled, 

hogy őrizzenek téged minden utadon. 

12Kezükön fognak hordozni téged, 

nehogy véletlenül kőbe üssed a lábadat. 

13Áspiskígyón és baziliszkuszon fogsz járni, 

és megtiprod az oroszlánt és a sárkányt. 

14Mivel hozzám ragaszkodik, meg fogom szabadítani őt; 

megoltalmazom, őt, mert ismeri a nevemet. 

15Segítségül hív engem és én meghallgatom őt; 

vele vagyok a szorongatásban, 

kiragadom és meg fogom dicsőíteni őt. 

16Napok hosszúságával fogom betölteni őt, 

és megmutatom neki az én üdvösségemet. 
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A titokzatos test feje Krisztus. Leveleket kaptunk az égből. 

1. Nem kételkedem abban, hogy Szeretetreméltóságtok, akik a tegnapi beszéden 

itt voltatok, emlékszik rá, hogy a zsoltár magyarázatát idő hiánya miatt nem 

tudtuk befejezni, és egy részét elhalasztottuk mára. Akik itt voltatok, 

emlékezzetek rá, akik nem voltatok itt, vegyétek tudomásul. 

Ezért olvastattuk azt az evangéliumi részt, ahol az Urat a zsoltár azon szavaival 

kísértették meg, amelyeket itt hallottatok.
1
 

Krisztus azért kísértetett meg, hogy a kísértő le ne győzze a keresztény embert. 

A Mester azért akart mindenben megkísértetni, mert kísértések érnek minket; 

mint ahogy meg akart halni, mert mi meghalunk; mint ahogy fel akart támadni, 

mert fel fogunk támadni. Amiket ugyanis megmutatott az emberben Ő, aki 

miattunk lett emberré, jóllehet Isten volt, aki teremtett minket, miattunk mutatta 

meg. 

Gyakran ajánlottuk már Szeretetreméltóságtok figyelmébe, hogy nekünk nem 

esik nehezünkre a gyakori ismétlés; hogy – mivel közületek talán sokan nem 

jutnak olvasáshoz, mert nincs rá idejük, vagy nem is tudnak olvasni – legalább a 

gyakori hallás miatt ne feledkezzenek meg üdvös hitükről. 

Bizonyos, hogy ismétléseinkkel egyeseknek terhesnek látszunk, ugyanakkor 

másokat építünk. Mert tudjuk, hogy sokaknak jó az emlékezete, és érdeklődnek 

az isteni olvasmányok után, és ezek tudják is, mit fogunk mondani, és talán 

olyanokat szeretnének tőlünk hallani, amiket még nem tudnak. 

De a gyorsabbak legyenek tekintettel az úton lassabban haladókra. Amikor 

ugyanis ketten mennek az úton, és egyikük gyors, a másik lassúbb, a gyorsabb 

hatalmában van, hogy együtt mehessen vele a lassúbb, és nem fordítva; mert ha 

a gyors meg akarja tenni mindazt, amire képes, a lassúbb képtelen lesz követni 

őt. A gyorsabbnak tehát fékeznie kell a gyorsaságát, és nem szabad maga 

mögött hagynia lassúbb társát. 

Ez az tehát, amiről mondtam, hogy gyakran mondtam nektek, és most ismét 

mondom, ahogy az Apostol mondta: Nekem nincs terhemre, hogy ugyanazt 

írjam nektek, titeket pedig megerősít.
2
 

A mi Urunk Jézus Krisztus mint tökéletes férfi, fő és test; a főt abban az 

emberben ismerjük meg, aki született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus 

alatt, eltemették, feltámadott, fölment a mennybe, ül az Atyának jobbján, onnan 

várjuk elevenek és holtak bírájaként; ő az Egyház feje.
3
 

                                         
1
Vö. Mt 4,6. 

2
Fil 3,1. 

3
Vö. Ef 5,23. 
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Ennek a főnek a teste az Egyház, nem csak az, amely itt van, hanem amely itt és 

az egész földkerekségen van; és nem csak az, amely most él, hanem mindazok, 

akik Ábeltől kezdve meg fognak születni a végig, és hisznek Krisztusban, az egy 

városhoz tartozó szentek egész népe; ez a város Krisztus teste, amelynek a feje 

Krisztus. Ott az angyalok is polgártársaink, de mivel mi vándorlunk, küzdünk, 

ők a városban várják megérkezésünket. 

És abból a városból, amelytől távol vándorlunk, leveleket kaptunk; e levelek az 

Írások, amelyek arra buzdítanak, hogy erkölcsösen éljünk. 

De mit is mondok, hogy leveleket kaptunk? Maga a király szállt le hozzánk, és 

utunk lett a vándorlásban, hogy rajta járva el ne tévedjünk, sem el ne 

lankadjunk, rablók kezébe se essünk, és az út mentén elhelyezett tőrökbe se 

lépjünk bele. 

Tehát az egész és egyetemes Krisztust az Egyházzal együtt ilyennek ismerjük; 

de csak Ő született a Szűztől, az Egyház feje, tudniillik Isten és az emberek 

közvetítője, Jézus Krisztus;
1
 azért közvetítő, hogy azokat, akik eltávolodtak, 

önmaga által visszabékítse; közvetítő ugyanis csak kettő között lehet. 

Eltávolodtunk Isten fölségétől és a bűneinkkel megbántottuk őt; elküldetett a 

közvetítő Fiú, aki vérével feloldotta a bűneinket, amelyek elválasztottak minket 

Istentől; és közénk állva visszaad minket, és összebékít Vele, akitől elfordulva 

bűneinkben és vétkeinkben foglyok voltunk. Ő a mi Főnk, ő az Atyával egyenlő 

Isten, Isten Igéje, aki által mindenek lettek;
2
 de Isten azért, hogy teremtsen, 

ember, hogy újjáteremtsen; Isten, hogy alkosson, ember, hogy újjáalkosson. 

Ezt szemmel tartva hallgassuk a zsoltárt; figyeljen Szeretetreméltóságtok! 

Ennek az iskolának szabálya és tanítása ez, amely nem csak egy, hanem sok 

zsoltár megértéséhez segít, ha megtartjátok ezt a regulát. 

Néha egy zsoltár – és nem csak egy zsoltár, hanem minden prófécia is – úgy 

beszél Krisztusról, hogy amit mond, az csak a főre vonatkozik, máskor a főről 

áttér a testre, azaz az Egyházra, és úgy látszik, hogy nem vált alanyt, mert a fő 

nem különül el a testtől, és mint egy valóságról beszél. 

Nézze csak Szeretetreméltóságtok, amit mondok. Nyilvánvaló és bizonyos ez az 

összes zsoltárban, amelyek az Úr szenvedéséről szólnak: Átszegezték kezemet és 

lábamat, megszámlálták összes csontomat; elosztották maguk között ruháimat és 

sorsot vetettek köntösömre.
3
 Ettől a zsidók is szégyenkeznek, amikor hallják, 

mert nyilvánvalóan prófécia a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedéséről. 

                                         
1
Vö. 1Tim 2,5. 

2
Vö. Jn 1,3. 

3
Zsolt 21,17–19. 
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Bűne azonban nem volt a mi Urunk Jézus Krisztusnak, és mégis a zsoltár elején 

ezt mondja: Isten, én Istenem miért hagytál el engem? Messze vannak 

üdvösségemtől vétkeimnek igéi.
1
 

Látjátok tehát, mit mond a fő nevében és mit a test nevében. A vétkek a mieink, 

az értünk szenvedés a főhöz tartozik, de értünk való szenvedéséért a hozzánk 

tartozó vétkek is feloldatnak. Ugyanígy ebben a zsoltárban is. 

 

Az üldözések idején sok keresztény elbukott. 

Isten elpusztítja a gonosz üldözőket. 

2. [1–8. v.] Ezeket a verseket már tegnap magyaráztuk, de röviden idézzük fel 

őket. 

Aki a Magasságbelinek oltalmában lakik, és a menny Istenének árnyékában 

marad. – Ezekben a versekben arra hívtuk fel Szeretetreméltóságtok figyelmét, 

hogy senki ne önmagában reméljen, hanem mindenki abba vesse minden 

reményét, akiben erőink vannak, mert az Ő segítségével, nem magunkra 

támaszkodva győzünk. Tehát megoltalmaz minket a menny Istene, ha mondjuk 

Istennek, ami következik: 

Mondja az Úrnak: „Elfogadóm te vagy, és menedékem, én Istenem”. Őbenne re-

mélek, mert Ő maga fog kiszabadítani engem a vadászok tőréből, és a durva 

beszédtől.
2
 

Mondtuk, hogy sokan azért esnek a vadászok csapdájába, mert félnek a durva 

beszédtől. Sértegetik az embert, mert keresztény, és az megbánja, hogy 

keresztény lett, és a durva beszéd hatására beleesik az ördög csapdájába. 

Azért is bántják az embert, mert sok keresztény között erkölcsösebben él, és 

félve a sértegetők durva szavaitól belelép az ördög tőrébe, hogy ne gabona 

legyen a szérűn, hanem a pelyvát kövesse. Aki azonban Istenben remél, azt 

elragadják a vadászok csapdája és a durva szó elől. 

De hogyan óv meg téged Isten? – A vállai között fog beárnyékozni téged, azaz 

maga elé helyez, hogy szárnyaival betakarjon, ha most elismered gyöngeségedet 

és mint gyönge fióka az anyamadár szárnyai alá futsz, hogy az ölyv el ne 

ragadjon. 

Ölyvek ugyanis a levegőég hatalmasságai, az ördög és angyalai: el akarják 

ragadni gyöngeségünket. Meneküljünk anyánk, a Bölcsesség szárnyai alá, mert 

maga a Bölcsesség gyenge lett értünk, mert az Ige testté lett.
3
 

                                         
1
Zsolt 21,2. 

2
Zsolt 90,1–3. 

3
Vö. Jn 1,14. 
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Ahogyan a kotlós gyengélkedik a csibéivel, hogy megóvja őket szárnyai alatt,
1
 

úgy a mi Urunk Jézus Krisztus, aki amikor isteni alakban volt, nem 

zsákmánynak tekintette, hogy egyenlő Istennel, hogy velünk együtt 

gyöngélkedjen és szárnyaival betakarjon minket, kifosztotta magát a szolga 

alakját magára öltve, hasonló lett az emberekhez és a külsejét tekintve embernek 

találták.
2
 

És a szárnyai alatt fogsz remélni; pajzsként vesz körül Ő igazsága. Nem fogsz 

félni az éjszakai félelemtől. – A tudatlanság kísértései az éjszakai félelem; a 

tudatos bűnök a nappal röpülő nyíl; az éjszakán ugyanis a tudatlanságot, a 

nappalon a nyilvánvalóságot értjük. Vannak, akik tudatlanul vétkeznek, vannak, 

akik tudatosan vétkeznek; a tudatlanul vétkezőket az éjszakai félelem tiporja el; 

a tudatosan vétkezőket a nappal repülő nyíl találja el. 

Amikor mindez súlyosabb üldözések idején történik, amelyek mintegy a déli 

hőségig fokozódnak, és valaki ebben a hőségben esik el, azt a déli démon ejtette 

el. 

És sokan esnek el ettől a hőségtől, ahogy tegnap már kifejtettük Szeretetre-

méltóságtoknak, mert az üldözés tombolása közben ezt mondták: „kínozzátok a 

keresztényeket, amíg meg nem tagadják keresztény voltukat”. Ahogyan 

korábban kivégezték a hitüket megvallókat, úgy most kínozták őket, hogy 

tagadjanak; és míg a vádlottakat addig kínozzák, ameddig tagadják bűnüket, a 

keresztényeket a vallomásukért gyötörték, és tagadásukért bocsátották el őket. 

Tehát akkoriban nagy volt az üldözők hősége. Akik abban a kísértésben estek el, 

azokat a déli démon ejtette el. És milyen sokan estek el! 

Sokan, akik azt remélték, hogy az Úrral együtt fognak ülni és ítélni, az oldal 

mellől estek el. Ugyancsak sokan remélték, hogy jobb felől fognak állni, mert 

ahogy az adófizető polgárok adják a katonák járandóságát, úgy adakoztak a 

szent népben, és várták, hogy mondják nekik: Éheztem és adtatok ennem (jobb 

felől ugyanis sokan fognak állni), és ettől a reménytől estek el, és sokan, mert 

többen vannak ott. 

Mert kevesebben vannak, akik az Úrral együtt fognak ítélni, és többen, akik az 

Úr előtt fognak állni; de a helyzetük nem azonos. Egyesek bal felől, mások jobb 

felől; egyesek, hogy uralkodjanak, mások, hogy büntetést kapjanak; egyesek, 

hogy ezt hallják: Jertek Atyám áldottai és vegyétek az országot, mások, hogy ezt 

hallják: Távozzatok az örök tűzre, mely az ördögnek és angyalainak készült.
3
 

                                         
1
Vö. Mt 23,37. 

2
Vö. Fil 2,6–7. 

3
Mt 25,32–41. 
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Tehát elesnek ezren oldalad mellől, és tízezren jobb kezed felől; hozzád azonban 

nem fog közelíteni. 

Mit jelent ez? – Azt jelenti, hogy a déli démon téged nem taszít le. Csoda-e, ha a 

főt nem taszítja le? De azokat sem taszítja le, akik úgy ragaszkodnak a főhöz, 

ahogyan az Apostol mondja: Ismeri az Úr, hogy kik az övéi.
1
 Vannak ugyanis 

úgy eleve elrendeltek, hogy tudja az Úr, kik tartoznak az ő testéhez. Amikor 

tehát ezekhez nem közelít ez a kísértés, hogy letaszítsa őket, róluk van szó, 

amikor ezt írja: hozzád azonban nem fog közelíteni. 

De nehogy egyes gyöngék azokra a bűnösökre figyeljenek, akik annyi mindent 

megtehettek a keresztényekkel, és ezt mondják: „Nézd csak, mit akarhat Isten, 

hogy a gonoszoknak és bűnösöknek annyit megenged Isten szolgáival 

szemben?” Egy kicsit erőltesd meg a szemedet, a hit szemét, és meg fogod látni 

a végén a bűnösök fizetségét, akik most annyi mindenre engedélyt kapnak, hogy 

gyakorlatoztassanak. Mert ez következik: Mindazonáltal tulajdon szemeddel 

fogod nézni, és látni fogod a bűnösök fizetségét. 

 

3. [9–12. v.] Mert te vagy, Uram, az én reményem. 

A Magasságbelit tetted menedékeddé. 

Nem fognak elérni hozzád a bajok. 

Az Úrnak mondja: Mert te vagy, Uram, az én reményem. A Magasságbelit tetted 

menedékeddé. Nem fognak elérni hozzád a bajok, és az ostor nem fog közelíteni 

hajlékodhoz. 

Ezután már azok a szavak következnek, amelyekről hallottátok, hogy az ördög 

mondta: 

Mert angyalainak parancsolt felőled, 

hogy őrizzenek téged minden utadon. 

Kezükben fognak hordozni téged, 

nehogy véletlenül kőbe üssed a lábadat. 

Kinek mondja ezt? – Annak, akinek ezt mondta: Mert te vagy, Uram, az én 

reményem. Gondolom, keresztények, azt már nem kell magyarázni, hogy ki az 

Úr. 

Ha az Atya Istent értik, hogyan hordoznák kezükön az angyalok, hogy kőbe ne 

üsse a lábát? Látjátok tehát, hogy az Úr Krisztus is, amikor a testéről beszél, 

hirtelen a főről kezd beszélni. Most a főnket szólítja, amikor ezt mondja: Mert te 

vagy, Uram, az én reményem, a Magasságbelit tetted menedékeddé. Azért tetted 

a Magasságbelit menedékeddé, mert te vagy, Uram, az én reményem. 

Mit jelent ez? – Figyeljen csak Szeretetreméltóságtok! 

                                         
1
2Tim 2,19. 
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Mert te vagy, Uram, az én reményem; a Magasságbelit tetted menedékeddé. 

Ezután nem kell csodálkozni, mert emiatt következik: Nem fognak elérni hozzád 

a bajok, mert a Magasságbelit tetted menedékeddé, és az ostor nem fog 

közelíteni hajlékodhoz, a Magasságbelit tetted menedékeddé. 

Nem olvassuk ugyan az evangéliumban, hogy az angyalok valahol hordozták 

volna az Urat, hogy kőbe ne üsse a lábát; és mégis értjük. Ezek ugyanis már 

megtörténtek, és nem ok nélkül prófétálták, hanem azért, mert eljövendők 

voltak. És nem mondhatjuk: Majd ezután jön el Krisztus, hogy kőbe ne üsse a 

lábát, mert ítélni jön. Akkor hogyan teljesedett be? Figyeljen 

Szeretetreméltóságtok! 

 

Urunk és Főnk megdicsőülése 

4. Először ezeket a sorokat halljátok: 

Mert te vagy, Uram, az én reményem; 

a Magasságbelit tetted menedékeddé. 

Az emberi nem tudta, hogy az ember meghal, azt nem tudta, hogy feltámad; 

ezért volt mitől félnie, de nem volt miben remélnie. Hogy tehát Az, aki 

fenyítékül megalkotta a halálfélelmet, a jövendő örök élet jutalmaként adja a 

feltámadás reményét, ezért elsőként a mi Urunk Jézus Krisztus támadt fel. 

Meghalt sokak után, mindenki előtt támadt fel. A halálban azt szenvedte, amit 

előtte már sokan elszenvedtek; feltámadva olyat tett, amit előtte senki, mert 

megkapja-e ezt az Egyház is a vég előtt? Előre megtörtént a főben az, amit a 

tagok remélhetnek. 

Szeretetreméltóságtok tudja, hogyan mondják ezt egymás között. Mondja tehát 

az Egyház Urának, Jézus Krisztusnak, mondja a test a főjének: Mert te vagy, 

Uram, az én reményem; a Magasságbelit tetted menedékeddé, azaz azért 

támadtál fel a halálból és mentél föl a mennybe, hogy fölmenve a magasba 

helyezd a menedékedet, és az én reményem légy, aki reménytelen voltam a 

földön, és nem hittem el, hogy fel fogok támadni; most már hiszem, mert a főm 

fölment a mennybe; ahová előre ment a fő, a tagok is követni fogják. 

Gondolom, most már világos, amit mondott: Mert te vagy, Uram, az én 

reményem; a Magasságbelit tetted menedékeddé. De ezt elmondanám még 

világosabban: hogy remélhessek a feltámadásban, amit nem reméltem, elsőként 

feltámadtál, hogy ahová előre mentél, reméljem, én is követni foglak. Mert az 

Egyház hangja ez Urához, a test hangja a főjéhez. 

 

Parancsnokunk, Krisztus megkísértetett, 

nehogy a katona elhagyja magát 
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5. Tehát ne csodálkozz: Nem fognak elérni hozzád a bajok, és az ostor nem fog 

közelíteni hajlékodhoz. – Isten hajléka a test. Testben lakott az Ige, és a test Isten 

hajlékává lett. Ebben a hajlékban harcolt értünk a Parancsnok, ebben a hajlékban 

kísértette meg az ellenség, nehogy a katona elhagyja magát. 

És mivel ezt a testet mutatta meg a szemünknek, mert a szemünk ennek a 

fénynek örvend, és ezt a látható világosságot élvezi; és mert nyilvánvalóvá tette 

a testét, hogy valamennyien láthassák, ezért mondja a zsoltár: A Napba helyezte 

a hajlékát.
1
 

Mit jelent az, hogy a Napba? – Azt jelenti, hogy nyíltan, nyilvánvalóan, a földi 

világosságban, azaz abban a fényben helyezte el a hajlékát, amellyel az égből 

elárasztja földet. 

De miért helyezte el ott a hajlékát, ha nem azért, hogy mint vőlegény jöjjön ki 

ágyasházából, mert ez következik: Napba helyezte a hajlékát. 

És mintha kérdeznék tőle: Miért? – És Ő – mondja – mint ágyásházából kijövő 

vőlegény; ujjongott mint a hős, hogy befussa útját.
2
 Ami a hajlék, az a 

menyasszony is: Az Ige a vőlegény, a test a menyasszony, az ágyasház a szűz 

méhe. 

És mit mond az Apostol? És ketten egy testben lesznek. Nagy titok ez, én 

azonban Krisztusban és az Egyházban mondom.
3
 

És mit mond maga Krisztus az evangéliumban? Azt, hogy tehát már nem ketten 

vannak, hanem egy test.
4
 Kettőből egy, az Igéből és a testből egy ember, egy 

Isten. 

Ez a hajléka azonban ostort érez a földön; ez nyilvánvaló, hiszen megostorozták 

az Urat.
5
 Vajon az égben is érez ostorokat? Semmiképpen. De miért nem? Azért, 

mert a Magasságbelit tette menedékévé, hogy a reményünk legyen; nem fognak 

elérni hozzá a bajok, sem ostor nem fog közelíteni hajlékához. 

Távol van az összes egek fölött, de lába a földön van; a fő az égben, a test a 

földön van. Mikor azonban a lábát ostorozta és tiporta Saul, a fő ezt kiáltotta: 

Saul Saul, miért üldözöl engem?
6
 

Nézd csak, a főt senki sem üldözi, a fő az égben van, mert Krisztus föltámadván 

a halálból már meg nem hal, a halál rajta többé nem uralkodik.
7
 Nem fognak 

                                         
1
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4
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elérni hozzád a bajok, és az ostor nem fog közelíteni hajlékodhoz. De nehogy azt 

gondoljuk, hogy a fő elvált a testtől, mert a helyét tekintve másutt van, de 

érzületileg össze van vele kötve, ez az érzületi kötöttség kiáltotta az égből: Saul 

Saul, miért üldözöl engem? – Dorgáló szavával földre terítette, de könyörülő 

jobbjával fölemelte, és aki üldözte Krisztust, Krisztus tagjává lett, hogy amit 

korábban művelt, maga is szenvedje benne. 

 

Krisztus a keresztények mintaképe. 

Isten Igéje igazi kenyér. 

6. Tehát akkor, testvérek, mit is mondott a főnkről? Azt, hogy te vagy, Uram, az 

én reményem; a Magasságbelit tetted menedékeddé. Nem fognak elérni hozzád a 

bajok, és az ostor nem fog közelíteni hajlékodhoz. Ezeket mondta, mert 

angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon. Az imént 

hallottátok, amikor az evangéliumot recitálták; figyeljetek! 

A megfürdetett Úr böjtölt.
1
 Miért fürdette meg magát? Azért, hogy ne riadjunk 

vissza a kereszteléstől. Mert amikor János ezt mondta az Úrnak: Te jössz hozzám 

fürdeni? Neked kell megfürdetned engem!, és az Úr ezt felelte: Hagyd csak, így 

kell betöltetnünk a teljes igazságot,
2
 meg akarta valósítani az alázatosságot, 

amellyel az fürdött meg, akin semmiféle szenny nem volt. És miért? Az 

eljövendők gőgje miatt. 

Előfordul ugyanis néha, hogy egy katekumen tudásban és erkölcseiben sok hívőt 

felülmúl; a már megkereszteltek között sok tájékozatlan hívőt lát, és olyanokat, 

akik nem élnek olyan megtartóztatásban és tisztaságban, mint ő. Ő már nem 

keres asszonyt és látva hívőket, akik talán nem házasságtörők, de féktelenül 

élnek a feleségükkel, ki tudja húzni magát és mondhatja: „Mi szükségem van a 

keresztségre, hogy megkapjam azt, amije ezeknek van, akiket életemmel is, 

tudásommal is megelőzök?” 

Ennek az Úr azt mondja: „Kit előztél meg? Mennyire előzted meg? Vajon 

annyira, amennyire én téged? Nem nagyobb a szolga uránál, sem a tanítvány 

mesterénél; elég a szolgának, ha olyan, mint az ura, és a tanítványnak, ha olyan, 

mint a mestere.
3
 Ne hencegj, hogy nem kéred a keresztséget. Az Úr keresztségét 

keresztségét kérd, én a szolga keresztségét kértem.” 

Megkeresztelkedett tehát az Úr, és a keresztség után érte a kísértés. Negyven 

napon át böjtöl, aminek titokzatos jelentése van, amit gyakran magyaráztam 

nektek. Nem lehet mindent egyszerre elmondani, nehogy elfoglalják a 

rendelkezésünkre álló időt. 
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Negyven nap után megéhezett. Képes lett volna arra, hogy soha meg ne éhezzen, 

de akkor hogyan kísérthették volna? Vagy ha Ő nem győzi le a kísértőt, hogyan 

tanulhatnád meg a kísértővel való küzdelmet? 

Megéhezett, és már ott is van a kísértő: Mondd ezeknek a köveknek, hogy 

váljanak kenyérré, ha Isten Fia vagy!
1
 

Nagy dolog lett volna a kövekből kenyeret csinálni az Úr Jézus Krisztusnak, aki 

öt kenyérből annyi ezer embert jóllakatott?
2
 Semmiből csinált kenyeret. Az 

eledel akkora mennyisége, ami jóllakatott annyi ezer embert, honnan került elő? 

A kenyér forrása az Úr kezében volt. Nem is csoda, mert az csinált az öt 

kenyérből annyit, hogy jóllakatott vele annyi ezer embert, aki naponta alkotja a 

földben néhány magból a hatalmas vetéseket. Ezek a vetések az Úr csodái, de 

mindennapos voltuk miatt megszokottá válnak. 

Miért lett volna lehetetlen az Úrnak a kövekből kenyeret csinálni? Embereket 

csinált a kövekből, ahogyan Keresztelő János mondja: Van hatalma Istennek 

ezekből a kövekből itt fiakat támasztani Ábrahámnak.
3
 

Miért nem tette meg? Azért, hogy tanítson, hogyan felelj kísértőnek, ha 

valamilyen szorongatott helyzetben ezt sugallaná neked: „Ha igazán keresztény 

lennél és valóban Krisztushoz tartoznál, elhagyna-e most? Nem küldene-e neked 

segítséget?” 

És ráadásul az orvos talán vágott is, és ezért hagy egyedül, de nem hagy 

magadra. 

Ahogyan Pált azért nem hallgatta meg, mert meghallgatta. Mert Pál azt mondja, 

hogy nem talált meghallgatásra testének tövise, a sátán angyalával szemben, aki 

arcul verte, és mondta: Ezért háromszor kértem az Urat, hogy vegye el tőlem, és 

mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben válik 

teljessé.
4
 

Mintha az orvosnak mondaná a beteg, akire szoros kötést tett: „Fáj nekem ez a 

tapasz, vedd le rólam!” Az orvos pedig: „Nem, sokáig rajtad kell lennie, 

másként nem fogsz meggyógyulni.” Az orvos nem hallgatta meg a beteg 

kérését, mert meghallgatta gyógyulni akarását. 

Ezért legyetek erősek, testvérek; és amikor Isten ostoraként és nevelésként 

valami inség kísért titeket, amelyekkel készíti és őrzi számotokra a örökkévaló 

örökséget, ne súgja nektek az ördög: „Ha igaz ember volnál, ugye hollóval 
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küldene neked kenyeret, ahogyan Illésnek küldött?
1
 Hol van az, amit így 

olvastál: Soha nem láttam magára hagyott igazat és kenyérért kolduló 

ivadékát?”
2
 

Ezt válaszold az ördögnek: „Igazat mond az Írás: Soha nem láttam magára 

hagyott igazat és kenyérért kolduló ivadékát, mert nekem olyan kenyerem van 

amiről te nem tudsz!”. 

Miféle kenyér ez? – Halljad az Urat: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem 

Isten minden Igéjével.
3
 

Gondolnád-e, hogy a kenyér Isten Igéje? De ha nem volna a kenyér Isten Igéje, 

aki által mindenek lettek, nem mondaná: Én vagyok az élő kenyér, aki a 

mennyből szállottam alá.
4
 Megtanultad tehát, mit válaszolj a kísértőnek az éhség 

szorongatásában. 

 

Krisztusnak nem a csodáit, hanem alázatát kell 

követnünk 

7. És mi történjék, ha azzal kísért, hogy ezt mondja: „Ha keresztény volnál 

csodákat művelnél!” – ahogyan sok keresztény megtette? Ha a gonosz 

sugallattal rászedett, kísértenéd a te Uradat Istenedet, és mondanád Urunknak 

Istenünknek: „Ha keresztény vagyok, és a szemed előtt vagyok, és valahogyan a 

tieid közé számítasz, hadd tegyek én is valami olyat, amit a szentjeid tettek!” 

Megkísértetted Istent, mintha nem volnál keresztény, ha nem tehetsz csodát. 

Sokan elestek, mert ilyeneket kívántak. 

Az a Simon mágus, aki pénzért akarta megvenni a Szentlelket, ilyesmit kért az 

apostoloktól.
5
 Szerette a csodák hatalmát és nem szerette az alázatosság 

követését. 

Ezért az egyik tanítvány, vagy valaki a sokaságból, amikor a csodákat látva 

követni akarta az Urat, az Úr látta, hogy gőgös és nem az alázat útját keresi, 

hanem a hatalom fölfuvalkodottságát, mondta neki: A rókáknak vacka van, az ég 

madarainak meg fészke, az Emberfiának pedig nincs hová lehajtsa a fejét.
6
 A 

rókáknak benned van vacka, az ég madarainak benned van fészke. A rókák az 

álnokság, az ég madarai a gőg, mert ahogy a madarak a magasba törnek, úgy a 

gőgösök; és ahogy a rókáknak ravasz üregei vannak, úgy rókák mind az álnok 

emberek. 
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Mit válaszolt tehát az Úr? – Azt, hogy ha benned lakik a gőg és az álnokság, 

Krisztusnak nincs helye benned, ahova lehajthatná a fejét. Mert az álomra 

lehajtott fej Krisztus alázata. De meg nem igazulsz, ha le nem hajtja benned a 

fejét. 

Ilyeneket kívántak a tanítványok is, és el akarták foglalni az ország trónját, 

mielőtt elindultak volna az alázatosság útján, amikor anyjuk ezt kérte az Úrtól: 

Mondd, hogy az egyik a jobbodon, a másik a balodon üljön; hatalmat kértek, 

jóllehet az alázat szenvedése által lehet eljutni az ország hatalmára. 

Mondta az Úr: Tudtok-e inni abból a kehelyből, amelyből majd én iszom?
1
 Miért 

gondoltok az ország fenségére és nem követitek az én alázatosságomat? 

Tehát mi történjék, ha ezzel kísért: „Tégy csodákat!” Mit kell válaszolnod, hogy 

ne kísértsd Istent? – Azt, amit az Úr válaszolt. Mondta neki az ördög: „Vesd le 

magad innét, mert írva van: angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek 

téged minden utadon, hogy kezükön hordjanak téged, nehogy véletlenül kőbe 

üssed a lábadat. Ha leveted magad, angyalok fognak elkapni téged.” 

És megtörténhetett volna, testvérek, hogy ha az Úr leveti magát, szolgáló 

angyalok kapják el az Úr testét; de mit mondott ő? Azt, hogy ugyancsak írva 

van: Ne kísértsd a te Uradat Istenedet!
2
 Embernek gondolsz engem. 

Az ördög azért ment oda hozzá, hogy próbára tegye, Isten Fia-e. Testet látott, de 

a tettekben fenség mutatkozott. Angyalok tettek tanúságot mellette. Halandónak 

látta, hogy megkísérthesse, hogy Krisztus megkísértéséből a keresztény ember 

tanulhasson. 

Tehát mi van megírva? Az, hogy Ne kísértsd a te Uradat Istenedet! Tehát ne ne 

kísértsük az Urat azzal, hogy mondjuk neki: „Ha hozzád tartozunk, hadd 

tegyünk csodákat!” 

 

A Szentlélek megszabadít a félelemtől 

és szeretetet ébreszt 

8. Térjünk vissza a zsoltárra. Angyalainak parancsolt felőled – mondja –, hogy 

őrizzenek téged minden utadon. Kezükön fognak hordozni téged, nehogy 

véletlenül kőbe üssed a lábadat. 

Kezükre vették az angyalok Krisztust, amikor fölvitetett a mennybe, nem azért, 

mert ha nem vitték volna, összetörte volna magát, hanem mert szolgáltak a 

királynak. 

                                         
1
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Nehogy véletlenül azt mondjátok: „Rangosabbak azok, akik vitték, mint akit 

vittek!” Vajon rangosabbak a hátas állatok, mint az emberek? Amiatt sem 

mondhatjuk ezt, hogy az emberek gyöngeségét hordozzák a hátas állatok, mert 

ha kifutnak alóluk, földre esnek a rajtuk ülők. 

Hanem mit kell mondanunk? Istenről is mondták: Az ég az én trónusom.
1
 Mivel 

tehát az ég hordozza, és Isten rajta ül, rangosabb volna az ég? 

Ugyanígy érthetjük ebben a zsoltárban az angyalok szolgálatát: nem az Úr 

gyengesége miatt történik, hanem az angyalok megbecsülésére, szolgálatuk 

végzésére. 

Az Úr Jézus Krisztus azonban feltámadt – miért? Halljátok az Apostolt. Meghalt 

a vétkeinkért halált, és feltámadt a megigazulásunkért.
2
 Ugyanígy mondja a 

Szentlélekről az evangélium: A Lélek még nem adatott, mert Jézus még nem 

dicsőült meg.
3
 Mi Jézus megdicsőülése? Az, hogy feltámadt és fölment a 

mennybe. Miután a mennybemenetellel Isten megdicsőítette, Pünkösd napján 

elküldte Szentlelkét. 

A Törvényben, Mózes könyvében, az Exodusban a bárány megölésétől és 

elköltésétől ötven napot számoltak, és akkor adatott kőtáblákon az Isten ujja 

által írott Törvény. Az evangélium magyarázza, hogy mi az Isten ujja, mert Isten 

ujja a Szentlélek. 

Mivel bizonyítjuk ezt? – Azzal hogy az Úr azoknak válaszolva, akik azt 

mondták róla, hogy Beelzebub nevében űzi az ördögöket, mondta: Ha én Isten 

Lelkével űzöm az ördögöket,
4
 a másik evangélista ugyanezt elbeszélve ezt 

mondja: Ha én Isten ujjával űzöm az ördögöket.
5
 

Amit tehát az egyik nyíltan, azt a másik burkoltan állítja; nem tudtad, mi lehet 

Isten ujja, ezért a másik evangélista megmagyarázza mondván, hogy Isten Lelke 

az. 

Az Isten ujjával írott Törvény tehát a bárány leölése után az ötvenedik napon 

adatott, és a Szentlélek is ötven nappal a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedése 

után jött el. Megölték a bárányt, megtörtént a Pászka, betelt az ötven nap, és 

adatott a Törvény. De az a Törvény a félelemre, nem a szeretetre adatott; azért 

pedig, hogy a félelem szeretetté válhasson, valóságosan megölték az Igazat, 

akinek előképe volt az a bárány, amelyet a zsidók öltek meg. 
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Feltámadott, és az Úr Pászkájától, éppen úgy, mint a megölt bárány Pászkájától, 

ötven napot számláltak, és eljött a Szentlélek már a szeretet teljességében, nem a 

félelem büntetésében.
1
 

Miért mondtam ezeket? – Azért, mert az Úr azért támadt föl és dicsőült meg, 

hogy elküldje a Szentlelket. És többször mondtam már, hogy a fő a mennyben 

van, a lábak a földön vannak. Ha pedig a fő a mennyben, a lábak a földön, akkor 

az Úr földön lévő lábai nem mások, mint az Úr szentjei. 

Kik az Úr lábai? – Az egész földkerekségre küldött apostolok. 

Kik az Úr lábai? – Az evangélisták mind, akikben az Úr fölkereste az összes 

nemzetet. Félő volt, hogy az evangélisták kőbe fognak botlani, mert a fő ugyan a 

mennyben van, a földön küzdő lábak még kőbe botolhatnak. 

Miféle kőbe? – A kőtáblákon adott Törvénybe. Tehát nehogy kegyelem nélkül 

vétkesek legyenek a Törvény szerint, és a Törvényben bűnösöknek tartsák őket 

– mert ez a vétkesség botlása –, akiket a Törvény bűnösöknek tartott, azokat az 

Úr felodozta, hogy már ne botoljanak meg a Törvényben. 

Nehogy e fő lábai belebotoljanak a Törvény vétkességébe, elküldetett a 

Szentlélek, hogy fölébressze a szeretetet, és föloldja a félelmet. A félelem nem 

teljesítette a Törvényt, a szeretet teljesítette. Az emberek féltek, és nem 

teljesítették; megtanultak szeretni, és teljesítették. 

Hogyan féltek és nem teljesítették, szerettek és teljesítették? – Úgy, hogy az 

emberek féltek, és elraboltak idegen javakat; megtanultak szeretni, és 

odaajándékozták a sajátjukat. 

Tehát nem kell csodálkoznunk azon, hogy angyalok kezén vitetett fel az Úr az 

égbe, hogy kőbe ne botoljon a lába; nehogy akik a testében a földön küszködtek, 

bejárván a földkerekséget, a Törvény szerint vétkesek legyenek, elvette tőlük a 

félelmet és betöltötte őket szeretettel. 

Péter félelemből háromszor tagadott,
2
 mert még nem kapta meg a Szentlelket; 

miután megkapta a Szentlelket bátran prédikálni kezdett. Ő, aki a szolgálólány 

szavára háromszor tagadott, miután megkapta a Szentlelket, fejedelmektől 

kapott ostorozások közepette vallotta meg azt, akit korábban megtagadott.
3
 

Nem csoda, mert az Úr a hármas félelmet háromszoros szeretettel oldotta föl. 

Mert feltámadása után mondta Péternek: Péter, szeretsz-e engem? Nem azt 

kérdezte tőle: „Félsz-e engem?” Mert ha még félt volna, kőbe ütötte volna a 

lábát. 
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Szeretsz-e engem? – kérdezte, és az: Szeretlek. 

Nem lett volna elég egyszer megvallani? – Nekem talán elég lett volna, aki nem 

látom a szívet, és mennyivel inkább elég lett volna az Úrnak, aki látta, hogy 

Péter mennyire a szíve mélyéről mondja: Szeretlek. 

Az Úrnak azonban nem volt elég az egyszeri válasz, kérdezte újra, és Péter 

válaszolta: Szeretlek. Kérdezte harmadszor is, és ez már bántotta Pétert, mintha 

az Úr kételkednék a szeretetében, ezért mondta: Uram, te mindent tudsz, te 

tudod, hogy szeretlek téged.
1
 De az Úr, amikor így tett vele, mintha mondaná: 

Háromszor tagadtál meg félelemből, vallj meg háromszor szeretetből. 

Ezzel a szerelemmel és ezzel a szeretettel töltötte el tanítványait. Miért? – Mert 

a magasságba helyezte menedékét, mert megdicsőülten elküldte a Szentlelket, 

feloldotta a hívőket a Törvény vétkessége alól, nehogy kőbe botoljanak a lábai. 

 

A fenyegető és csábító ördögnek egyformán ellen kell állnunk 

9. [13. v.] A hátralévő részek nyilvánvalóak, testvérek, mert gyakran volt róluk 

szó. 

Áspiskígyón és baziliszkuszon fogsz járni, és megtiprod az oroszlánt és a 

sárkányt.
2
– Tudjátok, mi a kígyó, hogyan tiporja az Egyház, melyet nem tud 

legyőzni, mivel óvakodik a kígyó ravaszságától. 

Gondolom, Szeretetreméltóságtok azt is tudja, hogyan állunk az oroszlánnal és a 

sárkánnyal. Az oroszlán nyíltan támad, a sárkány titokban leselkedik; e két 

erővel és hatalommal rendelkezik az ördög. Amikor ölték a mártírokat, támadó 

oroszlán volt; amikor az eretnekek áskálódnak, besurranó sárkány. Legyőzted az 

oroszlánt, győzd le a sárkányt is; nem tört össze az oroszlán, ne szedjen rá a 

sárkány sem. 

Bizonyítjuk, hogy oroszlán volt, amikor nyíltan támadott. Péter a mártírokat 

buzdítva mondja: Nem tudjátok, hogy ellenségtek, az ördög mint ordító oroszlán 

körüljár, keresvén kit nyeljen el?
3
 

Az oroszlán [ támadva kereste, kit nyeljen el; a sárkány hogyan leselkedik? – Az 

eretnekek által. Ezektől félt Pál, hogy az Egyházat a szívében hordozott hit 

szüzességében meg ne rontsák, és mondta: Mert eljegyeztelek benneteket egy 

férfival, hogy tiszta szűzként vezesselek el Krisztushoz. Félek azonban, hogy a 

kígyó, amint álnokul rászedte Évát, a ti elméteket is megzavarja, és akkor vége 

Krisztushoz való őszinte ragaszkodásotoknak.
4
 

                                         
1
Jn 21 15–17. 

2
Lásd a Zsolt 39,1,21. magyarázatát. 

3
1Pét 5,8. 

4
2Kor 11,2–3. 
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Testi értelemben kevesen vannak a szüzek az Egyházban, a szív szüzessége 

azonban minden hívőé. Pál attól félt, hogy a szív hitbéli szüzességét rontja meg 

az ördög, amit, ha valaki elveszít, hiábavaló a testi szüzessége. Ha megromlik a 

szíve, mit őriz a testében? Ezért a katolikus asszony megelőzi az eretnek szüzet. 

Az asszony testében nem szűz; emez a szívében lett asszonnyá, de nem Isten 

asszonyává, hanem a kígyó lett a férje. 

És mi lesz az Egyházzal? – Áspiskígyón és baziliszkuszon fogsz járni. A 

csúszómászók királya a baziliszkusz, ahogy az ördög a démonok királya. És 

megtiprod az oroszlánt és a sárkányt. 

10. [14. v.] Ez már Isten szava az Egyházhoz: Mivel hozzám ragaszkodik, meg 

fogom szabadítani őt. – Tehát nem csak a fő, aki most az égben trónon ül, mert a 

magasságba helyezte a menedékét, akihez nem közelítenek a bajok és az ostor 

nem fog közelíteni hajlékához, hanem mi is, akik a földön küzdünk és még 

kísértések közepette élünk, és félő, hogy a lépéseink kőbe botlanak, halljuk a mi 

Urunk Istenünk vigasztaló szavát, amint mondja nekünk: Mivel hozzám 

ragaszkodik, meg fogom szabadítani őt; megoltalmazom őt, mert ismeri a 

nevemet. 

 

Isten veled lesz, ha veled van a hit 

11. [15. v.] Segítségül hív engem és én meghallgatom őt; vele vagyok a 

szorongatásban. – Ne félj, amikor háborgatnak, mintha nem volna veled Isten. 

Legyen veled a hit, és veled lesz Isten a háborgatásban. Hullámzik a tenger, 

hánykolódsz a csónakban, mert Krisztus alszik. 

Aludt Krisztus a hajóban, és az emberek azt hitték, elvesznek.
1
 Ha a hited alszik 

a szívedben, mintha a hajódban aludna Krisztus; mert a hit által Krisztus benned 

lakik. Amikor háborgatni kezdenek, ébreszd föl az alvó Krisztust, éleszd föl a 

hitedet, és meglátod, hogy nem hagy el. Azért gondolod, hogy elhagy, mert nem 

akkor ragad ki, amikor te akarod. 

Kiragadta a tűzből a három ifjút.
2
 Aki ezeket kiragadta, magukra hagyta-e a 

Makkabeusokat?
3
 Egyáltalán nem! Az ifjakat is kiragadta, a Makkabeusokat is; 

azokat testileg, hogy a hitetlenek megszégyenüljenek, ezeket lelkileg, hogy a 

hivők kövessék őket. Vele vagyok a szorongatásban, kiragadom és meg fogom 

dicsőíteni őt. 

 

Emeljük fel szívünket! 

12. [16. v.] Napok hosszúságával fogom betölteni őt. 

                                         
1
Vö. Mt 8,24–25. 

2
Vö. Dán 3,49–50. 

3
Vö. 2 Makk 7. 
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Mi a napok hosszúsága? – Az örök élet. 

Testvérek, ne gondoljátok, hogy a napok hosszúsága úgy értendő, ahogyan télen 

rövidebbek, nyáron hosszabbak a napok. Ilyen napokat akarna nekünk adni? 

Az a hosszúság, amelynek nincs vége, az örök élet, amelyet a hosszú napokban 

ígér nekünk. És valóban, mivel elég nekünk, nem véletlenül mondja, hogy be 

fogom tölteni. Nekünk ugyanis nem elég, bármilyen hosszan tart valami, ha 

egyszer vége van, és ezért nem is mondható hosszúnak. 

És ha kapzsiak vagyunk, az örök életre kell kapzsinak lennünk, olyan életet kell 

óhajtanunk, amelynek nincs vége. Nézzétek csak, meddig nyúlik a 

kapzsiságunk! 

Ezüstöt akarsz vég nélkül? – Örök életet óhajts vég nélkül. Nem akarod, hogy 

birtoklásodnak vége legyen? – Az örök életet keresd. Napok hosszúságával 

fogom betölteni őt. 

 

Az Úr a Szentlélek zálogát ajándékozta Egyházának 

13. És megmutatom neki az én üdvösségemet. – Emellett sem szabad gyorsan 

elszaladni. 

Megmutatom neki az én üdvösségemet. – Ezzel azt mondja: Megmutatom neki 

magát Krisztust. Miért? Hát nem volt látható a földön? Mi nagy megmutatni 

valója van még? 

De nem azzal a látással volt látható, amellyel látni fogjuk. Olyan látással volt 

látható, ahogyan azok látták, akik megfeszítették; akik látták, megfeszítették, mi 

nem láttuk, és hittük. 

Azoknak volt szeme, nekünk meg nincs? Sőt, nekünk a szívünknek is van 

szeme, de még csak a hit által látunk, nem színről színre. 

Mikor lesz a színelátás? Akkor, amikor szemtől szemben
1
 fogunk látni, ahogy az 

Apostol mondja, amit Isten minden küzdelmünk nagy jutalmaként ígér nekünk. 

Minden küzdelmed azért van, hogy láss. Valami igen nagy dolog lesz, amit látni 

fogunk, hiszen egész jutalmunk ez a látás lesz; és ez a nagy látás nem más lesz, 

mint a mi Urunk Jézus Krisztus. 

Ő, akit alázatában láttak, őt fogjuk nagynak látni, és megörvendeztet majd 

minket, ahogyan most látják őt az angyalok: Kezdetben volt az Ige és az Ige 

Istennél volt, és Isten volt az Ige.
2
 

                                         
1
1Kor 13,12. 

2
Jn 1,1. 
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Halljátok, ki ígérte ezt, halljátok magát az Urat, amint az evangéliumban 

mondja: Aki szeret engem, azt az én Atyám is szeretni fogja, és én is szeretni 

fogom őt.
1
 

És mintha kérdeznék tőle: „És mit adsz annak, aki szeret téged?” – És mondja: 

Megmutatom magamat neki. 

Vágyakozzunk rá, és szeressük; lángoljunk, ha menyasszony vagyunk. A 

vőlegény messze van, várjunk rá, mert eljön, akire vágyakozunk. Oly nagy 

zálogot adott, ne féljen a menyasszony attól, hogy a vőlegény elhagyja, nem 

veszíti el a zálogát. 

Milyen zálogot adott? – A tulajdon vérét ontotta. 

Milyen zálogot adott? – Elküldte a Szentlelket. 

Ilyen jegyajándékokat eltékozolna a vőlegény? Ha nem szeretne, nem adott 

volna ilyen zálogokat. Már szeret. 

Ó, ha mi így szeretnénk! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, aki életét adja 

a barátaiért.
2
 

És mi, hogyan tudnánk életünket adni érte? Mit számít neki, amikor már a 

magasságba helyezte menedékét, és az ostor nem közelít a hajlékához? 

De mit mond János? – Ahogyan Krisztus életét adta értünk, úgy nekünk is oda 

kell adnunk életünket a testvéreinkért.
3
 Aki életét adja a testvérért, Krisztusért 

adja, mint ahogy a testvért tápláló Krisztust táplálja: Amikor egynek a legkisebb 

testvéreim közül megtettétek, nekem tettétek.
4
 

Szeressük és kövessük, fussunk kenetei után, ahogyan az Énekek énekében 

mondják: Keneteid illata után futunk.
5
 Eljött ugyanis, és illatozott, és az ő illata 

betöltötte az egész világot. 

Honnan az illat? – Az égből. 

Kövesd tehát az égbe, ha nem hamisan válaszolsz, amikor mondják: „Emeljük 

fel szívünket!” Emeljük fel a gondolkodásunkat, emeljük fel a szeretetünket, 

emeljük fel a reményünket, nehogy elrohadjanak a földön. A gabonát nem 

mered nedves földön tartani, nehogy megrohadjon; mert dolgoztál érte, 

learattad, kicsépelted, szelelted. Megfelelő helyet keresel a gabonádnak, és nem 

keresel megfelelő helyet a szívednek? Nem keresel megfelelő helyet a 

kincsednek? 

                                         
1
Jn 14,21. 

2
Jn 15,13. 

3
1Ján 3,16. 

4
Mt 25,40. 

5
Én 1,3. 
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Tégy meg mindent, amire képes vagy a földön; adományozz, ne tékozolj, hanem 

rejtekbe gyűjts. 

„És ki vigyáz rá?” – Aki téged meg tud őrizni, a kincsedre ne tudna vigyázni? 

Miért akarná, hogy máshová tedd a kincsedet, ha nem azért, hogy máshová tedd 

a szívedet? Hiszen mindenki csak a kincsével törődik. 

Milyen sokan vannak most itt, akik hallgatnak engem, de a szívük csak a 

kamrájukban van. A földön vagytok, mert a földön van, amit szerettek; 

küldjétek föl az égbe, és ott lesz a szívetek is. Mert ahol a kincsed lesz, ott lesz a 

szíved is.
1
 

                                         
1
Vö. Mt 6,21. 
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KILENCVENEGYEDIK ZSOLTÁR (92.) 

Elmondta Hippóban 412 nagyböjtjében 

58 éves 21 éves pap, 17 éves püspök 

 

 

1 Ének zsoltára szombati napra. 

 

2Jó dolog vallomást tenni az Úrnak, 

és zsoltározni a te nevednek, Fölséges, 

3hogy hirdessem reggel a te irgalmasságodat, 

és a te igazságodat végig az éjszakán, 

4tízhúrú pszalteriummal, 

és citerával kísért énekkel. 

5Mert gyönyörködtettél engem, Uram, a műveidben, 

és kezed műveiben fogok ujjongani. 

 

6Mily magasztosak a te műveid, Uram: 

nagyon mélyek a te gondolataid. 

7Az oktalan férfi nem fogja megismerni, 

és az ostoba nem fogja megérteni ezeket. 

 

8Amikor kihajtanak a bűnösök, mint a fű, 

és virágoznak mind, akik gonoszat cselekednek, 

hogy elvesszenek örökkön örökké; 

9te pedig, magasságos vagy örökre, Uram. 

 

10Mert íme, a te ellenségeid, Uram, 

mert íme, a te ellenségeid el fognak veszni, 

és szétszóródnak mind, akik gonoszságot cselekszenek. 

 

11Fölemelkedik, mint az egyszarvú az én szarvam, 

az öregséget irgalmasságomban hizlaltam. 

12És a szemem lenéz az én ellenségeimre, 

és a reám támadók között hallani fog a fülem. 

13Az igaz virul majd, mint a pálma, 

gyarapszik, mint a Libanon cédrusa. 

14Az Úr házában vannak ők elültetve, 

Istenünk csarnokaiban fognak virulni. 

15Még öregségünkben is gyarapodnak, 

nyugalomban lesznek, hogy hírt mondjanak, 

16hogy igaz az Úr Isten, 

és nincsen benne gonoszság. 
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A hitnél és reménynél nagyobb a szeretetet 

1. Figyeljetek a zsoltárra; adja meg nekünk az Úr, hogy megnyíljanak a 

misztériumok, melyeket tartalmaz, mert a lelkek ízlése szerint ugyanazokat 

sokféleképpen és különböző módokon tárgyalják. Mert az Úr csak egy éneket 

tanít nekünk: a hit, a remény és a szeretet énekét; hogy erős legyen a belé vetett 

hitünk, mindaddig, amíg nem látjuk, higgyünk benne, akit nem látunk, hogy 

örvendhessünk benne, amikor látni fogjuk, és a hitünket kövesse fényességének 

látása, amikor már nem fogják mondani nekünk: „Hidd, amit nem látsz”, hanem 

azt mondják: „Örvendj, mert látsz”. 

A reményünk ugyanis változhatatlan, beléje kapaszkodik, nem 

bizonytalankodik, nem hullámzik, megingathatatlan; mint magát Istent, akibe 

kapaszkodik, nem lehet megingatni. Most reménynek hívjuk, akkor már nem 

remény, hanem valóság lesz. Mert addig hívjuk reménynek, ameddig nem 

látjuk, amit remélünk, ahogy az Apostol mondja: A remény pedig, amit látunk, 

már nem remény, hiszen amit valaki lát, miért remélné? Ha pedig azt reméljük, 

amit nem látunk, várjunk türelmesen.
1
 

Most tehát szükségünk van a türelemre, amíg el nem jön, amire ígéretet kaptunk. 

De senki nem türelmes akkor, amikor jó dolga van. Akkor várják az embertől, 

hogy türelmes legyen, amikor bajban van; akkor mondják neki: „Légy 

türelemmel, viseld el, tűrd el, teher nehezedik rád, és Isten azt akarja, hogy erős, 

elviselő, hosszantűrő, türelmes légy alatta.” De vajon rászed-e téged ő, aki 

ígéreteket adott? 

Az orvos előveszi kését, hogy felvágja a sebet, és ezt mondja annak, akit fel fog 

vágni: „Légy türelmes, tűrd el, viseld el” – a fájdalomban türelmet kér, de a 

fájdalom után gyógyulást ígér. És az, aki tűri a fájdalmat az orvos kése alatt, ha 

nem tartja szem előtt az egészséget, amelynek még híjával van, elájul az érzett 

fájdalomtól. 

Sok baj van tehát ebben a világban belül és kívül; nem szűnnek, hanem 

sokasodnak a botrányok, de csak az érzékeli, aki Isten útján jár. Neki mondják 

az isteni írások minden lapján, hogy tűrje a jelenvalókat, remélje a jövendőket, 

szeresse amit nem lát, hogy magához ölelhesse, amikor majd meglátja. 

A szeretet ugyanis, amelyet harmadikként csatlakoztatnak a hithez és a 

reményhez, nagyobb, mint a hit és a remény; mert a hit tárgya azok a dolgok, 

amelyeket nem látunk, színelátás lesz belőle, amikor látni fogjuk; a remény 

tárgya az, ami nincs birtokunkban, ha majd a miénk lesz, már nem remény lesz, 

mert birtokolni, nem remélni fogjuk; a szeretet azonban csak a vég nélküli 

                                         
1Róm 8,24–25. 
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növekedést ismeri.
1
Ha ugyanis szeretjük azt, akit nem látunk, hogyan fogunk 

szeretni akkor, ha látni fogjuk? Tehát növekedjék a vágyunk. 

Csak az eljövendő világ miatt vagyunk keresztények; senki ne reméljen 

jelenvaló jókat, ne ígérjen magának evilági boldogságot amiatt, hogy 

keresztény, hanem használja a jelenvaló boldogságot ha tudja, ahogyan tudja, 

amikor tudja és amennyire tudja. Amikor jelen van, adjon hálát Isten 

vigasztalásáért; ha hiányzik, adjon hálát Isten igazságosságáért. Mindig legyen 

hálás, soha ne legyen hálátlan; a vigasztaló és becéző Atyának éppúgy legyen 

hálás, mint a nevelő, ostorozó, fenyítő Atyának. Ő ugyanis mindig szeret, akár 

becéz, akár fenyeget; és mondja, amit a zsoltárban hallottatok: Jó dolog 

vallomást tenni az Úrnak, és zsoltározni a te nevednek, Fölséges.
2
 

 

A remény nyugalmában van a mi szombatunk 

2. [1. v.] A zsoltár címe ez: Ének zsoltára szombati napra. – Ma éppen szombat 

van. Ezt a napot a zsidók testileg elengedett, pihentető és fényűző tétlenséggel 

töltik. Szórakozással töltik az időt, és amikor Isten szombatot parancsol nekik, 

azzal töltik el, amit Isten tilt.
3
 

A mi vakációnk a rossz tettektől való tartózkodás, az ő vakációjuk a jó tettekben 

való tétlenség. Mert jobb aratni, mint táncolni. Ők a jó tettektől tartózkodnak, a 

szórakoztató tettekben nem tétlenek. 

Nekünk szombatot parancsol az Úr. Milyet? 

Először azt lássátok, hogy hol. – Belül, a szívben van a mi szombatunk. Ugyanis 

sokan tétlenek a tagjaikban, de háborognak a lelkiismeretükben. 

Senki rossz embernek nem lehet szombatja, mert soha nem nyugodt a 

lelkiismerete; szükségszerűen háborgások közepette él. Akinek azonban jó a 

lelkiismerete, az nyugodt; és ez a nyugalom a szív szombatja. Mert az ígéretet 

tévő Úrra figyel, és ha a jelenben szenved, reménykedve a jövőbe tekint és 

eloszlik a szomorúság minden felhője, ahogy az Apostol mondja: reményben 

örvendezők.
4
 

Ez, a remény nyugalmában érzett öröm a mi szombatunk. Ezt ajánlja, erről 

énekel ez a zsoltár, hogy hogyan viselkedjék a keresztény ember szívének 

szombatján, azaz zavartalan lelkiismeretének pihenésében, nyugalmában és 

derűjében. Ezért mondja el, hogy mi szokta háborgatni az embereket, és tanít, 

hogy hogyan tarts szombatot a szívedben. 

 

                                         
1Vö. 1Kor 13,4–13. 
2Zsolt 91,2. 
3Vö. Kiv 20,8. 
4Róm 12,12. 
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Visszájára fordultan és ostobán tulajdonítja az ember 

Istennek a rosszat és magának a jót 

3. [2. v.] Az első, hogy te magad, ha jutottál valamire, Istennek valld meg 

haladásodat, mert az Ő ajándéka, nem a te érdemed. Ezzel kezdd a szombatot, 

hogy nem magadnak tulajdonítod, mintha nem kaptad volna azt, amit kaptál,
1
 és 

ne mentegesd magadat a rosszból, amit műveltél, mert az a tiéd. 

A perverz és háborgó emberek ugyanis, akik nem tartják a szombatot, 

rosszaságukat Istennek, a jóságukat maguknak tulajdonítják. Ha valami jót tesz, 

azt mondja: „Én tettem”; ha valami rosszat, keresi kit vádolhat, nehogy 

vallomást kelljen tennie Istennek. 

Mit jelent az, hogy keresi kit vádolhasson? – Ha nem nagyon gonosz, kéznél van 

neki a sátán, akit vádolhat: „A sátán tette, ő vett rá” – mondja, mintha a sátánnak 

volna kényszerítő hatalma. Kísértő ravaszsága van. De ha a sátán beszélne és 

Isten hallgatna, volna mentséged; most azonban a füled a figyelmeztető Isten és 

a késztető sátán közé van helyezve. Miért hajlik ide és fordul el onnan? A sátán 

szünet nélkül sugallja a rosszat, de Isten is szüntelenül figyelmeztet a jóra. A 

sátán azonban nem kényszeríti azt, aki nem akarja; hatalmadban áll beleegyezni, 

vagy nem beleegyezni. Ha a sátán késztetésére valami rosszat tettél, hagyd ott a 

sátánt és vádold magadat, és önvádaddal kiérdemled Isten irgalmát. Azt akarod 

vádolni, aki számára nincs bocsánat? Magadat vádold és bocsánatot nyersz. 

Sokan nem a sátánt vádolják, hanem a végzetet. „A végzetem vezetett” – 

mondja. Amikor kérdezed: „Miért tetted? Miért vétkeztél?” – azt feleli: „Rossz 

végzetem miatt”. Nehogy azt mondja: „Én tettem”, és ezzel már Isten felé 

nyújtaná a kezét, káromkodik a nyelvével. Lehet, hogy nyíltan nem mondja ki, 

de figyeld csak és lássad, hogy ezt mondja. 

Kérdezed tőle, mi a végzet, azt feleli: „a gonosz csillagok”. Ha kérdezed tőle, ki 

alkotta a csillagokat, ki szabta meg a csillagok rendjét, nem tud mást válaszolni 

csak azt, hogy Isten. 

Máskor pedig, mindent mellőzve, közvetlenül Istenhez mennek, és amikor 

vétkeznek, azt mondják: „Isten akarta; ha nem akarta volna, nem vétettem 

volna.” Arra tanítanak, hogy ne csak ne halld meg, hogy ne vétkezzél, hanem 

vádold magad, mert vétettél. 

Tehát mire tanít minket ez a zsoltár? – Arra, hogy Jó dolog vallomást tenni az 

Úrnak. 

Mit jelent vallomást tenni az Úrnak? – A bűnödben valld meg, hogy te 

művelted, a jótettedben valld meg az Úrnak, hogy ő tette. Ekkor zsoltározol a 

magasságbeli Isten nevének, Isten dicsőségét keresve, nem a magadét. Ha 
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ugyanis te keresed Isten nevét, ő is keresi a tiédet; ha pedig elhanyagolod az ő 

nevét, ő is eltörli a te nevedet. 

Hogyan is mondtam: Keresi a te nevedet? – Ahogyan tanítványainak mondta, 

amikor visszatértek hozzá, miután elküldte őket evangelizálni. Miután sok 

csodát tettek, Krisztus nevében ördögöket űztek, visszatérve mondták: Uram, 

íme a démonok engedelmeskednek nekünk! Azt mondták ugyan, hogy a te 

nevedben, de az Úr látta bennük, hogy a dicsőségnek örvendeztek, hencegtek, és 

gőgösek lettek, mert tetszett nekik, hogy ki tudják űzni az ördögöket. Látta, 

hogy keresve, sőt megtartva a nevüket önmagukban, a saját dicsőségüket 

keresik, mondta nekik: „Ne ennek örüljetek, hanem annak, hogy a nevetek föl 

van jegyezve a mennyben”.
1
 

Íme, hol van a neved, ha te nem hanyagolod el Isten nevét. Zsoltározz tehát Isten 

nevének, hogy biztonságban legyen a neved Istennél. 

De mit jelent zsoltározni, testvérek? – A pszaltérium hangszer, húrjai vannak. A 

cselekedetünk a mi pszaltériumunk: aki a kezével jót tesz, zsoltározik Istennek; 

aki a szájával vallomást tesz, énekel Istennek. Énekelj a száddal, zsoltározzál a 

tetteiddel. Miért? 

 

Jó és balsorsban egyaránt dicsérni kell Istent 

4. [3. v.] Hogy hirdessem reggel a te irgalmasságodat, és a te igazságodat végig 

az éjszakán. 

Mit akar mondani azzal, hogy reggel kell hirdetni Isten irgalmasságát, éjszaka 

pedig Isten igazságát? – Reggelnek nevezi azt, amikor jól megy a sorunk; 

éjszakának azt, amikor a szorongatás szomorúságában vagyunk. 

Mit mondott tehát röviden? – Azt, hogy amikor jól megy a sorod, örülj Istennek, 

mert az ő irgalmassága ez. 

Mármost ha talán ezt mondod: „Ha tehát örülök Istennek, amikor jól megy a 

sorom, mert az ő irgalmasságának köszönhetem, amikor szomorúságban 

háborgatásokban vagyok, mit tegyek? Az ő irgalmassága, ha jó sorom van, tehát 

az ő kegyetlensége, ha bajban vagyok? Ha dicsérem irgalmasságát jó 

dolgomban, panaszoljam kegyetlenségét, ha bajban vagyok?” 

Ne! Hanem amikor jól vagy, dicsérd az irgalmasságot; ha bajban vagy, dicsérd 

az igazságosságot; mert a bűnöket ostorozza, nem igazságtalan. 

Éjszakában volt Dániel, amikor imádkozott; mert fogságban volt Jeruzsálem, 

ellenségei hatalmában volt. Akkor a szentek sokat szenvedtek; őt magát is 

                                         
1Lk 10,17–20. 



 686 

bevetették az oroszlánok vermébe, a három ifjút bedobták a tüzes kemencébe.
1
 

Ezeket szenvedte Izrael népe a fogságban; éjszaka volt. Az éjszakában vallotta 

meg Dániel Isten igazságát, és mondta imádságában: „Vétettünk, rosszat 

cselekedtünk, gonoszságot műveltünk; tiéd Uram a dicsőség, miénk a szégyen.”
2
 

Éjszaka hirdette Isten igazságát. 

Mit jelent Isten igazságát hirdetni végig az éjszakán? – Azt jelenti, hogy nem 

vádolod Istent, mert valami rosszat szenvedsz, hanem a bűneidnek és az ő 

jobbításának tulajdonítod: hogy hirdessem reggel a te irgalmasságodat, és a te 

igazságodat végig az éjszakán. Amikor az irgalmasságot hirdeted reggel és az 

igazságot végig az éjszakán, mindig dicséred Istent, mindig vallomást teszel 

Istennek és zsoltározol az ő nevének. 

 

A jót derűsen kell tenni 

5. [4. v.] Tízhúrú pszaltériummal, és citerával kísért énekkel. – A tízhúrú 

pszaltériumot nem most hallottátok először. A tízhúrú pszaltérium a Törvény tíz 

parancsolatát jelenti. De énekelni kell vele, nem vinni kell a pszaltériumot. Mert 

a Törvény a zsidóké is, cipelik, nem zsoltároznak. 

Kik azok, akik zsoltároznak? – Azok, akik cselekszenek. De ez önmagában 

kevés: akik szomorúan tevékenykednek, még nem zsoltároznak. 

Kik azok, akik zsoltároznak? – Azok, akik derűsen teszik a jót. A zsoltározásban 

ugyanis derű van. És mit mond az Apostol? A derűs adakozót szereti Isten.
3
 

Bármit teszel, derűsen tedd, akkor a jót jól is teszed. Ha azonban szomorúan 

teszed, létrejön tőled, de nem teszed, és inkább csak cipeled a pszaltériumot, 

nem énekelsz vele. 

Tízhúrú pszaltériummal, és citerával kísért énekkel – azaz szóval és tettel. 

Énekkel, azaz szóval, citerával, azaz tettel. Ha csak szavakat mondasz, mintha 

csak éneked volna, de citerád nincs; ha cselekszel, de nincsenek szavaid, mintha 

csak citerád volna. Ezért helyesen beszélj és helyesen cselekedj, ha azt akarod, 

hogy citera kísértével énekelj. 

 

Isten világosság és melegség számunkra 

6. [5. v.] Mert gyönyörködtettél engem, Uram, a műveidben, és kezed műveiben 

fogok ujjongani. – Látjátok, mit mond. Te alkottál erkölcsös életre, te formáltál 

engem; ha valami jót teszek, kezed műveiben ujjongok, ahogyan az Apostol 

mondja: Az ő alkotása vagyunk jótettekre teremtve.
4
 Ha ugyanis nem jótettekre 
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teremtett volna téged, semmi mást nem ismernél, csak a saját rossz tetteidet. Aki 

ugyanis  hazudik, a sajátjából beszél
1
 – ezt az evangélium mondja. Minden bűn 

hazugság, mert minden, ami a Törvény és az igazság ellen van, hazugságot 

mond. Tehát mit mond? Azt, hogy aki hazudik, a sajátjából beszél, azaz aki 

vétkezik, a sajátjából vétkezik. 

Figyeljétek az ellenkezőjét: ha ugyanis aki hazudik, a sajátjából beszél, akkor 

aki igazságot szól, Istenéből beszél. Ezért mondja egy másik helyen: Egyedül 

Isten igazmondó, de minden ember hazug.
2
 

Ezzel nem azt mondja neked: „Menj csak, nyugodtan hazudjál, hiszen ember 

vagy”; hanem azt mondja, hogy „vigyázz magadra, mert ember létedre hazug 

vagy; ha igaz akarsz lenni, idd az igazságot, hogy Istenből beszélhess és 

igazmondó lehess. Mivel magadból nem teheted, nincs más hátra, mint hogy 

onnan igyál, ahonnan árad.” 

Mint ahogyan ha eltávozol a világosságtól, sötétben maradsz, vagy ahogyan a kő 

nem magától melegszik föl, hanem a Naptól vagy a tűztől; ha megvonod tőle a 

meleget, kihűl. Itt nyilvánvaló, hogy ami hevítette, nem belőle való, hanem 

fölhevült a Naptól vagy a tűztől. Ugyanígy te is, ha visszahúzódsz Istentől, 

kihűlsz; ha közeledsz Istenhez, felhevülsz, ahogyan az Apostol mondja: legyetek 

tüzes lelkűek.
3
 

Ugyanígy, mit mond a fényről? – Ha közeledsz hozzá, világosságban leszel; 

ezért mondja a zsoltár: Járuljatok hozzá és megvilágosultok, és a ti arcotok meg 

nem szégyenül.
4
 Mivel tehát semmi jót nem tehetsz, ha Isten fényessége meg 

nem világosít, és Isten Lelke fel nem hevít, amikor látod, hogy jót teszel, tégy 

vallomást Istennek, és mondd, amit az Apostol mondott, mondd magadnak, 

hogy hencegni ne kezdj: Mid van, amit nem úgy kaptál? Ha pedig kaptad, mit 

dicsekszel vele, mintha nem kaptad volna?
5
 

Ez az imádkozó tehát vallomást tesz Istennek, és tanít a helyes vallomástételre, 

mert ezt mondja: Gyönyörködtettél engem, Uram, a műveidben, és kezed 

műveiben fogok ujjongani. 

 

Ha ártatlanul szenvedsz, ne lázadj Isten ellen 

7. Mit gondoljunk azokról, akik bűnösen élnek és virulnak? Mert ettől háborog a 

lelke annak, aki elveszíti a szombatot; látja, hogy naponta jótettekben forgolódik 

és szükségekkel küszködik, talán a családi dolgai szűkösek, talán éhezik, 
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szomjazik és ruhátlan, talán bebörtönözték jótettért, és látja, hogy aki börtönbe 

juttatta, rosszat tesz és ujjong. Belopakodik a szívébe a nagyon rossz gondolat 

Isten ellen és mondja: „Istenem miért szolgálok neked? Miért engedelmeskedem 

igéidnek? Nem raboltam el másét, nem loptam, nem öltem embert, senki javait 

nem kívántam, senki ellen nem szóltam hamis tanúságot, nem sértettem meg 

atyámat és anyámat, nem hajoltam bálványok felé, nem vettem hiába az én 

Uram, Istenem nevét; megőriztem magamat a bűntől.” 

Felsorolja a tíz húrt, azaz a Törvény tíz parancsolatát, egyenként megvizsgálja 

magát és látja, hogy nem vétkezett egyikben sem, és szomorkodik, mert ilyen 

bajoktól szenved.
1
 

Azok pedig, akikről nem azt mondom, hogy néhány húrt érintenek, hanem 

hozzá sem nyúlnak a pszaltériumhoz és semmi jót nem tesznek, bálványokat 

imádnak, és akkor mutatkoznak kereszténynek, amikor semmi baj nem éri a 

házukat; de ha valami baj van, jósokhoz, sorsvetőkhöz, matematikusokhoz 

fordulnak. Ha Krisztus nevét említik neki, mosolyog elhúzza a száját. Mondják 

neki: „Hívő vagy és matematikustól kérsz tanácsot?” Erre ő: „Menj innen! Az 

segített megtalálni a dolgaimat, mert elveszítettem és sirathattam volna.” 

Jó ember! Nemde Krisztus keresztjével jelölöd magadat? És a Törvény mindezt 

tiltja. Örülsz, hogy megtaláltad a dolgaidat, és nem szomorkodsz amiatt, hogy 

magadat elveszejtetted? Mennyivel jobb volna, ha a tunikád vész el és nem a 

lelked? 

Ő mindezen mosolyog; veszekedik a szüleivel, gyűlöli ellenségét, bosszúálló 

mindhalálig, lop, amikor csak alkalom van rá, állandóan hamisan tanúskodik, 

leselkedik a másik házastársára, kívánja felebarátja javait; mindezt megteszi, és 

virul a gazdagságban, rangokban, evilági megbecsülésben. 

Látja őt az a jót tevő és bajoktól szenvedő szegény, fölháborodik és mondja: 

„Istenem, úgy látom, a rosszak tetszenek neked és gyűlölöd a jókat; azokat 

szereted, akik gonoszságot művelnek.” 

Ha megmozdul és egyetért ezzel a gondolattal, elveszíti szívéből a szombatot, 

már kezd nem figyelni erre a pszaltériumra; eltévelyedett tőle, hiába énekli: Jó 

dolog vallomást tenni az Úrnak, és zsoltározni a te nevednek, Fölséges.
2
 

Már elveszítette a szombatot a belső emberből, kizárta a szív nyugalmát, elűzte 

a jó gondolkodást, és már kezdi utánozni azt, akit a rosszaságban virulni látott, 

és ő maga is elindul tenni a rosszat. 

Isten azonban türelmes, mert örökkévaló, és ismeri ítéletének napját, amikor 

mindent mérlegre tesz. 
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Ne ingasson meg, hogy a rosszak virulnak 

ebben az életben 

8. [6. v.] Ezt tanítva, mit mond? – Mily magasztosak a te műveid, Uram: nagyon 

mélyek a te gondolataid. 

Valóban, testvérek, nincs olyan mély tenger, mint amilyen mély Istennek ez a 

gondolata, hogy a rosszak virulnak, a jók pedig szenvednek; nincs semmi ilyen 

mély, semmi ilyen magas; ebben a magasságban, ebben a mélységben hajótörést 

szenved minden hitetlen. Át akarsz kelni e mélység fölött? Ne szökjél el 

Krisztus keresztjétől, akkor nem merülsz el, ragaszkodj Krisztushoz. 

Mit jelent, amit mondok, hogy ragaszkodj Krisztushoz? – Ezért akart ő maga a 

földön szenvedni. Hallottad, amikor a prófétát olvasták, hogy nem fordította el a 

hátát az ostorok elől, nem fordította el arcát az emberek köpései elől, nem 

fordította el arcát ütéseik elől.
1
 Mi másért akarta mindezt elszenvedni, ha nem 

azért, hogy vigasztalja a szenvedőket? Megtehette volna, hogy a világ végén 

támasztja föl a testét, de ha te nem láttad volna feltámadottan, nem volna miben 

remélj; azért nem halasztotta későbbre a feltámadását, hogy te ne kételkedjél. 

Tehát ezért viseld és tűrd a világban a háborgatásokat, amelyeket Krisztusban 

láttál, és ne ingassanak meg azok, akik rosszakat tesznek és virulnak ebben a 

világban. Nagyon mélyek Isten gondolatai. 

Hol van Isten gondolata? – A jelenben lazán tartja a hálót, de később 

összevonja. Ne örülj a hallal, amely a csaléteknek ujjong; a halász még nem 

emelte ki a horgot, de a halnak már torkában van a horog. 

Amit te hosszúnak látsz, rövid az, mindez gyorsan elmúlik. Mi az emberi élet 

hosszúsága Isten örökkévalóságához mérten? Hosszú életű akarsz lenni? Lásd 

Isten örökkévalóságát. Mert te néhány napodat látod és mindent néhány nap 

alatt akarsz beteljesíteni. 

Mi mindent? – Azt, hogy az összes gonoszok ítéltessenek el és az összes jók 

nyerjenek koronát. Ezekben a napokban akarod, hogy mindez teljesedjék? Isten 

beteljesíti majd a maga idejében. Miért veszed zokon? 

Ő örökkévaló, késedelmeskedik, hosszantűrő, te pedig azt mondod: „Azért nem 

vagyok hosszantűrő, mert mulandó vagyok.” De hatalmadban van: kösd a 

szívedet Isten örökkévalóságához, és vele együtt örökkévaló leszel. 

Mert mit is mondtak a mulandókról? – Minden test fű, és a test minden ékessége 

fű virága; elszáradt a fű és lehullott a virág. Tehát minden elszárad és lehullik, 
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de ez az ige nem, mert az Úr igéje megmarad örökre.
1
 Elmúlik a fű, elmúlik a fű 

ékessége, de van mihez ragaszkodj: az Úr igéje megmarad örökre. Mondd tehát 

neki: Nagyon mélyek a te gondolataid. A (kereszt)fához ragaszkodsz, 

segítségével átjutsz e mélység fölött. 

 

Látsz itt valamit? Értesz ebből valamit? – Értem – mondod. Ha már keresztény 

vagy és jól neveltek, ezt mondod: „Isten a maga ítéletére tartogat mindeneket. A 

jók szenvednek, mert mint fiakat ostorozzák őket, a rosszak ujjonganak, mert 

elítélik őket, mint idegeneket.” « 

Egy embernek két fia van: az egyiket fenyíti, a másikat magára hagyja; ez 

rosszat tesz, és atyja nem dorgálja; a másik alig mozdul, máris pofozza, 

ostorozza. Miért hagyja azt és veri ezt, ha nem azért, mert a megvertre örökség 

vár, azt az lazán hagyottat pedig kitagadták az örökségből? Látja, hogy nem 

reménykedik, ezért hagyja, hogy tegye, amit csak akar. Az ostorozott fiú pedig, 

ha nincs szíve, oktalan és ostoba, gratulál a tesvérének, aki nem kap verést, 

sóhajtozik magában, és mondja: „Annyi rosszat tesz a testvérem, amennyit csak 

akar, megteszi atyám parancsai ellenére, és senki rá sem szól, én pedig, amint 

megmozdulok, verést kapok.” Ostoba, oktalan, arra figyel, amit szenved és nem 

arra, amit tartogatnak számára. 

 

A bűnösök virága olyan, mint a mezei fű 

9. [7–8. v.] Ezért, amikor ezt mondta: Nagyon mélyek a te gondolataid, azonnal 

hozzáteszi: Az oktalan férfi nem fogja megismerni, és az ostoba nem fogja 

megérteni ezeket. 

Mik azok, amiket nem ért meg az ostoba, és nem ismer meg az oktalan? – Az, 

hogy amikor kihajtanak a bűnösök, mint a fű. 

Mit jelent az, hogy mint a fű? – Virulnak télen (tudni illik Afrikában, nálunk 

tavasszal és nyáron), de elszáradnak nyáron. Figyeld a füvet. Van-e, ami 

gyorsabban elmúlik? Mi frissebb, mi zöldebb nála? Ne gyönyörködtessen a 

zöldje, hanem félj a száradásától. 

Hallottátok, hogy a bűnösök olyanok, mint a fű, halld az igazakat is: Mert íme.
2
 

Közben nézzétek a bűnösöket: mint a fű virítanak – helyes. De kik azok, akik 

nem ismernek meg? – Az ostobák és oktalanok. 

Amikor kihajtanak a bűnösök, mint a fű, és virágoznak mind, akik gonoszat 

cselekednek. – Mind, akik a szívükben nem egyenesen gondolkodnak Istenről, 

látták, hogy a bűnösök kihajtanak, mint a fű, azaz virulnak egy ideig. Miért 

irigylik őket? Hogy elvesszenek örökkön örökké. 
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Látják ugyanis mulandó virágukat, utánozzák őket, és mert velük együtt csak 

egy ideig akarnak virágozni, elvesznek örökre, azaz hogy elvesszenek örökkön 

örökké. 

 

10. [9–10. v.] Te pedig, Uram, Magasságos vagy örökre. – Felülről várod a 

magad örökkévalóságából, hogy mikor telik le a gonoszok ideje és jön el a 

igazak ideje. Mert íme. 

Figyeljetek, testvérek! 

Már az is, aki beszél (mert a mi nevünkben beszél, Krisztus testének nevében 

beszél; ugyanis Krisztus beszél a testében, azaz Egyházában) már Isten 

örökkévalóságához kapcsolódott; ahogy az imént mondtam nektek, Isten 

hosszantűrő és türelmes, eltűri mindazt, amiről látja, hogy a gonoszok művelik. 

Miért? – Azért, mert örökkévaló és látja, mit tartogat számukra. 

Akarsz te is hosszantűrő és türelmes lenni? – Kapcsolódj Isten 

örökkévalóságához; vele együtt várd azokat, amik alattad vannak; amikor 

ugyanis a szíved a Magasságbelihez kapcsolódik, minden halandó alattad lesz és 

mondd, ami következik: Mert íme, a te ellenségeid el fognak veszni. Akik most 

virulnak, később elvesznek. 

Kik Isten ellenségei? – Testvérek, talán csak azokat gondoljátok Isten 

ellenségeinek, akik káromolják őt? Ők is ellenségei, azok az erőszakosok, akik 

sem nyelvükkel, sem gondolatukkal nem kímélik, hanem gyalázzák Istent. De 

mit tesznek a Magasságbeli, örök Istennel? – Ha ököllel esel neki egy 

kőoszlopnak, magadat sebesíted meg; és azt gondolod, hogy káromlással bántva 

Istent te nem sérülsz meg? Mert Istennel nem teszel semmit.  

A káromlók nyíltan Isten ellenségei, de vannak rejtett ellenségek is. 

Óvakodjatok Isten ilyen ellenségeitől. Egyes rejtett ellenségeket az Írás felfed, 

és ha szíveddel nem tudod felismerni, ismerd meg őket Isten Írásából, és 

vigyázz, nehogy közéjük tartozzál. 

Jakab nyíltan mondja levelében: Nem tudjátok, hogy evilág barátja ellensége 

lesz Istennek?
1
 Hallottátok. 

Nem akarsz Isten ellensége lenni? – Ne légy barátja ennek a világnak; mert ha 

barátja leszel ennek a világnak, ellensége leszel Istennek. Amint ugyanis nem 

lehet házasságtörő az asszony, ha nem ellensége a férjének; úgy a világi dolgok 

szerelmével házasságtörő lélek csak ellensége lehet Istennek. Fél, de nem szeret; 

fél a büntetéstől, nem az igazságosságot élvezi. 

Tehát ellenségei Istennek mind, akik a világot szeretik, akik a szórakozásokat 

keresik, mind, akik sorsvetőktől, matematikusoktól, jósoktól kérnek tanácsot. 

                                         
1Jak 4,4. 
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Akár járnak templomba, akár nem, Isten ellenségei. Egy ideig virulhatnak, mint 

a fű, de elvesznek, amikor megkezdi a vizsgálatot Ő, és meghozza ítéletét 

minden test fölött. 

Kapcsolódj Isten Írásához, és mondd ezzel a zsoltárral együtt: Mert íme, a te 

ellenségeid el fognak veszni, nehogy ott légy, ahol azok elvesznek. És 

szétszóródnak mind, akik gonoszságot cselekszenek 

 

Az igazak öregsége fiatalos és viruló 

11. [11. v.] Mi lesz veled, aki szenvedsz a világban, ha Isten ellenségei 

elvesznek és szétszóratnak mind, akik gonoszságot cselekszenek? Téged, aki 

ezen botrányok, emberi gonoszságok között sóhajtozol, testben háborgatnak, de 

a szívedben örülsz: veled mi lesz? Mi a te reményed, ó Krisztus teste? 

Ó Krisztus, aki a mennyekben az Atya jobbján ülsz, de lábaidban és tagjaidban a 

földön szenvedsz és mondod: Saul, Saul, miért üldözöl engem?,
1
 neked milyen 

reményed van, ha Isten ellenségei elvesznek és szétszóratnak mind, akik 

gonoszságot cselekszenek, mi lesz veled? És fölemelkedik, mint az egyszarvú az 

én szarvam. 

Miért mondta: mint az egyszarvú? – Az egyszarvú néha a gőgöt jelenti, máskor 

az egység felmagasztalását; mivel az egység magasztaltatik föl, az összes 

eretnekségek pedig Isten ellenségeivel együtt elpusztulnak. És fölemelkedik, 

mint az egyszarvú az én szarvam. 

És mikor történik mindez? Az öregséget irgalmasságomban hizlaltam. 

Mit mondott azzal, hogy az öregséget? – Azt, hogy az én végső dolgaimat. 

Ahogyan életkoraink között a végső az öregség, úgy mindaz, amit most szenved 

Krisztus teste – törődésben, nehézségekben, virrasztásokban, éhségben, 

szomjúságban, botrányokban, gonoszságokban, elnyomatásban –, mindez az 

ifjúsága; öregsége, azaz végső dolgai örömben lesznek. 

És figyeljen Szeretetreméltóságtok arra, hogy azért, mert az öregséget mondtam, 

gondoljatok a halálra is. Az ember testben azért öregszik meg, hogy meghaljon. 

Az Egyház öregsége hófehér lesz az erkölcsös tettektől, de a halál nem fogja 

megrontani. Ami az öreg feje, azok lesznek a mi tetteink. Látjátok, hogyan őszül 

meg a fej: ahogyan halad előre az öregség, úgy válik egyre fehérebbé a haj. Aki 

annak rendje módja szerint szépen öregszik meg, annak a fején kereshetsz fekete 

hajszálat és nem találsz; ha a mi életünk ilyen volt, hogy keresik benne a bűn 

feketeségét, de nem találják, ez az öregség fiatalos, ez az öregség viruló, és 

mindig virulni fog. 

                                         
1ApCsel 9,4, 
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Hallottatok a bűnösök füvéről, most halljatok az igazak öregségéről: Az 

öregséget irgalmasságomban hizlaltam. 

 

Ne bízzál a hízelgő gonoszban 

12. [12. v.] És a szemem lenéz az én ellenségeimre. – Kiket mond ellenségeinek? 

Mindazokat, akik gonoszságot művelnek. Ne légy tekintettel arra, hogy a 

barátod gonosz; kezdjen valami üzletet és abban próbára teheted. Ha kezdesz 

föllépni gonoszságával szemben, meglátod, hogy ellenséged volt, amikor 

hízelgett neked; és nem erőszakoskodsz, nem azért, hogy az legyen a szívében, 

ami nem volt, hanem hogy szabaduljon meg attól, ami volt. 

És a szemem lenéz az én ellenségeimre, 

és a reám támadók között hallani fog a fülem. 

Mikor? – Az öregségben. 

Mit jelent az öregségben? – A végén. 

És mit fog hallani a fülünk? A jobb oldalon állva halljuk majd, mit mondanak a 

bal oldalon állóknak: Távozzatok az örök tűzre, amely az ördögnek és 

angyalainak készült.
1
 Ettől a rossz hírtől nem fog félni az igaz. Tudjátok, mit 

mondanak az egyik zsoltárban: Örök emlékezetben lesz az igaz, nem fog félni a 

rossz hír hallásától.
2
 Miféle rossz hírtől? Attól, hogy távozzatok az örök tűzre, 

amely az ördögnek és angyalainak készült. És a reám támadók között hallani fog 

a fülem. 

                                         
1Mt 25,41. 
2Zsolt 111,7. 
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A keresztények szépsége a végén mutatkozik meg 

13. [13. v.] Elmúlik a fű, elmúlik a bűnök virága; de mi lesz az igazzal? – Az 

igaz virul majd, mint a pálma. 

Azok kisarjadnak, mint a fű, az igaz pedig virul majd, mint a pálma. A 

pálmában a magasságot jeleníti meg. De talán azt is mondja a pálmával, hogy a 

tetején, a végén szép; hogy a kezdetét a földbe helyezd, a végét a csúcsába, és 

ott van a teljes szépsége; a kusza gyökere látszik a földben, szép üstöke az ég 

alatt van. A szépséged tehát a végén lesz. Legyen erős a gyökered; de a mi 

gyökerünk fölfelé van. Mert a mi gyökerünk Krisztus, aki fölment a mennybe. A 

megalázott majd felmagasztaltatik. 

Gyarapszik, mint a Libanon cédrusa. – Nézzétek csak, milyen fákról beszél: Az 

igaz virul majd, mint a pálma, gyarapszik, mint a Libanon cédrusa. Vajon 

amikor tűz a nap, elszárad-e a pálma; elszárad-e a cédrus? De amikor forrón tűz 

a nap, elszárad a fű. Eljön tehát az ítélet, hogy elszáradnak a bűnösök és 

virulnak az igazak. Gyarapszik, mint a Libanon cédrusa. 

 

Az Úr minden útja egyenes és igazak az ő ítéletei 

14. [14–16. v.] Az Úr házában vannak ők elültetve, Istenünk csarnokaiban 

fognak virágozni. Még öregségünkben is gyarapodnak, és nyugalomban lesznek, 

hogy hírt mondjanak. – Ez az a szombat, amiről az imént beszéltem nektek. 

Miért fognak nyugodtan hírt mondani? – Azért mert nem mozgatja meg őket a 

bűnösök füve; a cédrus és a pálma viharban sem hajlik meg. Tehát legyenek 

nyugodtak és mondjanak hírt: és valóban, mert most kell hírt mondani a 

lekicsinylően mosolygó embereknek is. 

Ó nyomorult emberek, akik a világot szeretitek! Hirdessék nektek azok, akiket 

az Úr házában ültettek el; akik vallomást tesznek az Úrnak énekkel és citerával, 

szóval és tettel, hirdessék és mondják nektek: „Ne vezessen félre titeket a 

gonoszok boldogsága, ne ügyeljetek a fű virágára; ne ügyeljetek az egy ideig 

boldogokra és örökké nyomorultakra.” 

Nem igaz az a boldogság, amely most kívülről látszik; nem boldogok a 

szívükben, akiket gyötör a rossz lelkiismeret. Te azonban légy nyugodt, és 

remélj a te Urad Istened ígéreteiben. 

Mi fogsz hirdetni a nyugalomban? – Azt, hogy igaz az Úr Isten, és nincsen 

benne gonoszság. 

Figyeljetek csak testvérek, ha az Úr házába ültettek el titeket, ha virulni akartok, 

mint a pálma és gyarapodni, mint a Libanon cédrusa, és nem akartok elszáradni 

a tűző naptól, mint a fű; mint ahogy ezek, akik a Nap távollétében virulni 



 695 

látszanak. Ha tehát nem fű akartok lenni, hanem pálma és cédrus, mit kell 

hirdetnetek? – Azt, hogy igaz az Úr Isten, és nincsen benne gonoszság. 

Azt mondod: „Hogyan nincs benne gonoszság? Az a rossz ember annyi rosszat 

tesz, és mégis egészséges, fiai vannak, tele van a háza, bővelkedik dicsőséggel, 

megbecsülés veszi körül, legyőzi ellenségeit, és mindenféle rosszat elkövet; a 

másik becsületes üzleti ügyeiben, nem ragadja el a másét, senkinek nem árt és 

bilincsekben senyved börtönben, ínségben szűkölködik és sóhajtozik. Hogyan 

nincs benne gonoszság?” 

Légy nyugodt és meg fogod érteni; mert háborogsz és fekvőhelyeden elsötétíted 

magad előtt a fényt. Rád akar ragyogni az örökkévaló Isten, ne támassz magad 

körül felhőt a háborgásodból. Légy nyugodt magadban, és lásd, mit mondok 

neked: Isten örökkévaló, most megkíméli a rosszakat, hogy bűnbánatra vezesse 

őket, és ostorozza a jókat, hogy fölnevelje a mennyek országára; nincsen benne 

gonoszság, ne félj. 

„Íme, engem annyira megostorozott; megvallom, nyilvánvalóan vétettem, nem 

mondom, hogy igaz vagyok” – többnyire ezt mondják. 

Amikor valaki valamilyen nyomorúságban, fájdalmak közepette van, és bemégy 

hozzá, hogy vigasztald, ő pedig így szól: „Megvallom, vétettem, vannak 

bűneim, beismerem; de vétettem annyit, mint az a másik? Én tudom, mi mindent 

művelt, tudom mi mindent követett el; vannak bűneim, megvallom Istennek, de 

kisebbek, mint azé, és íme, annak semmi baja nincsen.” 

Ne háborogj, légy nyugodt, hogy megtudd, hogy igaz az Úr Isten, és nincsen 

benne gonoszság. Mert mi van akkor, ha azért ostoroz téged most, mert nem 

tartogat számodra örök tüzet? Mi van akkor, ha most azért engedi szabadjára 

azt, mert ezt fogja hallani: Távozzatok az örök tűzre?
1
 

„De mikor?!” – Akkor, amikor téged jobb felől állítanak, akkor mondják majd a 

bal oldalon lévőknek: Távozzatok az örök tűzre, mely az ördögnek és 

angyalainak készült. Tehát ne mozgassanak meg ezek; légy nyugodt, tarts 

szombatot, és hirdesd, hogy igaz az Úr Isten, és nincsen benne gonoszság. 

 

                                         
1Mt 25,41. 



 696 

KILENCVENKETTEDIK ZSOLTÁR (93.) 

Elmondta Hippóban 412 nagyböjtjében 

58 éves 21 éves pap, 17 éves püspök 

 

 

1Uralkodott az Úr, ékességbe öltözött; 

erőt öltött magára az Úr, és kötényt kötött maga elé. 

Mert megszilárdította a földkerekséget, 

mely nem fog meginogni. 

2Elkészült a te trónod belőle, 

te öröktől fogva vagy. 

3Fölemelték a folyók hangjukat, 

a nagy vizek hangjaiból. 

4a nagy vizek hangjaitól csodálatosak a tenger boltozatai; 

 a tenger hatalmas hullámai fölött, 

csodálatos a magasságban az Úr. 

5A te bizonyságaid hihetővé váltak nagyon; 

a te házadat megszentelés illeti, Uram, 

a napok hosszúságán át. 

 

 

 

 

A hatnapos teremtés és Isten nyugalma a hetedik napon 

 

1. A zsoltár címét, amikor előénekelték, hallottuk, és Isten Írásából, azaz a 

Genezis könyvéből nem nehéz fölismerni, hogy mit akar jelenti; a cím ugyanis a 

küszöbön figyelmeztet, hogy mit keressünk odabenn. 

A cím tehát így szól: Dávid dicsérő éneke a szombat előtti napra, amikor 

megalapoztatott a föld. 

Amikor tehát felidézzük napról napra, hogy mit alkotott Isten, amikor 

megteremtett és elrendezett mindent az első naptól a hatodikig (a hetedik napot 

ugyanis megszentelte, mert azon megpihent minden műve után, amelyeket 

nagyon jóknak alkotott), és úgy találjuk, hogy a hatodik napon (s itt erről a 

napról van szó, mert azt mondja, hogy a szombat előtti) teremtette a föld összes 

állatát, azután ugyanezen a napon megalkotta az ember a maga képére és 

hasonlatosságára. Ezek a napok nem ok nélkül vannak így elrendezve, hanem 

azért, mert a századok is így folynak le addig, amikor majd elnyugszunk az 

Úrban. 
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Akkor nyugszunk meg, ha jótetteket hajtunk végre. Ehhez írták le mintául 

Istenről: Megnyugodott Isten a hetedik napon,
1
 amikor megalkotta minden 

nagyon jó művét. 

Mert nem fáradt el, hogy pihennie kellene, vagy most nem tevékenykedne; mert 

az Úr Krisztus világosan mondja: Az én Atyám szüntelenül munkálkodik.
2
 

Ezt a zsidóknak mondja, akik testileg gondolkodtak Istenről, és nem értették 

meg, hogy Isten pihentében tevékeny, mindig tevékenykedik és mindig 

nyugalmi állapotban van. 

Tehát nekünk is, akiknek Isten mintát akart adni önmagában, a jótettek után lesz 

majd nyugalmunk. Ámbár a mi jótetteink, amelyeket ebben a világban teszünk a 

nyugalom előtt mintha vesződségesek volnának; és az a nyugalom még 

reménybeli, még nem a miénk, de elmúlnak a vesződséges jótettek is. 

Van-e jobb, mint kenyeret nyújtani az éhezőnek? És amit az imént hallottunk, 

amikor az evangéliumot olvasták, van-e jobb, mint amire általánosságban 

figyelmeztetett: Akinek van két ruhája, adja oda annak, akinek egy sincs, és 

akinek van ennivalója, etesse meg az éhezőt?
3
 

Felöltöztetni a ruhátlant, jó tett; de vajon mindig megmarad ez a jótett? Jár 

valami vesződséggel, de megvan a vigasztalása az eljövendő nyugalom 

reményében. De mily csekély vesződséggel jár felöltöztetni a ruhátlant? A jótett 

nem jár sok vesződséggel, a rossz tett viszont vesződséges. 

Aki ugyanis, ha van neki miből, felöltözteti a ruhátlant, nem vesződik, hogy 

miből tegye: Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség a jóakaratú 

embereknek.
4
 Aki azonban meg akar fosztani valakit a ruhájától, ki számolhatja 

meg, mennyit kell vele vesződnie? 

De ezek is elmúlnak, amikor elérkezünk arra a nyugalomra, ahol nem lesz 

éhező, akit megetethetnénk, és nem lesz ruhátlan, akit felöltöztethetnénk. 

Mivel tehát ezek a jótettek is elmúlnak, ennek a hatodik napnak is, amelyen 

befejeződnek a nagyon jó cselekedetek, van estéje. A szombatnak azonban nem 

találjuk az estéjét, mert a nyugalmunknak nem lesz vége, ugyanis az estét a vég 

helyett mondja. 

Amint tehát Isten a hatodik napon teremtette az embert a maga képmására, úgy 

látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus a hatodik korszakban jött el, hogy az embert 

újjá formálja Isten képmására. 

                                         
1Vö. Ter 1; 2,1–3. 
2Jn 5,17. 
3Lk 3,11. 
4Lk 2,14. 
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Mert az első korszak mint első nap Ádámtól Noéig tart; a második korszak mint 

második nap Noétól Ábrahámig; a harmadik korszak mint harmadik nap 

Ábrahámtól Dávidig; a negyedik korszak mint negyedik nap Dávidtól a babiloni 

fogságig; az ötödik korszak mint ötödik nap a babiloni fogságtól János 

prédikációjáig; a hatodik korszak mint hatodik nap János prédikációjától tart a 

végig, és a hatodik nap vége után érkezünk meg a nyugalomba. Most tehát a 

hatodik korszak van folyamatban. 

Ha a hatodik korszak folyik, nézzétek mit mond a cím: A szombat előtti napon, 

amikor megalapoztatott a föld. 

Halljuk most már magát a zsoltárt, tőle kérdezzük, hogy mikor alapoztatott meg 

a föld, mert a föld nem akkor teremtetett, a Genezisben sem így olvassuk. Tehát 

mikor lett megalapozva a föld? 

Mikor, ha nem akkor, amit az imént olvastunk az Apostolban: Ha valóban a 

hitben álltok, legyetek állhatatosak és kitartóak.
1
 Amikor mindazok, akik 

hisznek, szerte az egész földön rendíthetetlenek a hitben, megalapoztatott a föld, 

akkor lesz az ember Isten képmása. Amit a Genezisből ez a hatodik nap jelent. 

De hogyan tette ezt Isten? Hogyan alapozta meg a földet? – Krisztus eljött, hogy 

megalapozza a földet. Más alapot senki sem rakhat le azon kívül, ami letétetett, 

ami Krisztus Jézus.
2
 Tehát róla énekel ez a zsoltár. 

 

A Fő ékességében és szépségében részesednek a tagok 

2. [1. v.] Uralkodott az Úr, ékességbe öltözött; 

erőt öltött magára az Úr és kötényt kötött maga elé. 

Lássuk meg, hogy két dolgot öltött magára: ékességet és erőt. De miért? Azért, 

hogy megalapozza a földet. Mert ez következik: Mert megszilárdította a 

földkerekséget, mely nem fog meginogni. 

Hogyan szilárdította meg, hiszen ékességbe öltözött? Nem szilárdította volna 

meg, ha csak ékességet ölt magára, erőt pedig nem. Tehát miért ékességet és 

miért erőt?, mert mindkettőt mondja: Uralkodott az Úr, ékességbe öltözött; erőt 

öltött magára az Úr, kötényt kötött maga elé. 

Tudjátok testvérek, hogy amikor a mi Urunk testben eljött, akiknek hirdette az 

evangéliumot, azok közül egyeseknek tetszett, másoknak nem. Mert a zsidók 

megoszlottak: Egyesek azt mondták: Jó ember!, mások azt mondták: Nem, 

hanem félrevezeti a tömeget!
3
 

                                         
11Kor 15,58. 
21Kor 3,11. 
3Jn 7,12. 
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Egyesek tehát helyesen szóltak, mások megszólták, rágalmazták, mardosták, 

veszekedtek vele. Azok számára tehát, akiknek tetszett, ékességbe öltözött; 

azoknak, akiknek nem tetszett, erőt öltött magára. 

Kövesd tehát te is Uradat, hogy a ruházata lehess: légy ékesség azoknak, 

akiknek tetszenek jótetteid, és légy erős a rágalmazóiddal szemben. 

Hallgasd csak Pál apostolt, hogyan követte Urát, hogyan volt neki is ékessége és 

ereje is: Krisztus jó illata vagyunk – mondja – mindenütt, azoknak is, akik 

üdvözülnek és azoknak is akik elvesznek. Akiknek ugyanis tetszik a jó, azok 

üdvözülnek; akik rágalmaznak a jóért, elvesznek. Ami az övé volt, annak jó 

illata volt, sőt az volt a jó illat; de jaj a nyomorultaknak, akik a jó illattól is 

meghalnak. Mert nem azt mondja: Ezeknek jó illat vagyunk, amazoknak bűz; 

hanem: Krisztus jó illata vagyunk mindenütt, azoknak is, akik üdvözülnek és 

azoknak is akik elvesznek. Azonnal hozzáteszi: Egyeseknek az élet illata 

vagyunk az életre, másoknak pedig a halál bűze a halálra.
1
 

Akik számára az élet illata volt az életre, azoknak ékességbe öltözött; akiknek 

pedig a halál bűze a halálra, azoknak erőt öltött magára. 

 

Ha azonban örülsz, amikor dicsérnek az emberek és tetszenek nekik jótetteid, de 

amikor szidalmaznak, abbahagyod a jótetteket, és azt hiszed, hogy elveszítetted 

jó gyümölcseidet, mert rágalmazóid támadtak, nem maradtál mozdulatlan, nem 

tartozol a földkerekséghez, amely meg nem inog. 

Erőt öltött magára az Úr és kötényt kötött maga elé. 

Erről az ékességről és erőről másutt ezt mondja Pál apostol: Az igazság 

fegyverzetével jobbról és balról. Nézd csak, hol van az ékesség és a hol az 

erősség: Dicsőségben és gyalázatban. A dicsőségben ékes, a gyalázatban erős. 

Egyesek dicsőségesnek mondták, mások gyalázkodva szidalmazták. Ékességet 

tanúsított azok iránt, akiknek tetszett, erőt azokkal szemben, akiknek nem 

tetszett. Így összegez mindent: Mint akiknek semmijük sincs, és mindenük 

megvan.
2
 Amikor mindene megvan, ékes, amikor semmije sincs, erős. 

Nem csoda tehát, ha így folytatja a zsoltár: Mert megszilárdította a 

földkerekséget, mely nem fog meginogni. 

Miért nem fog meginogni a földkerekség? – Azért, mert a hívők mind 

Krisztusban hisznek, és készen állnak mindkettőre: örülni a dicsérőkkel és 

erősnek lenni a szidalmazókkal szemben; de nem elpuhulni a dicsérők nyelvétől 

és nem összetörni a szidalmazók nyelvétől. 

 

Krisztus alázatosságáról 

                                         
12Kor 2,14–16. 
22Kor 6,7–8 10. 
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3. Azt is megkérdezhetjük talán, miért mondta azt, hogy kötényt kötött maga 

elé? – A felövezés munkára utal, mert mindenki akkor köt övet magára, amikor 

valami munkába kezd. De miért nem azt monda, hogy felövezte magát, hanem 

azt, hogy kötényt kötött maga elé? 

Egy másik zsoltárban ugyanis ezt mondja: Csatold magadra kardodat, 

leghatalmasabb, népek hódolnak meg előtted.
1
 Itt sem azt mondta, hogy köss 

övet, nem is azt, hogy kösd magad elé, hanem azt, hogy csatold magadra. Ez 

akkor történik, amikor valamit övvel az oldaladra erősítesz, ezért mondja, hogy 

csatold magadra kardodat. Isten Lelke az Úr kardja, amellyel megölve a 

gonoszságot, legyőzte a földkerekséget Isten beszédének igazságában. 

De miért mondja, hogy a csípődre csatold föl a kardodat? – Más és más 

zsoltárból különböző dolgokat mondtunk az övezésről, de ha már 

megemlítettük, ne menjünk el mellette szó nélkül. Mit jelent a kard csípőre 

csatolása? – A csípő a testet jelenti. Az Úr nem mással győzte le a 

földkerekséget, mint az igazság testben eljött kardjával. 

Itt tehát miért mondja, hogy kötényt kötött maga elé? – Mert a kötény magunk 

elő kötött szövetanyag. Ezért mondja, hogy vászonkendőt kötött maga elé és 

mosni kezdte tanítványai lábát. Akkor volt alázatos, amikor kendőt kötött maga 

elé, és megmosta a tanítványai lábát. 

Minden erő az alázatosságban, mint ahogy minden törékenység a gőgben van. 

Ezért amikor az erőről szól, hozzátette: kötényt kötött maga elé, hogy 

felidézhesd a kötényes, alázatos Istent, amint mossa tanítványai lábát. 

Péter elképedt Urán és Mesterén (kevesebbet mondtam a mesterével, mint 

amikor Urát mondtam), amikor látta, hogy lehajol és meg akarja mosni az ő 

lábát, és tiltakozva mondta: Uram, az én lábamat meg nem mosod soha! 

Erre Ő: Amit teszek, most még nem érted, de később meg fogod érteni. 

Erre amaz: Az én lábamat meg nem mosod soha! 

És Ő: Ha meg nem moslak, nem lesz részed velem. 

Az a Péter, aki az előbb elképedt azon, hogy az Úr meg akarja mosni a lábát, 

most még inkább elképedt, amikor hallotta: nem lesz részed velem, és elhitte, 

hogy az Úr nem ok nélkül teszi, amit tesz, hanem misztériumról van szó, ezért 

mondta: Uram, ne csak a lábamat, hanem a fejemet és egész testemet is! 

Erre Ő: Aki egyszer megfürdött, annak nincs szüksége újbóli mosdásra, hanem 

egészen tiszta. 

Tehát nem a megtisztulás misztériumához tartozott, hogy megmosta a lábukat, 

hanem az alázatosság példájához, mert ezt mondta: Amit teszek, most még nem 

érted, de később meg fogod érteni. 

                                         
1Zsolt 44,4. 
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Lássuk csak, hogy megértették-e később, lássuk, feltárta-e előttük, mit is tett, 

hogy észrevegyük az erővel kötényes Urat, mert azt alázatosságban rejlik 

minden erő. 

Miután megmosta a lábukat, ismét asztalhoz ült és mondta nekik: Ti Mesternek 

mondotok engem és igazat mondotok, mert az vagyok; Úrnak mondotok engem 

és igazat mondotok, mert az vagyok; ha tehát én, a Mester és Úr megmostam 

lábatokat, mit kell nektek egymással tennetek?
1
 

Ha tehát az alázatosságban rejlik az erő, ne féljetek a gőgösöktől. A gőgösök 

nem olyanok, mint a szikla; a szikla lent lévőnek látszik, de szilárd. Milyenek a 

gőgösök? Olyanok, mint a füst; még ha fent vannak is, szétoszlanak. Tehát az 

Úr alázatára kell értenünk azt, hogy kötényt kötött maga elé, ahogyan az 

evangélium elmondja, hogy kendőt kötött maga elé, hogy megmossa tanítványai 

lábát. 

 

A kereszténynek harag nélkül kell viselnie 

a gyalázatokat 

4. Van valami más is, amit a köténykötésben megérthetünk. Mondtuk, hogy a 

köténnyel valamit maga elő köt az ember. Akik rágalmaznak minket, olykor a 

távollétünkben, mintegy a hátunk mögött teszik, olykor a szemünk láttára, mint 

ahogy a kereszten függő Úrral tették: Ha Isten Fia, szálljon le a keresztről!
2
. 

Nincs erőre szükséged, amikor a távollétedben rágalmaz valaki, mert nem 

hallod, nem érted; de ha a szemedbe mondják, akkor erősnek kell lenned. 

Mit jelent az, hogy erősnek kell lenned? – Azt, hogy viseld el, nehogy amiatt 

gondold magadat erősnek, hogy amikor hallod, ökölcsapásokkal legyőzöd a 

szidalmazódat. 

Nem az az erő, ha megvered ellenfeledet, mert legyőzött a haragod, és nagy 

ostobaság a legyőzött embert erősnek mondani, mert az Írás mondja: Jobb az, 

aki legyőzi a haragot, mint aki elfoglal egy várost.
3
 Jobbnak mondja a harag 

legyőzőjét, mint a város elfoglalóját. Tehát nagy ellenfeled van önmagadban. 

Amikor a szidalmat hallva ébredni kezd benned a harag, hogy rosszal fizess a 

rosszért, emlékezz az Apostol szavára: Ne fizessetek rosszal a rosszért, sem 

átokkal az átokért.
4
 Ha e szavakra emlékszel, megtöröd a haragot és megőrzöd 

az erőt; és mivel szemed előtt és nem a hátad mögött van, aki gyalázott, 

kötényként magad elé kötötted az erőt. 

 

                                         
1Jn 13,4–15. 
2Mt 27,40. 
3Péld 16,32. 
41Pét 3,9. 
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A jók keverednek a rosszakkal ebben az életben 

5. Ezután halljuk a folytatást, mert rövid ez a zsoltár: Mert megszilárdította a 

földkerekséget, mely nem fog meginogni. 

Látjátok, testvérek, hogy sokan hisznek Krisztusban, nagy a sokaság, és mégis, 

ebben a nagy sokaságban – az imént olvasott evangéliumban hallottátok – eljön 

az Úr, szórólapáttal a kezében és megtisztítja szérűjét: a búzát csűrébe gyűjti, a 

pelyvát pedig olthatatlan tűzzel elégeti.
1
 

Szerte a földön vannak tehát jók és rosszak; a jók a búza, a rosszak a pelyva. 

Rájön a cséplőszekér a szérűre: a pelyvát összetöri, a búzát megtisztítja. 

Mit tehát a földkerekség, amely meg nem inog? – Nem mondaná ezt, ha nem 

volna megingó földkerekség is. Van olyan földkerekség, amely meg nem inog, 

és van olyan, amely meginog. Mert a jók is, akik szilárdak a hitben, 

földkerekség, nehogy valaki azt mondja: csak egy részt alkotnak; és a rosszak is, 

akik nem tartanak ki a hitben, amikor valami háborgatást tapasztalnak, 

szerteszét vannak a földkerekségen. Van tehát ingatag földkerekség és van 

mozdulatlan földkerekség, amelyről az Apostol beszél. 

Nézd csak az ingatag földkerekséget. Mert mondd csak, kiről mondta az 

Apostol, hogy „Közülük való Hymenaeus és Philetus, akik megtévedtek az 

igazság körül, mert azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént és 

megzavarják egyesek hitét”? 

Vajon ezek ahhoz a földkerekséghez tartoztak, amely meg nem inog? Hanem 

pelyva voltak: megzavarják egyesek hitét – mondta. Nem azt mondta, hogy 

mindenkiét; és ha mindenkit mondott volna, akkor azokra kellene gondolnunk, 

akik Babilon városához tartoztak, amelynek az ördöggel együtt kellett ítélet alá 

esnie; mégis egyesek hitéről beszélt. 

És mintha valaki mondta volna neki: „Ki tud nekik ellenállni?”, mindjárt 

hozzáteszi: Isten alapköve szilárdan áll. Íme, itt a földkerekség, amely meg nem 

inog. 

És ez van ráírva. – Milyen felirata van a szilárd alapkőnek? 

Az Úr ismeri övéit. – Ez a földkerekség, amely meg nem inog. 

Az Úr ismeri övéit. – Milyen felirata van? Ez: Aki az Úr nevét hívja segítségül, 

szakítson a bűnös élettel.
2
 Szakítson a bűnös élettel, mert a bűnösöktől nem tud 

elszakadni, hiszen a pelyva keveredik a búzával mindaddig, amíg a szelelés nem 

következik. 

                                         
1Vö. Mt 3,12. 
22Tim 2,17–19. 
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Mit mondunk testvérek? – Magán a szérűn is csodálatos dolog történik a 

búzával: a csépléssel elválik a pelyvától, de nem hagyja el a szérűt miközben 

nyomtatják. 

Mikor történik a teljes szétválasztás? – Amikor eljön a szelelő. 

Tehát most a szérű a földkerekség, ha fejlődsz, a gonoszok között kell élned. 

Nem futhatsz ki a gonoszok közül; a gonoszságtól különülj el. Aki az Úr nevét 

hívja segítségül, szakítson a bűnös élettel, és azon a földkerekségen fog élni, 

amely meg nem inog. 

 

Krisztus, aki öröktől fogva Isten, felállítja trónját az alázatos szívben 

6. [2. v.] Elkészült a te trónod belőle. 

Mit jelent az, hogy belőle? – azt, hogy azóta. 

Mintha az mondaná: Mi Isten trónja? Hol van ez a trónus? – A szentjeiben. 

Akarsz Isten trónusa lenni? – Készíts helyet neki a szívedbe, hogy leülhessen. 

Mi más Isten trónusa, mint a hely, ahol lakik? És hol lakik Isten, ha nem a 

templomában? 

Mi Isten temploma? Falak veszik körül? – Egyáltalán nem. 

Vagy ez a világ az ő temploma, mert annyira nagy és méltó arra, hogy befogadja 

Őt? – Nem fogadja be azt, aki alkotta. 

Akkor hol fogadják be? – A nyugodt lélekben, az igaz lélekben, az ilyen 

hordozza Istent. 

Nagy dolog ez, testvérek, kétségtelenül nagy az Isten; az erőseknek nehéz, a 

gyengéknek könnyű. 

Kiket nevezek erőseknek? – A gőgösöket, akik saját erejükben bíznak. Mert a 

gyengeség az alázatban nagyobb erő. Halljad csak, mit mond az Apostol: 

Amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.
1
 Erről szóltam, hogy erőt öltött 

magára az Úr és kötényt kötött maga elé, amikor az alázatra tanított. Ez tehát 

Isten trónusa, amelyről másutt a próféta nyíltan mondja: 

Ki fölött nyugszik meg a Lelkem? – azaz hol nyugszik meg Isten Lelke, ha nem 

Isten trónusán? 

Halljad csak, hogyan írja le magát a trónust. Azt hiszed, hogy márvánnyal 

borított, nagy átriumos, magas és fénylő tetejű házról fogsz hallani? Halljad, mit 

készít magának Isten: Ki fölött nyugszik meg a Lelkem? Az alázatos és nyugodt 

emberen, aki féli az én igéimet.
2
 

                                         
12Kor 12,10. 
2Iz 66,2. 
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Íme, ha alázatos vagy és nyugodt, benned is lakik Isten. Nagy az Isten, nem 

lakik benned, ha nagy akarsz lenni. Nagy akarsz lenni, hogy benned lakjon; légy 

alázatos és féld az ő igéit és benned lakik. Nem fél a remegő háztól, mert ő 

maga szilárdítja meg azt. Elkészült a te trónod belőle. 

Belőle, azaz azóta; ez valamilyen időpontot jelent. 

Azóta – mióta? Talán a szombat előtti nap óta.
1
 

Belőle, mert a zsoltár címe megmondja, hogy mióta. A hatodik napon, azaz 

evilág hatodik korszakában jött el az Úr testben. Tehát belőle, természetesen 

belőle embersége szerint, belőle a méhből. 

Mert mit mond a másik zsoltár? – A szentek fényességében a méhből. 

A szentek fényességében, azaz hogy megvilágosodjanak a szentek, hogy testben 

lássák Istent, és megtisztuljon a szívük, amelyből láthatják istenségében. A 

szentek fényességében a méhből. 

De mi következik ebből? – Nehogy arra gondolj, hogy a méhből kezdődik 

Krisztus élete: A hajnalcsillag előtt szültelek téged;
2
 minden előtt, ami 

megvilágosodik. 

A hajnalcsillag ugyanis vagy az összes csillagot jelenti, és a csillagok által az 

időket, mert Isten a csillagokat az idők jelölésére alkotta,
3
 hogy Krisztus 

születéséről tudd, hogy az idők előtti; és aki az idők előtt született nem tűnhetett 

időben születettnek, mert az idők Isten teremtményei. És ha mindenek általa 

lettek, akkor az idők is általa lettek.
4
 Vagy a hajnalcsillag minden 

megvilágosított szellemet jelent, mivel a bölcsességről mondja: a hajnalcsillag 

előtt szültelek téged. 

Értse meg Szeretetreméltóságtok! Ahogy tehát amikor ezt mondja: a méhből, 

óvni akarja a hitünket, nehogy azt gondoljuk, hogy Krisztus akkor kezdett 

létezni, amikor a szűz méhéből megszületett, azonnal hozzáteszi: a hajnalcsillag 

előtt szültelek téged; úgy most is, amikor azt mondja: belőle, azaz bizonyos 

időpontban, a szombat előtti napon, a világ azon hatodik korszakában, amikor 

eljött az Úr Krisztus és testben megszületett, mert arra méltatott minket, hogy 

értünk emberré lett, Ő, aki nem csak Ábrahám előtt, hanem az ég és a föld előtt 

Isten, aki ezt mondta: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok;
5
 nem csak Ábrahám 

előtt, hanem Ádám előtt; nem csak Ádám előtt, hanem az összes angyalok előtt 

az ég és a föld előtt, mert mindenek általa lettek, hozzáteszi, nehogy az Úr 

                                         
1Zsolt 92,1. 
2Zsolt 109,3. 
3Vö. Ter 1,14. 
4Vö. Jn 1,3. 
5Jn 8,58. 
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születése napját olyan időpontnak értsd, hogy akkor kezdett létezni: Elkészült a 

te trónod, Isten. 

De ki ez az Isten? 

Te öröktől fogva vagy – apo aiónosz mondja a görög. Az aión néha századot, 

néha örökkévalóságot jelent. Tehát Te, aki úgy tűnsz, hogy azóta születtél, 

öröktől fogva vagy. De ne emberi születésre gondoljunk, hanem az isteni 

örökkévalóságra. 

Tehát élni kezdett a születésekor, felnőtt; hallottátok az evangéliumot. 

Kiválasztotta a tanítványokat, tanította őket, és azok prédikálni kezdtek. Talán 

erről beszél a folytatásban. 

 

Az Egyház nem fél az üldözők dühétől 

7. [3–4. v.] Fölemelték a folyók hangjukat. – Mik ezek a folyók, amelyek 

fölemelték hangjukat? Nem hallottuk a folyók szavát sem akkor, amikor az Úr 

megszületett, sem amikor megkeresztelkedett, sem amikor szenvedett; nem 

hallottuk a folyók szavát. 

Olvassátok az evangéliumot, és nem találtok olyan helyet, ahol beszéltek volna a 

folyók. És kevés az, hogy beszéltek, hanem fölemelték a hangjukat; nem csak 

beszéltek, hanem hangosan, emelt hangon, kiáltva szóltak. 

Mik ezek a folyók, amelyek beszéltek? – Mondtuk, hogy az evangéliumban nem 

olvasunk róluk, mégis ott keressük, mert ha ott nem, akkor hol fogjuk megtalálni 

őket? 

Lehet, hogy megtévesztelek titeket, és hamarosan nem megbízható gondnok, 

hanem haszontalan mesélő lesz belőlem. 

Az Evangéliumban keressük, együtt keressük, mik azok a folyók, amelyek 

fölemelték hangjukat. 

Jézus ott állt, és kiáltott – mondják az Evangéliumban. 

Mit kiáltott? – Nézd csak, a folyók feje kiált, az élet forrása, amelyből fakadnak 

majd a folyók, elsőként ő kiáltott. 

És mit kiáltott az ott álló Jézus? – Azt, hogy aki hisz bennem, amint az Írás 

mondja, élő víz folyói fakadnak a bensőjéből. És az evangélista mondjárt 

folytatja: Ezt azonban a Lélekről mondta, akit később azok kapnak meg, akik 

hinni fognak benne. A Lélek ugyanis akkor még nem adatott, mert Jézus még 

nem dicsőült meg.
1
 

                                         
1Jn 7,37–39. 
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Mikor azonban Jézus már megdicsült, mint tudjátok testvérek, a feltámadásban 

és a mennybemenetelben, miután bizonyos misztériumként letelt a tíz nap, 

elküldte Szentlelkét, aki betöltötte a tanítványokat.
1
 

Maga a Lélek a nagy folyó, amelyből betelt sok folyó. Erről a folyóról mondja a 

zsoltár egy másik helyen: Folyók árja örvendezteti Isten városát.
2
 

Tehát folyók fakadtak a tanítványok bensőjéből, amikor megkapták a 

Szentlelket: ők a folyók a Szentlélek eljövetele után. 

Hogyan emelték fel hangjukat a folyók? És miért emelték föl? – Azért, mert 

korábban féltek. Péter még nem volt folyó, amikor a szolgálóleány kérdésére 

háromszor megtagadta Krisztust: Nem ismerem az az embert.
3
 

Félelmében megtagadta, még nem emelte fel a hangját, még nem volt folyó. 

Amikor azonban már beteltek Szentlélekkel, rájuk támadtak a zsidók és 

megparancsolták nekik, hogy egyáltalán ne beszéljenek, és ne tanítsanak Jézus 

nevében. Péter azonban és János így feleltek nekik: Magatok ítéljétek meg, 

igazságos volna-e Isten előtt, ha jobban engedelmeskednénk nektek, mint 

Istennek; mi nem tehetjük meg, hogy ne beszéljünk arról, amit láttunk és 

hallottunk.
4
 

Fölemelték a folyók hangjukat a nagy vizek hangjaiból. A hang fölemeléséhez 

tartozik, ami itt van megírva: Ott állt pedig Péter a tizeneggyel, és fölemelve 

hangját mondta nekik: Zsidó férfiak!
5
 és a folytatás, amellyel félelem nélkül, 

nagy bizalommal hirdette Jézust. 

Fölemelték a folyók hangjukat a nagy vizek hangjaiból. – Mert amikor a zsidók 

tanácsából elbocsátották az apostolokat, övéikhez mentek, és elbeszélték, hogy 

miket mondtak nekik a papok és a vének; erre azok mind, egyöntetűen 

fölemelték hangjukat az Úrhoz és mondták: Urunk, te teremtetted az eget és a 

földet és a tengert és mindent ami bennük van,
6
 és a folytatást, amit csak 

mondani tudtak a folyók, akik fölemelték hangjukat. 

Csodálatosak a tenger boltozatai. Mert amikor ezek a tanítványok fölemelték 

hangjukat, sokan hittek és sokan megkapták a Szentlelket, és a kevesekből sok 

folyó kezdett kiáltani. Ezért mondja a folytatásban a zsoltár: A nagy vizek 

hangjaitól csodálatosak a tenger boltozatai. 

                                         
1Jn 7,37–39. 
2Zsolt 45,5. 
3Vö. Mt 26,69–74. 
4ApCsel 4,19–20. 
5ApCsel 2,14. 
6ApCsel 4,23–24. 
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Amikor ennyi hang kezdte hirdetni Krisztust, háborogni kezdett a tenger, 

kezdtek kitörni az üldözések. Amikor tehát fölemelték a folyók hangjukat, a nagy 

vizek hangjaitól csodálatosak a tenger boltozatai. 

A boltozatok nagy kiemelkedések, mert amikor háborog a tenger, boltozódnak a 

hullámai. Boltozódjanak a hullámok amennyire csak akarnak, tomboljon a 

tenger, ahogy csak tud; csodálatosak ugyan a tenger boltozatai, csodálatosak a 

fenyegetések, csodálatosak az üldözések, de lásd csak, mi következik: 

csodálatos a magasságban az Úr. 

Csituljon tehát a tenger és egyszer nyugodjon el, adassék béke a 

keresztényeknek. Háborgott a tenger, hánykolódott a hajócska. A hajócska az 

Egyház, a tenger a világ. Eljött az Úr, járt a tengeren és elnyomta a hullámokat.
1
 

Hogyan járt az Úr a tengeren? Ezeknek a tajtékzó, nagy hullámoknak a tetején. 

Hatalmasságok és királyok lettek hívővé és magukra vették Krisztus igáját. 

Tehát ne rémüldözzünk, mert csodálatosak a tenger boltozatai, csodálatos a 

magasságban az Úr 

 

Hozzá ragaszkodjunk, aki legyőzte a világot 

8. [5. v.] A te bizonyságaid hihetővé váltak nagyon. – Az Úr csodálatosabb a 

magasságban, mint amilyen csodálatosak volta a tenger boltozatai. 

A te bizonyságaid hihetővé váltak nagyon. – A bizonyságaid, mert előre 

megmondta őket: Ezeket azért mondom nektek, hogy bennem békességtek, a 

világban pedig elnyomatástok legyen.
2
 Tehát azért mondom nektek, mert a világ 

el fog nyomni titeket. Elkezdtek szenvedni, és megerősítették magukban, amit 

az Úr mondott nekik, és erősebbek lettek. Amikor ugyanis látták, hogy 

teljesednek bennük a szenvedések, remélték, hogy a koronák is teljesedni 

fognak, ezért csodálatosak a tenger boltozatai, csodálatos az Úr a 

magasságban. 

Hogy bennem békességtek – mondja –, a világban pedig elnyomatástok legyen. 

Mit tegyünk tehát? – Háborog a tenger, fölemelkednek hullámai és dühösen 

tajtékzanak; elnyomást szenvedünk, de vajon elgyengülünk? Távol legyen! 

Csodálatos az Úr a magasságban. Olyannyira, hogy amikor azt mondja, hogy 

bennem békességtek, a világban pedig elnyomatástok legyen, mintha mondanák: 

Gondolod, hogy nem fog elnyomni és kiirtani minket?, azonnal hozzáteszi: De 

örüljetek, mert én legyőztem a világot. 

                                         
1Vö. Mt 14,24–25. 
2Jn 16,33. 
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Ha tehát ezt mondja: én legyőztem a világot, akkor ahhoz ragaszkodjatok, aki 

legyőzte a világot, aki legyőzte a tengert. Örüljetek neki, mert csodálatos az Úr 

a magasságban. és a te bizonyságaid hihetővé váltak nagyon. 

És mi következett mindezekből? – Az, hogy a te házadat megszentelés illeti, 

Uram. A te házadat, az egészet, nem itt, vagy ott, vagy amott; hanem egész 

házadat, szerte a földkerekségen. 

Miért szerte a földkerekségen? – Azért, mert megigazította földkerekséget és az 

meg nem inog.
1
 

Erős lesz az Úr háza, az egész földkerekségen állni fog; sokan elesnek majd, de 

ez a ház áll; sokan megháborodnak majd, de ez a ház meg nem inog. 

A te házadat megszentelés illeti, Uram. 

Vajon csak egy kis időre? – Távol legyen! 

A napok hosszúságán át. 

 

                                         
1Vö. Zsolt 95,10. 
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KILENCVENHARMADIK ZSOLTÁR (94.) 

Elmondta Tagastéban, 414 nyarán 

60 éves, 23 éves pap, 19 éves püspök 

 

 

Dávid zsoltára a szombatok negyedik napján.  

1A bosszúállások Istene, az Úr,  

a bosszúállások Istene határozottan cselekedett. 

2Dicsőülj meg, aki megítéled a földet,  

fizess meg a gőgösöknek. 

3A bűnösök meddig még, Uram,  

a bűnösök meddig fognak dicsekedni;  

4feleselnek és gonoszságot beszélnek,  

beszélnek mind, akik gonoszat cselekszenek. 

5A te népedet, Uram, megalázták,  

és a te örökségedet zaklatták.  

6Az özvegyet és árvát megölték,  

a prozelitát meggyilkolták.  

7És azt mondták: „Nem fogja látni az Úr,  

és nem fogja érteni Jákob Istene.” 

 

8Értsétek meg, oktalanok a nép körében,  

és ostobák, végre térjetek észhez!  

9Aki a fület plántálta, nem hallana,  

vagy aki a szemet alkotta, nem látna?  

10Aki neveli a nemzeteket, nem fog vádolni,  

aki tudásra tanítja az embert?  

11Az Úr tudja az emberek gondolatait, hogy hiábavalók. 

 

12Boldog ember, akit te nevelsz, Uram,  

és a te törvényedről tanítod őt,  

13hogy enyhületet adj neki a rossz napokban,  

miközben megássák a vermet a bűnösnek.  

14Mert nem űzi el az Úr az Ő népét,  

és örökségét nem fogja elhagyni  

15mindaddig, amíg az igazságosság ítéletté nem fordul,  

és akik birtokolják, azok mind egyenes szívűek. 

16Ki fog fölkelni értem a rosszakarók ellen,  

vagy ki fog mellém állni a gonosztevők ellen?  

17Ha az Úr nem segített volna nekem, 

 bizony már az alvilágban lakozna a lelkem.  

18Ha mondtam: „Megingott a lábam”,  
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a te irgalmasságod, Uram, megtámasztott engem.  

19Uram, a szívemben lévő fájdalmaim sokasága szerint  

a te vigasztalásaid megörvendeztették a lelkemet.  

20Vajon társul-e hozzád a gonoszság széke,  

aki fájdalmat formálsz a parancsolatban?  

21Leselkednek az igaz lelkére,  

és az ártatlan vért elítélik.  

22És menedékem lett nekem az Úr,  

és az én Istenem reményem segítőjévé;  

23és megfizet nekik az Úr tetteik szerint,  

és rosszaságuk szerint szétszórja őket a mi Urunk, Istenünk. 

 

 

 

 

Isten törődik az emberi dolgokkal,  

és igazi ártatlanságot vár az embertől 

1. Amilyen nagy figyelemmel hallgattuk ennek a zsoltárnak a felolvasását, olyan 

figyelemmel hallgassuk most azokat a misztériumokat, melyek feltárására az Úr 

most méltat minket. Az Írások bizonyos misztériumai nem azért vannak elzárva, 

hogy megtagadják tőlünk, hanem hogy a zörgetőknek megnyíljanak.
1
 Ha tehát 

jámbor érzülettel és a szív őszinte szeretetével zörgettek, Ő fog ajtót nyitni, aki 

látja, hogy miért zörgettek. 

Valamennyien tudjuk (és bárcsak ne tartoznánk közéjük), hogy sokan 

morgolódnak Isten türelme miatt, és zokon veszik, hogy gonosz és vallástalan 

emberek élnek ezen a földön, és sok mindenre képesek; és mi több, a rosszak 

többnyire a jókkal szemben képesek sok mindenre, és a rosszak gyakran 

elnyomják a jókat: a rosszak ujjonganak, a jók vesződnek; a rosszak 

gőgösködnek, a jókat megalázzák. Ezeket látva az emberi nemben (mondható 

ez, mert nagyon gyakoriak) a türelmetlen és gyenge lelkűek kifordulnak 

magukból, mintha hiába lennének jók, és azt mondják, hogy Isten elfordítja 

vagy elfordítani látszik a szemeit a jámbor és hívő emberek jó tetteiről, és 

gyarapítja a rosszakat azokban a dolgokban, melyeket szeretnek. 

Tehát a gyengék, azt gondolván, hogy hiába élnek erkölcsösen, vagy elindulnak 

azok rosszaságának utánzására, akikről úgy vélik, hogy virulnak; vagy ha 

személyük vagy lelkületük gyöngesége miatt félnek rosszat tenni, nehogy 

valami baj érje őket a világi törvények szerint, nem mintha az igazságosságot 

szeretik, hanem – hogy nyíltabban fejezzem ki magam – félve, hogy az emberek 

között emberek elítélik őket, tartózkodnak ugyan a rossz cselekedetektől, de 

                                         
1Vö. Mt 7,7. 
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nem tartózkodnak a rossz gondolatoktól. És rossz gondolataik között az a 

legrosszabb, mely szerint úgy vélik, hogy Isten hanyagolja az emberi dolgokat 

és nem törődik velük; és vagy egyformának tekinti Isten a jókat és a rosszakat, 

vagy ami még veszedelmesebb gondolat: üldözi a jókat és pártolja  a rosszakat. 

Aki ilyeneket gondol, ha másnak nem is árt, igen nagy rosszat tesz magának, és 

önmagában gonosz: gonoszságával nem sebzi meg Istent, de megöli önmagát. 

Az embereknek sem ártanak, mert akik ilyeneket gondolnak, félénkek; de 

gyilkosságaikat, házasságtöréseiket, csalásaikat és rablásaikat látja Isten, és 

megbünteti őket a gondolataikban. 

Ő ugyanis, akinek látását nem akadályozza a test, hogy ne láthassa az akaratot, 

figyeli, hogy mit akarnak. Az ilyenek, ha alkalom adódik, nem rosszakká 

válnak, hanem megnyilvánul a rosszaságuk, és nem azt veszed észre, ami most 

születik, hanem fölismerheted azt, ami eddig rejtve volt.  

Néhány éve és szinte tegnap mindezt látták az emberek, és még a késedelmesen 

megértők is megbizonyosodtak róla. Itt volt ugyanis egy ideig egy nagyon 

hatalmas ház, melyből Isten ostort készített az emberi nemnek, és megfenyítette 

vele az emberi nemet, hátha fölismeri az atyai ostort és féli a bíró ítéletét. 

Amikor tehát itt volt ez a nagy ház, sokan nyögtek, morgolódtak, zúgolódtak, 

tiltakoztak, káromkodtak a hatalma alatt. Mennyire elzárkóznak az emberek, és 

mily sokan esnek azon isteni ítélet alá szívük bűnös vágyaiban?
1
 Akik e ház 

miatt zúgolódtak, gyorsan meghódoltak előtte, és a többiek ugyanazokat 

szenvedték el tőlük, amik miatt azok kevéssel előbb perlekedtek. Tehát csak az 

jó, aki akkor sem teszi a rosszat, amikor megtehetné, akiről írva van: Ki az, aki 

vétkezett volna és nem vétkezett, tehette volna a rosszat, és nem tette? Ki ez és 

dicsérni fogjuk Őt? Mert csodákat művelt a népében.
2
 

Az Írás beszél ártatlan hatalmasokról. A farkas is annyira akar ártani, mint az 

oroszlán; különbözőképp ártanak, de egyformán vágyódnak ártani. Az oroszlán 

ugyanis nem csak semmibe veszi az ugató kutyát, hanem meg is futamítja, és az 

akolhoz jön, és az elnémult kutyák között elragadja, amit csak tud; a farkas nem 

mer zsákmányolni ugató kutyák között. De vajon amiatt, hogy a kutyáktól való 

félelmében nem zsákmányolt, ártatlanabb maradt? 

Isten tehát azt tanítja, hogy aki ártatlan, az ne a büntetéstől való félelemből, 

hanem az igazságosság szeretetéből legyen ártatlan. Ugyanis akkor szabadon 

ártatlan és igazán ártatlan. Aki pedig félelemből ártatlan, az igazában nem az, 

jóllehet nem árt annak, akinek ártani akar. Ugyanis a másiknak nem árt valami 

rossz cselekedettel, de önmagának nagyon árt a rossz kívánsággal. 

                                         
1Vö. Róm 1,24. 
2 Sir 31,10. 9. 
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Halljad az Írást, hogyan árt magának: Aki pedig szereti a gonoszságot, gyűlöli a 

lelkét.
1
 Igazában nagyot tévednek az emberek, akik azt gondolják, hogy 

igazságtalanságuk másoknak árt, maguknak nem. Másokat érint bárki 

gonoszsága, amikor a testnek árt, amikor valami családi jogot sért, rátámad a 

villára, valami jószágot elhajt, aranyat, ezüstöt vagy bármi mást eltulajdonít. 

Ennyiben érinti a másikat a gonoszság. Tehát a gonoszságod a másik testnek árt, 

a te lelkednek nem árt? 

 

Ne vádold Istent, ha sikerei vannak a gonoszoknak 

2. Ezen egyszerű és igaz tanítással szemben, mely arra buzdítja a jó embereket, 

hogy magát az igazságosságot szeressék, és azzal akarjanak tetszeni Istennek; 

értsék meg, hogy Ő árasztja el a lelküket bizonyos értelmi fénnyel, azért, hogy 

jót tegyenek, és a bölcsesség ezen fényét elébe helyezzék mindannak, amit a 

világban szeretnek; ezen tanítással szemben morognak az emberek, és ha nem is 

mondják ki, a szívükben forgatják. Tehát mit mondanak?  

Ezeket mondják: „Valóban tetszeni fogok Istennek az igazságosság miatt? Vagy 

az igazak annak tetszenek, akinek hatalma alatt virulnak a rosszak? Annyi 

rosszat elkövetnek, és semmi baj nem éri őket!”  

Vagy ha netalán valami baj történik egy rosszal, mit mondanak neked, amikor 

kezdenéd mondani: „Nézd csak, mennyi rosszat tett, mivel fizettek neki vissza? 

Mi lett a vége?” – Azok kezdenek gondolkodni az igaz sorsán, akikkel bajok 

történtek, és ellenvetéssel jönnek és mondják: „Ha vele amiatt történt baj, mert 

gonosz volt, ezzel, aki annyira igazként élt, miért történt? Aki annyi alamizsnát 

adott, annyi jót tett az Egyházban, miért jutott ilyen sorsra? Miért lett 

ugyanolyan vége, mint annak, aki sok gazságot követett el?”  

Azért mondanak ilyeneket, hogy kifejezzék: azért nem tesznek rosszat, mert 

nincs rá alkalom, vagy mert nem merik megtenni. Mert a nyelv tanúskodik arról, 

hogy mit akar a szív; és ha a nyelv a félelemtől elnyomva hallgatna is, Isten 

látja, hogy belül mit gondol az ember, még ha ez egy másik ember elől el is van 

rejtve. 

Ez a zsoltár az emberek ezen hallgatag gondolatait, vagy szóbeli és tettleges 

kitöréseit gyógyítja, ha gyógyulni akarnak. Figyeljenek tehát és gyógyuljanak! 

És bárcsak ebben az egész sokaságban, mely most e falak között itt van és 

hallgatja az Úr igéjét, ne volnának ilyen gyógyításra váró sebek; bárcsak egy se 

volna!  

De akkor sem szólunk feleslegesen, ha itt nincsenek ilyen sebek. A szíveket 

mások gyógyítására is tanítjuk, amikor ilyeneket kezdenek hallani. Úgy hiszem 

                                         
1Zsolt 10,6. 
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ugyanis, hogy egy keresztény, amikor valakitől ilyeneket hall, ha jó hívő, és 

helyesen hisz Istennek, reménye az eljövendő világban van, nem ezen a földön, 

nem ebben az életben. És nem hiába hallja, hogy fölemelt legyen a szíve, 

kineveti és sajnálja azokat, akik így morognak, és azt mondja magának: „Isten 

tudja, mit tesz, mi nem ismerhetjük az Ő tanácsát, hogy egy ideig miért kíméli a 

rosszakat, vagy egy ideig miért vesződnek a jók; nekem elég azt tudnom, hogy a 

jó csak egy ideig vesződik, és a rossz is csak egy ideig virul.” Aki ilyen, 

biztonságban van, türelmesen viseli a rosszak minden szerencséjét, türelmesen 

viseli, tűri a jók vesződségeit, mindaddig, amíg ez a világ tart, amíg átvonul a 

gonoszság. 

Az ilyen ember már boldog, és Isten kiművelte Őt a Törvényében, és 

megkímélte a rossz napoktól, miközben a bűnösnek ássák a vermet. Aki pedig 

még nem ilyen, általunk hallja, mi tetszik az Úrnak. A szívben többet mondjon 

el ő maga, aki jobban látja a sebet, amit gyógyítania kell.  

 

A hét hat napjának nevei és Isten művei, 

melyeket azokon alkotott 

3. A zsoltárnak ez a címe, azaz ez a felirata: Dávid zsoltára a szombatok 

negyedik napján. Ez a zsoltár az igazak türelméről tanít vesződségeik közepette; 

a gonoszok boldogságával szemben türelemről tanít, a türelmet építi. Erről szól 

elejétől a végéig. Akkor miért ez a címe: a szombatok negyedik napján? 

A szombat első napja az Úr napja [vasárnap]; a szombat második napja a 

második hétköznap, melyet a világi emberek a Hold napjának neveznek; a 

szombat harmadik napja a harmadik hétköznap, melyet ők Mars napjának 

neveznek. A szombatok negyedik napja tehát a negyedik hétköznap, melyet a 

pogányok Mercurius napjának neveznek, és sok keresztény is így hívja, de ez 

nem tetszik nekünk; és bárcsak helyesbítenék, és nem így hívnák. Megvan 

ugyanis a saját nyelvük, mellyel élniük kellene. Mert nem minden nemzet 

használja ezeket a neveket, sokan más és más néven hívják a hét napjait. Jobb 

tehát, ha egy keresztény szájból az egyházi szóhasználat hangzik.  

De ha valakit talán a szokás ragad magával, hogy a száját az hagyja el, ami ellen 

a szíve tiltakozik, értse meg, hogy mindazok, akiktől a csillagok a nevüket 

kapták, emberek voltak, és a csillagok nem azóta vannak az égen, mióta ezek az 

emberek léteznek, hanem már előtte ott voltak; de a halandók mulandó 

jótéteményei által ezek az emberek a maguk idejében, mivel sokra voltak 

képesek, és kiemelkedők voltak ebben a világban, kedvesek voltak az 

embereknek, és nem az örök élet, hanem mulandó haszon miatt istenként 

tisztelték őket. Ugyanis a világ régen rászedett emberei, és mert akarták, hogy 

rászedjék őket, hogy hízelegjenek azoknak, akiktől a világ iránti szeretetükben 

valamit kaptak, csillagokra mutattak az égen, mondván, ez a csillag ezé, a másik 
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a másiké; az emberek pedig, akik korábban nem látták, hogy a csillagok e 

megtisztelt emberek születése előtt is a helyükön voltak, rászedetten elhitték. És 

megszületett a hiábavalóság véleménye. 

Ezt a téves véleményt az ördög megerősítette, Krisztus fölforgatta. Ahogyan mi 

beszélünk róla, a szombatok negyedik napja az Úr napja utáni negyedik napot 

jelenti. Figyeljen tehát Szeretetreméltóságtok, mit akar mondani ez a cím; nagy 

misztérium van itt, és igazán rejtetten. A zsoltár nagy része világosan beszél, 

nyilvánvalóan indít, és gyorsan érthető; a címéről azonban meg kell vallanom, 

hogy meglehetősen homályos; de velünk lesz az Úr, szét fogja oszlatni a ködöt, 

és meglátjátok majd a zsoltárt, és a zsoltár homlokáról megismeritek Őt. 

Ennek a zsoltárnak a homlokán ugyanis ez áll: Dávid zsoltára a szombatok 

negyedik napján. A cím a küszöbön van, a szemöldökfára van felerősítve. Az 

emberek tudni akarják a feliratot, és úgy akarnak belépni a házba. 

Idézzük föl tehát a Szentírást a Genezisben:  

Mi teremtetett az első napon? – ott találjuk a fényt;  

mi teremtetett a második napon? – ott találjuk a boltozatot, melyet Isten égnek 

nevezett el;  

mi teremtetett a harmadik napon? – ott találjuk a föld és a tenger felszínét és a 

szétválasztást, hogy a vizek gyülekezetének tenger, a száraznak föld legyen a 

neve.  

A negyedik napon Isten megalkotta a világítókat az égen;
1
 a Napot, hogy 

uralkodjék a nappalon, a Holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak az 

éjszakán;
2
 ezeket alkotta a negyedik napon. 

Mit akar tehát jelenteni az, hogy a zsoltár a negyedik napról kapta a címet; az a 

zsoltár, amely a jóknak a rosszak boldogságával és a saját vesződségeikkel 

kapcsolatos türeleméről tanít? Hallhatod Pál apostolt, amint a Krisztusban 

megerősödött szent hívőknek mondja: Az élet igéjének birtokában morgolódás 

és zúgolódás nélkül tegyetek meg mindent, hogy feddhetetlenek és tiszták 

legyetek, Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, 

amelyben úgy kell ragyognotok, mint a világítóknak a világban.
3
 A világítókhoz 

hasonlította a szenteket, hogy morgolódás nélkül éljenek a gonosz és romlott 

nemzedékben. 

 

Ostobaság tisztelni az ég világítóit 

4. De nehogy valaki azt gondolja, hogy tisztelni és imádni kell az ég világítóit 

amiatt, hogy a szenteket hozzájuk hasonlították, előbb Krisztus nevén mutatjuk 
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meg, mennyire nem következetes, hogy imádandónak gondold a Napot, a 

Holdat, a csillagokat vagy az eget, amiatt, hogy a szenteket hozzájuk 

hasonlították, mert sok mindenhez hasonlították a szenteket, amiket nem 

imádnak. Ha ugyanis azt gondolnád, hogy imádni kell mindazt, amihez a 

szenteket hasonlították, akkor imádd a hegyeket és a dombokat, mert ezt mondja 

a zsoltár: A hegyek ujjongtak, mint a kosok, és a dombok, mint a juhok 

bárányai.
1
 

Te a szentekről mondod, én magáról Krisztusról mondom. Imádd az oroszlánt, 

mert ezt mondta: Győzött az oroszlán Júda törzséből;
2
 imádd a sziklát, mert ezt 

mondta: a szikla pedig Krisztus volt.
3
 Ha pedig Krisztusban nem imádod ezeket 

a földi dolgokat, pedig hasonlatul szolgáltak, akkor bármilyen teremtményhez 

hasonlítják a szenteket, értsd a hasonló teremtményt, és a teremtmény alkotóját 

imádd.  

A mi Urunk Jézus Krisztust Napnak nevezték;
4
 vajon annak a Napnak, amelyet 

velünk együtt a legkisebb élőlények is látnak? Nem, hanem annak, amelyről ezt 

mondja: Ő volt az igaz világosság, mely megvilágosít minden embert, aki e 

világra jön.
5
 Mert az a fény [tudniillik az égen járó Nap fénye] nem csak az 

embert világítja meg, hanem a jószágokat és a barmokat és minden élőlényt; a 

minden embert megvilágító fény pedig csak a szívben világít, ahol az értelem 

lakik. 

 

Az ég csillagai rendet tartanak és türelemre tanítják az embereket 

5. Tehát értse meg Szeretetreméltóságtok, hogy kiknek mondta az Apostol: Az 

élet igéjének birtokában a gonosz és romlott nemzedékben, azaz a bűnösök 

között, úgy kell ragyognotok, mint a világítók a világban;
6
 mert valamiképpen 

bennünket figyelmeztet, hogy ezt a zsoltárt is értsük, és a címét is.  

Azok a szentek ugyanis, akikben él az élet Igéje, a gondolkodásukból (conversa-

tiójukból), mely az égben van, letekintenek minden gonoszságra, ami a földön 

történik; és miként a világítók nappal és éjszaka járnak az égen, bejárják útjukat, 

biztos pályájuk van, és bár a földön annyi rosszat elkövetnek, odafönn, az égen 

lévő csillagok sem vétik el útjukat azokon az égi ösvényeken, melyeket a 

Teremtőjük határozott meg számukra; így kell tenniük a szenteknek, de csak 

akkor, ha az égben van lehorgonyozva a szívük, ha nem hiába hallják és 
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válaszolják, hogy emeljük fel a szívünket, ha követik azt, aki mondja: ami 

gondolkodásunk (conversatiónk) pedig az égben van.
1
 

Mivel tehát odafönn vannak és az odafönn valókról gondolkodnak, mint 

mondják: ahol a kincsed, ott a szíved is;
2
 ezektől az odafönn való gondolatoktól 

türelmesek lesznek; és bármit követnek el a földön, míg útjukat járják, éppúgy 

nem törődnek vele, mint ahogy az ég világítói sem törődnek, leszámítva azt, 

hogy uralkodnak a nappalon és az éjszakán, bármennyi rosszat látnak a földön. 

De talán könnyű az igazaknak elviselni a rosszak gonoszságait, amelyek nem 

őket érintik; de amint azokat viselik, melyek másokat érintenek, úgy kell 

viselniük azokat is, mintha nekik szólnának. Mert nem azért kell elviselniük és 

eltűrniük, mert mások ellen irányulnak; ha őket érintik, akkor sem szabad 

elveszíteniük a türelmet. Mert aki elveszítette a türelmet, leesett az égből, akinek 

pedig a szíve szilárdan az égben van, annak a földje vesződik a földön. 

Mi mindent kitalálnak az emberek a világítókról, és azok türelemmel viselik? 

Az igazaknak mekkora türelemmel kell elviselniük a hamis vádaskodásokat is. 

Már az, amit korábban mondtam, hogy az emberek mondják, hogy ez a csillag 

Mercuriusé, az a csillag Saturnusé, a harmadik csillag Jupiteré, veszekedést 

támaszt a csillagokról. Valóban? A csillagok, amikor hallják ezt a veszekedést, 

vajon megrezdülnek tőle, vagy talán nem folytatják útjukat? Ugyanígy e gonosz 

és romlott nemzedékben élő ember, akiben jelen van Isten Igéje, olyan, mint az 

égen ragyogó világító. Hányan mondanak róla hazugságot, akik a Napot 

tisztelik? Akik ezt mondják: „Krisztus a Nap”, hazugságot mondanak a Napról. 

A Nap tudja, hogy Krisztus az ő Ura és Teremtője. És ha méltatlankodni lehet, 

akkor inkább a hamisan tisztelő, mint a becsmérlő miatt kell méltatlankodni. 

Egy jó szolgának ugyanis nagyobb gyalázat az Urát ért sértés. 

Mennyi hamisságot mondanak ezekről a világítókról? És [a világítók] elviselik, 

eltűrik, nem rendülnek meg tőle. Miért? – Azért, mert az égben vannak. És mi 

az ég? Ezt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy mennyit hazudnak az emberek, 

amikor fogyatkozni látják a Holdat, és mondják: „Varázslók sötétítik el?”– 

amikor meghatározott időközökben holdfogyatkozás van Isten rendelése szerint. 

A Hold pedig, mely az égen van, nem törődik ezekkel az emberi szavakkal.  

De mit jelent az, hogy az égben? – Az ég boltozatában. Akinek tehát a szíve 

Isten könyvének boltozatában van, ezekkel nem törődik. 

 

Isten Igéje az emberek világossága 

                                         
1
Fil 3,20. 

2
Mt 6,21.  



 717 

6. Mert az ég, azaz az égboltozat a Törvény könyvének képszerű kifejezése. 

Ezért mondja valahol: kifeszítette az eget, mint a bőrt.
1
 Ha bőrként feszítik ki, 

akkor mint könyvet nyitották ki, hogy olvassák. Amikor lejár az idő, nem 

olvassák. Most azért olvassák a Törvényt, mert még nem jutottunk el arra a 

bölcsességre, amely betölti a szemlélők szívét és elméjét, és akkor nem lesz 

szükségünk arra, hogy valamit olvassunk belőle. Amikor valamit felolvasunk, 

elröppenő szótagok hangzanak el; az igazság fénye viszont nem múlik el, hanem 

maradandóan megrészegíti a látók szívét, ahogyan megmondatott: 

megrészegülnek a te házadnak bőségétől, és gyönyörűséged patakjából itatod 

őket. Mert nálad van az élet forrása. És lásd magát a forrást: És a te 

világosságodban látunk világosságot.
2
 

Most tehát szükségünk van az olvasásra, mindaddig, amíg megismerésünk 

töredékes, és töredékes a prófétálásunk is –, amint az Apostol mondja: Ha 

azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér.
3
 Mert nem abban a 

Jeruzsálemben vagyunk, melyben az angyalok élnek, amelytől mi most távol 

vándorlunk, és keserves a vándorlásunk; sóhajtozunk, ha tudjuk, hogy 

vándorlunk, mert nagyon gyűlöli a hazát az, aki úgy gondolja, hogy jó dolga van 

a vándorlás közben. Vajon abban a városban, amelyben az angyalok élnek, 

olvassák-e az evangéliumot, vagy az Apostolt? Isten Igéjével táplálkoznak, mely 

isteni Ige, hogy egy ideig szólhasson hozzánk, testté lett és közöttünk lakozott. 
4
 

De maga a Törvény, melyet írásba foglaltak, számunkra boltozat; ha benne van 

a szívünk, akkor nem hányják-vetik az emberi gonoszságok. Tehát 

megmondták: kifeszítette az eget, mint a bőrt.
5
 És mi történik akkor, amikor már 

nem lesz szükség a könyvekre? – Az eget összegöngyölik, mint egy 

könyvtekercset.
6
 Akinek tehát odafönn van a szíve, maga a szíve világító; az 

égen ragyog, és nem győzi le a sötétség. Odalenn ugyanis sötétség van, a 

sötétség pedig gonoszság, változtatható gonoszság. Ezt már tegnap is említettük. 

De akik ma sötétség, ha akarják, holnap világosság lesznek; akik sötétségként 

jöttek ide be, ha akarják, világossággá válhatnak.  

Az Apostol ugyanis nyíltan mondja, nehogy valaki természetes adottságnak 

gondolja a gonoszságokat, amelyek nem változtathatók: Valaha sötétség 

voltatok, most azonban világosság az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság 

fiai.
7
 Világosság az Úrban, mondja, nem magatokban. A szív tehát a könyvben 
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van; ha a szív a könyvben, akkor a szív az ég boltozatában van. Ha ott van a 

szív, onnan világít, és nem fogják befolyásolni az odalent lévő gonoszságok; 

nem azért, mert test szerint van az égben, hanem mert gondolatai (conversatiója) 

vannak ott, ezért mondja: a mi gondolataink (conversatiónk) pedig az égben 

vannak.
1
 

Nem tudod elgondolni azt a várost, mert még nem látod. El akarod gondolni az 

eget? – Gondolj Isten könyvére. Halljad a zsoltárt: és az ő törvényében 

elmélkedik nappal és éjszaka. És itt boldognak mondja azt az embert, aki nem 

ment el a gonoszok tanácsába, és a bűnösök útján nem állt meg, és a 

gúnyolódók összejövetelén nem ült le, hanem az Úr törvényében van az ő 

akarata. Lásd a világítót az égen: és az ő törvényében elmélkedik nappal és 

éjszaka.
2
 

Türelemmel akar elviselni mindent? – Ne szálljon le az égből. És az ő 

törvényében elmélkedjék nappal és éjszaka. Tehát az égben van a szíve; ha a 

szíve az égben van, minden gonoszság, ami a földön egy ideig történik, a rossz 

emberek minden szerencséje, az Isten Törvényéről nappal és éjszaka elmélkedő 

igazak minden vesződsége semmi; és türelemmel elvisel mindent, és az Úrtól 

kiművelve boldog lesz. És miért az ég boltozatában? – Azért, mert a Törvény 

szilárd boltozat. Boldog ember, akit te művelsz ki, Uram, és a te törvényedről 

tanítod őt, hogy enyhületet adj neki a rossz napokban, miközben megássák a 

vermet a bűnösnek.
3
 Figyeljétek tehát a világítókat, hogyan járnak, 

lenyugszanak és visszatérnek, futják pályájukat, elválasztják a nappalt és az 

éjszakát, forgatják az éveket és az időket; miközben a földön annyi baj történik, 

ők nyugodtan laknak az égben. Mi az tehát, amire Isten tanít bennünket? 

Figyeljük most már a zsoltárt. 

 

Ne vádold az irgalmas Istent, de féld a szigorú bírót 

7. A bosszúállások Istene, az Úr, a bosszúállások Istene határozottan 

cselekedett. Azt gondolod, hogy nem büntet? – Büntet a bosszúállások Istene.  

Mit jelent az, hogy a bosszúállások Istene? – Azt jelenti, hogy a büntetések 

Istene. Amiatt bizonyára zúgolódsz, hogy nem bünteti a rosszakat. Ne zúgolódj, 

nehogy azok között légy, akiket büntet. 

Valaki lop, és él; te pedig zúgolódsz Isten ellen, mert nem hal meg az, aki 

meglopott téged. Ha már nem lopsz, vigyázz; ha már nem teszed, gondold meg, 

hogy korábban nem tetted-e. Ha már nappal van, emlékezz az éjszakádra; ha 

már rögzítve vagy az égen, emlékezz a földedre.  
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Ha meggondolod, esetleg úgy találod, hogy egykor tolvaj voltál, és esetleg az a 

másik, akit megloptál, bosszankodott azon, hogy életben maradtál, és nem haltál 

meg. Amint te amikor loptál, azért maradtál életben, hogy később ne tedd; mivel 

te átmentél rajta, ne akard lerombolni magad mögött Isten irgalmasságának 

hídját. Nem tudod, hogy ezen a hídon, amelyen te átmentél, még sokan fognak 

átmenni? Zúgolódhatnál-e most, ha meghallgatást nyert volna az, aki korábban 

miattad zúgolódott? És mégis most is Isten büntetését óhajtod a rosszakra, hogy 

a tolvaj haljon meg, és zúgolódsz Isten ellen, mert a tolvaj nem hal meg.  

Tedd mérlegre a tolvaj és a káromló azonosságát: azt mondod, hogy már nem 

vagy tolvaj, de Isten ellen zúgolódva káromló vagy. Ő uralkodik az ember 

álmán, hogy valamit sugalljon általa, te meg azt mondod: hogy Isten alszik, és 

nem látja az embert. Tehát ha azt akarod, hogy igazítson a kezén, előbb te 

helyesbítsd a nyelvet; ha azt akarod, hogy igazítson a szívén az ember iránt, te 

jobbítsd a szívet Isten iránt, nehogy miközben Isten büntetését óhajtod, elsőnek 

téged büntessen, ha eljön.  

Ő ugyanis eljön, eljön és ítéletet tart azok fölött, akik megátalkodnak 

rosszaságukban, akik hálátlanok irgalmassága láttán, hálátlanok a türelme láttán, 

és haragot halmoznak magukra a harag és Isten igaz ítélete kinyilvánulásának 

napjára, aki megfizet mindenkinek cselekedete szerint;
1
 mert a bosszúállások 

Istene, az Úr, a bosszúállások Istene határozottan cselekedett. 

Ugyanis senkit nem kímélt, amikor itt beszélt: Úr volt Ő a test gyöngeségében, 

de a beszéd erejében. Nem volt személyválogató a zsidók fejedelmeivel. Mi 

mindent mondott róluk? És ahogyan mondta, azt valóban határozottan mondta, 

mert a zsoltárokban írva van róla: Az ínségesek nyomorúsága és a szegények 

jajgatása miatt most fölserkenek, mondja az Úr. 
2
  

Kik a szegények? Kik az ínségesek? – Azok, akiknek csak Őbenne van 

reményük, akiben egyedül nem csalódik a remény. 

Figyeljétek csak, testvérek, kik a szegények és ínségesek. Amikor az Írás dicséri 

a szegényeket, mondja, hogy nem azok a szegények, akiknek semmijük sincs. 

Mert találkozol szegény emberrel, aki ha jogtalanság éri, csak a pártfogójához 

fordul, kinek esetleg a házában lakik, akinek bérlője, telepese vagy védence, és 

azt állítja, hogy azért bántak vele rosszul, mert hozzá tartozik; a szíve az 

emberben, reménye az emberben, hamu a hamuban van. 

Ezzel szemben vannak gazdagok, egy ideig emberi rangokat viselnek, de 

reményüket nem a pénzbe, nem is a földbirtokukba, nem is a családjukba, nem 

is a mulandó méltóság fényébe helyezik, hanem minden reményük abban van, 

aki nem adja át másnak a helyét, aki nem tud meghalni, aki sem csalni, sem 
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tévedni nem képes. Az ilyenek, jóllehet a világ szerint sokat birtokolnak, jól 

bánnak a vagyonukkal a rászorulók megsegítésére, ezért az Úr szegényei közé 

számítják őket. Látják ugyanis, hogy veszedelmek között élnek, tudják, hogy 

vándorok; úgy forgolódnak gazdagságuk bőségében, ahogyan egy utazó a 

fogadóban: átmenőben van, nem a tulajdonában.  

Mit mond tehát az Úr? – Az ínségesek nyomorúsága és a szegények jajgatása 

miatt most fölserkenek, mondja az Úr, megszabadítom őt, akit megvetettek. 

Szabadítónk, üdvözítőnk; azt akarta, hogy az ínségesek és szűkölködők a 

reményüket belé vessék. És mit mond? Határozottan fogok cselekedni benne.  

Mit jelent az, hogy határozottan fogok cselekedni? – Azt jelenti, hogy nem fog 

félni, nem fogja kímélni az emberek víciumait és bűnös vágyait. Valóban bátor 

orvos, rendelkezik a beszéd orvosi késével. Fölvágott minden kelést.  

Akit ilyennek hirdettek és jövendöltek előre, ilyen is volt. Beszélt a hegyen, ahol 

ezt mondta: Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Itt 

mondta boldognak azokat, akik üldözést szenvednek az igazságért; ebben a 

beszédben mondta: övék a mennyek országa. És hogy világító mécsessé tegye 

őket, azaz olyanokká, akik türelemmel elviselik mind az átmenő gonoszságokat, 

mondja: Boldogok vagytok, ha üldöznek benneteket, és hazudozva minden 

rosszat rátok fognak. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a 

jutalmatok!
1
 Ezután a beszéd folytatásában, jóllehet nagy sokaság vette körül, 

olyanokat mondott a tanítványainak, amelyek sértették a farizeusok és a zsidók 

arcát, akik mintegy elsők voltak az összes Írások magyarázatában, akik igaznak 

tartották magukat, vagy úgy vélték, hogy igaznak látszanak, és úgy tűnt, hogy 

elsőbbségüknek a nép engedelmeskedik.  

Nem kímélte őket, és mondta: Amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a 

képmutatók, akik az emberek szeme láttára szeretnek imádkozni a zsinagógában 

meg az utcasarkon, hogy mutogassák magukat,
2
 – és a többi hasonló. 

Mindenkihez hozzányúlt, senkitől nem félt. És amikor befejezte ezt a beszédet, 

az evangélium ezt mondja róla: És történt, hogy amikor Jézus befejezte ezeket az 

igéket, a nép ámult a tanításán. Mert tanítás közben olyan volt, mint akinek 

hatalma van, és nem olyan, mint az írástudók és a farizeusok.
3
 

Tehát Ő, akiről ezt mondja: tanítás közben olyan volt, mint akinek hatalma van, 

hányszor mondta: Jaj nektek, írástudik és képmutató farizeusok!?
4
 Hányszor 

mondta nekik szemtől szemben? Senkitől se félt. Miért? Azért, mert a 

bosszúállások Istene. Azért nem volt kíméletes a szóban, hogy később legyenek, 

                                         
1
Mt 5,3 10–12. 

2
Mt 6,5. 

3Mt 7,28–29. 
4Mt 23,13–14. 



 721 

akiket megkímélhet az ítéletben; mert ha nem akarják elfogadni a szó 

gyógyszerét, belefutnak és ott találják magukat a bíró ítéletében. Miért? – Mert 

megmondta: A bosszúállások Istene, az Úr, a bosszúállások Istene határozottan 

cselekedett, azaz szóban senkit nem kímélt.  

Aki szenvedésre készülve nem volt kíméletes a szóban, kíméletes lesz a bírói 

ítéletben? Aki az alázatban nem félt senkitől, fél-e majd valakitől a 

dicsőségben? Abból, hogy már határozottan cselekedett, gondold meg, hogyan 

fog cselekedni a világ végén? Tehát ne zúgolódj Isten ellen, mintha megkímélné 

a rosszakat, hanem légy jó, akit egy ideig talán nem kímélnek az ostorozástól, és 

a végén megkímélik az ítéletben. A bosszúállások Istene, az Úr, a bosszúállások 

Istene határozottan cselekedett. 

 

Krisztus az alázatosakon könyörül,  

a gőgösöket megfenyíti 

8. [2. v.] És mivel határozottan cselekedett, azok nem viselték el határozottságát, 

és mivel alázatosan jött, és halandó testet öltött magára, és meghalni jött: nem 

azt tenni, amit a bűnösök, hanem elszenvedni, hogy bűnösök; mert ezért jött, 

amikor határozottan cselekedett, és azok nem tudták elismerni szóbeli 

határozottságát, mit tettek? – Elfogták, megostorozták, kicsúfolták, arcul verték, 

leköpdösték, tövissel koronázták, a kereszten fölemelték, és végül megölték.  

De mi következik azután, hogy határozottan cselekedett? Dicsőülj meg, aki 

megítéled a földet. Úgy gondolod, hogy mivel alázatában elfogták, 

megdicsőülten is el fogják fogni? Úgy gondolod, hogy mivel mint halandót 

elítélték, a halhatatlan nem fogja őket megítélni? Tehát mit mond? – Dicsőülj 

meg te, aki határozottan cselekedtél, és akinek szóbeli határozottságát nem 

viselték el a gonoszok, és úgy gondolták, hogy valami nagyot tettek, mert 

elfogtak és megfeszítettek Téged; azoknak, akiknek hittel kellett volna 

fogadniuk, üldözéssel fogadtak. Tehát te, aki határozottan cselekedtél a 

gonoszok között és nem féltél senkitől, és mert szenvedtél, dicsőülj meg, azaz 

támadj föl és menj föl a mennybe. Az Egyház is türelemmel szenvedje el azt, 

amit az Egyház feje türelemmel elszenvedett. Dicsőülj meg, aki megítéled a 

földet, fizess meg a gőgösöknek. – Meg fog fizetni, testvérek. 

Mit jelent, amit mondott: Dicsőülj meg, aki megítéled a földet, fizess meg a 

gőgösöknek? – Ez a jövendölő próféciája, nem a parancsoló túlzása. Krisztus 

ugyanis a föltámadásával és mennybemenetelével nem a prófétának 

engedelmeskedett, aki ezt mondta: Dicsőülj meg, aki megítéled a földet, hanem 

mivel Krisztus ezeket készült tenni, ezt jövendölte a próféta; Krisztus nem azért 

tette, mert a próféta megjövendölte, hanem azért jövendölte a próféta, mert Ő ezt 

készült tenni.  
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Látja a lélekben alázatos Krisztust: alázatosnak látja; látja, hogy senkitől nem 

fél, szóban senkit nem kímél, és mondja: határozottan cselekedett. Látja, hogy 

milyen határozottan cselekedett, látja, hogy elfogták, látja, hogy megfeszítették, 

látja, hogy megalázták, látja, hogy föltámad és fölmegy a mennybe, és hogy 

onnan el fog jönni azok megítélésére, akiknek kezei között minden rosszat 

elszenvedett, és mondja: Dicsőülj meg, aki megítéled a földet, fizess meg a 

gőgösöknek. A gőgösöknek fog megfizetni, nem az alázatosaknak. 

Kik a gőgösök? – Azok, akiknek kevés, hogy rosszat tesznek, még védeni is 

akarják a bűneiket. Mert azokkal is, akik megfeszítették Krisztust, később 

történtek csodák, amikor a zsidók közül is hittek, és ajándékba kapták Krisztus 

vérét. A kezük gonosz volt, és Krisztus vére volt rajta, de megmosta a kezüket Ő 

maga, akinek vérét ontották. Csatlakoztak az Ő testéhez, azaz az Egyházhoz 

azok, akik az Ő halandó testét, melyet láttak üldözték. Kiontották a maguk 

vételárát, hogy ihassák a vételárukat. Mert később sokan megtértek.
1
 Mivel az 

apostolok sok csodát tettek, egyetlen napon néhány ezren hívők lettek, és 

annyira közelieknek találtattak, hogy amijük csak volt, eladták, és az árát 

letették az apostolok lába elé; szétosztották kinek-kinek a szükséglete szerint, és 

Isten miatt egy volt a lelkük és a szívük azoknak, akik az Úr megfeszítői közül 

valók voltak.  

De miért nem fizetett meg nekik? – Azért, mert ezt mondta: fizess meg a 

gőgösöknek, ők pedig nem akartak gőgösök lenni. Amikor ugyanis látták, hogy 

Krisztus nevében, akit megöltek, sok csoda történik, a csodák hatására 

megmozdultak, és Pétertől hallották, kinek nevében történt minden; a szolgák 

ugyanis nem akarták maguknak tulajdonítani Uruk hatalmát azzal, hogy azt 

mondják: ők művelték azt, amit az Úr művelt bennük. Tehát a szolgák megadták 

a tiszteletet Uruknak; megmondták, hogy amin csodálkoznak, az annak nevében 

történt, akit megfeszítettek. És megalázkodtak, fájdalom járta át a szívüket, 

zavarba jöttek, és megvallották a bűnüket; azután tanácsot kértek, mondván: 

Tehát mit tegyünk? Nem estek kétségbe, hanem gyógyszert kértek. Akkor 

mondja nekik Péter: Tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjék meg mindegyiktek 

a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.
2
 

Akik bűnbánatot tartottak, alázatosak voltak, tehát nekik nem fizetett meg. Mert 

nézd csak, mit mond ez a zsoltár? Dicsőülj meg, aki megítéled a földet, fizess 

meg a gőgösöknek. Közülük kivétettek ezek, és érvényesült bennük a kereszten 

függő Úr szava: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
3
 

Dicsőülj meg, aki megítéled a földet, fizess meg a gőgösöknek. Tehát meg fogja 

adni a fizetséget? Megfizet majd, de a gőgösöknek. 

                                         
1ApCsel 4,4. 
2ApCsel 2,37–38. 
3Lk 23,34. 
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Isten türelme bűnbánatra vezet minket 

9. [3–4. v.] De mikor? Mikor fizet meg? Közben a rosszak diadalmaskodnak és 

a rosszak ujjonganak, a rosszak káromolnak és mindenféle rosszat elkövetnek. 

Ez megmozgat téged? – Jámborsággal kérdezz, ne gőgösen korholj.  

Ez megmozgat téged? – A zsoltár együttérez veled, együtt kérdez veled, nem 

azért, mert tudatlan, hanem azért keresi veled együtt azt, amit tud, hogy 

megtaláld benne, amit nem tudtál.  

Mint amikor valaki vigasztalni akar valakit: ha nem bánkódik vele együtt, nem 

emeli föl; először együtt bánkódik vele, és így ad enyhülést vigasztaló 

beszéddel. Ha pedig azzal megy be hozzá, hogy kineveti a gyászát, nem azt 

teszi, amit az imént olvastunk az Apostoltól: Örvendezni az örvendezőkkel, sírni 

a sírókkal.
1
 Tehát előbb sírj együtt vele, hogy veled örvendhessen, szomorkodj 

vele, hogy megenyhíthesd; így a zsoltár is, és Isten Lelke is tudva mindent, 

veled együtt keres, és szinte a te szavaidat mondja: A bűnösök meddig még, 

Uram, a bűnösök meddig fognak dicsekedni, feleselnek és gonoszságot 

beszélnek; beszélnek mind, akik gonoszat cselekszenek. 

Ki más ellen beszélnek, ha nem Isten ellen, akik mondják: „Mi hasznunk abból, 

hogy így élünk? Mit szólsz hozzá? Isten valóban törődik azzal, amit 

műveltünk?” Mivel életben maradnak, azt gondolják, hogy Isten nem tudja, mit 

művelnek. Nézd csak, mi rossz történik velük! Mert ha a rendőr tudná, elfogná 

őket, ezért kerülik a rendőr szemét, nehogy azonnal fogságba essenek. Isten 

szemét azonban senki nem kerülheti el, mert nem csak a hálókamrában, hanem a 

szíved belsejében lát. Azt ők is gondolják, hogy Isten előtt semmi nem maradhat 

rejtve, és mivel teszik [a rosszat] és tudják, mit műveltek, és látják, hogy Isten 

tudtával élnek, ők, akik a rendőr tudtával nem élhetnének, mondják maguknak: 

„Ezek tetszenek Istennek, mert ha a tetteink nem tetszenének neki, ahogyan nem 

tetszenek a bíráknak, ahogyan nem tetszenek a királyoknak, ahogyan nem 

tetszenek a császároknak és ahogyan nem tetszenek a jegyzőknek, vajon 

ahogyan ezek szemét kerüljük, elkerülhetnénk-e Isten szemét? Tehát ezek 

tetszenek Istennek.” 

Ezért mondják egy másik zsoltárban a bűnösnek: Ezeket megtetted, és én 

hallgattam. Gonoszsággal gyanúsítottál, hogy hasonló leszek hozzád. Mit jelent 

az, hogy hasonló leszek hozzád? – Azt jelenti, hogy ahogyan neked tetszik a 

rossz cselekedeted, úgy gondolod, hogy nekem is tetszik. És a későbbiekre 

megfenyegeti: Vádolni foglak téged. 
2
 

                                         
1Róm 12,15. 
2Zsolt 49,21. 
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Tehát nem hallgat, aki ezt mondta: én hallgattam. Amikor ezt mondja: Ezeket 

megtetted, és én hallgattam. Gonoszsággal gyanúsítottál, hogy hasonló leszek 

hozzád; ugyanakkor nem hallgatott. Amikor ugyanis mi beszélünk, Ő nem 

hallgat, amikor a lektor olvas, Ő nem hallgat, amikor a zsoltár ezeket énekli, Ő 

nem hallgat; és Istennek ezen hangjai az egész földkerekségen szólnak. Tehát 

hogyan hallgat, és hogyan nem hallgat? Nem hallgat a szóban, hallgat a 

büntetésben.  

Mit jelent tehát az, hogy ezeket megtetted, és én hallgattam? – Azt jelenti, hogy 

ezeket megtetted, és én nem büntettem. Gonoszsággal gyanúsítottál, hogy 

hasonló leszek hozzád. A büntetés hallgatásából, azaz a büntetés elmaradásából 

egy másik helyen ezt mondja: Hallgattam, de vajon mindig hallgatni fogok? 
1
 A 

bűnösök meddig még, Uram, a bűnösök meddig fognak dicsekedni; feleselnek és 

gonoszságot beszélnek, beszélnek mind, akik gonoszat cselekszenek. És elmondja 

az összes cselekedetet. Feleselnek és gonoszságot beszélnek.  

Mit jelent az, hogy feleselnek? – Azt jelenti, hogy megvan a válaszuk az igaz 

ellen. Mert jön egy igaz ember és mondja: „Ne kövess el gonoszságot!” 

„Miért?” – „Azért, hogy meg ne halj.” „Nézd csak, elkövettem a gonoszságot, 

miért nem halok meg? A másik igazságot tett és meghalt: miért halt meg? Én 

gonoszságot műveltem, engem miért nem vitt el Isten? Íme, az igazságot tett, 

miért büntette így? Miért vesződik így?” – válaszolják; azaz feleselnek, mert 

megvan a válaszuk, mert megkíméli őket, és Isten türelmében találják meg 

feleselésük alapját. Isten másért kíméli őket, ők meg azzal válaszolnak, hogy 

élnek.  

Hogy miért kíméli őket, azt az Apostol mondja meg, amikor feltárja Isten 

türelmes tervét: Azt hiszed talán, te ember, hogy kibújhatsz Isten ítélete alól, ha 

elítéled azokat, akik ilyeneket tesznek, amikor magad is ugyanazt műveled? 

Avagy semmibe veszed, hogy Isten végtelenül jó, türelmes és elnéző, és nem jut 

eszedbe, hogy irgalma bűnbánatra akar vezetni? Konokságodban és szíved 

megrögzöttségében csak büntetést halmozol magadra, a haragnak és az Isten 

igazságos ítélete megnyilvánulásának napjára. Ő kinek-kinek tettei szerint fizet.
2
 

Ő tehát növeli a hosszantűrést, te pedig a gonoszságot növeled. Az Ő kincstára 

az örök irgalmasságban lesz azok számára, akik nem vetették meg az 

irgalmasságot; a te kincstárad pedig a haragban lesz, és amit naponta vékával 

hordasz bele, lassan nagy tömeggé növekszik; apránként teszed le, de egy nagy 

halmot fogsz találni. Ne tekintsd apróságnak mindennapos bűneidet, mert apró 

cseppek töltik meg a folyókat.  

 

                                         
1
Iz 42,14. 

2Róm 2,3–6. 
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10. [5–6. v.] De mit tesznek azok, akik feleselnek és gonoszságot beszélnek, 

mert teszik a rosszat és kímélik őket? A te népedet, Uram, megalázták. – azaz 

mindazokat, akik erkölcsösen élnek, akikkel szemben a rosszak mind 

gőgösködni akarnak. A te népedet, Uram, megalázták, és a te örökségedet 

zaklatták. Az özvegyet és árvát megölték, a prozelitát meggyilkolták – azaz 

prozelitának mondja a vándort, a jövevényt, az idegent. Ezek egyenként jól 

ismertek, és nem kell rájuk időt fordítani. 

 

11. [7. v.] És azt mondták: „Nem fogja látni az Úr. Nem figyel ezekre, mellőzi 

ezeket, más dolgokkal törődik, nem érti. 

Ez a rosszak két hangja. Az egyik, melyet már mondtam: ezeket megtetted, és 

hallgattam. Gonoszsággal gyanúsítottál, hogy hasonló leszek hozzád.  

Mit jelent az, hogy hasonló leszek hozzád? – Mivel nem büntetlek, azt gondolod, 

hogy látom a tetteidet, és tetszenek nekem.  

A gonoszok másik hangja: „Isten nem is figyel ezekre, oda se néz, hogy tudja, 

hogyan élek; Isten nem törődik velem. Tehát hova sorol engem Isten? 

Egyáltalán számon tart? Számon tartja az embereket?” 

Te boldogtalan ember! Azzal törődött, hogy létezzél, azzal ne törődne, hogy 

helyesen élj? Ezeknek tehát ez a hangja. És azt mondták: „Nem fogja látni az 

Úr, és nem fogja érteni Jákob Istene.” 

 

Nem szabad álnokul dolgoznod Isten szőlejében 

12. [8. v.] Értsétek meg, oktalanok a nép körében, és ostobák, végre térjetek 

észhez! – A saját népét oktatja, melynek megindulhatnak a lábai, amikor a 

gonoszok boldogulását látja az ember, aki már erkölcsösen él Isten szentjei 

között, azaz az Egyház gyermekei között; de látja, hogy a rosszak virulnak és 

teszik a gonoszságot; és irigykedni kezd rájuk, és elindul, hogy kövesse a 

tetteiket, mert úgy látja, hogy semmi haszna abból, hogy alázattal erkölcsösen él 

– itt remélve a jutalmat. Mert ha azt az eljövendő jutalmat remélné, azt nem 

veszíti el, mert még nem jött el az ideje annak, hogy megkapja.  

Szőlőben dolgozol, tedd a dolgodat, és meg fogod kapni a jutalmadat. A 

gazdától nem követelnéd munka előtt [a jutalmadat], Istentől meg elvárod, 

mielőtt dolgoznál? Ez a türelem is a munkád része, és a jutalomhoz tartozik; 

kevesebbet akarsz tenni a szőlőben, ha ezt nem akarod kivárni, mert a türelem is 

hozzá tartozik a munkádhoz, és jutalom. Ha álnok vagy, vigyázz, nehogy ne 

csak a jutalmat ne kapd meg, hanem még meg is büntessenek azért, mert álnok 

munkás akartál lenni.  

Az álnok munkás ugyanis amikor helytelenül kezd cselekedni, a gazda szemét 

figyeli, őrá tekint, aki felfogadta a szőlőbe, hogy amikor nem néz oda, 
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megálljon, és ne dolgozzék rendesen; amikor pedig az odanéz, akkor jól 

dolgozik. Isten pedig, aki téged felfogadott, nem fordítja el a szemét, nem 

szabad álnokul dolgoznod; a gazda szeme mindig rajtad van, próbáld meg 

becsapni, és hagyd abba a munkát, ha tudod. 

Tehát ha netalán ilyeneket gondoltatok, amikor láttátok virulni a rossz 

embereket, és gondolataitok megingatták lábatokat Isten útján, nektek szól ez a 

zsoltár; ha pedig közületek senki sem ilyen, általatok másoknak szól, mondván: 

Értsétek meg most – mert ezt mondták: Nem fogja látni az Úr, és nem fogja 

érteni Jákob Istene – értsétek meg, oktalanok a nép körében, és ostobák, végre 

térjetek észhez! 

 

Isten nevel és ő fog megítélni téged 

13. [9–10. v.] Aki a fület plántálta, nem hallana? – Nincs mivel hallania annak, 

aki megalkotta neked azt, amivel hallasz? Aki a fület plántálta, nem hallana, 

vagy aki a szemet alkotta, nem látna? Aki neveli a nemzeteket, nem fog vádolni? 

Erre nagyon figyeljetek, testvérek: Aki neveli a nemzeteket, nem fog vádolni? 

Isten így cselekszik, neveli a nemzeteket; ezért küldte el szavát szerte a 

földkerekségre az emberekhez, elküldte angyalok, pátriárkák, próféták, szolgák 

által, akik mind a bíró előtt járó hírnökök. Elküldte a maga Igéjét is, elküldte a 

Fiát is; elküldte Fiának szolgáit és ezekben a szolgákban a Fiát.  

Az egész földkerekségen mindenütt hirdetik Isten szavát. Hol nem mondják az 

embereknek: „Hagyjátok el korábbi gonoszságaitokat, térjetek meg az egyenes 

utakra”? Azért kímél, hogy javuljatok; tegnap azért nem büntetett, hogy ma 

erkölcsösen éljetek.  

Neveli a nemzeteket – tehát nem fog számon kérni? Nem fogja hallani azokat, 

akiket nevel? Nem fogja megítélni azokat, akikhez előre elküldte a beszédét, és 

magvakat vetett el bennük? Ha iskolában volnál, csak befogadnál és nem 

felelnél? Amikor hallgatod a mestert, nevelnek, a mester rád bízza, amit nyújt, 

és ne várná, mikor adsz róla számot? Vagy amikor felelni kezdesz, nem félsz a 

veréstől? Most tehát befogadunk, majd oda fogunk állni a mester elé, hogy 

visszaadjuk, amit kaptunk, azaz számot adjunk mindenről, amit most nyújtanak 

nekünk.  

Halljad az Apostolt, amint mondja: Mindnyájan ott fogunk állni Krisztus 

ítélőszéke előtt, 
1
 hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, 

hogy jót vagy gonoszat tett-e.
2
 Aki neveli a nemzeteket, nem fog vádolni, aki 

                                         
1
Róm 14,10.  

22Kor 5,10. 
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tudásra tanítja az embert? Ő ne tudna, aki tudóssá tett téged, aki tudásra tanítja 

az embert?  

 

14. [11. v.] Az Úr tudja az emberek gondolatait, hogy hiábavalók. Mert jóllehet 

te nem tudod, hogy Isten gondolatai igazságosak, Ő tudja az emberek 

gondolatait, hogy hiábavalók. Emberek is tudták Isten gondolatait, de a tervét 

azoknak tárja fel, akiknek már barátja lett. Testvéreim, ti se becsüljétek alá 

magatokat, mert ha hittel járultok az Úrhoz, halljátok Isten gondolatait. Az Ő 

gondolatait tanuljátok most, amikor ezeket mondom nektek, és arra oktatlak, 

hogy miért kíméli Isten most a rosszakat, hogy ne zúgolódjatok Isten ellen, aki 

tudásra tanítja az embert. Az Úr tudja az emberek gondolatait, hogy hiábavalók. 

Hagyjátok el tehát az emberek gondolatait, melyek hiábavalók, hogy 

megérthessétek Isten gondolatait, melyek bölcsek. De ki az, aki megérti Isten 

gondolatait? – Az, akit az ég boltozatán helyeztek el. Ezt már énekeltük, erről 

már szóltunk és már magyaráztuk. 

 

A jótettekkel kísért alázatosság tetszik Istennek,  

de nem tetszik a pogánynak 

15. [12–13. v.] Boldog ember, akit te nevelsz, Uram, és a te törvényedről tanítod 

őt, hogy enyhületet adj neki a rossz napokban, miközben megássák a vermet a 

bűnösnek. – Íme, tudod Isten tervét, miért kíméli a rosszakat: vermet a 

bűnösnek. Te már be akarod temetni, pedig még csak a sírt ássák neki; ne siess a 

temetéssel. 

Mit jelent az, hogy miközben megássák a vermet a bűnösnek? Vagy kit tekint 

bűnösnek? Egy embert? – Nem! Akkor kit? – Az egész bűnös emberi nemet, a 

gőgösöket, mert már előbb mondta: fizess meg a gőgösöknek.
1
 Ugyanis a vámos 

is bűnös volt, aki földre szegezte a tekintetét, és a mellét verve mondta: Isten, 

könyörülj rajtam, bűnösön; de mivel nem volt gőgös, Isten pedig megfizet a 

gőgösöknek, nem neki, hanem a gőgösöknek ássák a vermet, mindaddig, amíg 

megfizet a gőgösöknek.  

Tehát amikor ezt mondja: miközben megássák a vermet a bűnösnek, a gőgösöket 

értsd rajta.  

Ki a gőgös? – Aki nem tart bűnbánatot a bűnök megvallásával, hogy az 

alázatosság által meg lehessen gyógyítani.  

Ki a gőgös? – Aki azt a keveset, amit a sajátjának tekint, magának tulajdonítja, 

és nem ismeri el, hogy az Isten irgalmasságáé.  

                                         
1
Zsolt 93,2. 
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Ki a gőgös? – Aki Istennek tulajdonítja ugyan a jót, amit tesz, de sértegeti 

azokat, akik nem teszik a jót, és föléjük helyezi magát. Mert az a farizeus is ezt 

mondja: Hálát adok neked, és nem azt, hogy „én teszem”. Hálát adott Istennek 

azokért, amiket megtett, tehát tudta, hogy jót tett, és Istentől kapta, hogy 

megtehette. Akkor miért kifogásolható? – Azért, mert sértegette a vámost. 

Ügyeljetek arra, hogy tökéletesedjetek. Először is mind a férfinak, mind a nőnek 

meg kell vallania a bűnöket, azaz előttük kell járnia az üdvös bűnbánatnak, 

amely nem csúfolja Istent, hanem alkalmas az ember megjavítására. Amikor 

pedig a bűnbánat után kezd erkölcsösen élni, meg kell gondolnia, hogy ne 

önmagának tulajdonítsa a jót, amit tesz, hanem Annak adjon hálát, akinek 

kegyelméből erkölcsösen él; mert Ő hívta és világosította meg őt.  

Tehát már tökéletes? – Nem! Még hiányzik valamije.  

Mi hiányzik neki? – Az, hogy ne gőgösködjön azok fölött, akik még nem élnek 

úgy, ahogyan ő. Aki ilyen, legyen biztonságban, mert nem neki szól az a 

megfizetés, melyről mondatott: fizess meg a gőgösöknek; nem azok közé 

tartozik, akiknek ássák a vermet.  

Nézzétek csak azt, aki mondta: Hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint 

a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is, mennyire 

fölmagasztalta magát, amikor mondja: nem vagyok olyan, mint ez a vámos. A 

vámos pedig lehajtott fejjel verte a mellét, mondván: Isten, könyörülj rajtam, 

bűnösön. Az gőgös volt a jó tetteiben, ez alázatos a rossz tetteiben. Nézzétek, 

testvérek, Istennek jobban tetszett az alázat a rossz tettekben, mint gőg a jó 

tettekben; így gyűlöli Isten a gőgösöket. És ezért így fejezi be: Mondom nektek, 

a vámos megigazultabban ment haza, mint a farizeus. És megmondja, miért: 

mert aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki megalázza magát, az 

felmagasztaltatik.
1
  

Testvéreim, ebből az egyből megtanulhatjuk, hogy Krisztus alázatra tanít 

minket, mert Isten emberré lett. Ez az az alázat, mely nem tetszik a 

pogányoknak. Ezért csúfolnak minket: „Miféle Istent tiszteltek, aki született? 

Miféle Istent tiszteltek, akit megfeszítettek?” Krisztus alázata nem tetszik a 

gőgösöknek; ha pedig neked, kereszténynek tetszik, kövesd. Ha követed, nem 

fogsz vesződni, mert Ő maga mondta: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik 

elfáradtatok, és akik terhet hordoztok, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és 

alázatos szívű.
2
  

Ez tehát a keresztény tanítás: Senki nem tesz semmi jót, csak az Ő kegyelmével. 

Amit rosszul tesz az ember, az az emberé, amit jól tesz, azt Isten jótéteményéből 

                                         
1Vö. Lk 18,10–14. 
2
Mt 11,28–29.  
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teszi. Amikor kezd jól cselekedni, ne önmagának tulajdonítsa; mivel nem 

magának tulajdonítja, adjon hálát annak, akitől kapta. Ha pedig jól cselekszik, 

ne csúfolja azt, aki nem teszi, ne állítsa magát föléje, mert a kegyelem nem nála 

ér célba, hanem eljut a másikhoz is. 

 

Az igazak vesződsége az Atya ostora, 

a bűnösök számára verem lesz a boldogságuk 

16. Hogy enyhületet adj neki a rossz napokban, miközben megássák a vermet a 

bűnösnek. – Tehát ha keresztény vagy, légy szelíd a rossz napokban. Rosszak 

ugyanis a napok, melyekben úgy látszik, hogy virulnak a bűnösök és vesződnek 

az igazak; de az igazak vesződsége az Atya ostora, a bűnösök számára verem 

lesz a boldogságuk.  

Mivel Isten enyhületet ad nektek a rossz napokban, miközben megássák a 

vermet a bűnösnek, ne gondoljátok, hogy most angyalok állnak valahol kétágú 

szerszámmal, és ássák azt a nagy vermet, mely képes befogadni az összes 

gonoszt. És mivel látjátok, hogy sokan vannak a gonoszok, testileg gondolva 

mondhatjátok magatokban: „Valóban a gonoszok ekkora sokaságát, a bűnösök 

ekkora tömegét miféle verem képes befogadni? Mikor lehet ilyet megásni azt, 

amely mindenkit befogadhat, mikor ürítik ki? – Ezért kíméletes Isten.” 

Nem így van: a bűnösök verme maga a bűnösök boldogsága, mert úgy esnek 

bele abba, mint egy verembe. Figyeljetek, testvérek, mert nagy dolog, hogy a 

boldogságot veremnek mondja: miközben megássák a vermet a bűnösnek. Isten 

ugyanis a maga rejtett igazságosságával kíméli azt, akiről tudja, hogy bűnös és 

gonosz; és maga ez a tény, hogy Isten kíméli, a büntetlenségben fennhéjázóvá 

teszi. Magasban lévőnek gondolja magát, és lezuhan; abba zuhan bele, amiben a 

magasban képzeli magát. Ő azt gondolja, hogy a magasban jár, és Isten ezt 

nevezi veremnek. A verem a mélységbe tart, nem az égbe, a gőgös bűnösök 

pedig mintegy az égbe mennek, és elmerülnek a földben. Ezzel szemben az 

alázatosak szinte a földbe préselik magukat és fölmennek az égbe.  

Szelídülj tehát, akárki hívő vagy: ha Isten törvényéből nevelődsz, hogy a szíved 

az ég boltozatán legyen; mert Isten a negyedik napon alkotta a világítókat, 

amely napot a szombat negyedik napjának nevezik, innen kapta ez a zsoltár a 

címét.  

Ahogyan látod, hogy a világítók teljes türelemmel irányítják pályájukat, és nem 

törődnek azzal, hogy az emberek mit mondanak magukban; így te se törődj 

azzal, mit tesz neked a test, mert minden ember test és vér. Nem vagy semmitérő 

annak a másiknak a testéhez hasonlítva, aki úgy tűnik, elnyom téged; mert érted 

öltött magára testet, és érted ontott vért az, aki téged is, őt is, a saját ítéletére fog 

vezetni; és ha ekkora árat fizetett érted, a gonoszért, mit tartogat neked, a 

hívőnek? Ezért szelídülj.  



 730 

Hogyan szelídülsz? – Úgy, hogy ezt mondod: „Azért virulnak a rosszak, mert 

Isten ezt akarja; kímélni akarja a rosszakat, és a bűnbánatra vezeti azokat, akiket 

kímél, de azok nem javulnak; Ő tudja, hogyan ítél majd fölöttük.” 

Nem szelíd az ember, ha ellene akar mondani Isten jóságának vagy türelmének, 

hatalmának, vagy a bíró igazságosságának. Fölegyenesedik a gőgös Istennel 

szemben, Isten alámeríti őt; és ugyanabban merül el, amiben fölegyenesedett 

Istennel szemben. Mert egy másik zsoltárban így mondja: Letaszítottad őket, 

miközben fölemelkedtek.
1
  

Nem azt mondta: letaszítottad őket, mert fölemelkedtek; nem is azt, hogy 

letaszítottad őket, miután fölemelkedtek, mintha más lenne fölemelkedésük 

ideje, és más a letaszítás ideje; hanem ugyanabban, amivel fölemelkedtek, 

történik a letaszítás. Ugyanis amilyen gőgös az ember szíve, annyira távolodik el 

Istentől; és ha eltávolodik Istentől, a mélységbe megy. 

Ezzel szemben az alázatos szív lehozza Istent az égből, hogy közvetlen közel 

legyen. Kétségtelen, Isten magasságos, minden ég fölött van, felülmúlja az 

összes angyalokat; mennyire nyújtózkodnod kell, hogy elérj ehhez a 

magasságoshoz? Nem akarom, hogy nyújtózkodva megszakadj, más tanácsot 

adok neked, nehogy ebben a nyújtózkodásban a gőgtől megpukkadj. 

Kétségtelen, magasságos az Isten, te alázd meg magad, és leszáll hozzád.  

Megfenyíti Isten azt, akit szeret 

17. [14. v.] Hallottuk, miért kíméli a rosszakat: ez maga a verem számukra. 

Neked ezt mondja Isten: „Azt, hogy hogyan ásnak számukra és miért ásnak 

számukra vermet, nem a te dolgod tudni; de a törvényemből tanuld meg, hogy 

türelmesnek kell lenned, miközben megássák a vermet a bűnösnek.” 

És mi lesz velem – mondod –, aki vesződöm, és a bűnösök között vesződöm? A 

folytatásban válaszol neked: Mert nem űzi el az Úr az Ő népét. Gyakorlatoztatja, 

nem elűzi. 

Hogyan is mondja egy másik helyen az Írás? Mert megfenyíti az Úr, akit szeret, 

és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. 
2
 Ő befogadja a megostorozottat, te 

meg azt mondod, hogy elűzi? Nézzük az embereket, akik ezt megteszik a 

fiaikkal: néha a reményüket vesztett fiaikat hagyják, hogy úgy éljenek, ahogy 

akarnak; azoknak, akiknek van reményük, ostorozzák. Azokat, akiket teljesen 

reménytelennek és neveletlennek látnak, elengedik, hogy tegyék, amit akarnak, 

Akit azonban elenged, hogy tegye, amit akar, nem akarja örökségéhez bocsátani; 

azt a fiát pedig, akinek tartogatja az örökséget, ostorozza.  

                                         
1Zsolt 72,18. 
2
Zsid 12,6. 
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Amikor pedig Isten ostorozza a fiút, az siessen az ostorozó atya keze alá, mert 

aki ostoroz, az örökségre nevel; nem űzi ki az örökségből fiát, aki fenyít, hanem 

azért ostorozza, hogy az örökséget megkaphassa. Ne legyen olyan esztelen és 

gyerekes, hogy ezt mondja: „Apám jobban szereti a testvéremet, akinek 

megenged mindent, amit csak akar, én meg, ha atyám parancsa ellenére 

mozdulok, ostort kapok”. Te örvendezz az ostorok alatt, mivel neked tartogatják 

az örökséget, mert nem űzi el az Úr az Ő népét. Egy ideig fenyít, nem ítél el 

örökre; akiket pedig egy ideig megkímél, azokat örökre el fogja ítélni. Válassz 

magadnak: ideig tartó vesződséget akarsz, vagy örök büntetést? Ideig tartó 

boldogságot, vagy örök életet? 

Mivel fenyeget Isten? – Örök büntetéssel.  

Mit ígér Isten? – Örök nyugalmat. Amivel ostorozza a jókat, az elmúlik; amiben 

kíméli a rosszakat, szintén elmúlik. Mert nem űzi el az Úr az Ő népét, és 

örökségét nem fogja elhagyni. 

 

Igazítsd akaratodat Isten akaratához 

18. [15. v.] Mindaddig, amíg az igazságosság ítéletté nem fordul, és akik 

birtokolják [az igazságosságot], azok mind egyenes szívűek. – Vigyázz most és 

birtokold az igazságosságot, mert az ítélet még nem lehet a tiéd. Először legyen 

a tiéd az igazságosság, azután az igazságosságod átváltozik majd ítéletté. Az 

apostolok itt birtokolták az igazságosságot, és elviselték a gonoszokat. De mit 

mondtak nekik? – Tizenkét trónon fogtok ülni, és ítélni fogtok Izrael tizenkét 

törzse fölött.
1
 Tehát igazságosságuk ítéletté fog változni.  

Most ugyanis mindaz, aki itt igaz lesz, azért lesz azzá, hogy elszenvedje és 

eltűrje a rossz dolgokat; elszenvedje a szenvedés idejét, és eljön az ítélet napja. 

De miért beszélek Isten szolgáiról? Maga az Úr, aki minden élőnek és holtnak 

bírája, először azt akarta, hogy felette ítéljenek, és így ítéljen.  

Mindaddig, amíg az igazságosság ítéletté nem fordul, és akik birtokolják [az 

igazságosságot], azok mind egyenes szívűek. Akik most birtokolják 

igazságosságot, még nem ítélnek. Előbb ugyanis birtokolni kell az 

igazságosságot, és utána ítélni. Először elszenvedi a rossz embereket, és utána 

ítél a rosszak fölött. Most legyen igazságosság, később majd ítéletté fog 

változni. És mindaddig szenvedje el a rossz embereket, ameddig Isten akarja, 

ameddig Isten Egyházának el kell őket viselnie, hogy rosszaságuk által 

nevelődjék. Mindazonáltal Isten nem űzi el az Ő népét, mindaddig, amíg az 

igazságosság ítéletté nem fordul, és akik birtokolják [az igazságosságot], azok 

mind egyenes szívűek. 

                                         
1Mt 19,28. 



 732 

Kik az egyenes szívűek? – Azok, akik azt akarják, amit Isten akar. Ő kíméli a 

bűnösöket, te meg azt akarod, hogy máris pusztítsa el őket. Görbe szívű vagy és 

rossz akaratú, amikor mást akarsz te és mást akar Isten. Isten kímélni akarja a 

rosszakat, te nem akarsz kímélni; Isten türelmes a bűnösök iránt, te nem akarod 

eltűrni a bűnösöket. De amint mondani kezdte, mást akarsz te, mást akar Isten; 

fordítsd meg a szívedet és irányítsd Isten felé, mert az Úr is együtt szenvedett a 

gyöngékkel.  

Testében, azaz Egyházában látta a gyöngéket, akik először megpróbálták 

követni a saját akaratukat, de amikor meglátták, hogy Isten akarata más, 

önmagukat és a szívüket arra irányították, hogy elfogadják és kövessék Isten 

akaratát. Ne akard Isten akaratát a magadéhoz görbíteni, hanem a te akaratodat 

egyenesítsd Isten akaratához. Isten akarata olyan, mint egy mérőpálca; képzeld 

el, hogy elgörbítetted a mérőpálcát: mihez tudsz hozzáegyenesedni? A 

mérőpálca ép marad, mert változtathatatlan. Ameddig a mérőpálca ép, van 

mihez igazodj, és mihez illeszd a rosszaságodat, van, mihez javítsd azt, ami 

benned görbe. De mit akarnak az emberek? – Kevés nekik, hogy göcsörtös a 

saját akaratuk, Isten akaratát is a saját szívük szerint akarják hajlítgatni, hogy 

Isten azt tegye, amit ők akarnak, holott nekik kellene megtenniük azt, amit Isten 

akar.  
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Krisztus minden szent számára 

az engedelmesség mintaképe 

19. Hogyan tett magáévá az Úr a két akaratból egy akaratot emberségében, amit 

hordozott? Mintaképszerűen megmutatta testében, azaz Egyházában, hogy 

lesznek, akik a saját akaratukat akarják megtenni, de később követik Isten 

akaratát, mert megmutatta, hogy lesznek olyan gyöngék, akik Őhozzá tartoznak, 

és előre megmutatta őket önmagában.  

Egész teste is ezért verítékezett vérrel,
1
 mert testében, azaz Egyházában 

megmutatta a mártírok vérét. Egész testében vérzett: ilyenek az Ő Egyházának 

mártírjai; egész testéből ömlött a vér. Tehát önmagában, vagyis a testében előre 

megmutatva egyes gyöngéket, a gyöngék nevében, mert együttérzett velük, 

mondja: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely. Megmutatta az 

emberi akaratot, de ha megmaradt volna ennél az akaratnál, úgy tűnne, hogy 

rossz a szíve. De ha együttérzett veled, téged is megszabadított Önmagában; 

utánozd a folytatásban: De ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te, Atyám.
2
 

Ha kezd beléd lopakodni az emberi akarat: „Ó, ha Isten megölné ezt az 

ellenségemet, hogy ne üldözzön engem! Ó, ha lehetséges lenne, hogy ne 

szenvedjek tőle annyit!” – ha kitartasz ebben, és ez tetszik neked, és látod, hogy 

Isten nem ezt akarja, rossz a szíved. Nem birtokolod az igazságosságot, amely 

ítéletté fordul, akik pedig birtokolják, azok mind egyenes szívűek. 

És kik az egyenes szívűek? – Akik olyanok, mint Jób, aki ezt mondja: Az Úr 

adta, az Úr elvette, amint az Úrnak tetszett, úgy történt, legyen áldott az Úr 

neve.
3
 Íme, az egyenes szív.  

És ismét: Sebekkel borítottan mit mondott a feleségnek, akit az ördög nem azért 

hagyott életben és nem ölt meg, hogy férjének vigasztalása, hanem az ő [ördög] 

segítőtársa legyen? Ugyanis emlékezett rá, hogy azon Éva által fogta meg 

Ádámot,
4
 és úgy gondolta, hogy szüksége van erre az Évára.  

Évaként lép oda Jóbhoz a felesége, de a szemétdombon győztes Ádám jobb volt, 

mint a paradicsomban legyőzött Ádám; mert mit válaszolt ennek az asszonynak? 

Lásd a fölkészült szívet, lásd az egyenes szívet. Nem szenvedett súlyos 

üldözéseket? Az összes keresztények is szenvednek, és ha nem emberek 

kegyetlenkednek velük, kegyetlenkedik az ördög; és ha a császárok 

keresztények lettek, vajon az ördög keresztény lett-e? 

                                         
1Vö. Lk 22,44. 
2Mt 26,39. 
3
Jób 1,21. 

4
Vö. Ter 3,6. 
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Figyelje tehát, Szentségtek, mi az egyenes szív. Az asszony odalép Jóbhoz, és 

mondja: Mondj valamit Isten ellen és halj meg! Felsorolta Jóbnak összes baját, 

meg a sajátjait is, és mondta: Mondj valamit Isten ellen és halj meg! Jób pedig 

már ismerve Évát, és mert vissza akart térni oda, ahonnan kiesett, szívét, mint 

valami világítót az égboltozatra, Istenbe rögzítve, és szívével Isten könyvében 

lakva megszólalt: Mint ostoba asszonyok egyike, szóltál! Ha a jókat elfogadtuk 

Isten kezéből, a rosszakat miért ne fogadnánk el?
1
 Mivel Istenben van rögzítve, 

ezért egyenes a szív; mivel ugyanis Isten egyenes, amikor benne rögzíted a 

szívet, az egyenes szív mintája lesz számodra, hogy egyenes legyen a szíved. 

Tehát Őbenne rögzítsd a szívedet, és a szív egyenes lesz. 

De beléd lopakodott az emberi akarat: valami a test gyöngeségéből szoptatta 

elmédet; de ne ess kétségbe. Az Úr téged mintázott a gyöngeségében, nem 

önmagát; a harmadnapon föltámadni készülő Úr ugyanis nem félt a 

szenvedéstől. Még ha pusztán emberként szenvedett volna is, és nem Istenként 

jött volna szenvedni, és nem tudta volna, hogy harmadnapon föl fog támadni, 

akkor sem rettent volna vissza a haláltól, mint ahogyan nem riad vissza Pál 

apostol, aki annyit tudott, hogy a világ végén föl fog támadni. 

Ezt mondja ugyanis: Mind a kettő vonz: Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal 

egyesüljek, mert ez mindennél jobb volna. De hogy értetek életben maradjak, 

arra nagyobb szükség van.
2
 Terhére volt ugyanis a testben maradni, két vágytól 

égett, és azt mondja, hogy sokkal jobb volna elköltözni és Krisztussal lenni. 

Ezért amikor közeledett a szenvedés, hogyan ujjongott! Hogyan dicsekedett: A 

jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Készen 

vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, 

az igazságos bíró. 
3
 

Ez a megkoronázandó örül, és szomorkodik az, aki meg fogja őt koronázni? Az 

Apostol így örül, a mi Urunk Krisztus pedig mondja: Atyám, ha lehetséges, 

múljék el tőlem ez a kehely? De a szomorúságot úgy öltötte magára, mint a 

testet. 

Ne gondoljátok, hogy mivel ezt mondjuk, az Úr nem szomorkodott. Ha ugyanis 

azt mondanánk, hogy nem szomorkodott, miközben az evangélium mondja: 

Szomorú az én lelkem mindhalálig;
4
 akkor ha az evangélium azt mondja: Jézus 

aludt,
5
 nem aludt Jézus; és amikor az evangélium azt mondja, hogy Jézus evett,

6
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3
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evett,
1
 nem evett Jézus; befészkelődött a rontó féreg, és semmit nem hagyott 

épen, hogy ezután elmondható, hogy sem a teste nem volt igazi, sem igazi húsa 

nem volt. Tehát mindaz, amit megírtak róla, testvérek, megtörtént, igaz.  

Tehát szomorkodott? – Bizony szomorkodott, de önként vállalta a 

szomorúságot: ahogyan önként vette magára az igazi testet, úgy vette magára 

önként az igazi szomorúságot. 

Így tehát önként mutatta meg önmagában, hogy ha netalán beléd lopakodna az 

emberi gyöngeség, és kezdene mást akarni, mint amit Isten akar, vedd észre 

szíved mérőpálcától független rosszaságát, illeszd a mérőpálcához, és Istenhez 

igazodjék a szíved, mely az emberben kezdett elgörbülni 

Így tehát az Úr téged mintázva mondta: Szomorú az én lelkem mindhalálig, és 

mondta: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely. De azonnal tedd 

meg, amit Ő azért tett, hogy téged tanítson: De ne az legyen, amit én akarok, 

hanem amit te, Atyám. 
2
 

Ha ugyanis ezt megteszed, igazságosságod lesz; ha igazságosságod lesz, 

egyenes lesz a szíved; ha egyenes a szíved, akkor az igazságosság, amely most 

eltűr, ítéletté fog változni, és később, amikor a te Urad ítélni fog, nem csak 

megrémülni nem fogsz rossz dolgoktól, hanem dicsőséges leszel a koronától. 

Akkor majd látni fogod, hogyan haladt előre Isten türelme az ő büntetésükre és a 

te koronádra; ezt most nem látod. Hidd, amit még nem látsz, nehogy 

szégyenkezned kelljen, amikor látni fogsz. Mindaddig, amíg az igazságosság 

ítéletté nem fordul, és akik birtokolják [az igazságot], azok mind egyenes 

szívűek.  

 

A félrevezető és sértegető hangját ne halld meg 

20. [16. v.] Ki fog fölkelni értem a rosszakarók ellen, vagy ki fog mellém állni a 

gonosztevők ellen? – Sokan sokféle rosszra késztetnek, a kígyó nem hagyja abba 

a sziszegést, hogy tedd a gonoszságot; bármerre fordulsz, ha te talán előbbre 

jutottál, keresed, kivel élhetnél erkölcsösen, és alig találsz valakit; sok rossz 

ember vesz körül, mert kevés a búzaszem, sok a pelyva. Ennek a szérűnek 

megvannak a búzaszemei, de még vesződnek. Ha majd megtörténik 

szétválasztás a pelyvától, nagy lesz a garmada [a búzaszem-halom]; a szem 

kevésnek tűnik, de csak a pelyvához mérve, önmagában sok. 

Tehát amikor mindenfelől zajonganak a rosszak, és mondják: „Miért élsz így? 

Egyedül te vagy keresztény? Miért nem teszed, amit mások tesznek? Miért nem 

jársz színházba, mint a többiek? Miért nem használod a többiek gyógyszereit és 

kötéseit? Miért nem a matematikusoktól és az állatok belső részeiből jövendölő 
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madárjósoktól kérsz tanácsot, mint a többiek?”– És te megjelölöd magadat, és 

mondod: „Azért, mert keresztény vagyok”, hogy elűzd magadtól őket.  

De az ellenfél szorongat és sürget, és ami még rosszabb, a keresztények 

példájával fojtogatja a keresztényeket. A keresztény lélek izzad, fölhevül, 

háborog, de győz; vajon önmagától? Lássad, mit kell mondania, mert ezt 

válaszolja: „Mit használ nekem, ha most gyógyítom magam, és nyerek néhány 

napot? Kimegyek ebből a világból, és az én Uram elé megyek, és tűzbe küld 

engem; mivel néhány napot az eljövendő életnél fontosabb tartottam, a 

Gehennára küld.”  

Miféle Gehennára? – Isten örök ítéletének Gehennájára.  

Igazán? Ha csak azt nem gondolod, hogy Isten törődik azzal, hogyan élnek az 

emberek. 

És ezt talán nem a piacon mondja neked a barátod, hanem otthon a feleséged, 

vagy esetleg a férj mondja jó és szent hívő feleségének, rászedőjeként. Ha az 

asszony mondja a férjnek, Évája; ha a férj mondja a feleségnek, ördöge; vagy az 

asszony Éva számodra, vagy te vagy a kígyó az ő számára. 

Máskor az apa akarja megváltoztatni a fia gondolkodását; rossznak, gonosznak 

találja őt, ezért fölindul, háborog, próbálja meggyőzni. Az már majdnem föladja, 

majdnem egyetért, de ott van Isten.  

Halljad tehát a zsoltárt: Ki fog fölkelni értem a rosszakarók ellen? Oly sokan 

vannak, bárhova nézek, velük találkozom. Ki tud szembeszállni a gonoszság 

fejedelmével, az ördöggel és angyalaival és az általa félrevezetett emberekkel?  

 

21. [17. v.] Ha az Úr nem segített volna nekem, bizony már az alvilágban 

lakozna a lelkem. – Majdnem beleestem abba a verembe, mely a bűnösöknek 

készül, azaz bizony már az alvilágban lakozna a lelkem. Mivel már megingott, 

már majdnem beleegyezését adta, az Úrra tekintett. 

Képzeld például, hogy csúfolják, hogy tegyen valami gonoszságot. Néha 

ugyanis összegyűlnek a rosszak, és csúfolják a jókat, főként ha többen vannak és 

egyedül találják őt, mint amikor sok pelyva van egy búzaszem körül (amikor a 

szelelés már megtörtént, nem lesznek együtt); szinte fogságba ejtik, csúfolják, 

körülveszik, maguk alá akarják gyűrni, mint igaz embert provokálják, és az 

igazságossággal csúfolják: „Nagy apostol vagy, az égbe szálltál, mint Illés!” Ezt 

teszik az emberek, úgy, hogy néha az emberi nyelvre figyelve szégyenkezik 

amiatt, hogy jó a rosszak között. 

Tehát álljon ellen a rosszaknak, de ne a saját erejével, nehogy gőgössé váljék, 

miközben a gőgösök fölé akar kerekedni, és a gőgösök számát szaporítsa. 

Hanem mit mondjon? Ezt mondja: Ki fog fölkelni értem a rosszakarók ellen, 
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vagy ki fog mellém állni a gonosztevők ellen? Ha az Úr nem segített volna, 

bizony már az alvilágban lakozna a lelkem. 

 

Minél nagyobbak a veszélyek, annál édesebb a szabadító kegyelem 

22. [18–19. v.] Ha mondtam: „Megingott a lábam”, a te irgalmasságod, Uram, 

megtámasztott engem. – Nézd csak, mennyire szereti Isten a vallomást. Ha 

meginog a lábad, és nem ezt mondod: Megingott a lábam, hanem azt mondod, 

hogy állsz, már el is estél. De ha már megmozdultál, ha már inogni kezdtél, 

valld meg a mozgást, hogy ne kelljen siratnod az elesést, hogy megtámasszon 

téged, és ne az alvilágban legyen a lelked. Vallomást akar az Isten, alázatosságot 

akar.  

Félsz, mint ember, ő megsegít téged, mint Isten; de mondanod kell: „Megingott 

a lábam”. Miért mondod: „Állok!”, amikor már mozogsz? Ha mondtam: 

„Megingott a lábam”, a te irgalmasságod, Uram, megtámasztott engem. 

Péter mennyire nem a saját erejében bízott! Látták az Urat, hogy a tengeren jár, 

minden gőgös fejét tiporta ebben a világban. A gőgösök fejét tipró útját jelezte 

hullámokon járása. Az Egyház is tipor, mert Péter az Egyház is. De Péter nem 

mert magától a vízen járni, hanem mit mond: Uram, ha te vagy, parancsold, 

hogy hozzád menjek a vízen. Ő a maga hatalmában, Péter az ő parancsára. 

Parancsold – mondja –, hogy hozzád menjek. Ő válaszolta: Jöjj! Az Egyház is a 

gőgösök fején jár; de mivel Egyház, és emberi gyöngesége van, hogy 

beteljesedjék: Ha mondtam: „Megingott a lábam”, Péter elbizonytalanodott a 

tengeren, és felkiáltott: Uram, elveszek! Ami tehát itt így szól: Ha mondtam: 

„Megingott a lábam”, annak ott ez felel meg: Uram, elveszek! És ami itt így 

szól: a te irgalmasságod, Uram, megtámasztott engem, annak ott ez felel meg: 

Jézus kinyújtotta a kezét, mondván: Te kicsiny hitű, miért kételkedtél?
1
 

Csodálatos, hogyan teszi Isten próbára az embereket: a veszedelmeink teszik 

édesebbé számunkra a szabadítót. Mert nézzétek csak, mi következik? Mert ezt 

mondta: Amikor mondtam: „Megingott a lábam”, a te irgalmasságod, Uram, 

megtámasztott engem. Édessé lett számára az Úr, mert kiragadta a 

veszedelemből, és feltárva az Úr édességét, fölkiált, mondván: Uram, a 

szívemben lévő fájdalmaim sokasága szerint a te vigasztalásaid 

megörvendeztették a lelkemet. Sok a fájdalom, de sok a vigasztalás; keserűek a 

sebek, de édesek a gyógyszerek.  

 

Az Atya ostorokkal neveli és edzi a fiait 

23. [20. v.] Vajon társul-e hozzád a gonoszság széke, aki fájdalmat formálsz a 

parancsolatban? – Ezt mondta: egy gonosz sem ül veled együtt, és a te széked 
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nem a gonoszság széke. És megmondja, hogy ezt honnan tudja: aki fájdalmat 

formálsz a parancsolatban. Ugyanis ebből értette meg, hogy nem tartozik 

hozzád a gonoszság széke, mert bennünket sem kíméltél. 

Ezt olvasod Péter apostol levelében, és ezt bizonyította az Írásból: Itt van az 

ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten házanépén; azaz itt az ideje, hogy most 

kerüljenek ítélet alá azok, akik az Úr házához tartoznak. Ha ostorozzák a fiakat, 

mit kell remélniük a leggonoszabb rabszolgáknak? Ezért hozzátette: Ha rajtunk 

kezdődik, mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumának?
1
 

Ezután hozzáfűzi ezt a bizonyítékot: Ha az igaz is alig menekül meg, hol lesz 

maradása az istentelennek és a bűnösnek?
2
  

Hogyan lehetnének veled a gonoszok, amikor a híveidet sem kíméled, hogy 

gyakorlatoztasd és neveld őket? De mivel azért nem kímél, hogy ne verjen, ezért 

mondta: aki fájdalmat formálsz a parancsolatban. A formálsz ugyanis azt 

jelenti, hogy alakokat, formákat alkotsz [itt Ágoston játszik a fingis, 'formál' – 

figulus, 'fazekas' – fictile, 'cserépedény' – fictum, 'hazug' szavakkal], mint 

ahogyan másutt mondta: aki megformálta a szemet, nem látna?
3
 

Aki így formál, az olyan, mint a fazekas, amikor törékeny, gyönge, földi 

embereket alkot. Halljad az Apostolt: ez a kincsünk törékeny cserépedényekben 

van.
4
 „De talán valaki más alkotta ezeket a cserépedényeket?” Ember, ki vagy te, 

hogy vitába szállsz az Istennel? Vajon megkérdezi-e az agyag a megmunkálóját: 

Miért csináltál ilyennek? Vagy nincs-e hatalma a fazekasnak, hogy ugyanabból 

az anyagból az egyik edényt díszesre, a másikat közönségesre formálja?
5
 

Nézd magát az Úr Krisztust: fazekasnak mutatkozik. Mivel ugyanis sárból 

alkotta az embert,
6
 sárral kente meg azt, akinek az anyaméhben nem alkotott 

szemet.
7
 Tehát amit így mondott: Vajon társul-e hozzád a gonoszság széke, aki 

fájdalmat formálsz a parancsolatban?, azt mi így mondjuk: Vajon társul-e 

hozzád a gonoszság széke, aki megformálod a fájdalmat a parancsolatban? 

Megformálod – mondja – a fájdalmat a parancsolatban, azaz a fájdalmat teszed a 

parancsolattá, hogy maga a fájdalom legyen számunkra parancsolat. 

Hogyan parancsolat számunkra a fájdalom? Úgy, hogy megostoroz az, aki érted 

meghalt, és nem ígér neked boldogságot ebben az életben, és nem téveszthet 

meg, és itt nem adja meg, amit keresel.  
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Mit fog adni? Hol fogja adni? Mennyit fog adni, aki itt nem ad, aki itt nevel, aki 

fájdalmat formál a parancsolatban? – Itt a vesződséged van, és nyugalmat 

ígérnek neked. Azt látod, hogy itt vesződséged van, de figyeld, hogy milyen 

nyugalmat ígér Ő neked. El tudod-e gondolni? – folytatja, mert ha el tudnád 

gondolni, láthatnád, hogy semmi megfelelés nincs a vesződség és az ígért 

nyugalom között.  

Halljad azt, aki ezt részben látta, aki mondta: most részlegesen tudok;
1
 – mit 

mond ezzel az Apostol? A mostani pillanatnyi könnyű szenvedés hihetetlen 

módon és a hihetetlen módú örök dicsőség mértékét szerzi meg nekünk.  

Mit jelent az, hogy örök dicsőség mértékét szerzi meg nekünk? Kiknek szerzi 

meg? Azoknak, akik nem a láthatóra, hanem a nem láthatókra figyelnek; mert a 

láthatók mulandók, amik nem láthatók, örökkévalók.
2
 Ne légy rest a rövid ideig 

tartó vesződségben, és fogyhatatlanul fogsz örülni. Isten örök életet készül 

neked adni; gondold meg, mennyi vesződséggel kell megvenned azt.  

 

Kevés háborgatásunk örök dicsőséget szerez 

24. Figyeljetek, testvérek!  

Isten mondja neked: „Amim van, eladó, vedd meg!” – Mije eladó? – „Eladó 

nyugalmam van, vedd meg vesződségért!” 

Figyeljetek, hogy Krisztus nevében erős keresztények legyünk; már csak egy 

kevés van hátra a zsoltárból, ne fáradjunk el, mert hogyan lehet erős a 

cselekvésben az, aki elfárad a hallgatásban? Legyen velünk az Úr, hogy ki 

tudjuk fejteni nektek, ami még hátra van. 

Figyeljetek: Isten valamilyen módon áruba bocsátotta a mennyek országát. 

Kérdezed tőle: mennyit ér? Ára a vesződség; mintha azt mondaná, arany az ára, 

és ez nem volna elég, mert kérdeznéd, hogy mennyi arany, mert arany a solidus, 

a fél uncia, a libra és a többi mértkegység is. Azért mondta meg az árat, hogy ne 

kelljen vesződnöd a megtalálásával.  

Ennek a dolognak az ára a vesződség; de mennyi vesződség? Most már te 

keresd, hogy mennyit kell érte vesződni. Még nem mondják meg neked, hogy 

mennyi lesz ez a vesződség, és mennyit várnak tőled, Isten ezt mondja neked: 

Én azt mutatom meg neked, milyen lesz az a nyugalom, ítéld meg magad, 

mennyi vesződséget kell fizetned érte.  

Mondja meg tehát Isten, hogy mekkora lesz az a nyugalom: Boldogok, akik a te 

házadban laknak, Uram, örökkön örökké dicsérni fognak téged.
3
 Ez az örökké 
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tartó nyugalom: vég nélküli lesz ez a nyugalom, vég nélküli lesz ez az öröm, vég 

nélküli lesz ez az örvendezés, vég nélküli lesz a romlatlanság; örök életed lesz: 

nyugalmad, melynek nincs vége.  

Mennyi vesződségre méltó az a nyugalom, amelynek nincs vége? Ha igazi 

megfelelést akarsz, és igazán ítélsz, az örök nyugalmat örök vesződséggel kell 

megfizetni. Ez igaz, de ne félj, Isten irgalmas. Ha ugyanis örökké vesződnél, 

soha nem érkeznél el az örök nyugalomra. Örökké vesződve mikor érkeznél el 

ahhoz, amit örök vesződséggel lehetne megvenni, mert örökké tartó nyugalom? 

Megfelelő ár: az örök nyugalomért kétségtelenül méltó örök vesződséggel 

fizetni. De ha mindig vesződnél, soha nem érkeznél el a nyugalomra. Tehát 

hogy valamikor elérkezz oda, amit megveszel, nem szabad örökké vesződni, 

nem azért, mert nem érné meg, hanem hogy megkapd, amit megveszel. 

Méltányos ugyan örök vesződséggel fizetni, de időleges vesződséggel kell leróni 

az árat. Kétségtelen ennyinek kellene lennie, azaz örök vesződség az örök 

nyugalomért. Tízszer százezer vesződségben eltöltött év mit ér? A tízszer 

százezer évnek vége van, amit majd én adok neked, mondja Isten, annak nem 

lesz vége. Milyen Isten irgalmassága? Nem mondja: tízszer százezer évig 

vesződj; nem mondja: legalább ezer évig vesződj; nem mondja: ötszáz évig 

vesződj; hanem vesződj, amíg élsz, néhány évig, azután következik a nyugalom, 

és annak nem lesz vége.  

És halljad még a következőket: Uram, szívem aggodalmainak sokaságában a te 

vigasztalásaid megörvendeztették a lelkemet. – Néhány évig vesződsz, és a 

vesződségek közepette nem hiányzik a vigasztalás, nem hiányoznak a 

mindennapi örömök. De ne a világban örülj; Krisztusban örülj, az ő igéjében 

örülj, az ő Törvényében örülj. Ezekhez az örömökhöz tartozik, amiről 

beszélünk, és amiről hallotok. Mily nagyok ezek a vigasztalások a sok 

vesződségben? Igaz tehát, amit az Apostol mondott: A mostani pillanatnyi 

könnyű szenvedés hihetetlen módon és a hihetetlen módú örök dicsőség mértékét 

szerzi meg nekünk. 
1
 

Nézzétek, milyen árat adunk: szinte egy hüvelynyi szentjánoskenyeret adunk az 

örökké tartó kincsekért, a vesződség szentjánoskenyerét a hihetetlen 

nyugalomért, ahogyan mondja: hihetetlen módon és a hihetetlen módú örök 

dicsőség mértékét szerzi meg nekünk. 

Egy ideig örülsz valaminek – ne bízz benne; egy ideig szomorkodsz valami 

miatt – ne ess kétségbe; ne rontson meg a szerencse, és ne törjön meg a 

nehézség; nehogy esetleg azt mondd a lelkedben: lehetetlen, hogy Isten közel 

engedje magához a gonoszokat, Ő, aki még az igazakat is jobbítja, hogy 

üdvözítse, és azért fenyíti, hogy nevelje őket. Ha az igaz is alig menekül meg, 

                                         
12Kor 4,17. 
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hol lesz maradása az istentelennek és a bűnösnek?
1
 Vajon társul-e hozzád a 

gonoszság széke? Azaz vajon társul-e hozzád a gonoszok széke; hozzád, aki 

fájdalmat formálsz a parancsolatban, aki igaz fiaidat is úgy akarod 

gyakorlatoztatni és nevelni, úgy akarsz nekik parancsolatokat adni, hogy ne 

legyenek félelem nélkül, nehogy valami mást szeressenek és megfeledkezzenek 

arról, hogy te vagy számukra az igazi jó? Isten jó, ha nem vegyítene keserűséget 

a világi boldogságokba, megfeledkeznénk róla.  

 

A jelen élet háborgatásaiban szükségünk van a hitre és a reményre 

25. De amikor a nehézségek szorongatásai hullámokat keltenek a lélekben, a hit, 

mely aludt, fölébred. Ugyanis nyugalom volt, amikor Krisztus aludt a tengeren, 

és miközben Ő aludt, vihar támadt és veszélybe kerültek. Tehát a keresztény 

szívben nyugalom lesz és béke, de csak addig, amíg a hitünk ébren van; ha 

pedig a hitünk alszik, veszélyben vagyunk.  

Ezt jelentette Krisztus alvása, hogy egyesek megfeledkeznek a hitükről és 

veszélyben forognak. De ahogyan az a hajó hánykolódott, és a hánykolódók 

ébresztették Krisztust, és mondták: Uram, elveszünk!, Ő fölébredt, parancsolt a 

viharnak, parancsolt a hullámoknak, a veszély elmúlt és nyugalom lett;
2
 így, 

amikor téged háborgatnak rossz vágyak, rossz késztetések, hullámok ezek, 

melyek majd elcsitulnak.  

Már kétségbeesel, és azt gondolod, hogy nem tartozol az Úrhoz; ébredjen föl a 

hited, ébreszd föl Krisztust a szívedben: ha fölébred a hit, már tudod, hogy hol 

vagy. És ha a bűnös vágy hullámai kísértenek, arra tekints, amit az Úr ígért, és 

az ígéretek édessége a világ édességeinek megvetőjévé tesznek majd téged. És 

ha hatalmas rossz emberek fenyegetése ér, és ki akarnak mozdítani az 

igazságosságból, arra figyelj, amivel Isten fenyeget: Távozzatok az örök tűzre, 

mely az ördögnek és angyalainak készült,
3
 és nem fogod elveszíteni az 

igazságosságot. Az örök tűztől félve megveted a mulandó fájdalmakat, és azért, 

amit Isten ígért, megveted a mulandó boldogságot. Nyugalmat ígért, szenvedd el 

a zaklatást; örök tűzzel fenyeget, vesd meg a mulandó fájdalmakat, és amikor 

Krisztus fölébred, elcsöndesedik a szíved és bejutsz a kikötőbe. Mert nem 

készített volna kikötőt az, aki megépítette a hajót? 

Vajon társul-e hozzád a gonoszság széke, aki fájdalmat formálsz a 

parancsolatban? A rossz emberekkel gyakorlatoztat minket, és az üldözéseikkel 

nevel bennünket. A rosszak rosszasága ostorozza a jót, és a rabszolga fenyíti a 

                                         
1
Péld 11,31; 1Pét 4,18 

2Vö. Mt 8,23–26. 
524

Mt 25,41. 
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fiút: így formálódik a fájdalom a parancsolatban. Amit Isten megengedett nekik, 

azt teszik a rossz emberek, akiket egy ideig megkímél.  

 

26. [21. v.] Mert mi következik? – Leselkednek az igaz lelkére.  

Miért leselkednek rá? – Mert igazi vétket nem találnak, amivel vádolhatnák.  

Hogyan leselkedtek az Úrra? – Úgy, hogy hamis vádakat hordtak össze, mert 

igaziakat nem találhattak.
1
  

És az ártatlan vért elítélik. Hogy mindez miért történik, azt a következőkben 

mondja el: 

 

27. [22. v.] És menedékem lett nekem az Úr. Nem keresnéd ezt a menedéket, ha 

nem forognál veszélyben, de azért kerültél veszedelembe, hogy keressed, mert Ő 

formálja a fájdalmat a parancsolatban. 

A rossz emberek rosszaságából készít számodra háborgatást; háborgatottan 

kezdtem menedéket keresni, amit a világi boldogság idején nem kerestem. Ki 

az, aki boldogan és a jelenben remélve könnyen emlékezik Istenre? Húzódjon 

vissza a világ reménye és lépjen helyébe az Istenbe vetett remény, hogy 

elmondhasd: És menedékem lett nekem az Úr; azért bánkódjam, hogy az Úr 

legyen a menedékem. És az én Istenem reményem segítőjévé 

Most ugyanis, ameddig itt vagyunk, az Úr remény, a reményben vagyunk még, 

nem a valóságban. De nehogy megfogyatkozzunk a reményben, velünk van az 

Ígéret-tévő, aki fölemel minket és mérsékeli a rosszakat, amelyeket szenvedünk. 

Mert nem hiába mondatott: Hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy 

megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, 

hogy kibírjátok,
2
 Úgy helyez a háborgatás kemencéjébe, hogy az edény kiégjen, 

és ne összetörjön. 

És menedékem lett nekem az Úr, és az én Istenem reményem segítőjévé. – Tehát 

miért látod úgy, mintha igazságtalan volna amiatt, hogy megkíméli a rosszakat? 

Lássad már, hogyan javul a zsoltár, és te is javulj a zsoltárral együtt; ezért van a 

hangod a zsoltárban.  

Mi ez a hang? – A bűnösök meddig még, Uram, a bűnösök meddig fognak 

dicsekedni.
3
 A zsoltáré volt a te hangod, most tehát legyen a tiéd a zsoltár 

hangja.  

Mi a zsoltár hangja? Ez: És menedékem lett nekem az Úr, és az én Istenem 

reményem segítőjévé. 

                                         
1Vö. Mt 26,59. 
21Kor 10,13. 
3
Zsolt 93,3. 
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Isten a rossz emberekből jókat nyújt a jóknak 

28. [23. v.] És megfizet nekik az Úr tetteik szerint, és rosszaságuk szerint 

szétszórja őket a mi Urunk, Istenünk. – Nem jelentéktelen, amit mond: 

rosszaságuk szerint. Ezekből ad nekem, és a rosszaságukat mondja, nem 

jótéteményeiket. Kétségtelen, hogy a rosszakkal gyakorlatoztat, ostoroz minket. 

Miért ostoroz? – Bizony a mennyek országáért megostoroz mindenkit, akit fiává 

fogad, és ki az a fiú, akit atyja nem fenyít?
1
  

Amikor Isten ezt teszi, az örökkévaló örökségre nevel bennünket; és ezt gyakran 

rossz emberek által nyújtja nekünk, akik által edzi és tökéletesíti a szeretetünket, 

melyről azt akarja, hogy az ellenségekig terjedjen. Nem tökéletes ugyanis a 

keresztény ember szeretete, ha nem teljesíti Krisztus parancsát: szeressétek 

ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket és imádkozzatok 

üldözőitekért!
2
 Ezzel győzzük le az ördögöt, ezért kapjuk a győzelmi koronát.  

Nézzétek, mennyi mindent nyújt nekünk Isten a rossz emberekből, és nem azért 

fizet meg nekik, amit belőlük nekünk nyújt, hanem rosszaságuk szerint. 

Nézzétek, mi mindent adott nekünk az áruló Júdás mérhetetlen gaztettéből. 

Júdás ugyanis a szenvedésre adta át Isten Fiát, és Isten Fia szenvedése által az 

összes nemzetek meg lettek váltva az üdvösségre; de Júdás nem a nemzetek 

üdvösségéért kapott jutalmat, hanem a saját rosszaságáért kapta fizetségül a 

kellő büntetést. 

Mert ha Krisztus átadását és nem az áruló lelkületét nézzük, Júdás ugyanazt 

tette, amit az Atyaisten is tett, akiről írva van: tulajdon Fiát nem kímélte, hanem 

mindnyájunkért odaadta Őt.
3
 Júdás azt tette Krisztussal, amit maga az Úr 

Krisztus is tett, akiről írva van: odaadta magát értünk jóillatú áldozati 

adományként az Istennek; és ismét: ahogyan Krisztus is szerette az Egyházat, és 

odaadta magát érte.
4
 

És mégis hálát adunk az Atyaistennek, aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem 

mindnyájunkért odaadta Őt; hálát adunk a Fiúnak, aki odaadta magát értünk, és 

ebben teljesítette az Atya akaratát; és kárhoztatjuk Júdást, kinek tettéből Isten ily 

nagy jótéteményt adott nekünk, és helyesen mondjuk: Megfizetett neki az Úr 

gonoszsága szerint, és rosszasága szerint szétszórta őt. 

Ő ugyanis nem értünk adta oda Krisztust, hanem az ezüstért, melyért eladta Őt; 

jóllehet Krisztus átadása a mi befogadásunk, és Krisztus eladása a mi 

visszavásárlásunk. 

                                         
1
Zsid 12,6–7. 

2
Mt 5,44. 

3
Róm 8,32. 

4Ef 5,2; 5,25. 
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Ugyanígy azok is, akik a mártírokat üldözték, üldözve őket a földön, az égbe 

küldték őket; és a jelen életben tudatosan kárt okoztak nekik, tudattalanul 

azonban az eljövendő élet nyereségéhez jutatták őket. Akik megmaradtak az 

igazak igazságtalan gyűlöletében, azoknak megfizet az Úr gonoszságaik szerint, 

és rosszaságuk szerint szétszórta őket. Amint ugyanis az igazak jósága a 

rosszaknak kárára, úgy a gonoszok rosszasága a jóknak javára van. 

Mert az Úr is mondja: Én azért jöttem, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik 

látnak megvakuljanak;
1
 és az Apostol: egyeseknek az élet illata vagyunk az 

életre, másoknak a halál illata a halálra.
2
 A gonoszok rosszasága pedig az 

igazak balkezes fegyverei, amint ugyanez az Apostol mondja: Az igazság 

támadó és védő fegyverzetében [jobb- és balkezes fegyvereivel], azaz akár 

dicsőség, akár megszégyenülés, jut osztályrészül;
3
 és azzal folytatja, hogy 

jobbkezes fegyvereknek nevezi Isten dicsőségét, a jó hírnevet, annak ismeretét, 

hogy igazul élnek, hogy nem ölték meg őket, hogy örvendeznek, hogy sokakat 

gazdagítanak, hogy mindenük megvan; a balkezes fegyverek pedig, hogy 

csalóknak gondolják őket, hogy ismeretlenek, hogy halálra szántak, hogy 

megkínzottak, hogy szomorúak, hogy szűkölködők, és látszólag semmijük sincs.  

És csoda-e, ha Krisztus katonái jobb- és balkezes fegyverekkel legyőzik az 

ördögöt? Miként pedig béke a jó akaratú embereknek,
4
 akkor is, ha egyeseknek 

a halál illata a halálra; úgy pusztulás a rossz akaratú embereknek, akkor is, ha 

jobbkezes fegyverek az igazaknak az üdvösségre. Így tehát nem aszerint fizet 

meg nekik, amivel hasznunkra vannak, hanem a gonoszságuk szerint, melyet 

szeretve gyűlölik a lelküket; és nem a jótétemény szerint tiszteli meg őket, 

amelyet belőlük nyújt nekünk Ő, aki a rosszakat is jóra használja, hanem a 

rosszaságuk szerint szétszórja őket a mi Urunk, Istenünk. 

 

A hitet és a reményt követi a mindenkire kiárasztott szeretet 

29. Tehát tűrje csak az igaz az igaztalant; tolerálja az igaztalan ideiglenes 

büntetlenségét az igaz ideiglenes vesződsége, de az igaz a hitből él.
5
 Ugyanis 

ebben az életben az embernek nincs más igazsága, csak az, hogy a hitből él, 

mely a szeretet által tevékeny.
6
 Ha pedig a hitből él, higgye el, hogy őrá 

nyugalom vár a jelen vesződség után, azokat pedig örök gyötrelem várja a jelen 

vigasságai után. 

                                         
1
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2
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És ha a hit a szeretet által tevékeny, szeresse az ellenségeket is; amennyiben 

rajta áll, próbáljon a javukra lenni; így érheti el, hogy ne akadályozzák, jóllehet 

ezt akarják. És amikor netalán hatalmat kapnak arra, hogy mintegy ártsanak és 

uralkodjanak, Isten törvényétől oktatottan és megnevelten odafönn legyen a 

szíve, ahol senki nem árthat neki, hogy enyhületet nyerjen a rossz napokban, 

miközben megássák a vermet a bűnösnek. 

Ha ugyanis az Úr törvényében van az ő akarata és az Ő törvényében elmélkedik 

nappal és éjszaka,
1
 ő, akinek gondolkodása az égben van;

2
 az égboltról világít a 

földre, ahonnan ez a zsoltár a szombat negyedik napja címet kapta,
3
 amikor 

megteremtette a világítót,
4
 hogy mindent zúgolódás nélkül tegyen, az élet igéjét 

hordozva a gonosz és romlott nemzedékben.
5
 Miként ugyanis a csillagokat az 

égen nem oltja ki az éjszaka, úgy a hívők Isten Írásának égboltozatához 

ragaszkodó elméjét nem győzi le a gonoszság. És az a tény, hogy földi dolgaink 

néha a rossz emberek hatalma alá adatnak, nem csupán nevelésünkhöz tartozik, 

hogy az Úr legyen a mi menedékünk, és Isten legyen reményünk segítője, hanem 

a bűnös vermét is mélyíti, melyről egy másik zsoltár mondja: Rárohan és 

meglapul, és a nyomorultak elesnek, karjainak erejétől.
6
 

 

Isten Igéjét a szívbe kell írni és az erkölcsökkel kell kifejezni 

30. Lehet, hogy nehezetekre esett a beszéd hosszúsága, ámbár érdeklődésetek 

elevenségében ez nem látszik. De még ha nehezetekre esne is, bocsássátok meg, 

először azért, mert parancsra tettem, mert a mi Urunk Istenünk azon testvérek 

által parancsolta, akikben lakása van. Isten ugyanis csak a székéből parancsol. 

Másodszor mivel annyira kíváncsiak voltatok ránk, és megvalljuk, mi is 

kíváncsiak voltunk rátok.  

Vigasztaljon tehát a mi Istenünk ezért a fáradságért, és verítékünk segítse elő 

üdvösségteket, és ne a vád tanúja legyen. Ezt azért mondom, testvérek, hogy 

hasznot merítsetek abból, amit hallottatok, és kérődzésre vigyétek magatokkal, 

ne engedjétek, hogy elfelejtsétek, nem csak azáltal, hogy fölidézitek és 

beszélgettek róla, hanem azzal is, hogy szerinte éltek. Az Isten parancsaihoz 

igazodó erkölcsös élet ugyanis olyan, mint az íróvessző (stílus), melyet hallani 

lehet, ahogyan a szívben ír. Ha viaszba írnak, az könnyen törölhető; 

erkölcseitekkel írjátok a hallottakat a szívetekben, és soha nem törlődik ki 

onnan. 
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A KILENCVENNEGYEDIK ZSOLTÁR (95.) 

Elmondta 393/94-ben Hippóban 

40 éves, 2/3 éves pap 

 

 

1Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, 

ujjongjunk Istennek, a mi szabadítónknak. 

2Járuljunk az ő arca elé vallomásban, 

és zsoltárokban ujjongjunk neki. 

 

3Mert nagy Isten az Úr, 

és nagy király Ő minden istenek fölött. 

Mert nem űzi el Isten az ő népét. 

4Mert az Ő kezében vannak a földnek határai, 

és a hegyek magasságai az övé. 

5Mert övé a tenger és Ő alkotta azt, 

és a szárazföldet az Ő kezei formálták. 

 

6Jöjjetek, imádjuk és boruljunk le előtte, 

és sírjunk az Úr előtt, ki minket alkotott, 

7mert Ő a mi Urunk Istenünk, 

és mi az Ő legelőjének népe és kezének juhai vagyunk. 

 

8Ma, ha meghalljátok az Ő hangját: 

meg ne keményítsétek szíveteket, 

9mint abban a keserűségben  

a kísértés napja szerint a pusztában, 

ahol megkísértettek engem atyáitok: 

próbára tettek, bár látták a műveimet. 

 

10Negyven éven át közel voltam ehhez a nemzedékhez, 

és megmondtam: ezek mindig tévelygő szívűek. 

11És nem ismerték meg az én utaimat; 

ezért megesküdtem haragomban: 

„Nem fognak bemenni az én nyugalmamba.” 
 

 

 

 

  



 747 

1. [1. v.] Én azt szerettem volna, testvérek, hogy inkább Atyánkat [a püspö-

künket] hallgassuk, de így is jól van, hogy az Atyának engedelmeskedjünk. 

Mivel tehát ő parancsolta nekünk, aki imádkozik értünk, a jelen zsoltárról el-

mondom Szeretetreméltóságtoknak azt, amit mindannyiunk Ura Istene ajándék-

ba ad. 

A zsoltár címe: Dávid dicsérő éneke. 

A dicsérő ének vidámságot jelez, mert ének, és áhítatot, mert dicséret. Nemde 

azt kell az embernek leginkább dicsérnie, ami annyira tetszik neki, hogy 

lehetetlen elfordulnia tőle. A dicséret biztonsága tehát Isten dicséretében van. A 

dicsérő akkor van biztonságban, amikor nem kell attól félnie, hogy a dicsért 

miatt szégyenben marad. Tehát dicsérünk is, énekelünk is, azaz derűsen és 

örömmel dicsérünk. És hogy mit fogunk dicsérni, azt a zsoltár versei mondják el 

nekünk. 

 

Az élet és az erkölcs közelít Istenhez és távolodik el tőle 

2. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak. – Az örvendezés nagy vendégségébe hív, 

nem a világba, hanem az Úrhoz. Ha ugyanis ebben a világban nem létezne rossz 

örvendezés, amit meg kell különböztetni a jó örvendezéstől, elég volna annyit 

mondania: Jöjjetek, örvendezzünk; de röviden különbséget tesz. 

Mit jelent jól örvendezni? – Azt, hogy az Úrnak örvendezni. Tehát a rossz 

örvendezés a világnak örvendezés, a jó örvendezés az Úrnak örvendezés. 

Jámboran kell örvendezned az Úrnak, ha a világot biztonsággal le akarod 

győzni. 

Mit jelent az, hogy jöjjetek? – Miért hívja azokat, akikkel együtt akar 

örvendezni az Úrnak, ha nem azért, hogy a távolból közeledjenek, közeledve ide 

jöjjenek, és ide jőve örvendezzenek? 

De miért vannak távol? Vajon térben lehet-e az ember távol attól, aki mindenütt 

jelen van? Távol akarsz lenni tőle? Hová mégy, hogy távol légy? 

Mert egy bűnös is, aki az üdvösség reményével és bánkódva a bűnök miatt, Isten 

haragjától félve és engesztelni akarván Istent, így beszél egy másik zsoltárban: 

Hová menjek a lelked elől, és hová fussak a te arcod elől? Ha fölszállnék az 

égbe, te ott vagy. 

Tehát milyen lehetőség marad? Mert ha fölszállna az égbe, ott találná Istent: 

hova menjen, hogy messze fusson Istentől? Nézd csak, mit mond: Ha leszállnék 

az alvilágba, jelen vagy.
1
 

                                         
1
Zsolt 138,7–8. 
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Ha tehát az égbe szállva ott találja Istent, leszállva az alvilágba nem menekül 

Isten elől, hova menjen, hogy meneküljön ettől a haragvótól, ha nem őhozzá, a 

megengesztelthez? 

És mégis, bár senki el nem menekülhet az elől, aki mindenütt jelen van, ha 

egyesek nem volnának távol Istentől nem mondaná: Ez a nép ajkával tisztel 

engem, a szíve azonban távol van tőlem.
1
 

Tehát nem térben van távol az ember Istentől, hanem a hasonlóság hiányával. 

Mit jelent a hasonlóság hiánya? – A rossz életet, a rossz erkölcsöket jelenti. Ha 

ugyanis a jó erkölcsökkel közeledünk Istenhez, a rossz erkölcsökkel távolodunk 

tőle. 

Egy és ugyanaz az ember ugyanazon a helyen állva, ha szereti Istent, Istenhez 

járul, ha a gonoszságot szereti, eltávolodik Istentől; a lába meg nem mozdul, és 

mégis közeledhet és távolodhat. Ezen az úton ugyanis a lábaink az érzéseink. 

Kinek milyen érzülete van, amilyen mértékben valaki szeret, úgy közeledik 

Istenhez vagy távolodik Tőle. 

Ugye, amikor egymástól különböző dolgokat látunk, gyakran mondjuk: „ez 

távol áll tőle?” Amikor két embert, két lovat, két ruhát hasonlítunk össze, és 

valaki azt mondja: „Ez a ruha hasonlít, olyan, mint a másik”; vagy: „Ez az 

ember olyan, mint az”, ha valaki tagadja, mit mond? – „Nem, távol áll tőle!” Mit 

jelent az, hogy távol áll tőle? – Azt, hogy különbözik tőle. Közvetlen mellette 

áll, és mégis távol áll tőle. 

Ellenben két egyformán bűnös életű és erkölcsű ember, ha az egyik keleten, a 

másik nyugaton van, közel áll egymáshoz. Ugyanígy két igaz ember, ha az egyik 

keleten, a másik nyugaton él, közel állnak egymáshoz, mert Istenben vannak. 

Ezzel szemben egy igaz meg egy gonosz, még ha összeláncolják is őket, nagyon 

távol vannak egymástól. Tehát ha a hasonlóság hiányával eltávolodunk Istentől, 

a hasonlósággal közeledünk Hozzá. 

Miféle hasonlósággal? – Azzal, amelyre teremtve lettünk, amelyet a bűnnel 

elrontottunk magunkban, amelyet a bűnök bocsánatával visszakapunk, amely 

belül, az elmében megújul, és mintegy újra ráverik a képet a pénz-érmére, azaz 

lelkünkbe Istenünk képmását, hogy visszatérhessünk az Ő kincstárába. 

Mert miért a pénzből akarta megmutatni a mi Urunk Jézus Krisztus a kísér-

tőinek, hogy mit kíván Isten? Amikor ugyanis okot keresvén a vádolására a 

császári adóról tanácsot akartak kérni az igazság Mesterétől, és kísértették, hogy 

szabad-e adót fizetni a császárnak, mit mondott nekik? Azt, hogy mit kísértetek 

engem képmutatók? Kérte, hogy vigyenek oda neki egy adópénzt, és odavitték. 

Kinek a képe ez? – kérdezte. Azok azt mondták neki: A császáré. 

                                         
1
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Erre Ő: Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az 

Istené!
1
 Mintha azt mondta volna: Ha a császár követeli az adópénzen a maga 

képét, Isten nem keresi a maga képét az emberben? 

Ehhez hasonlóan a mi Urunk Jézus Krisztus hívó szóval parancsolja nekünk, 

hogy ellenségeinket is szeressük, és Istenből adja a példát: Miként a ti Atyátok, 

aki a mennyekben van, aki fölkelti napját jókra és rosszakra, és esőt hullat 

igazakra és gonoszokra. Legyetek tehát tökéletesek, mint a ti Atyátok tökéletes.
2
 

Amikor tehát ezt mondja: Legyetek tökéletesek, mint Ő, arra hív, hogy legyünk 

hozzá hasonlók. Ha tehát a hasonlóságra hív, akkor a különbözőség állapotában 

lévén eltávolodtunk Istentől, távoliak lettünk a különbözőség miatt, és közeliek 

leszünk a hasonlóság miatt, hogy megtörténjék bennünk, ami írva van: 

Járuljatok Istenhez és megvilágosultok.
3
 

Tehát ez a zsoltár a távol lévőknek és bűnösen élőknek mondja: Jöjjetek, 

örvendezzünk az Úrnak. – Hova mentek? Hova távolodtok? Hova vonultok 

félre? Hova menekültök, amikor a világnak örvendeztek? 

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak. – Hova mentek örvendezni, ahol elenyésztek? 

Jöjjetek, örvendezzünk abban, aki megteremtett minket. 

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak. 

 

3. Ujjongjunk Istennek, a mi szabadítónknak. 

Mit jelent ujjongani? – Szavakkal kifejezhetetlen örömet érezni, és mégis 

megszólaltatni azt, ami belül megfogant, de szavakkal kifejezhetetlen, ezt jelenti 

ujjongani. 

Mert gondoljon csak Szeretetreméltóságtok azokra, akik dalokban ujjonganak, 

és szinte küszködnek valami világi örömmel; és látjátok, hogy a dal szavaival 

kifejezett öröm túláradásában, melynek elmondására a nyelv már nem elegendő, 

hogyan ujjonganak, hogy a hang kifejezze a lélek érzését, amikor szavakkal 

képtelenek elmondani azt, ami a szívben van. 

Ha tehát azok a földi örömtől ujjonganak, nem kell-e nekünk ujjonganunk a 

mennyei örömtől, amit valóban nem tudunk szavakkal kifejezni? 

A dicsérő és sóhajtozó vallomása 

4. [2. v.] Járuljunk az ő arca elé vallomásban. – A vallomást az Írásokban két 

értelemben használják: vallomást tesz a dicsérő és vallomást tesz a sóhajtozó. 

A dicsérő vallomása annak a tiszteletére vonatkozik, akit dicsérnek; a sóhajtozó 

vallomása annak a bűnbánatára vonatkozik, aki vallomást tesz. 

                                         
1
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Vallomást tesznek ugyanis az emberek, amikor dicsérik Istent; és vallomást 

tesznek, amikor vádolják magukat; ennél méltóbbat nem tesz a nyelv. 

Úgy gondolom, ezek azok a fogadalmak, melyekről egy másik zsoltárban mond-

ja: Megteszem neked fogadalmaimat, melyeket megkülönböztettek ajkaim.
1
 

Nincs ennél a megkülönböztetésnél magasabb rendű, és nincs nála szükségesebb 

a megértéshez is, és a cselekvéshez is. 

Tehát hogyan különbözteted meg a fogadalmakat, melyeket megteszel Istennek? 

– Úgy, hogy Őt dicséred, magadat vádolod; mert az övé az irgalmasság, hogy 

megbocsássa a bűneinket. Mert ha az érdemek szerint akarna eljárni, nem találna 

mást, csak olyanokat, akiket el kell ítélnie. 

Jöjjetek tehát, mondta, hogy távolodjunk már el a bűneinktől, és ne számadásra 

vigyen az elmúlt dolgokért, hanem adósleveleink elégetése után mintha új lapot 

nyitottak volna. 

Valljuk meg tehát dicsérettel, mennyi az Ő dicsérete, mennyi az irgalmassága. 

Mert ha vallomást mindig csak bűnbánó tett volna, az evangéliumban nem 

idéznék magától az Úrtól: Vallomást teszek neked, Atyám, ég és föld Ura, mert 

elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek.
2
 

Vajon bűnbánó volt Krisztus, mert vallomást tett? Ő semmit nem bánhatott meg, 

mert semmit nem tett vétkesen, hanem vallomást tett az Atya dicséretében. 

Mivel tehát itt a zsoltárban is ujjongásról van szó, az Isten dicséretében történő 

vallomástételt kell értenünk: ezért is dicsérő ének ez, hogy ne a bűnbánók, 

hanem a dicsérők vallomását értsük rajta. 

És mit jelent az, hogy a folytatásban valamilyen vallomásra figyelmeztet, 

amikor ezt mondja: Járuljunk az ő arca elé vallomásban. Mit jelent az, hogy 

járuljunk az ő arca elé vallomásban? – Azt jelenti, hogy el fog jönni, tehát 

járuljunk az ő arca elé vallomásban, megelőzve Őt. Még mielőtt eljön, vallo-

mást téve ítéljük el azt, amit tettünk, hogy Ő ne elítélni, hanem megkoronázni 

valót találjon. 

Vajon nem tartozik-e az is Isten dicséretéhez, hogy megvallod a bűneidet? – Sőt, 

leginkább ez tartozik Isten dicséretéhez. 

Miért tartozik leginkább Isten dicséretéhez? – Azért, mert annál inkább dicsérik 

az orvost, minél reménytelenebb volt a beteg állapota. 

Valld meg tehát a bűneidet, minél reménytelenebb voltál a gonoszságaid miatt. 

Mert annál nagyobb dicséret illeti a megbocsátót, minél súlyosabb dolgok 

hangzanak el a bűnöket megvalló ajkáról. 

                                         
1
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Ne gondoljuk tehát, hogy eltávolodunk a dicsérő énektől, ha ezt a vallomást 

bűneink megvallásaként értjük; ez is a dicsérő énekhez tartozik, mert amikor 

beismerjük a bűneinket, Isten dicsőségét hirdetjük. Járuljunk az ő arca elé 

vallomásban. 

 

Sok oka van annak, hogy dicsérnünk kell Istent 

5. [3–5. v.] És zsoltárokban ujjongjunk neki. – Mondtuk már, mit jelent ujjon-

gani; most megismétli, hogy megerősítse a megtételét, mert maga az ismétlés 

buzdítás. Mert még nem feledkeztünk meg arról, amire már figyelmeztetni 

akartunk, amiket föntebb mondtunk arról, hogy ujjongjunk; de gyakran meg-

történik, hogy a lélek érzületében megismétlődik a szó, ami már ismert, nem 

azért, hogy kivilágosodjon, hanem hogy az ismétlés megerősítse: a szóló érzü-

letének megértéséért történik az ismétlés. Ezért mondja az Úr: Bizony, bizony 

mondom nektek;
1
 elég lett volna egy bizony, a megkettőzés azért van, mert maga 

az ismétlés megerősítés. Tehát zsoltárokban ujjongjunk neki. 

És miket mondjunk zsoltárokban? Miket mondjunk, vagy inkább mit érezzünk 

ujjongásban? Mik azok, amik ennek az éneknek a dicséretéhez tartoznak? 

Halljátok csak: 

Mert nagy Isten az Úr, és nagy király Ő minden istenek fölött. – Tehát ezért 

ujjongjunk neki. Mert nem űzi el az Úr az ő népét: ujjongjunk neki. 

Mert az Ő kezében vannak a földnek határai és a hegyek magasságai az övé – 

mindezekért ujjongjunk neki. 

Mert övé a tenger és Ő alkotta azt, 

és a szárazföldet az Ő kezei formálták – ujjongjunk neki. 

 

Ha kellően elemeznénk, hogy mindez mit jelent, nem volna elég az idő; de ha 

teljesen mellőznénk, adósok maradnánk. Tehát az időnek megfelelően röviden, 

amennyire képesek vagyunk rá, halljátok, mert néhány elvetett mag is bőséges 

termést hoz, ha termékeny földbe hullik. 

                                         
1
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Az Úr a menny Istene, a pogányok istenei démonok 

6. Hogy miért ujjongjunk és miért dicsérjünk, azt először megokolja: Mert nagy 

Isten az Úr, és nagy király Ő minden istenek fölött. 

Vannak tehát istenek, akik fölött nagy a mi Istenünk, akinek ujjongunk, akinek 

örvendezünk, akinek dicsérő énekeket mondunk; vannak, de nem számunkra. 

Az Apostol ugyanis azt mondja: Igaz, beszélnek istenekről az égen és földön, 

mivel sok istenük és uruk van, nekünk mégis egy az Istenünk: az Atya, akitől 

minden származik, és akiért mi is vagyunk, egy az Urunk, Jézus Krisztus, aki 

által minden van, és mi magunk is általa vagyunk.
1
 

Ha tehát nem számunkra vannak, akkor kiknek? Halljad egy másik zsoltárból: 

mert a nemzetek istenei démonok, az Úr pedig az egeket alkotta.
2
 

Nagyszerűbben és rövidebben nem is állíthatta volna eléd a Szentlélek a próféta 

által Uradat és Istenedet. Kevés volt ugyanis az, hogy Isten félelmetes az összes 

démonok fölött; miért nagyság az összes démonok fölött lenni? – Azért, mert a 

nemzetek istenei démonok, és hol van a te Istened? 

Az Úr pedig az egeket alkotta. – A te Urad alkotta azt a helyet, ahol nem 

lakhatnak démonok, az égből ugyanis letaszították őket. Az egek a démonok 

fölött vannak, a te Urad az egek fölött van, mert a te Urad alkotta az egeket is. 

Tehát mennyivel magasabb a démonoknál, a pogányok isteneinél az, aki ma-

gasabb az egeknél, ahonnan lezuhantak az angyalok, hogy démonok legyenek? 

A nemzetek valamennyien a démonok alatt voltak: templomokat építettek a 

démonoknak, oltárokat állítottak a démonoknak, papokat szenteltek a démonok-

nak, áldozatokat ajánlottak föl a démonoknak, a démonoktól elragadtatva 

jósokká lettek. 

A nemzetek azokat nyújtották a démonoknak, amelyekkel csak az egy, nagy 

Istennek tartozunk: 

a nemzetek templomokat építettek a démonoknak – temploma Istennek van; 

a nemzetek papokat szenteltek a démonoknak – papjai Istennek vannak; 

a nemzetek áldozatokat ajánlottak föl a démonoknak – az áldozat Istené, 

azok a démonok ugyanis, akik Istennek akartak látszani, csak azért követelték 

ezeket maguknak, hogy megtévesszenek, mert ők tudják, hogy ezek az igaz 

Istenhez tartoznak. 

Ugyanis azzal tartozunk az igaz Istennek, amit a hamis isten követel magának. 

Tehát ismerjük föl Isten igaz templomát, Isten temploma ugyanis szent, mondja, 

és ti vagytok az.
1
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Ha tehát mi vagyunk Isten temploma, akkor Isten oltára a lelkünk. 

És mi Isten áldozata? – Talán az, amit épp most teszünk, oltárra helyezzük az 

áldozatot, amikor dicsérjük Istent; a zsoltár ugyanis ezt tanítja: A dicséret áldo-

zata dicsőít engem, és ez az út, amelyen megmutatom neki Isten üdvösségét.
2
 Ha 

pedig a papot keresed, ő az egek fölött van: közbenjár érted, Ő, aki a földön 

meghalt érted.
3
 

Tehát nagy Isten az Úr, és nagy király Ő minden istenek fölött. – Itt az isteneken 

embereket érts, mert nem a démonok fölött király az Úr. Erről is tanúskodnak az 

Írások: Megállt Isten a zsinagógában, az istenek között, hogy szétválasszon.
4
 

Isteneknek mondta őket, részesedés és nem természet alapján; a kegyelem 

alapján, amellyel istenekké akarta tenni őket. 

Milyen hatalmas Isten az, aki isteneket alkot? És miféle istenek azok, akiket az 

ember alkot? Amilyen nagy Ő isteneket alkotva, annyira semmik azok, akiket az 

emberek alkottak. Az igaz Isten istenekké teszi a benne hívőket, akiknek 

hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek.
5
 

És Ő azért igaz Isten, mert nem teremtett Isten; mi pedig teremtettek vagyunk, 

nem igazi istenek, de többek azoknál, amiket az ember alkotott. 

A nemzetek bálványai ezüst és arany, emberi kezek alkotása. Szájuk van, és nem 

fognak beszélni, szemük van, és nem fognak látni.
6
 – Nekünk pedig a mi 

Istenünk látó szemeket alkotott. És nem annyiban alkotott bennünket isteneknek, 

amennyiben látó szemeket alkotott nekünk, mert szemet az állatoknak is 

alkotott; hanem azzal tett bennünket istenekké, hogy a belső szemeinket 

megvilágosította. Tehát dicséret neki, vallomás neki, ujjongás legyen neki: Mert 

nagy az Úr, és nagy király Ő minden istenek fölött. 

 

Isten nem űzte el az ő népét 

7. Mert nem fogja elűzni az Úr az ő népét – dicséret neki, ujjongás neki. Melyik 

népet nem fogja elűzni? – Itt nekünk nem szabad magyarázatokba bocsátkoz-

nunk, mert előírásunk van az Apostoltól; az Apostol elmagyarázta, hogy ezt 

miért mondja a zsoltár.
7
 

Volt ugyanis a zsidó nép, 

egy nép, melyben próféták voltak, 
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egy nép, melyben pátriárkák voltak, 

egy nép, amely test szerint Ábrahám magvából származott; 

egy nép, amelyben jelen voltak mindazok a misztériumok, amelyek 

Üdvözítőnket ígérték; 

egy nép, amelyben fölépült a templom, 

melyben fölkenés volt, előképül pap volt, 

hogy amikor mindezek az árnyékok elmúlnak, 

eljöjjön maga a világosság; 

ez a nép tehát Istené volt, 

belőle született próféták küldettek hozzá, 

átadták neki és rábízták Isten beszédeit. 

Mi történt tehát? Ez az egész elítéltetett? Nem! 

Ezt a népet az Apostol olajfának nevezte, mert ez a fa a pátriárkákkal kezdődött; 

de voltak rajta száraz ágak, mert gőgösen nagyon magasra nyúltak; tehát a 

terméketlenség miatt levágták őket, és alázatossága miatt ráoltották a vad 

olajágat. Mindazonáltal, hogy ez a ráoltott, vad ág ne gőgösködjék, mit mond az 

Apostol, szeretteim? – Ha letört is némely ág, és te vad olajág létedre beoltattál, 

és részese lettél az olajfa gyökerének és nedvének, ne kérkedj az ágak rovására. 

Ha mégis kérkednél, tudd meg: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér 

téged. 

Mondhatnád ugyan: Letörtek az ágak, hogy én oltassam a helyükbe. Ez igaz. A 

hitetlenség miatt törtek le, te meg a hit által állsz. Ne légy hát fennhéjázó, hanem 

félj! Ha Isten nem kegyelmezett a természetes ágaknak, neked sem kegyelmez. 

Értsd meg tehát Isten jóságát és szigorát: szigorát a vétkesekkel szemben, 

irántad meg Isten jóságát, feltéve, hogy megmaradsz a jóban, különben téged is 

lenyesnek. És ők is beoltatnak, ha nem maradnak meg hitetlenségükben, mert 

Istennek van hatalma, hogy újra beoltsa őket. Ha ugyanis téged levágtak a 

természetes, vad olajfáról, és a természet rendje fölé emelve beoltottak a nemes 

olajfába, mennyivel inkább beoltják majd azokat saját olajfájukba, akik a 

természet szerint is oda valók.
1
 

Miként te, elhagyva a hitetlenséget, kiérdemelted, hogy vad olajág létedre 

beoltsanak a nemes olajfába, úgy ők, ha megtérnek, természetüknek megfele-

lően oltatnak a saját olajfájukba – ezt mondja róluk az Apostol. 

Ez tehát a fa, jóllehet ágai közül néhány letört, de nem mind. Mert ha minden ág 

letört volna, akkor honnan Péter? Akkor honnan János? Honnan Tamás? 

Honnan Máté? Honnan András? Honnan a többi apostol? Honnan maga Pál 
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apostol, aki ezt elmondta és tanúskodott, mint a jó olajfa gyümölcse? Nemde 

onnan valók valamennyien. 

Honnan az az 500 testvér, akiknek megjelent az Úr a föltámadása után?
1
 Honnan 

az a sok ezer, akik – amikor a Szentlélektől betelt apostolok minden nemzet 

nyelvén beszéltek – Péter szavára oly buzgón megtértek Isten dicséretére és 

önmaguk vádolására, hogy akik előbb dühöngve az Úr vérét ontották, most már 

inni tanulják a hitet? 

Emberek ezrei úgy megtértek, hogy eladták a javaikat, és az árát letették az 

apostolok lábai elé.
2
 Amit egy gazdag nem tett meg, amikor az Úr szavát 

hallotta, hanem szomorúan elment,
3
 azt hamarosan sok ezren megtették azok 

közül, akiknek keze megfeszítette Krisztust. Minél nagyobb volt a seb a 

szívükben, annál inkább keresték az orvost. 

Mivel tehát valamennyien onnan valók voltak, róluk mondja most a zsoltár: 

Mert nem fogja elűzni az Úr az ő népét. Mert amikor erről beszélt, erre a 

zsoltárra hivatkozott az Apostol és mondta: Kérdem tehát: vajon Isten elvetette 

népét? Szó sincs róla. Hiszen én is Izrael fiai közül való vagyok, Ábrahám 

véréből, Benjamin törzséből. Isten nem vetette el a népét, amelyet előre kivá-

lasztott.
4
 Ha ugyanis Isten elvetette volna az Ő népét, akkor nem volna honnan 

legyen az Apostol maga; és ahonnan való ő, onnan valók a többiek is. 

Bennük van az Úr népe, nem mindenkiben, hanem amint írva van: a maradékok 

fognak üdvözülni.
5
 Nem mindenkiben van az Úr népe, hanem a szérű meg-

tisztítása után a gabona a csűrbe megy, a pelyva ott marad.
6
 

Amit az elvetett zsidókból látsz, az a pelyva. Azért látod ezt a pelyvát, mert a 

gabona már kijött belőle, már a csűrben van. Lássuk mindkettőt, és különböz-

tessük meg őket egymástól. 

 

Izrael népe és a pogányokból jött nép Krisztusban egyetértőek 

8. [4. v.] Hogyan folytatja a zsoltár? 

Mert az Ő kezében vannak a földnek határai. – Ismerjük fel a szegletkövet: a 

szegletkő Krisztus. Szeglet csak akkor lehetséges, ha két falat összekapcsol 

magában; különböző irányokból jönnek a szeglethez, de a szegletben nem 

ellenkeznek egymással. 

                                         
1
Vö. 1Kor 15,6. 

2
Vö. ApCsel 4,4 34–35. 

3
Vö. Mt 19,21–22. 

4
Róm 11,2. 

5
Iz 10,22; Róm 9,27. 

6
Vö. Mt 3,12. 
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Az egyik oldalról jött a körülmetéltség, a másik oldalról a körülmetéletlenség; és 

Krisztusban a két nép egyetértő lett, mert ő lett az a kő, melyről írva van: A kő, 

amelyet megvetettek az építők, az lett a szegletnek fejévé.
1
 

Ha tehát Krisztus a szegletkő, akkor ne a távolból jövők különbségét, hanem a 

Krisztusban összeforrók közelségét lássuk. Itt történik meg, itt kell meglátnunk: 

Mert nem fogja elűzni az Úr az ő népét. 

Íme, az egyik fal, amelyben, mint már mondtuk, nem űzte el az Úr az ő népét. 

Onnan valók az apostolok, onnan az összes izraeliták, akik hittek, és eladott 

javaik árát letették az apostolok lábai elé;
2
 önként szegények lettek, de Istenben 

gazdagok. 

Fölismertük az egyik falat; ebben teljesedett be, amit mondtunk: nem fogja 

elűzni az Úr az ő népét. 

Lássuk most a másik falat is: Mert az Ő kezében vannak a földnek határai. – 

Íme, a másik fal az összes nemzetekben: Az Ő kezében vannak a földnek határai. 

Az összes nemzetek is eljöttek a szegletkőhöz, ahol megismerték a béke csókját; 

eljöttek ahhoz az egyhez, aki a kettőből egyet alkotott, nem úgy, mint az eret-

nekek, akik az egyből kettőt csináltak. 

Ugyanis ugyanez az Apostol mondja az Úr Krisztusról: Mert ő a mi békénk, aki 

a kettőt eggyé tette.
3
 Tehát ujjongjunk neki. Miért? – Azért mert nem fogja 

elűzni az Úr az ő népét. 

És ismét miért? – Mert az Ő kezében vannak a földnek határai, és a hegyek 

magasságai az övé. 

A hegyek magasságai a föld nagyjai. Egykor ezek a nagyságok, azaz a földi 

hatalmasságok az Egyház ellenségei voltak: törvényeket hoztak az Egyház ellen, 

el akarták törölni a keresztény nevet a földről. De miután beteljesedett a 

prófécia: imádni fogják őt a föld összes királyai,
4
 megtörtént, amit itt mond: a 

hegyek magasságai az övé. 

 

Isten bölcsessége engedi meg, hogy kísértések érjenek minket 

9. [5. v.] De te talán nyűgösködsz a kísértések miatt, hogy Isten ígéreteinek 

ekkora kegyelmében hogyan háborgathatnak a világ botrányai? 

                                         
1
Zsolt 117,22. 

2
Vö. ApCsel 4,34–35. 

3
Ef 2,14. 

4
Zsolt 71,11. 
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A botrányok sem tehetnek veled semmit, mert az Úr mértéket szabott nekik, 

mert övé a tenger. Tenger ugyanis ez a világ, de a tengert is Isten alkotta; a 

hullámai csak a partig háboroghatnak, ahol Isten szabott nekik határt. 

Nincs tehát kísértés, melynek ne adott volna az Úr mértéket. Jöjjenek tehát 

kísértések, jöjjenek háborgatások, nem elpusztítanak, hanem tökéletes leszel 

tőlük. 

Nézd csak, nem válnak-e javunkra a kísértések? Figyeld az Apostolt: Eddig 

emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Hűséges az Isten, erőtökön 

felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehető-

ségét is megadja, hogy kibírjátok.
1
 

Nem azt mondja: egyáltalán nem engedi, hogy kísértés érjen titeket, ha ugyanis 

elutasítod a kísértést, elutasítod az újjá alkotást. Tehát újjá alkotnak, és ha ez 

történik, akkor az alkotó művész kezei között vagy: valamit elvesz tőled, 

valamit kiigazít, valamit elsimít, valamit megtisztít. Szerszámokkal dolgozik, 

ezek a világ botrányai, te csak arra vigyázz, hogy ki ne essél a művész kezéből. 

Nem ér kísértés erőiden felül. Ami pedig ér, azt Isten engedi meg a javadra, 

hogy tökéletesedhess. Hallgasd csak az Apostolt, aki így folytatja: a kísértéssel 

együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok. 

Tehát félned kellene a tengertől? Ne félj: Mert övé a tenger és Ő alkotta azt. 

Félsz a pogányok botrányaitól? A nemzeteket is Ő alkotta, és nem engedi meg, 

hogy azon a mértéken felül dühöngjenek, ami a javadra szolgál. Nemde egy 

másik zsoltár mondja: Az összes nemzetek, melyeket alkottál, eljönnek majd és 

leborulnak előtted, Uram.
2
 

Ha az összes nemzetek, melyeket alkottál, akkor nyilvánvaló, hogy a nemzeteket 

is Ő alkotta; ezért övé a tenger és Ő alkotta azt, és a szárazföldet az Ő kezei 

formálták. 

Te légy a szárazföld, szomjazz Isten kegyelmére, hogy édes zápor hulljon rád, és 

gyümölcsöt találjon benned. Nem engedi meg, hogy pusztító hullám borítson el: 

és a szárazföldet az Ő kezei formálták. Tehát ezért is ujjongjunk neki. 

 

Isten nem veti meg kezének műveit 

10. [6. v.] Mivel mindezek így vannak, és annyi mindent felsoroltunk, ami Isten 

dicséretéhez tartozik, térjetek vissza ahhoz, amivel kezdte: Jöjjetek, imádjuk és 

boruljunk le előtte, és sírjunk az Úr előtt, ki minket alkotott. – Azért ujjongunk, 

mert ezt meg azt alkotta. Sok mindent megemlített, és most megismétli a buz-

                                         
1
1Kor 10,13. 

2
Zsolt 85,9. 
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dítást: Jöjjetek, imádjuk és boruljunk le előtte, és sírjunk az Úr előtt, ki minket 

alkotott. 

Miután már szóltam Isten dicséreteiről, ne legyetek restek, és ne álljatok távol 

életetekkel és erkölcseitekkel: Jöjjetek, imádjuk és boruljunk le előtte. De lehet-

séges, hogy aggódtok a bűneitek miatt, melyek eltávolítottak Istentől, ezért 

tegyük a következőt: sírjunk az Úr előtt, ki minket alkotott. 

Talán éget a lelkiismeret valami rossz tett miatt: könnyeiddel oltsd ki a bűn 

lángját, sírjál az Úr előtt; nyugodtan sírj Isten előtt, ki téged alkotott, mert nem 

veti meg benned kezének művét. 

Ne gondold, hogy újjá tudod alkotni magadat. Magadat tönkre tudod tenni, de 

újjá alkotni magadat nem vagy képes; Ő alkot téged újjá, aki megalkotott. 

És sírjunk az Úr előtt, ki minket alkotott – könnyezz előtte, tégy neki vallomást, 

járulj az Ő arca elé vallomással. Mert ki volnál te, aki előtte sírsz, és vallomást 

teszel neki, ha nem az akit ő alkotott? 

Nem kis bizalommal lehet alkotója iránt az alkotás, mégpedig nem is akármi-

lyen, hanem a saját képére és hasonlatosságára alkotott mű; Jöjjetek, imádjuk és 

boruljunk le, és sírjunk az Úr előtt, ki minket alkotott. 

 

Isten népe és nyája az Egyház 

11. [7. v.] Mert Ő a mi Urunk Istenünk. – Hogy azonban nyugodtan boruljunk le 

és sírjunk előtte, mik is vagyunk? – Mi az Ő legelőjének népe és kezének juhai 

vagyunk. 

Nézd csak, milyen választékosan cseréli meg a szórendet, és úgy mondja, 

mintha nem a sajátja volna, hogy azokat értsük a juhokon, akik az Ő népe. 

Nem azt mondta: legelőjének juhai és kezének népe, amit megfelelőbbnek gon-

dolhatnánk, mert a juhok tartoznak a legelőhöz, hanem azt mondja: legelőjének 

népe. 

Tehát juhok a nép, mert azt mondja, hogy legelőjének népe. – A juhok maga a 

nép. De ismét, mivel nekünk olyan juhaink vannak, melyeket vásároltunk és 

nem alkottuk őket – fentebb ugyanis ezt mondta: boruljunk le előtte, ki minket 

alkotott –, helyesen mondta, hogy kezének juhai, ugyanis senki nem alkotja 

magának a juhokat: a juhok megvehetők, ajándékozhatók, megtalálhatók, össze-

terelhetők, el is lophatók, de alkotni juhokat nem lehet. 

Mivel azonban a mi Urunk alkotott minket, ezért mi legelőjének népe és kezének 

juhai vagyunk, akiket kegyelmével arra méltatott, hogy megteremtett magának 

minket. 
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Ezeket a juhokat dicséri az Énekek énekében is, egyeseket tökéletesnek 

mondván, mint menyasszonyának, a szent Egyháznak a fogait: Fogaid, mint 

nyírás után a nyáj, melynek juhai feljönnek az úsztatóból: mind ikrekkel vemhes 

és meddő nincs közöttük.
1
 

Mit jelent az, hogy a fogaid? – Azt, amelyek által beszélsz: az Egyház fogai 

ugyanis azok, akik által beszél az Egyház. 

Milyenek a fogaid? – Mint a nyírás után a nyáj. 

Miért lenyírtak? – Mert a világi terheket letették. 

Nemde lenyírt juhok voltak azok, akikről az imént szóltam, akiket az Úr 

parancsa megnyírt: Menj, add el, amid van, add oda a szegényeknek és kincsed 

lesz a mennyben, azután jöjj kövess engem?
2
 Teljesítették a parancsot, 

megnyírtan jöttek, és mivel a hívők megkeresztelkedtek Krisztusba, mit mond? 

Feljönnek az úsztatóból, azaz feljönnek a tisztító fürdőből. És mind ikreket 

hoznak létre; miféle ikreket? – Teljesítik a két parancsot, melyeken függ az 

egész törvény és a próféták. Mi tehát az Ő legelőjének népe és kezének juhai 

vagyunk. 

 

12. [8. v.] Tehát: Ma, ha meghalljátok az Ő hangját. – Ó népem, Isten népe! 

Isten beszél a népéhez, nem csak ahhoz a népéhez, amelyet nem űz el, hanem 

egész népéhez is. 

A szegletkőben ugyanis mindkét falhoz beszél;
3
 azaz Krisztusban prófécia 

beszél a zsidók népének is, a nemzetek népének is. 

Ma, ha meghalljátok az Ő hangját, meg ne keményítsétek szíveteket. – Egykor 

ugyanis hallottátok az Ő hangját Mózes által, és megkeményítettétek a szívete-

ket. Hírnök által beszélt, amikor megkeményítettétek a szíveteket, most Ő maga 

beszél: lágyuljon meg a szívetek. 

Ő, aki hírnököket küldött maga előtt, arra méltatott, hogy maga jött el hozzánk; 

most a saját szájával beszél Ő, aki a próféták szája által szólott. Ma, ha 

meghalljátok az Ő hangját, meg ne keményítsétek szíveteket. 

 

Az atyák vétkeit ne utánozzuk 

13. [9. v.] Miért mondta azt, hogy meg ne keményítsétek szíveteket? – Azért, 

mert emlékeztek, hogy mit szoktak tenni atyáitok. 

                                         
1
Én 4,2; 6,5. 

2
Mt 19,21. 

3
Vö. Ef 2,20. 
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Meg ne keményítsétek szíveteket, mint abban a keserűségben a kísértés napja 

szerint a  pusztában. – Bizonyára emlékeztek, testvérek, hogy az a nép megkí-

sértette Istent; fenyítést kapott, mintha nagyon jó lovas ült volna a hátára, a 

törvények és parancsolatok zablájával és kantárával irányította őket. És Isten 

nem hagyta el őket féktelenségükben sem, jótéteményeket adott nekik, de a 

fenyítő vesszőt se kímélte. 

Meg ne keményítsétek szíveteket, mint abban a keserűségben a kísértés napja 

szerint a pusztában, ahol megkísértettek engem atyáitok.
1
 – Atyáitok ilyenek 

voltak, ne kövessétek őket. Atyáitok voltak, de ha nem követitek őket, nem 

lesznek atyáitok; de mivel tőlük születtetek, atyáitok voltak. 

És ha a föld széléről jövő nemzetek, akikről Jeremiás mondja: hozzád jönnek 

majd a nemzetek a föld széléről és mondják: valóban hazugságokat tiszteltek 

atyáink, bálványképeket, melyek semmire sem jók;
2
 amikor ezek a nemzetek 

elhagyták a bálványaikat, hogy Izrael Istenéhez jöjjenek, azoknak, akiket Izrael 

Istene átvezetett a Vörös-tengeren, és a tenger elborította az üldöző ellensége-

ket,
3
 akiket átvezetett a pusztán, mannával táplált, soha nem vonta meg tőlük a 

fenyítő vesszőt és irgalmasságának jótéteményeit, azoknak el kell-e hagyniuk 

Istenüket, amikor a nemzetek jönnek hozzá? 

Ahol megkísértettek engem atyáitok: próbára tettek, bár látták a műveimet. – 

Negyven éven át látták a műveimet, negyven éven át kísértettek engem; a sze-

mük láttára műveltem Mózes kezével csodákat, ők pedig egyre inkább megke-

ményítették a szívűket.
4
 

 

A negyvenes szám misztériuma 

14. [10. v.] Negyven éven át közel voltam ehhez a nemzedékhez. Mit jelent az, 

hogy közel voltam? – Azt jelenti, hogy jelekben és erőkben mutatkoztam meg 

nekik, nem egy napig, nem is kettőig, hanem negyven éven át közel voltam 

ehhez a nemzedékhez, és megmondtam: ezek mindig tévelygő szívűek. A negy-

ven év azt jelenti, hogy mindig. 

Ez a negyvenes szám ugyanis a századok összességét jelenti, mintha ez a szám 

beteljesítené a századokat. Az Úr ezért böjtölt negyven napig, és érte kísértés 

negyven napig a pusztában,
5
 és a föltámadás után negyven napig volt együtt a 

tanítványokkal.
6
 

                                         
1
Vö. Kiv 16,2–3; 17,2–7. 

2
Jer 16,19. 

3
Vö. Kiv 14,21–31. 

4
Vö. Kiv 16,13–35. 

5
Vö. Mt 4,1–11. 

6
Vö. ApCsel 1,3. 
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Az első negyven nappal a kísértést, az utolsó negyven nappal a vigasztalást 

mutatta meg, mert ha kísértést szenvedünk, kétségtelenül vigasztalást nyerünk. 

Testének ugyanis, azaz az Egyháznak ebben a világban kísértéseket kell szen-

vednie, de itt van a Vigasztaló, aki megmondta: Íme, én veletek vagyok minden 

nap a világ végezetéig.
1
 

És megmondtam: ezek mindig tévelygő szívűek. – Azért voltam velük negyven 

éven át, hogy megmutassam, ilyen az emberi nem, hogy mindig keserít engem, 

egészen a világ végéig, mert azzal a negyven évvel az egész időt akarta jelezni. 

 

Az Újszövetség népéről és a nyugalomról, amit Isten tartogat számára 

15. [11. v.] Tehát mi lesz? Nem lesznek, akik helyettük bemennek Isten nyu-

galmába? Elvetették azokat, akiknek nem kellett Isten irgalmassága, akik 

kemény szívvel ellenálltak Istennek, de vajon az ő elvetésük után Isten elpusz-

tította a népét? Nem lesz igaz, hogy Istennek van hatalma ezekből a kövekből itt 

fiakat támasztani Ábrahámnak?
2
 

Tehát megmondtam: ezek mindig tévelygő szívűek. És nem ismerték meg az én 

utaimat; ezért megesküdtem haragomban: Nem fognak bemenni az én nyugal-

mamba. – Akiknek megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én 

nyugalmamba – nagy megfélemlítés ez. 

Ujjongással kezdtünk, de nagy félelemmel fejeződik be ez a zsoltár: meges-

küdtem haragomban: Nem fognak bemenni az én nyugalmamba! – Nagy dolog, 

ha Isten beszél, mennyivel nagyobb, ha Isten esküszik! Félned kell az esküt tévő 

embertől, nehogy az eskü miatt olyat tegyen, ami akarata ellenére van; 

mennyivel inkább félni kell Istent, aki nem esküdhet elhamarkodottan! 

Az esküt megerősítésnek szánta. És kire esküszik Isten? – Önmagára, mert nincs 

nagyobb, akire esküdhetne.
3
 Önmagával erősíti meg ígéreteit, önmagával erősíti 

meg fenyegetéseit. 

Senki ne mondja a szívében: igaz, amit ígér, de hazug, amivel fenyeget. Mert 

amennyire igaz az, amit ígér, annyira biztos az, amivel fenyeget. Annyira kell 

biztosnak lenned a nyugalom, a boldogság, az örökkévalóság, a halhatatlanság 

felől, ha megteszed az Ő parancsolatait, amennyire biztosnak kell lenned a 

pusztulás, az örök tűz lángja, az ördöggel való elkárhozás felől, ha megveted a 

parancsolatait. 

                                         
1
Mt 28,20. 

2
Mt 3,9. 

3
Vö. Zsid 6,13. 
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Tehát megesküdött nekik haragjában, hogy nem fognak bemenni az Ő 

nyugalmába; és mégis egyeseknek be kell menniük az Ő nyugalmába, hiszen az 

Ő nyugalma nem senkinek készült. 

Tehát az ő elvetésük után mi fogunk bemenni; mert jóllehet az ágak közül 

néhány letört a különbözőség és hitetlenség miatt, minket a hitért és az aláza-

tosságért ráoltottak a fára.
1
 Mi tehát be fogunk menni az Ő nyugalmába. 

De miért fognak bemenni azok, akik bemennek, a választottak, akik nem álltak 

ellen keményszívűen? – Azért mert igaz: nem fogja elűzni az Úr az ő népét. 
2
 

                                         
1
Vö. Róm 11,19–20. 

2
Zsolt 94,3 
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KILENCVENÖTÖDIK ZSOLTÁR (96.) 

Elmondta Karthagóban 412. december 22-én 

58 éves, 21 éves pap, 17 éves püspök 

 

 

Amikor a házat építették a fogság után. 

1Énekeljetek az Úrnak új éneket, 

énekeljetek az Úrnak, egész föld. 

2Énekeljetek az Úrnak, és áldjátok az Ő nevét, 

jól hirdessétek napról napra az Ő szabadítását. 

3Hirdessétek a nemzetekben az Ő dicsőségét, 

minden népek között az Ő csodáit. 

 

4Mert nagy az Úr és igen dicséretes, 

félelmetes minden istenek fölött. 

5Mert a nemzetek összes istenei démonok, 

az Úr pedig az egeket alkotta. 

 

6Vallomás és szépség az Ő színe előtt, 

szentség és nagyság van az Ő szentélyében. 

7Adjátok meg az Úrnak, népek családjai, 

adjátok meg az Úrnak a dicsőséget és tiszteletet, 

8adjátok meg az Úrnak az ő nevének dicsőségét. 

Hozzatok áldozatokat és lépjetek be az ő csarnokaiba, 

9imádjátok az Urat az Ő szent csarnokában. 

Remegjen meg arcától az egész föld, 

10mondjátok a nemzetekben: „Az Úr a fáról országolt!”  

Mert megerősítette a földkerekséget, és az meg nem inog; 

meg fogja ítélni a népeket méltányosságban. 

 

11Örvendjenek az egek és ujjongjon a föld, 

zúgjon a tenger és annak teljessége; 

12Örülnek majd a mezők és minden, ami azokban van. 

Akkor majd ujjonganak az erdők minden fái 

13az Úr arca előtt, mert eljön, 

mert eljön ítélni a földet. 

Meg fogja ítélni a földkerekséget méltányosságban, 

és a népeket a maga igazságában. 
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Az élő kövekről, melyekből épül Isten háza  

1. [1. v.] Uram és testvérem, Severus még mindig elodázza, hogy örülhessünk a 

beszédnek, mellyel tartozik; mert amivel az adós tartozik, elismeri. Ugyanis az 

egyházakat, melyeken átutazott, az Úr megörvendeztette a szája által, mennyivel 

inkább meg kell örvendeztetnie azt az egyházat, melyből a többiek között 

kisarjasztotta őt az Úr. De mit tehetünk mást, minthogy teljesítjük az ő akaratát. 

Mindazonáltal azt mondtam testvérek, hogy elodázta és nem megtagadta a 

beszédet. Tehát tartsátok számon az adóst, és el ne bocsássátok, míg le nem rója 

adósságát 

Figyeljen tehát Szeretetreméltóságtok, hogy amennyiben az Úr adja, erről a 

zsoltárról mondjunk valamit, amit már tudtok ugyan, de édes felidézni az 

igazságot.  

Amikor elhangzott a zsoltár címe, egyesek talán csodálkozva hallgatták. Ennek 

a zsoltárnak ugyanis ez a címe: Amikor a házat építették a fogság után. E cím 

után a zsoltár szövegében talán azt vártátok, hogy milyen köveket vágnak a 

hegyekből, hogyan hordják össze az építőanyagot, milyen alapokat vetnek, 

milyen gerendákat építenek be, milyen oszlopokat állítanak, 

Ezekről a zsoltár egy szót sem énekel; és ha másról szól, nincs összhangban a 

címével, és mást hord a homlokán, mást a hangjában? Egyáltalán nem mást, 

hanem értelmes hallgatókat keres. Ugyanis a ház építéséről beszél. 

A ház minden kövének meg kell értenie, amit énekelt. A ház ugyanis Istennek 

épül, de nem azon a helyen, ahol Salamon építette.
1
 Ő ugyanis fölépítette a 

templomot, és az imént hallottátok, miket mondott az Úr erről a templomról, 

amikor a tanítványok csodálták a templom szikláit és hatalmas köveit, 

csodálatukat és ámulatukat fejezték ki az Úrnak, és az Úr ezt mondta nekik: 

Bizony mondom nektek, itt nem hagynak követ kövön, amit le ne rombolnának. 
2
 

Nem ez a ház épül. Mert nézd csak, hol épül: nem egy helyen és nem bizonyos 

részen. Ugyanis így kezdődik: 

                                         
1Vö. 1Kir 6,1. 
2Mt 24,1–2. 
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Isten házának épülete napról napra 

csodálatosan növekszik 

2. Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekeljetek az Úrnak, egész föld. – Ha új 

éneket énekel az egész föld, akkor épül, amikor énekel; maga az éneklés az 

építés, de csak akkor, ha nem a régi éneket énekli. A régi éneket énekli a testi 

kívánság, az új éneket Isten szeretete énekli. Bármit énekelsz bűnös 

kívánságból, a régit énekled; még ha a szádon az új ének szavai szólnak is, nem 

kedves a dicséret a bűnös szájában.
1
 

Jobb, ha új emberként hallgatsz, mintha a régi éneket énekled; mert ha 

megújulsz és hallgatsz, emberi füleknek nem szól hang, a szíved ugyanis nem 

hallgatja el az új éneket, és eljut Isten füléhez, aki új emberré alkotott téged. 

Szeretsz és hallgatsz: maga a szeretet szól Istenhez és maga a szeretet az új 

ének.  

Halljad csak, hogy új ének, mert az Úr mondja: Új parancsot adok néktek, hogy 

szeressétek egymást.
2
 Tehát az egész föld énekli az új éneket: itt épül a ház. 

Tehát az egész föld Isten háza. Ha az egész föld Isten háza, akkor aki nem az 

egész földhöz ragaszkodik, rom és nem ház; az a régi rom, melynek az a régi 

templom az árnyéka volt. Mert ott rombolták szét a régiséget, hogy az újdonság 

fölépülhessen. 

És hogyan omlik le a régiség? – Bizony mondom nektek – mondja –, itt nem 

hagynak követ kövön, amit le ne rombolnának. 

A kő Krisztus; az Apostol pedig ezt mondja: valamennyien, akik Krisztusban 

megkeresztelkedtetek, Krisztust öltöttétek magatokra.
3
 Ha Krisztust ölti magára 

az, akit megkeresztelnek Krisztusban, ki rak követ kőre, ha nem az, aki a 

keresztelésre rákeresztel? De meg ne riadjatok: nem hagynak követ kövön, amit 

le rombolnának. Így gyűjti ugyanis a köveket az új épülethez, mely a fogság 

után épül és úgy fogja őket egységbe a szeretet, hogy a kövek nem egymáson 

vannak, hanem az összes kő egy követ alkot.  

Ne csodálkozzatok: ezt tette az új ének, azaz ezt tette a szeretet megújulása. 

Ebbe a szerkezetbe tömörít bennünket az Apostol, és ebben az egységben foglal 

össze, mondván: Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek rá, hogy a béke 

kötelékével fenntartsátok a lelki egységet.
4
 Ahol a Lélek egysége van, ott egy a 

kő, de ez az egy kő sokakból jött létre. Hogyan lett sokakból egy? Úgy, hogy 

elviselik egymást a szeretetben. 

                                         
1Vö. Sir 15,9. 
2Jn 13,34. 
3Gal 3,27.  
4Ef 4,2–3. 
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Tehát épül a mi Urunk Istenünk háza, épül; ez alakul, ezen dolgozunk, ezt építik 

ezek a szavak, az olvasmányok, az evangélium hirdetése az egész 

földkerekségen; még épül. Nagyra nőtt ez a ház és sok nemzetet betöltött, de 

még nem foglal magába minden nemzetet; növekedve sokakat magába foglal, és 

majd mindenkit magába fog fogadni; és ellentmondanak neki azok, akik azzal 

dicsekszenek, hogy a háza népéhez tartoznak, de azt mondják: „már 

megfogyatkozott”. Még mindig növekszik, még hinni fognak mindazok a 

nemzetek, melyet eddig még nem hittek; nehogy valaki ezt mondja: „Az a nyelv 

is hinni fog?”, és: „A barbárok is hinni fognak?” 

Vajon mi mást jelent az, hogy a Szentlélek lángnyelvekben jelent meg,
1
 ha nem 

azt, hogy nincs olyan nyelvi keménység, ami ebben a tűzben föl ne olvadna? 

Nagyon sok barbár nemzet hitt már Krisztusnak, ahova a római birodalom még 

nem ért el, a területet már Krisztus birtokolja, és a helyek, melyek még zárva 

vannak a vassal harcolók előtt, megnyíltak annak, aki fával harcol, az Úr 

ugyanis a fáról uralkodott. 

Ki az, aki fával harcol? – Krisztus. A keresztjéről győzte le a királyokat, és akik 

meghódoltak előtte, azoknak a homlokára írta a keresztet, és dicsekszenek 

benne, mert benne van üdvösségük. Ez történik, így növekszik a ház, így épül; 

és hogy megtudjátok, halljátok a zsoltár folytatását: lássátok a házat építő 

munkásokat. Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekeljetek az Úrnak, egész föld. 

 

Az elvakult donatistákat Isten Igéje cáfolja  

3. [2–3. v.]. Énekeljetek az Úrnak, és áldjátok az Ő nevét,  

jól hirdessétek napról napra az Ő szabadítását. 

Hogyan növekszik az épület? – Úgy, hogy jól hirdessétek napról napra az Ő 

szabadítását. Napról napra hirdessétek, napról napra épül; növekedjék, mondja 

Isten, az én házam. 

És mintha a munkások kérdeznék: „Hova parancsolod építeni? Hol akarod, hogy 

növekedjék a házad? Válassz ki nekünk megfelelő helyet, valami tágas helyet, 

ha nagy házat akarsz magadnak építtetni. Hol parancsolod, hogy jól hirdessük 

napról napra?” 

Megmutatta a helyet: Hirdessétek a nemzetekben az Ő dicsőségét. 

Az Ő dicsőségét hirdessétek a nemzetekben – mondja –, Ő dicsőségét, nem a 

tiéteket. 

Ó építők, Ő dicsőségét hirdessétek jól a nemzetekben. Ha a saját dicsőségeteket 

akarjátok hirdetni, leomoltok; ha az Övét, építvén épülni fogtok.  

                                         
1Vö. Ez 13,14; ApCsel 23,3. 
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Ezért akik a saját dicsőségüket akarták hirdetni, nem akartak ebben a házban 

lenni, és ezért nem éneklik az új éneket az egész földdel együtt. Nincsenek 

ugyanis közösségben az egész földkerekséggel; ezért nem a házon belül 

építenek, hanem egy meszelt falat emeltek. 

Mennyire megfenyegette Isten a meszelt falat? Számtalan prófétai tanúság van a 

meszelt fal megátkozására. 

Mi a meszelt fal, ha nem a képmutatás, azaz a színlelés? Kívül világít, belül sár.  

Amit most fogok mondani, azt már előttem elmondták, de mivel olyan Lélekkel 

mondták, melyet az Úr nekünk is megadott, mi mondtuk azt; és amit most 

ugyanazzal a Lélekkel mondunk, azok mondták, akik előttünk jártak. Tehát nem 

mellőzendő, hanem el kell mondani, mert Isten ajándékából mondjuk. 

Valaki erről a meszelt falról szólva ezt mondta: „Ha a többi falakkal nem 

kapcsolódó, hanem magányosan emelt falba ajtót vágsz, aki azon bemegy, kívül 

van; ugyanígy azon a részen, mely nem akarta a házzal együtt énekelni az új 

éneket, hanem falat akart emelni, mégpedig ezt a meszelt falat, mely nem 

kapcsolódik a ház falaihoz, mit ér, ha ajtó van benne? Ha bemégy rajta, kívül 

találod magadat.” 

Ők ugyanis nem az ajtón át mentek be, és az ő ajtajuk nem bocsátott be. Az Úr 

ugyanis ezt mondja: Én vagyok az ajtó, aki rajtam keresztül megy be. 

Kik azok, akik ajtón keresztül mennek be? – Azok, akik az Úr dicsőségét 

keresik, nem a magukét. 

Kik mennek be ajtón keresztül? – Azok, akik teszik, amit mondtak nekik: Jól 

hirdessétek a nemzetekben az Ő dicsőségét. 

Aki az ajtón keresztül megy be, az a juhok pásztora – mondja az Úr –, aki pedig 

másfelől mászik be, az tolvaj és rabló.
1
 

Aki az ajtón keresztül megy be, az alázatos, aki pedig másfelől mászik be, az 

gőgös; ezért mondja arról, hogy bemegy, erről pedig, hogy bemászik. De azt, aki 

bemegy, fogadják; ez fölmászik és lezuhan. 

Hirdessétek a nemzetekben az Ő dicsőségét. – Mit jelent az, hogy a 

nemzetekben? Esetleg nemzeteknek nevezi a keveseket? És még hátra vannak 

azok, akikről az a párt beszél, amely fölépítette a meszelt falat? Esetleg nem 

nemzetek Getulia, Numidia, Mauritánia, Byzacium? – A provinciák a nemzetek. 

Isten beszéde vegye el a szót a meszelt fal színlelésétől azzal, hogy az egész 

földkerekségen építi a házat.  

                                         
1Jn 10,7. 9. 1. 2. 
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Kevés az, amit mondott: Hirdessétek a nemzetekben az Ő dicsőségét; nehogy 

egyes nemzeteket kizártnak gondolj, folytatja és mondja: minden népekben az Ő 

csodáit. 

Ne vessétek meg a kisded Krisztust,  

és értsétek meg a nagykorú Krisztust  

4. [4. v.] Mert nagy az Úr és igen dicséretes. – Ki az Úr, ha nem Jézus Krisztus, 

a nagy és igen dicséretes? Bizonyára tudjátok, hogy emberként jelent meg; 

bizonyára tudjátok, hogy anyaméhben fogantatott; tudjátok, hogy anyaméhből 

született; tudjátok, hogy szoptatták, ölben hordozták, körülmetélték, áldozatot 

mutattak be érte, növekedett; végül tudjátok, hogy arcul verték, leköpdösték, 

tövissel koronázták, megfeszítették, meghalt, lándzsával átdöfték; tudjátok, hogy 

mindezt elszenvedte: nagy és igen dicséretes. 

Ne vessétek meg a kisdedet, és értsétek meg a nagyot. Kisdeddé lett, mert 

kicsinyek voltatok; értsétek meg a nagyot, és benne naggyá lesztek. 

Így épül a ház, így emelik magasba a súlyos terheket a házban; növekednek a 

kövek, melyeket az épületbe visznek. Növekedjetek tehát, értsétek meg a nagy 

Krisztust: a kicsi is nagy, igen nagy. 

A szavak végére ért: el akarta mondani, mennyire nagy, és ha egész nap 

mondogatná, „nagy, nagy”, mit tudna mondani? Egész nap mondva: „nagy” 

egyszer csak abbahagyná, mert véget ér a nap, az ő nagyság pedig napok előtti, 

napok utáni, nap nélküli. 

Tehát mit mond? – Ezt mondja: Mert nagy az Úr és igen dicséretes. Mert mit 

mondhat a kicsi nyelv a nagy dicséretére? Amikor azt mondja, igen nagy, 

kimondta a szót, és a többit rábízta a gondolatra, mintha azt mondaná: amit én 

nem tudok kimondani, te gondold el, és amikor elgondolod, az megfelelő lesz.  

Amit senki gondolata nem tud kibontani, kinek a nyelve tudná elmondani? Nagy 

az Úr és igen dicséretes. Ő dicsértessék, őt hirdessék, az Ő dicsőségét hirdessék, 

és épül a ház. 

 

Az ember el tudta adni, de nem tudja megváltani magát  

5. Félelmetes minden istenek fölött. – Hát vannak istenek, akik fölött félelmetes 

lehet? Lássuk, kikről beszél és lássuk, miért beszél róluk.  

Mielőtt azonban mondaná, szeretteim, figyeljetek!  

Ő, aki mintegy megfélemlítettnek látszott az emberek között, félelmetes minden 

istenek fölött. 
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Hát nem háborogtak a nemzetek?.
1
  Nem gondoltak a népek hiábavalóságokat 

az Úr ellen és az Ő fölkentje ellen?
2
 Azok a kövér bikák nem vették körül? 

Vajon az az ordító oroszlán nem acsarkodott-e ellene,
3
 és behatolva a 

kegyetlenkedők szívébe, kiáltotta: Feszítsd meg, feszítsd meg őt!
4
 Mintha ettől 

az ordítástól megrettent volna az, aki félelmetes, nem minden ember, hanem 

minden isten fölött? 

Ahol ugyanis a házat építeni akarta, erdős hely volt, ezért mondta tegnap: 

megtaláltuk azt az erdős mezőn.
5
 Ugyanis ezt a házat kereste, amikor mondta: az 

erdős mezőn. 

Miért erdős ez a hely? – Azért, mert az emberek bálványképeket tiszteltek; nem 

csoda hogy disznókat legeltettek. Az a fiú ugyanis, aki elhagyta atyját és 

fényűzően élve mindenét fölemésztette utcanőkkel, disznókat legeltetett,
6
 azaz 

démonokat tisztelt és a nemzetek babonáitól erdő lett az egész föld. 

De kiirtja az erdőt az, aki a házat építi, ezért mondja: Amikor a házat építették a 

fogság után.
7
 Az emberek ugyanis az ördög fogságában voltak, és démonoknak 

szolgáltak, de kiváltották őket a fogságból. Eladni tudták magukat, de nem 

tudták megváltani magukat. Eljött a Megváltó és lerótta az árat: vérét ontotta, 

megvette a földkerekséget. 

Kérdezitek, hogy mit vett meg? – Lássátok, mit adott érte, és találjátok meg, 

amit megvett. 

Krisztus vére a vételár. Ennek a vételárnak mi az ellenértéke? Mi más, ha nem a 

földkerekség? Mi más, ha nem minden nemzet? Nagyon hálátlanok a 

vételárukért, vagy nagyon gőgösek, akik azt mondják, hogy oly csekély értékű, 

hogy csak az afrikaiakat vette meg; vagy önmagukat képzelik oly nagynak, hogy 

csak értük adatott. 

Tehát ne ujjongjanak, ne gőgösködjenek, mert az egészért adta, amit odaadott. 

Tudja, mit vett meg, mert tudja, hogy mennyiért vette. Így tehát mivel 

megváltottak vagyunk, a fogság után épül a ház.  

És kik azok, akik fogságban tartottak minket? Mert azok, akiknek ezt mondja: 

hirdessétek, azok az erdőirtók: kiirtják az erdőt, megszabadítják a fogságból a 

földet, és alkotnak, építenek, hirdetve az Úr házának nagyságát. A démonok 

erdejét azzal irtják, hogy hirdetik azt, aki mindenek fölött van. 

                                         
1Vö. Zsolt 2,1. 
2Vö. Zsolt 2,1.3. 
3Vö. Zsolt 21,13 
4Mt 27,23. 
5Zsolt 131,6. 
6Vö. Lk 15,12–15. 
7Zsolt 95,1. 
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Tehát az összes nemzetek démonokat tartottak isteneknek; akiket isteneknek 

neveztek, démonok voltak, amint Apostol világosabban mondja: Amit a 

pogányok áldoznak, azt nem Istennek, hanem a démonoknak áldozzák.
1
 

Mivel azért voltak fogságban, mert a démonoknak áldoztak, és emiatt az egész 

föld erdő maradt, hirdetik Azt, aki nagy és igen dicséretes. 

 

Isten Fia felülmúl minden teremtményt 

6. [5. v.] És hogyan mutatkozik az Ő nagysága, hogy kiirtsa azokat a babonákat, 

melyek fogságban tartották a népet, melynek megváltására jött a félelmetes 

minden istenek fölött? És mintha mondanák neki: „Miért mondtad, hogy minden 

istenek fölött? Hát istenek ők?” – folytatja és mondja: Mert a nemzetek összes 

istenei démonok. 

Figyeljen Szeretetreméltóságtok! Kevéssel előbb valami nagy dolgot mondott: 

Nagy az Úr, és mintha elégtelen volna a dicséretére mondja: és igen dicséretes. 

Ugye az imént azt mondtam, hogy a gondolatodra hagyja azt, amit ő maga 

szavakkal nem tudott kifejezni? De ő maga szavakkal kifejezve mi nagyot 

mondott nekem az Úr Jézus Krisztusról? Vajon azt, hogy minden démonok 

fölötti? Amikor ugyanis ezt mondta: félelmetes minden istenek fölött, 

hozzáfűzte: Mert a nemzetek összes istenei démonok, Nem nagy dolog a 

démonok fölött lenni, mert te magad is, ha akarod, fölöttük leszel, de csak 

akkor, ha hiszel Benne. Vajon ez volna a nagy dicséret: Mert nagy az Úr és igen 

dicséretes? 

Ugyanis kifejezni akarván, amennyire az emberi nyelv képes rá, és bármilyen 

nagy a hangszert érintő Szentlélek, mégiscsak az emberi lélek fogyatékosságán 

át szótagokat szólaltat meg, de gondolatokat ébreszt; emberi nyelvvel kifejezni 

akarván tehát mit mond? – Mert nagy az Úr és igen dicséretes. Mondd, csak 

mennyire dicséretes, mondd! 

Félelmetes – mondja – minden istenek fölött. 

Miért mondod, hogy minden istenek fölött? – Azért, mert a nemzetek összes 

istenei démonok. 

Ez minden dicsérete annak, aki igen dicséretes, hogy felülmúlja a nemzetek 

összes isteneit, akik démonok? 

Várj csak és halljad a folytatást: az Úr pedig az egeket alkotta. 

Tehát már nem csak a démonok fölött, hanem minden egek fölött, melyeket 

alkotott. Ha azt mondaná, minden istenek fölött. mert a nemzetek összes istenei 

                                         
11Kor 10,20. 
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démonok, és itt elakadna az Úr dicsérete, kevesebbet mondana, mint amit mi 

Krisztusról gondolunk. 

Amikor ugyanis ezt mondta: az Úr pedig az egeket alkotta, nézzétek csak, mi 

különbség van az egek és aközött, aki az egeket alkotta: nézzétek, mennyire 

magasztos az Úr. 

Nem azt mondta: „az Úr pedig az egek fölött trónol”, mert akkor valaki ezt 

gondolhatná, hogy más alkotta az egeket, Ő pedig fölötte trónol; hanem ezt 

mondta: az Úr pedig az egeket alkotta. 

Ha az egeket alkotta, akkor az angyalokat is alkotta, Ő alkotta az angyalokat, Ő 

alkotta az apostolokat. A démonok átadták a helyüket az apostoloknak, de 

maguk az apostolok egek voltak, akik az Urat hordozták. 

És ki az az Úr, akit hordoztak? – Az, aki alkotta őket. 

Halljad csak, hogy egek: az egek hirdetik Isten dicsőségét.
1
 Maguknak az 

egeknek ezt mondják: Hirdessétek a nemzetekben az Ő dicsőségét,minden 

népekben az Ő csodáit. Mert nagy az Úr és igen dicséretes, félelmetes minden 

istenek fölött. 

Miféle istenek fölött? – Mert a nemzetek összes istenei démonok. Ő pedig 

félelmetes ezen összes istenek fölött. 

Az Úr pedig az egeket alkotta. – Ó egek, akiket alkotott, hirdessétek a 

nemzetekben az Ő dicsőségét! Épüljön a ház szerte az egész földön, énekelje az 

egész föld az új éneket. 

 

A megvallástól szép, az életszentségtől nagy leszel 

7. [6. v.] Vallomás és szépség az Ő színe előtt. 

Szereted a szépséget? Szép akarsz lenni? – Tégy vallomást! 

Nem azt mondta: szépség és vallomás, hanem: vallomás és szépség. Csúnya 

voltál, tégy vallomást, hogy szép legyél; bűnös voltál, tégy vallomást, hogy igaz 

légy. El tudtad magad csúfítani, széppé nem tudod tenni magadat. De milyen a 

mi vőlegényünk, aki megszerette a csúnya leányt, hogy széppé tegye? 

Mondja valaki: „Hogyan szerette meg a csúnya leányt?” – Úgy, hogy nem az 

igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.
2
 

Azért hívod a bűnösöket, hogy bűnösök maradjanak? Nem! – mondja. És 

hogyan nem lesznek bűnösök? – Úgy, hogy vallomás és szépség az Ő színe előtt. 

Megvallják ugyanis bűneiket, kihányják a rosszakat, amiket mohón befaltak, 

                                         
1Zsolt 18,2. 
2Mt 9,13. 
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nem térnek vissza a hányadékukhoz, mint a tisztátalan kutya;
1
 és vallomás is 

lesz, és szépség is. 

Szeressük a szépséget; előbb tegyünk vallomást, hogy következzék a szépség. 

Aki a hatalmat szereti, a nagyságot is szereti: nagy akar lenni, mint az angyalok.  

Van bizonyos nagyság az angyalokban, és akkora a hatalmuk, hogy ha az 

angyalok megtennék mindazt, amire képesek, lehetetlen volna elviselni. És 

minden ember vágyódik az emberek hatalmára, de az angyalok igaz voltát nem 

szeretik. 

Előbb szeresd az igazságot, és követni fog a hatalom. Mert itt is mi következik? 

Az, hogy szentség és nagyság van az Ő megszentelésében.  

Te már kerested a nagyságot, előbb szeresd az életszentséget; ha majd 

megszentelődsz, nagy is leszel. Mert ha elsietve a dolgot előbb akarnál nagy 

lenni, előbb esel el, mintsem fölkelnél, mert nem fölkelsz, hanem fölemelnek. 

Jobban kelsz föl, ha az emel föl téged, aki nem esik el. Mert leszállt hozzád Ő, 

aki nem esik el; te elestél, Ő leszállt, a kezét nyújtotta neked; a saját erőiddel 

nem tudsz fölkelni, ragadd meg a leszálló kezét, hogy az erős fölemeljen.  

 

8. [7. v.] Mi történik tehát? – Ha vallomás és szépség az Ő színe előtt, szentség 

és nagyság az Ő megszentelésében (ezt hirdetjük, amikor a házat építjük, és már 

hirdetik a nemzeteknek), akkor mit kell tennie a nemzeteknek, akiknek az erdőt 

irtók ezt hirdették?  

Most már maguknak a nemzeteknek mondja: Adjátok meg az Úrnak, népek 

családjai, adjátok meg az Úrnak a dicsőséget és tiszteletet. – Ne magatoknak, 

mert azok is, akik ezt nektek hirdették, nem a saját dicsőségüket, hanem az Úrét 

hirdették. 

Ti is adjátok meg az Úrnak a dicsőséget és tiszteletet, és mondjátok: nem 

nékünk, Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget.
2
 Ne emberbe 

vessétek a reményeteket. Ha bárkit közületek megkeresztelnek, ezt mondja: „ő 

keresztel engem, akiről a vőlegény barátja ezt mondta: Ő az, aki keresztel.”
3
 Ha 

ugyanis ezt mondjátok, dicsőséget és tiszteletet adtok az Úrnak. 

 

A megvallás és a szív alázata Isten előtt kedves áldozat 

9. [8. v.] Adjátok meg az Úrnak az ő nevének dicsőségét. – Nem emberek 

nevének, nem a saját neveteknek, hanem az Ő nevének adjatok dicsőségét. 

Hozzatok áldozatokat és lépjetek be az ő csarnokaiba. 

                                         
1Vö. 2Pét 2,22. 
2Zsolt 113,1. 
3Jn 1,33. 
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Hozzatok áldozatokat – mit fogtok hozni, hogy belépjetek az Ő csarnokaiba? 

Ugyanis már növekednek a ház falai, és elkészültek a csarnokok; akik 

áldozatokat hoznak, lépjenek be a csarnokokba. 

Bikákat fogunk odavezetni, vagy kosokat, vagy juhokat? – Távol legyen! Ha 

áldozatot akartál valóban, ugyancsak megadtam volna. Ő ajánlotta 

figyelmünkbe az áldozatot, melyet be kell mutatnunk. 

Lássátok csak, nem az-e az áldozat, amiről az imént mondta: Vallomás és 

szépség az Ő színe előtt. – A vallomás áldozat Istennek. Tehát, ó nemzetek, ha 

be akartok lépni az Ő csarnokaiba, ne üres kézzel lépjetek be: Hozzatok 

áldozatokat. 

„Miféle áldozatokat hozzunk magunkkal?” – A töredelmes lélek áldozat 

Istennek; a megtört és alázatos szívet Isten meg nem veti. 
1
 

Alázatos szívvel lépj be Isten házába, és áldozattal léptél be. Ha pedig gőgös 

vagy, akkor üres kézzel mégy be. Mert gőgösködnél-e, ha nem volnál üres? 

Mert ha tele volnál, nem fuvalkodnál föl. Hogyan lehetnél tele? – Úgy, hogy 

áldozatot hoznál magaddal, melyeket bevinnél az Úr csarnokaiba. 

Tovább ne időzzünk itt, fussuk át a folytatást. 

Nézzétek csak a növekedő házat, lássátok, hogy az épület kiterjed az egész 

földkerekségre. Örvendjetek, hogy beléptetek a csarnokokban, örvendjetek, 

hogy Isten templomává épültök. Akik ugyanis bemennek, ők maguk épülnek, ők 

maguk Isten háza; a belül lakó pedig Az, akinek a ház az egész földkerekségen 

épül a fogság után. Hozzatok áldozatokat és lépjetek be az ő csarnokaiba. 

 

10. [ 9–10. v.] Imádjátok az Urat az Ő szent csarnokában – a katolikus 

Egyházban, ez az Ő szent csarnoka. 

Senki ne mondja: Íme, itt van a Krisztus, íme ott van! Mert támadnak majd 

hamis próféták. Hanem ezt mondd: „Nem hagynak követ kövön, amit le nem 

rombolnának;
2
 ti a meszelt falhoz hívtok, én pedig a szent csarnokban imádom 

az én Istenemet.” 

 

Kemény támadás a donatisták ellen  

11. Remegjen meg arcától az egész föld, mondjátok a nemzetekben : „Az Úr a 

fáról országolt!” Mert megerősítette a földkerekséget, és az meg nem inog. 

                                         
1Zsolt 50,18–19. 
2Mt 24,23–24. 
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Micsoda tanúságok Isten házának épülése mellett! Az ég felhői szerte a 

földkerekségen intonálják Isten házát; a békák pedig a mocsárból brekegik: 

„Csak mi vagyunk keresztények!” 

Milyen bizonyítékokat hozok? – A Zsoltároskönyv bizonyítékait. Azt mondom, 

hogy süketen énekelsz, nyisd ki a füledet, te énekled ezeket; velem együtt 

énekeled és nem vagy összhangban velem; a nyelved ugyanazt mondja, mint az 

enyém, és szíved valami egészen mást mond, mint az enyém.  

Nemde te énekled ezeket? Lássad a földkerekség tanúságtételeit: Remegjen meg 

arcától az egész föld. És te azt mondod, hogy ne remegjen?  

Mondjátok a nemzetekben: „Az Úr a fáról országolt!” Vagy talán odáig 

jutottak, hogy azt mondják: a fáról országolnak azok, akik a circumcelliók 

husángjaival országolnak? Krisztus keresztjéről uralkodjál, ha a fáról akarsz 

uralkodni. Mert a te fád [husángod] elfásított téged; Krisztus fája átvisz a 

tengeren. 

Hallod, hogy a zsoltár ezt mondja: Megerősítette a földkerekséget, és az meg 

nem inog; te pedig azt mondod, hogy a megerősítés után nem csak megmozdult, 

hanem meg is fogyatkozott.  

Te igazat mondasz, ő hazudik? 

A hamis próféták, akik ezt kiabálják: „Íme, itt van a Krisztus, íme, ott van!”, 

igazat mondanak, ez a próféta pedig hazudik?  

Testvérek, ezen nyilvánvaló hangok ellen halljátok az utcasarkokon a zajongást: 

„Ez volt áruló, az volt áruló!” 

Mit mondasz? Vajon a te szavadat kell meghallani, vagy Istenét? Mert 

megerősítette a földkerekséget és az meg nem inog. 

Én megmutatom neked a fölépített földkerekséget, hozz áldozatot, lépj be Isten 

csarnokaiba. De nincs áldozatod, ezért nem akarsz bejönni. 

Miért van ez? Azért, mert ha Isten bikát, kost vagy bakot kérne tőled áldozatul, 

találnál, mit hozzál; de alázatos szívet kér tőled, és nem akarsz bejönni. Azért 

nem találod magadban, mert felfúvódtál a gőgtől. 

Mert megerősítette a földkerekséget és az meg nem inog. Meg fogja ítélni a 

népeket méltányosságban. – Akkor siratni fogják magukat, akik most nem 

akarják szeretni a méltányosságot.  

 

12. [11. v.] Örvendjenek az egek és ujjongjon a föld. – Örvendjenek az egek, 

akik hirdetik Isten dicsőségét, örvendjenek az egek, akiket az Úr alkotott; 

ujjongjon a föld, melyre esőt hullatnak az egek. Az egek ugyanis a prédikátorok, 

a föld hallgatók. 
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Zúgjon a tenger és annak teljessége. – Mi a tenger? – A világ. Fölzúgott a tenger 

és a tenger teljessége; az egész világ föllázadt az Egyház ellen, amikor terjedt és 

épült az egész földkerekségen. Erről a felzúdulásról hallottatok az 

evangéliumban: átadnak majd titeket ítéletre. 
1
 Felzúdult a tenger; de 

legyőzheti-e a tenger azt, aki az egeket alkotta? 

 

13. [12–13. v.] Örülnek majd a mezők és minden, ami azokban van. – A 

jámborok, a szelídek, a mértékletesek Isten mezői. 

Akkor majd ujjonganak az erdők minden fái. – Az erdők minden fái a pogányok. 

Miért fognak ujjongani? – Azért, mert levágták őket a vad olajfáról, és ráoltották 

a nemes olajfára.
2
 

Akkor majd ujjonganak az erdők minden fái, mert kivágták a hatalmas cédrus- és 

ciprusfákat, és a romolhatatlan gerendákat átszállították a ház építéséhez.
3
 Az 

erdők fái voltak, de csak addig, amíg az épületbe be nem kerültek; az erdők fái 

voltak, de csak addig, amíg bele nem nőttek az olajfába. 

 

A kereszténynek használnia  

és nem szolgálnia kell a világot 

14. [13. v.] Akkor majd ujjonganak az erdők minden fái az Úr arca előtt, mert 

eljön, mert eljön ítélni a földet. – Eljött először, és majd egykor el fog jönni.  

Először eljött Egyházába a felhőkben. – Kik a felhők, amelyek hordozták Őt? A 

prédikáló apostolok, akikről hallottátok, amikor az Apostolt olvastuk: Krisztus 

követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében 

kérünk: engesztelődjetek ki Istennel!
4
 Ők a felhők, amelyekben eljön, kivéve 

utolsó eljövetelét, amikor majd eljön ítélni eleveneket és holtakat. Először a 

felhőkben jött el.  

Az evangéliumban először ezt mondta: Akkor majd meglátjátok az Emberfiát, 

amint eljön a felhőkön, hatalommal és dicsőséggel. Mit jelent ez, hogy akkor 

majd? Nemde az Úr majd valamikor jön el, amikor siratni fogja magát a föld 

minden nemzete?  

Először a prédikátoraiban jött el, és betöltötte a földkerekséget. Ne legyünk 

ellenállók az első eljövetellel szemben, hogy ne kelljen megrémülnünk a 

másodiktól. 

                                         
1Mk 13,9. 
2Vö. Róm 11,1 7. 
3Vö. 1Kir 5,5–6. 
42Kor 5,20. 
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És jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! – Az imént 

hallottátok az evangéliumban: Vigyázzatok, mert nem tudjátok, hogy melyik 

órában érkezik.
1
 Ezeket képletesen mondta.  

Kik a várandósok, és kik a szoptatók? – Várandós lelkűnek azokat mondja, akik 

a világban remélnek. Akik pedig már elérték azt, amiben reméltek, ők a 

szoptatók. 

Például villát akar venni, várandós, mert még nem vette meg: a reményben nő a 

hasa; megvette: megszülte és szoptatja, amit megvett. 

Jaj a várandós és szoptatós anyáknak: jaj azoknak, akik a világban remélnek, jaj 

azoknak, akik azokhoz a dolgokhoz tapadnak, melyeket a világban remélve 

megszültek.  

Mit tegyen hát a keresztény ember? – Használja a világot, ne szolgáljon a 

világnak.  

Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy úgy birtokolja, mintha nem birtokolná. Így 

mondja, így buzdítja azokat, akiknek azt kívánja, hogy az a nap ne várandósnak 

és szoptatósnak találja őket, így buzdítja őket: Azt mondom tehát, testvérek: Az 

idő rövid, azért akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha 

nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, 

aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik. 

Azt szeretném, ha mentek volnátok a gondtól. 
2
 

Aki gond nélkül van, biztonsággal várja, mikor jön az Ura. mert miféle Krisztus-

szeretet az, amelyik fél attól, hogy Ő eljön? Nem szégyenkezünk, testvérek? 

Szeretjük és félünk, hogy eljön. Biztosan szeretjük? Vagy jobban szeretjük a 

bűneinket? 

Tehát gyűlöljük a bűnöket, és szeressük Őt, aki el fog jönni megbüntetni a 

bűnöket. El fog jönni, akár akarjuk, akár nem, mert amiatt, hogy még nem jön, 

az eljövetele nem marad el. El fog jönni, és nem tudod, mikor, de ha készen 

talál, nem baj, hogy nem tudod. 

Akkor majd ujjonganak az erdők minden fái az Úr arca előtt, mert eljön, 

korábban – és később mi történik? 

Mert eljön ítélni a földet. És majd ujjonganak az erdők minden fái. Eljött 

korábban és el fog jönni később, ítélni a földet; ujjongva találja majd azokat, 

akik hittek első eljövetelének, mert eljön. 

                                         
1Mk 13,26. 13. 17. 
21Kor 7,29–32. 
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Isten jóknak és rosszaknak egyaránt bírája 

15. Ugyanis meg fogja ítélni a földkerekséget méltányosságban; nem egy részét, 

mert nem egy részt váltott meg. Az egész fölött mond ítéletet, mert az egészért 

adta a váltságdíjat. 

Hallottátok az evangéliumot, hogy amikor majd eljön, összegyűjti választottait a 

négy szél felől.
1
 Összegyűjti összes választottait a szélrózsa négy irányából, 

tehát az egész földkerekségről. 

 

Mert maga az Ádám név is (ezt valamikor elmagyaráztam
2
) a görög nyelvben a 

földkerekséget jelzi. E névnek négy betűje van: A, D, A és M. Ahogyan pedig a 

görögök beszélnek, a négy égtáj ezekkel a betűkkel kezdődik: 

Anatolé = Kelet 

Düszisz = Nyugat 

Arkhtosz = Észak 

Meszémbria = Dél, 

ha összeolvasod = Adam. 

Tehát maga Ádám az egész földkerekségre szétszóródott. Egy helyen volt, és 

elbukott, és bizonyos értelemben darabokra hullva betöltötte a földkerekséget. 

De Isten irgalmassága mindenfelől összegyűjtötte a töredékeket és a szeretet 

tüzével egybeolvasztotta és eggyé tette, ami széttöredezett. 

Ez a Mester meg tudja ezt tenni, senki ne essen kétségbe; nagy dolog ugyan, de 

gondoljátok meg, ki a Mester. Ő alkotta újjá, aki megalkotta, Ő reformálta meg, 

aki eredetileg megformálta. 

Meg fogja ítélni a földkerekséget méltányosságban, és a népeket a maga 

igazságában. 

Mi a méltányosság és az igazság? – Maga köré gyűjti majd választottait az 

ítéletre, a többieket pedig elkülöníti egymástól; mert egyeseket a jobbjára, 

másokat a baljára fog állítani.  

Van-e méltányosabb, van-e igazabb, mint az, hogy ne várjanak irgalmasságot a 

bírótól azok, akik nem akartak irgalmasságot gyakorolni a bíró eljövetele előtt. 

Akik pedig irgalmasságot akartak gyakorolni, azokat irgalmasan fogják 

megítélni.  

Mondják ugyanis majd a jobb felől állóknak: Gyertek, Atyám áldottai, vegyétek 

az országot, mely nektek készíttetett a világ kezdetétől. 

                                         
1Mk 13,27. 
2Vö. In Ioannis Evangelium tractatus, 9,14,6; 10,12,4. 
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És az irgalmasság cselekedeteire hivatkozik: éheztem ugyanis és adtatok 

ennem... Szomjas voltam, és adtatok innom… és így tovább. 

És a balján állóknak mit ró fel? Azt, hogy nem akartak irgalmasságot 

gyakorolni. És hova mennek? – Távozzatok az örök tűzre.
1
 

Ez a rossz hír hallás nagy jajgatást fog kelteni. De mit mondott egy másik 

zsoltár? – Azt, hogy örök emlékezetben lesz az igaz, és a rossz hírhallástól nem 

fog félni.
2
 

Mi a rossz hírhallás? – Az hogy távozzatok az örök tűzre, mely az ördögnek és 

angyalainak készült. Aki majd örül a jó hírhallásnak, nem fog félni a rossz 

hírhallástól. 

Miért fognak majd örülni a jó hírhallásnak? – Azért, mert gyertek, Atyám 

áldottai.  

És milyen rossz hírhallástól nem fognak félni? Attól, hogy távozzatok az örök 

tűzre, mely az ördögnek és angyalainak készült. Ez a méltányosság, ez az 

igazság. 

Meg fogja ítélni a földkerekséget méltányosságban, és a népeket a maga 

igazságában. – Vajon mivel te igazságtalan vagy, nem lesz igazságos a bíró? 

Vagy mivel te hazug vagy, nem lesz igazmondó az igazság? 

De ha azt akarod, hogy irgalmas legyen veled, légy irgalmas, mielőtt eljön; 

bocsásd meg, amit elkövettek ellened, és adakozz abból, amivel bővelkedel. És 

kinek a tulajdonából adsz, ha nem az Övéből? Ha a magadéból adnál, az 

bőkezűség volna; mivel azonban az Övéből adsz, ezért csak visszafizetés. Mert 

mid van, amit nem úgy kaptál?
3
 

Ezek az Isten számára legkedvesebb áldozatok: irgalmasság, alázatosság, 

vallomástétel, békesség, szeretet. Ezeket hozzuk magunkkal, és akkor 

biztonsággal várhatjuk a bíró eljövetelét, aki meg fogja ítélni a földkerekséget 

méltányosságban, és a népeket a maga igazságában. 

                                         
1Mt 25,31–46. 
2
Zsolt 111,7. 

3
Vö. 1Kor 4,7. 
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KILENCVENHATODIK ZSOLTÁR (97.) 

Elmondta Karthagóban, 396–399 között. 

42–45 éves, 5–8 éves pap, 1–4 éves püspök 

 

 

1Dávidé, amikor helyreállt az ő földje. 

1Az Úr országol, ujjongjon a föld, 

örvendezzen a sok sziget. 

2Felhő és homály van körülötte, 

igazságosság és ítélet az ő trónjának uralma. 

3Tűz jár őelőtte, 

és lángra lobbantja körös-körül az ő ellenségeit. 

4Villámai megvilágították a földkerekséget: 

látta, és megremegett a föld. 

5A hegyek megolvadtak, mint a viasz az Úr arcától, 

az egész föld Urának arcától. 

6Hirdették az egek az Ő igazságosságát, 

és meglátta minden nép az Ő dicsőségét. 

7Szégyenüljenek meg mind, akik faragott képeket imádnak, 

akik dicsekszenek a bálványaikban. 

Imádjátok Őt, minden angyalai. 

8Meghallotta és örvendezett Sion, 

és fölujjongtak Júda leányai, 

a te ítéleteid miatt, Uram. 

9Mert te, Uram, fölséges vagy az egész föld fölött, 

nagyon fölmagasztalt vagy minden istenek fölött. 

10Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a rosszat; 

megőrzi az Úr az ő szolgáinak lelkét, 

a bűnös kezéből kiszabadítja őket. 

11Világosság támadt az igaznak, 

és az egyenes szívűeknek örvendezés. 

12Örvendjetek, igazak, az Úrban, 

és tegyetek vallomást szentségének emlékezetéről. 
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Most beteljesedve látjuk azt, amit a próféták jövendöltek 

1. Nagy látványosságokat kínál Isten a keresztény szívnek, és ezeknél 

örvendetesebbeket sehol nem lehet találni, föltéve, ha megvan a hit szájpadlása, 

melynek jólesik Isten mézének íze. 

Hisszük, hogy valamennyietekben, akik teljes szívvel hisztek Üdvözítőnkben, 

benne van az Ő lelke, aki gyönyörködtet benneteket, amikor a szentek ajka által 

sok évvel ezelőtt elmondott, és annyi idő után a nemzetek hitében beteljesedett 

próféciákat olvassuk. Nagy örömöt élveztek ugyanis már akkor maguk a szent 

próféták, amikor ezeket lélekben még nem beteljesülve, hanem csak a jövőben 

látták. Nagy örömükre szolgált, és mégis az irántunk való szeretetből – akiket 

még nem láttak és lélekben világra hoztak – szerettek volna, ha lehetséges, a 

mostani időkben velünk élni és beteljesedve látni mindazt, amit lélekben 

prófétáltak. 

Ezért mondja az Úr a tanítványainak, akik már kezdték látni a beteljesedést: 

Bizony mondom nektek, sok próféta és sok igaz ember kívánta látni, amit ti 

láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.
1
 Ők ugyanis 

ezeket lélekben látták ugyan, de számukra csak mint eljövendő dolgok 

mutatkoztak; az apostolok számára azonban már jelenvalóként jelentkeztek. 

Ezért Simeon, az az agg igaz ember nagyon ujjongott, amikor látta a kisded 

Jézust, és fölismerte a kicsiben a nagyot és a parányi testben megismerte az ég 

és a föld Teremtőjét. Tehát nagyon ujjongott, mert választ kapott, hogy nem 

távozik ebből az életből addig, amíg meg nem látta Isten szabadítását. Tehát 

fölismerte őt, örvendett, fölujjongott az örömtől és ezt mondja: Uram, most 

bocsásd el a te szolgádat békességben, mert meglátták szemeim a te 

szabadításodat.
2
 Tehát nagy ez az öröm, és a szeretet teszi ezt. 

Élveztük, amikor ezt a zsoltárt énekeltük, és bizonyos dolgokat valamennyien 

megértettünk, másokat viszont, amint gondolom, csak kevesen, mindenesetre 

nem mindenki értett meg. Tehát ebben a beszédben, mellyel nektek szolgálunk, 

közösen vegyük szemügyre, és lássuk, milyen jóságosan akar megörvendeztetni 

minket Isten, elénk tárva, amit megígért, és nekünk nyújtva ígéretének 

megvalósulását. 

 

Az egész világ követi Krisztust 

2. [1. v.] A zsoltár címe: Dávidé, amikor helyreállt az ő földje. – Az egészet 

Krisztusra kell vonatkoztatnunk, ha a helyes megértés útján akarunk járni; ne 

húzódjunk vissza a szegletkőtől,
3
 nehogy az eszünk romlást okozzon; 

                                         
1Mt 13,17. 
2Lk 2,25–30. 
3Vö. Ef 2,20. 
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Krisztusban szilárduljon meg mindaz, ami bizonytalan mozgással ingott, benne 

nyugodjon el, ami bizonytalanul ingadozott. 

Bármi kétség van az ember lelkében, Isten Írásait hallgatva, Krisztustól ne 

húzódjunk vissza; amikor ezekben a szavakban Krisztus mutatkozik meg, tudja 

az ember, hogy megértett; mielőtt azonban eljutna Krisztus megértésére, ne 

tételezze föl, hogy megértett. A törvény vége ugyanis Krisztus, minden hívő 

megigazulására.
1
 

Mit jelent, és hogyan értendő Krisztusban ez: amikor helyreállt az ő földje? – 
Azt könnyű fölismerni, hogyan értjük Dávidon Krisztust. Krisztus ugyanis 

Máriából és Dávid magvából született; és mivel az ő magvából kellett születnie, 

azért Dávid neve mint előkép jövendölte. 

Tehát Dávid Krisztus, mert Dávid nevének jelentése: Erőskezű; és van-e még 

valaki olyan erős kezű, mint az, aki a keresztről győzte le a világot? Mert az Ő 

föltámadása és mennybemenetele után az apostolok, miután megkapták a 

Szentlelket, különböző nyelveken beszéltek,
2
 és ugyanazok sokasága, akik 

megfeszítették, megindult és az üdvösségről kért tanácsot; kapott és hitt; 

elfelejtették és megbocsátották nekik Krisztus vére ontásának vétkét, italul 

nyújtották nekik Krisztus vérét, hívei lettek annak, akinek üldözői voltak, hittek 

abban, akit megfeszítettek; és aki előtt csúfolódva a fejüket hajtogatták, azt most 

Főjüknek akarták. 

Tehát így állt helyre az ő földje, ahogyan a zsoltár mondja. Az ő földje ugyanis 

Júdea; és egész Júdea elveszett, amikor megfeszítették Urukat, nem tudván mit 

cselekszenek, őrülten támadva az orvosra, és esztelenül visszautasítva az 

üdvösséget. 

Szinte egész Júdea elveszett; mennyire az egész? Még az apostolok is 

megremegtek. Péter, aki vakmerő szeretettel követte, félénk remegéssel 

háromszor tagadta meg Őt. Miután föltámadott, útközben azt a kettőt, akik róla 

beszélgettek, ilyennek találta maga az Úr Jézus Krisztus, és amikor kérdezte, 

hogy miről beszélgetnek, ezt mondták neki: „Te vagy az egyetlen idegen 

Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban.” „Micsoda?” 

– kérdezte. „A názáreti Jézus esete – felelték –, aki próféta volt, hatalmas tettben 

és szóban az Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és a tanács tagjai 

kereszthalálra ítélték, és keresztre feszítették. Azt reméltük pedig, hogy ő meg 

fogja váltani Izraelt.”
3
 

A Krisztusba vetett reményt is elveszítették, mert nem azt mondják: „Reméljük, 

hogy majd meg fogja váltani”, hanem: Azt reméltük pedig, hogy ő meg fogja 

                                         
1Róm 10,4. 
2Vö. ApCsel 2,4. 
3Lk 24,18–21. 
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váltani Izraelt. Ő maga ott volt velük, és a belé vetett remény nem volt azokban. 

Megmutatkozott nekik, a többi tanítványoknak is, látták, tapintották, és 

megtalálták azok, akik már elveszettnek gondolták; visszatért azok hite, akik 

elestek: helyreállt az ő földje. 

Miután negyven napot töltött velük, fölment a mennybe,
1
 és amint az imént 

említettem, a Szentlélek elküldésével a tanítványait, akik tanulatlan emberek 

voltak, az összes nemzetek nyelvén szólókká tette. 

Akkor azok, akikért nem hiába mondta: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem 

tudják, mit cselekszenek.
2
 megindultak, amint mondtuk, keresték az üdvösséget, 

és azt a tanácsot kapták, hogy higgyenek Benne. 

Azon a napon három ezren, kevéssel később öt ezren hittek;
3
 terjedni kezdett 

Júdea szerte, ahol lángolt a Krisztus elleni gyalázkodás, Krisztus Egyháza; és 

helyreállt az ő földje. 

De mivel Ő maga mondta: Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból 

valók, azokat is ide kell vezetnem, hogy egy nyáj legyen és egy pásztor,
4
 az 

apostolokat a nemzetekhez is elküldte, akikhez a próféták nem kaptak küldetést. 

Megkeresték azokat, akik nem kerestek, megtalálták azokat, akik semmit nem 

vártak; nem ismerték az ígéretet tévő Istent, de megtalálták a megváltó Istent. 

A zsidók magukénak mondták az ígéretet tévő Istent, mert a próféták nekik 

jövendölték, nekik ígérték Krisztust, de Őt, akire vonatkozóan hallották az 

ígéretet, amikor megjelent, nem ismerték föl; a pogányok semmiféle ígéretet 

nem kaptak, a prófétáknál azonban az ő hitükről is szó volt. Nem hozzájuk 

szóltak, de róluk szóltak. 

Hozzájuk is küldetett; Isten rendeléséből hallottátok is, hiszen az imént olvasták 

az Apostolok cselekedeteiből, hogyan lett hívő Cornelius százados. 

Cornelius százados ugyanis nem a zsidók nemzetéből származott. Imádkozott, 

böjtölt, alamizsnát adott. Isten nem hagyta őt magára, bár a pogányok között élt; 

angyal küldetett hozzá, aki hírül hozta neki, hogy alamizsnái és imádságai 

elfogadást nyertek Istennél; miután magához hívta Pétert, hívő lett. 

Nem taníthatta volna őt az angyal? Péterhez utasították, hogy inkább ember által 

szülessen meg a hite, mert az Úr az embereket méltatta látogatására;
5
 nem tartja 

magához méltatlannak, hogy ember által tanítson, Ő, aki arra méltatott minket, 

hogy ember lett. 

                                         
1Vö. ApCsel 1,3 9. 
2Lk 23,34. 
3Vö. ApCsel 2,41; 4,4, 
4Jn 10,16. 
5Vö. ApCsel 10. 
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Tehát így állt helyre az ő földje, hogy az egyik fal a zsidókból jött, a másik a 

pogányokból; e két különböző irányból érkező fal számára Ő lett a szegletkő, 

amelyben ez a kettő összekapcsolódik.
1
 

 

3. Másként hogyan értjük ezt: amikor helyreállt a földje? – Úgy, hogy a teste 

föltámadására értjük. Ez az új értelmezés, amely nem idegen Krisztustól, így 

fogalmazható meg: a helyreállított föld a föltámadott test. Mindaz ugyanis, 

amiről a zsoltárban éneklünk, az ő föltámadása után történt. 

Halljuk tehát a föld helyreállításáról szóló örömteli zsoltárt. Ébresszen bennünk 

maga mi Urunk Istenünk e nagy témához méltó várakozást és örömet. 

Beszédünket ő tegye megfelelővé a szívetek számára, hogy ami e látványban 

ujjongásra készteti a szívünket, azt ő vigye a nyelvünkre, onnan a fületekbe, 

majd a szívetekbe, és onnan a tetteitekbe. 

                                         
1Vö. Ef 2,20. 
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Isten egyházai szerte a földkerekségen sarjadnak 

4. [1. v.] Az Úr országolt. 

Ő, aki ott állt a bíró előtt, 

ő, akit arcul vertek, 

ő, akit megostoroztak, 

ő, akit leköpdöstek, 

ő, akit tövissel koronáztak, 

ő, akit ütlegeltek, 

ő, akit fára függesztettek, 

ő, akit a fán csúfoltak, 

ő, aki a kereszten meghalt, 

ő, akit lándzsával átdöftek, 

ő, akit eltemettek – ő támadott föl. 

Az Úr országolt. 

Tomboljanak, amennyire csak tudnak az országok, mit tudnak tenni az országok 

Királyával, az összes király Urával, a századok Teremtőjével? 

Vajon azért vetik-e meg, mert annyira engedelmesen és annyira alázatosan jelent 

meg? Irgalmasság ez, nem erőtlenség; alázatosan jelent meg, hogy 

befogadhassuk. 

De most már lássuk: Az Úr országolt, ujjongjon a föld, örvendezzen a sok sziget.  

Így van ez, mert az Úr Igéjét nem csak a kontinensen hirdették, hanem a 

szigeteken is, melyek a tengerben vannak; azok is tele vannak keresztényekkel, 

tele vannak Isten szolgáival. Mert nem tartja távol a tenger azt, aki 

megteremtette a tengert. Ahova eljutnak a hajók, Isten Igéi nem tudnak eljutni? 

Megteltek a szigetek. 

Azonban a szigeteken képletesen az összes egyházat is érthetjük. De miért 

szigetek? – Mert mindenféle kísértés hullámai özönlik körül őket. De ahogyan a 

szigeteket mindenféle ostromolhatják hullámok, de szétzúzni nem tudják, sőt 

inkább a sziget töri meg a hullámokat, mintsem azok törnék meg azokat; 

ugyanígy Isten szerte a földkerekségen sarjadó egyházai az acsarkodó hitetlenek 

üldözéseit szenvedték el mindenfelől, és íme a szigetek állnak, és már 

lecsöndesedett a tenger. Örvendezzen a sok sziget. 

 

Krisztus a jel, amelynek ellene mondanak 

5. [2. v.] Felhő és homály van körülötte, 

igazságosság és ítélet az ő trónjának uralma. 

Kik számára van felhő és homály körülötte? 
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Kik számára igazságosság és ítélet az ő trónjának uralma? – Felhő és homály a 

gonoszok számára, akik őt nem értették meg, igazságosság és ítélet a hívők 

számára, akik hittek benne; azok ugyanis a gőg miatt nem látták meg, ezek az 

alázatossággal kiérdemelték az ő kormányzását. 

Halljad a felhőt és a ködöt, és halljad az igazságosságot és az ítéletet. Maga az 

Úr mondja: Én ítéletül jöttem a világba, hogy ítéletet tartsak, hogy akik nem 

látnak, azok lássanak, és akik látnak, megvakuljanak.
1
 

Mit jelent az, hogy akik látnak, megvakuljanak? – Azt jelenti, hogy akik azt 

hiszik, hogy látnak, akik bölcsnek tartják magukat, akik nem tartják fontosnak 

maguk számára a gyógyítást, azok vakok legyenek, ne értsenek. Akik pedig nem 

látnak, lássanak: akik megvallják a vakságot, azok megvilágosulást érdemelnek. 

Legyen tehát körülötte felhő és homály, azok számára, akik nem ismerték meg 

őt; azok számára pedig, akik megvallották őt és megalázkodtak, igazságosság és 

ítélet az ő trónjának uralma. 

Az ő trónjának mondja azokat, akik hittek benne, trónust készített ugyanis 

belőlük magának, mert a bölcsesség trónol bennük: ő ugyanis Isten Fia, Isten 

bölcsessége.
2
 

Hallottuk egy másik Írásból ennek a megértésnek nagy bizonyságát: Az igaz 

lelke a bölcsesség trónusa.
3
 Tehát mivel az igazak, akik hittek benne, 

megigazultak a hitből, a trónusai lettek: trónol bennük, ítél róluk és 

kormányozza őket. 

Miért? – Mert szelídnek találta őket, mint a szelíd házi állatokat, melyel nem 

rugdalóznak, nem emelik föl büszkén a nyakukat, hogy lerázzák magukról az ő 

igáját, nem utasítják vissza az ő ostorát, mert jó, kezes jószágai. Kiérdemelték 

azt, amit egy másik zsoltárban mond: 

Irányítja ítéletben a szelídeket, 

és tanítja a szelídeket az ő utaira.
4
 

Amazoknak azért felhő és homály, mert nem egyenesek, a szelídeknek pedig 

igazságosság és ítélet az ő trónjának uralma. 

 

Az üldözéstől az igaz gazdagabb lesz, a gonosz kárt szenved 

6. [3. v.] Tűz jár őelőtte, és lángra lobbantja körös-körül az ő ellenségeit. 

Miféle tűzről mondja, testvérek: Tűz jár őelőtte, és lángra lobbantja körös-körül 

az ő ellenségeit? – Nem gondolom, hogy arról a tűzről mondja, amelybe az 

                                         
1Jn 9,39. 
2Vö. 1Kor 1,24. 
3Bölcs 12,13. 
4Zsolt 24,9. 
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utolsó ítélet végzése küldi majd a gonoszokat, akiknek, miután bal felől 

elkülönítette őket, ahogyan az olvasott evangéliumból emlékezhetünk, mondja 

majd: Távozzatok az örök tűzre, mely az ördögnek és angyalainak készült;
1
nem 

gondolom, hogy erről a tűzről mondja. 

Miért nem gondolom ezt? Azért, mert olyan tűzről beszél, mely előtte jár majd, 

még mielőtt eljön az ítéletre. Mert azt mondta, hogy tűz jár őelőtte, és körös-

körül, azaz szerte a földkerekségen lángra lobbantja az ő ellenségeit. 

Az a tűz az eljövetele után lesz, ez a tűz pedig előtte fog járni. Mi tehát ez a tűz? 

– Érhetjük a rosszak büntetésére, de érthetjük a megváltottak üdvösségére is. 

A rosszak büntetésére? Hogyan? – Úgy, hogy amikor Krisztust hirdették, 

haragra lobbantak a nemzetek, és üldözést indítottak; ez a harag tűz volt, mely 

inkább az üldözőket emésztette, mint azokat, akiket üldöztek. 

Ha ugyanis látunk két embert, egy haragvót és egy másikat, aki a haragot 

türelemmel viseli, magatok ítéljétek meg, hogy kettőjük közül melyik ég. 

Az emberben szemlélhettek ilyen látványosságot. Állítsatok a szemetek elé egy 

gonosz, fölindult, eltorzult arcú embert, akinek a szeme szikrázik, a szavai 

lángolnak, és rátámad a másikra, hogy kifossza, meggyalázza, megölje, se nem 

lát, se nem hall; és egy másikat, aki türelmesen fogadja a szavakat, a csapásokat, 

mindazt, amit az rázúdít: odatartja neki a másik arcát is. 

Amikor látod az egyikben a dühöt, a másikban a szelídséget, egyikben a haragot, 

a másikban a türelmet, abban a lángokat, ebben a csendes tűrést, kételkedsz-e 

annak megítélésében, hogy kettőjük közül melyik ég, és szenved büntetést? Az-

e, akinek a testét zaklatják, vagy az, akinek a lelke pusztul? Ezért mondja Izaiás 

próféta is: és most tűz fogja megemészteni az ellenségeket.
2
 

Mit jelent ez az és most? – Azt jelenti, hogy mielőtt eljön az ítélet ama nagy 

napja, már égnek a saját dühüktől azok, akik majd az örök büntetés tűzétől 

fognak égni. 

Hacsak azt nem gondoljátok, testvéreim, hogy az igazságtalanság, mely azért 

jön ki az emberből, hogy bántsa a másikat, csak annak árt, akire irányul, és 

annak, akiből kijön, nem árt. 

Miért történhet meg ez? Olykor égő fáklyát tartanak nedves és zöldellő fához; 

azt nem gyújtja meg, de maga a fáklya ég; így jár az ellenséged is. Ha valaki 

igazságtalanul csapdákat állít neked, vagy valami zaklatást készít elő, 

igazságtalan; ha te zöldellő fa leszel, azaz lelki nedvtől duzzadsz és virulsz, 

ellen fogsz állni az ellenségek lángjainak, és imádkozni fogsz azért, aki téged 

                                         
1Mt 25,41. 
2Iz 26,11. 
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üldöz. Az lán-gol, te sértetlen maradsz; igazságtalansága neki árt, neked nem. 

Hacsak azt nem gondolod, hogy árt neked, amikor a testeddel tesz valamit. 

A türelmes és romlatlan lélek megérkezik Istenhez, hogy megkoronázzák 

Urának példáját követve, aki inkább szenvedni akart a zsidóktól, aki képes lett 

volna a halált elkerülni, de meghalt, és képes lett volna nem megszületni, de 

megszületett. 

Te ugyanis a természetedből fakadóan születtél, ő azért, mert akarta; te a 

természetedből fakadóan fogsz meghalni, ő irgalomból halt meg. Miként tehát 

neki semmit nem ártottak a zsidók, úgy neked sem árthat semmiféle üldöző, ha 

azt választod, hogy a Fő tagja leszel. 

 

Kard és tűz a szeretet 

7. Íme, megértettük, hogy mi az előtte járó tűz, azaz most, ebben az időben a 

hitetlenek és gonoszok büntetését kell értenünk tűzön; de ha lehet, értelmezzük a 

tüzet a megváltottak üdvösségére is, hiszen ebből indultunk el. 

Ugyanaz az Úr mondja: Tüzet küldeni jöttem a földre.
1
 Úgy küldeni a tüzet, 

ahogyan a kardot, mert egy másik helyen az Úr azt mondja, hogy nem békét 

küldeni jött a földre, hanem kardot.
2
 

Kardot az elkülönítésre, tüzet az elégetésre. De mindkettőt üdvösen, mert 

szavának kardja is üdvösen különített el minket a rossz szokásoktól. 

Kardot hozott ugyanis és minden egyes hívőt elkülönített, vagy a Krisztusban 

nem hívő atyjától, vagy a hasonlóképpen hitetlen anyjától; vagy ha keresztény 

szülőktől született, akkor legalább a korábbi őseitől. 

Nincs ugyanis közülünk senki, akinek a nagyapja vagy dédapja, vagy még 

régebbi őse ne a nemzetek közül való volna, abból az Isten előtt utálatos 

hitetlenségből. Elkülönültünk attól, ami voltunk, de közbejött a nem gyilkos, 

hanem elválasztó kard. 

Ugyanígy van a tűzzel: Tüzet küldeni jöttem a földre. Lángra lobbantak a benne 

hívő emberek, megkapták a szeretet tüzét; ezért a Szentlélek is, amikor 

elküldetett az apostoloknak, így jelent meg: Majd lángnyelvek jelentek meg 

nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre
3
 Ettől a tűztől lángolva 

indultak szerte a világba, és fölgyújtották és lángra lobbantották körös-körül az 

ő ellenségeit. 

                                         
1Lk 12,49. 
2Vö. Mt 10,34. 
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Miféle ellenségeit? – Azokat, akik elhagyván Istent, aki őket teremtette, 

bálványképeket imádtak, melyeket ők maguk készítettek. 

Őket lobbantották lángra, ha rosszak voltak, azért, hogy a tűz megeméssze őket, 

ha jók voltak, azért, hogy jobbá legyenek. Aki nem akart hinni, hallván Isten 

szavát, rosszabb lett, az irigysége égette és emésztette el; de még ha megtért is, 

és hitt, akkor is elégett benne valami. Elégett ugyanis a széna, hogy 

megtisztuljon az arany. 

Az arany a hit, a széna a testi vágy, mert minden test széna – mondja Izaiás –, és 

az ember dicsősége, mint a fűnek virága.
1
 Tehát minden, ami a 

hiábavalóságokra és világi dolgokra vágyódó testi emberben van, széna. 

Még a testvéreink közül is milyen sokan színházba mentek? – Széna vezette 

őket. Nem kell-e kívánnunk nekik ezt a tüzet, hogy a széna elégjen és az arany 

megtisztuljon, ami hit ugyanis bennük van, azt eltemeti a széna. Jobb volna tehát 

nekik égni ettől a szent tűztől, hogy a széna elhamvadása után fölragyogjon az a 

drága kincs, amit Krisztus megváltott. 

Tehát tűz jár őelőtte, és lángra lobbantja körös-körül az ő ellenségeit. – Vannak, 

akik üdvösen égtek el, és ma az ő hívői; ellenségei voltak, de most már 

hűségesek hozzá. Keresed az ellenségeket és nincsenek: elégtek, elhamvadtak; a 

szeretet elemésztette bennük azt, ami üldözte Krisztust, és megtisztította őket, 

hogy higgyenek Krisztusban: és lángra lobbantja körös-körül az ő ellenségeit. 

 

Isten ereje csodálatosan tevékenykedett az apostolokban 

8. [4. v.] Villámai megvilágították a földkerekséget. – Nagy öröm ez. Nemde 

látjuk? Nemde nyilvánvalóvá vált? 

Villámai megvilágították a földkerekséget, meggyújtották az ellenségeket, 

elégtek az ellenségek. Elégett mind, aki ellentmondott, és villámai 

megvilágították a földkerekséget. 

Miért világították meg? – Azért, hogy higgyenek. 

Honnan a villámok? – A felhőkből. 

Mik az Isten felhői? – Az igazság hirdetői. 

Látod a felhőt, gomolyog az égen, sötét, és valami lappang benne. Ha villámlik, 

ragyogó fény villan, és abból, amit megvetettél, lecsap az, amitől megrémülsz. 

Elküldte tehát mi Urunk Jézus Krisztus az apostolait, prédikátorait, mint 

felhőket; az emberek látták és megvetették őket, mint ahogyan a felhőket látják 

és megvetik, mielőtt lecsap belőlük az, amit megcsodálsz. 

                                         
1Iz 40,6. 
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Kezdetben ugyanis mint testet hordozó emberek, gyengék voltak, tanulatlanok, 

műveletlenek, nemességet nélkülözők; de volt bennük valami, ami villámlani és 

megvilágítani tudott. 

Jött Péter, a halász, imádkozott és a halott föltámadt.
1
 Emberi alakjában felhő 

volt, a csoda villámfény ragyogása volt. 

Ugyanígy a szavakban és a tettekben, amikor csodálatos dolgokat mondanak és 

csodákat művelnek: Villámai megvilágították a földkerekséget: látta és 

megremegett a föld. – Nem így van-e? Nem az egész keresztény föld kiáltja-e, 

hogy Amen, mert megremegett az ezekből a felhőkből kitörő villámoktól: látta 

és megremegett a föld. 

 

Napról napra gyengül a hitetlenek keménysége 

9. [5. v.] A hegyek megolvadtak, mint a viasz az Úr arcától. – Kik a hegyek? A 

gőgös emberek. Minden magasság, mely fölkelt Isten ellen, Krisztus és a 

keresztények tetteitől megremegett, alacsony lett, és amikor azt mondom, amit a 

zsoltár mondott, hogy megolvadt, jobb szót nem is lehetett volna találni. 

A hegyek megolvadtak, mint a viasz az Úr arcától. – Hol van a hatalmasok 

magassága? Hol a hitetlenek keménysége? 

A hegyek megolvadtak, mint a viasz az Úr arcától. Tűz volt számukra az Úr: 

arca előtt, mint a viasz, megolvadtak; addig voltak kemények, amíg ez a tűz nem 

érte őket. Minden magasságot elegyengettek, most már nem merik káromolni 

Krisztust. A pogány is, aki nem hisz benne, már nem káromolja, és még nem lett 

belőle élő kő, de a hegy keménységét már legyőzték. 

A hegyek megolvadtak, mint a viasz az Úr arcától, 

az egész föld Urának arcától. 

Nem csak a zsidók, hanem a nemzetek Urának arcától is, amint az Apostol 

mondja;
2
 Isten ugyanis nem csak a zsidóké, hanem a nemzeteké is. 

Tehát az egész föld Ura, az Úr Jézus Krisztus Júdeában született, de nem csak 

Júdeának született, mert mielőtt megszületett, mindent megalkotott, és aki 

mindeneket alkotott, mindent újjáalkotott. Az egész föld Urának arcától. 

 

Az egész Egyház hirdeti Krisztust 

10. [6. v.] Hirdették az egek az Ő igazságosságát, és meglátta minden nép az Ő 

dicsőségét. – Miféle egek hirdették? Az egek hirdetik Isten dicsőségét.
3
 

                                         
1Vö. ApCsel 9,40. 
2Vö. Róm 3,29. 
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Kik az egek? – Akik az ő trónusa lettek. Amint ugyanis Isten az egekben trónol, 

úgy trónol az apostolokban, úgy trónol az evangélium hirdetőiben is. Te is, ha 

akarod, ég leszel. 

Akarsz ég lenni? – Takarítsd ki a szívedből a földet. Ha nem lesznek benned 

bűnös földi vágyak, ha nem alaptalanul válaszolod, hogy fölemelted a szívedet, 

ég leszel. Ha feltámadtatok Krisztussal (az Apostol hívőkhöz beszél), az odafönt 

valókat keressétek, ahol Krisztus van és ül az Isten jobbján; az odafönt valókat 

ízleljétek, ne a földön valókat.
1
 

Ízlelni kezdted az odafönt valókat, és nem a földön valókat – ugye ég lettél? 

Testet hordozol, és a szíved már ég, mert a társalgásod az égben lesz.
2
 Így 

hirdeted te is Krisztust, mert ki az, aki a hívők közül hallgat Krisztusról? 

Figyeljen Szeretetreméltóságtok! 

Úgy gondoljátok, hogy csak mi hirdetjük Krisztust, akik itt állunk, és ti nem 

hirdetitek őt? Honnan jönnek azok, akik keresztények akarnak lenni, akiket mi 

soha nem láttunk, nem ismerjük őket, soha nem prédikáltunk nekik? Úgy hitted 

talán, hogy senki nem hirdette nekik Krisztust?  

Az Apostol mondja: Hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak; és hogyan 

halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse?
3
 Tehát az egész Egyház hirdeti Krisztust, 

és hirdetik az egek az ő igazságosságát, mert az összes hívők – akik törődnek 

azzal, hogy megnyerjék Istennek azokat, akik még nem hisznek, és ezt 

szeretetből teszik – egek. Megszólaltatja belőlük Isten ítéletének félelmetes 

mennydörgéseit, és megremeg, aki hitetlen volt, elámul, és hisz.  

Mutassátok meg és mondjátok el az embereknek, mire volt képes Krisztus szerte 

a földkerekségen, és vezessétek hozzá őket, hogy szeressék Krisztust. 

Mily sokan viszik el ma a barátaikat vagy a színházba, vagy zenét hallgatni? 

Vitték volna-e őket, ha nem szeretik a zenét? Ti is szeressétek Krisztust. Ő 

ugyanis, aki legyőzte a világot, annyi látványt nyújt, és senki nem mondhatja, 

hogy mutat bármi visszataszítót is. Olykor ugyanis előfordul, hogy az is 

visszatetszést kelt, akit szeretnek a színházban. Krisztus senkiben nem kelt 

visszatetszést, miatta nem kell szégyenkezni. Fogjátok kézen, ragadjátok 

magatokkal, hozzátok ide, akiket csak tudtok, és legyetek biztosak afelől, hogy 

akihez hozzátok őket, nem fog visszatetszést kelteni; és kérjétek Őt, hogy 

világosítsa meg őket és jól lássanak. 

Hirdették az egek az Ő igazságosságát, és meglátta minden nép az Ő dicsőségét. 

                                         
1Kol 3,1–2. 
2Vö. Fil 3,20, 
3Róm 10,14, 
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A bálványképekben lévő ördög észrevétlenül 

a jókat is félrevezeti 

11. [7. v.] Szégyenüljenek meg mind, akik faragott képeket imádnak. – Nemde 

megtörtént? Nemde megszégyenültek? Nemde naponta megszégyenülnek? A 

faragott képek ugyanis kézzel alkotott bálványok. 

Miért szégyenülnek meg mind, akik faragott képeket imádnak? Azért, mert 

meglátta minden nép az Ő dicsőségét. Már az összes népek megvallják Krisztus 

dicsőségét, piruljanak, akik köveket imádnak. Mert azok a kövek halottak 

voltak, mi rátaláltunk az Élő Kőre; sőt azok a kövek soha nem éltek, úgyhogy 

halottnak se mondhatók; a mi kövünk viszont élő, és mindig élt az Atyánál, és 

miután meghalt értünk, újjáéledt, és most él, és a halál többé rajta nem 

uralkodik.
1
 

E dicsőségét ismerték meg a népek, elhagyják a templomokat, sietnek az 

egyházakba. Szégyenüljenek meg mind, akik faragott képeket imádnak. Keresik 

még a faragott képeket, hogy imádják azokat? Nem akarták elhagyni a 

bálványokat, a bálványok hagyták el őket. Szégyenüljenek meg mind, akik 

faragott képeket imádnak, akik dicsekszenek a bálványaikban.  

De van esetleg valaki, aki tudósnak tartja magát és ezt mondja: „Én nem azt a 

követ tisztelem, nem is azt a faragott képet, ami érzéketlen; mert nem csak a ti 

prófétátok tudhatta, hogy van szemük, de nem látnak;
2
 mert én is tudom, hogy 

annak a faragott képnek nincs lelke, a szemekkel nem lát, a fülekkel nem hall; és 

nem azt tisztelem, hanem imádva leborulok azt előtt, amit látok, és annak 

szolgálok, akit nem látok.” 

Az meg kicsoda? – „Valami láthatatlan isteni lény [Numen], mely abban a 

faragott képben lakik.” 

Ily módon adva számot a faragott képeikről, igazolva látják, hogy nem 

bálványokat imádnak – és démonokat imádnak. Ugyanis testvérek, ahogyan az 

Apostol mondja: Amit a pogányok áldoznak, a démonoknak áldozzák és nem 

Istennek. Nem akarom – mondja –, hogy a démonok társai legyetek; mert tudjuk, 

hogy a bálvány semmi.
3
 

Az Apostol ezt is mondja: tudjuk, hogy a bálvány semmi, de amiket a pogányok 

áldoznak, a démonoknak áldozzák és nem Istennek;
4
 ezért mondta: Nem akarom, 

hogy a démonok társai legyetek. 

Tehát ne igazolják magukat azzal, hogy nem az érzéketlen bálványoknak adják 

magukat, hiszen sokkal inkább a démonoknak adják magukat, ami még 
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veszedelmesebb. Mert ha csak a bálványokat tisztelnék, az ahogyan nem segít 

rajtuk, nem is ártana nekik, ha azonban démonokat imádsz, és azoknak 

szolgálsz, uraid lesznek. 

És kik lesznek uraid? – Az irigyeid. Ők szükségszerűen irigylik a 

szabadságodat, mindig birtokolni akarnak, mindig olyanná akarnak tenni, hogy 

magukkal ragadhassanak. 

Ezekben a gonosz szellemekben ugyanis rossz akarat és ártó szándék lakik: 

örülnek az ember bajának, és ha becsaptak, akkor a rászedettségünkből 

táplálkoznak.  

És kit keresnek? – Nem azokat, akiken örökre uralkodni akarnak, hanem azokat, 

akikkel együtt örökre elkárhozzanak, mint ahogy egy rossz akaratú gonosztevő 

társként nevez meg ártatlant. Vajon ha máglyára küldik kevésbé fog égni, ha 

ketten égnek el? Kevésbé hal meg, ha ketten halnak meg? A büntetése nem lesz 

kisebb, de a rossz akarattal táplálkozik: „Haljon meg velem együtt!” – Ettől ő 

nem kevésbé fog meghalni, de vigasztalódik a másik bajával. 

Ilyen az ördög: félre akar vezetni, hogy legyenek akik majd vele együtt 

bűnhődnek; és mivel az ítélő Istent nem tudja becsapni (az ártatlant nem 

vádolhatja nála), valós bűntényeket akar, melyekkel vádolhat, ezért csábít 

bűnökre. 

Íme, kiket tesznek urukká azok, akik bálványokat és démonokat tisztelnek. Amit 

a pogányok áldoznak, a démonoknak áldozzák, és nem Istennek. Nem akarom, 

hogy a démonok társai legyetek. 

 

A tiszteletet amellyel Istennek tartozunk, 

ne add teremtményeknek 

12. Nekünk pedig milyen Istenünk van? Halljad a folytatást. 

Amikor ugyanis ezt mondta: Szégyenüljenek meg mind, akik faragott képeket 

imádnak, akik dicsekszenek a bálványaikban, nehogy igazolják magukat a 

faragott képek dolgában és mondják: „Nem köveket, hanem istenségeket 

tisztelünk”, mintha kérdeznék: „Miféle istenségeket tisztelsz? – Mondd csak, 

démonokat tisztelsz vagy jó lelkeket, mint az angyalok?” Vannak ugyanis szent 

angyalok, és vannak gonosz lelkek. Én azt mondom, hogy a te templomaidban 

csak gonosz lelkeket tisztelnek; akik gőgösen áldozatot követelnek, és 

istenekként akarják magukat tiszteltetni, azok gonoszok, gőgösök. Ilyenek a 

nem jó emberek is, akik a maguk dicsőségét keresik, és megvetik Isten 

dicsőségét. 

A szent embereket figyeljétek, akik az angyalokhoz hasonlók. Ha valakit Isten 

szent szolgájának látsz, és meg akarod őt tisztelni, és Isten helyett akarnád 
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imádni, megtiltja: nem követel magának istentiszteletet, nem akar számodra 

Isten helyébe lépni, hanem veled együtt akar Isten alattvalója lenni. 

Ezt tették a szent apostolok, Pál és Barnabás. Likaóniában hirdették Isten Igéjét. 

Amikor csodákat műveltek, a környék polgárai áldozati állatokat vezettek oda, 

és áldozatokat akartak bemutatni nekik, Barnabást Jupiternek, Pált Mercurnak 

nevezve; nekik ez nem tetszett. 

Vajon azért nem akarták, hogy áldozzanak nekik, mert iszonyodtak attól, hogy a 

démonokhoz hasonlítják őket? Nem. Hanem attól riadtak vissza, hogy 

istentiszteletet emberek iránt tanúsítsanak. Ez nem a mi sejtésünk, ezt az ő 

szavaik mutatják. Az Apostolok cselekedetei elmondja, mennyire fölháborodtak: 

Akkor Barnabás és Pál megszaggatták ruhájukat, és mondták: „Emberek, mit 

csináltok? Mi is törékeny emberek vagyunk, akárcsak ti.
1
 

Figyeljetek csak! Ahogyan a jó emberek megtiltják, hogy Istenként tiszteljék 

őket, és azt akarják, hogy az egy Istent tiszteljék, az egy Istent imádják, az egy 

Istennek mutassanak be áldozatot, ne nekik, ugyanúgy az összes szent angyalok 

is annak dicsőségét keresik, akit szeretnek; az ő tiszteletére, az ő imádására, az ő 

szemlélésére akarják magukkal ragadni és lángra gyújtani mindazokat, akiket 

szeretnek; Őt hirdetik nekik, nem önmagukat, mivel angyalok; és mivel katonák, 

csak a Főparancsnokuk dicsőségét keresik; mert ha a saját dicsőségüket 

keresnék, mint zsarnokokat kárhoztatnák el őket. 

Ilyen volt az ördög, és ilyenek a démonok, azaz az ő angyalai; istentiszteletet 

követelt magának és összes démonának; megtöltötte a pogányok templomait, 

faragott képeket állíttatott, és áldozatokat mutattatott be magának. 

Nem lett volna jobb, ha a szent angyalokat és nem a démonokat tisztelik? – Ezt 

válaszolják: „Mi nem gonosz démonokat tisztelünk; mi is azokat tiszteljük, Isten 

nagy erőit és Isten nagy szolgálattevőit, akiket ti angyaloknak neveztek.” 

Bárcsak azokat akarnátok tisztelni, mert azoktól könnyen megtanulnátok, hogy 

ne őket tiszteljétek. Halljátok csak a tanító angyalt! 

Krisztus egyik tanítványát tanította, és sok csodálatos dolgot mutatott neki János 

Jelenéseiben, ő pedig az egyik csodálatos dolog láttán elámult, és az angyal 

lábához borult. Az angyal pedig, aki csak Urának dicsőségét kereste, így szólt: 

Kelj föl, mit csinálsz? Őt imádd, hiszen én is szolgatársad vagyok, neked és 

testvéreidnek.
2
 

Mi következik ebből, testvéreim? – Senki ne mondja: „Félek, hogy 

megharagszik rám az angyal, ha nem tisztelem őt Istenemként!” Akkor 

haragszik meg rád, ha őt akarod tisztelni, mert jó és szereti Istent. 
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Ahogyan a démonok megharagszanak, ha nem tisztelik őket, úgy tiltakoznak az 

angyalok, ha Isten helyett őket tisztelik. De nehogy véletlenül a gyönge és gyáva 

szív azt mondja magában: „Tehát ha megharagszanak a démonok amiatt, hogy 

nem tisztelik őket, félek, megbántani a démonokat”! 

Mit tehet veled akár a démonok fejedelme, az ördög? Ha tehetne valamit, egyi-

künk se maradna meg. Nemde naponta a keresztények szája annyi mindent 

mond ellene, és növekszik a keresztények vetése? 

Amikor egy nagyon haszontalan szolgádra haragszol, ezt a nevet adod neki: 

Sátán, Ördög; ezt mondod neki. Ebben talán tévedsz, hiszen embernek mondod 

ezt, és a féktelen harag Isten képmásának gyalázására ragad; és mégis ezt 

mondod neki, amit azután nagyon sajnálsz. 

Ha tehetné, nem állna-e bosszút érte? De nem engedik meg neki, és csak annyit 

tesz, amennyire engedélyt kap. Mert Jóbot is meg akarta kísérteni, és csak úgy 

tehette, hogy hatalmat kért rá;
1
 és nem tehetett volna semmit, ha nem kapott 

volna hatalmat. 

Miért nem imádod tehát biztonságban Istent, kinek akarata ellenére senki nem 

árthat neked, és amit Ő megenged, az javulásodra és nem fölforgatásodra szol-

gál? 

Ha ugyanis a te Uradnak Istenednek úgy tetszik, hogy megengedi, hogy egy 

ember vagy egy gonosz lélek ártson neked, fenyít, hogy kiálts hozzá: Fenyítvén 

megfenyített engem az Úr, de a halálnak nem adott át engem.
2
 

Tehát: Szégyenüljenek meg mind, akik faragott képeket imádnak, akik dicseksze-

nek a bálványaikban. Imádjátok Őt, minden angyalai. Tanulják meg a pogányok 

Istent imádni. Angyalokat akarnak imádni, de inkább kövessék az angyalokat, és 

azt imádják, akit az angyalok imádnak. 

Imádjátok Őt, minden angyalai. – Imádja Őt az az angyal, aki Kornéliuszhoz 

küldetett, mert őt imádva Kornéliuszt Péterhez küldte;
3
 imádja Krisztust, Péter 

urát, mint maga is Péter szolgatársa. Imádjátok Őt, minden angyalai. 

 

Isten nem csak a zsidóké, hanem a nemzeteké is 

13. [8. v.] Meghallotta és örvendezett Sion. – Mit hallott meg Sion? Hogy 

imádják Őt, minden angyalai. 
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Mit hallott meg Sion? – Íme, amit meghallott: Hirdették az egek az Ő igazságos-

ságát, és meglátta minden nép az Ő dicsőségét. Szégyenüljenek meg mind, akik 

faragott képeket imádnak, akik dicsekszenek a bálványaikban.
1
  

Az Egyház ugyanis akkor még nem volt jelen a nemzetekben. Júdeában a zsidók 

közül valók hittek, és maguk a hívő zsidók úgy gondolták, hogy csak ők 

tartoznak Krisztushoz; 

de az apostolok a nemzetekhez is küldettek, szóltak Kornéliuszhoz, Kornéliusz 

hitt, megkeresztelkedett, és a háza népe is megkeresztelkedett. De tudjátok, mi 

történt azért, hogy megkeresztelkedjenek? A lektor a felolvasásban nem jutott el 

idáig, de egyesek emlékezhetnek rá, akik pedig nem emlékeznek, azok tőlem 

hallják most röviden: 

Angyal küldetett Kornéliuszhoz, az angyal Kornéliuszt Péterhez utasította, Péter 

pedig eljött Kornéliuszhoz. És mivel Kornéliusz pogány volt, sem ő, sem a háza 

népe nem volt körülmetélve; semmi kétség tehát, hogy az evangélium itt a 

körülmetéletleneknek adatott át. 

Még mielőtt maga Kornéliusz és a háza népe megkeresztelkedett volna, eljött a 

Szentlélek, betöltötte őket és nyelveken kezdtek beszélni. Korábban a Szentlélek 

csak megkereszteltekre szállott le, ezekre pedig a keresztség előtt. 

Péter ugyanis bizonytalankodhatott volna, hogy megkeresztelje-e a körülmeté-

letleneket, de eljött a Szentlélek, nyelveken kezdtek beszélni, megkapták a 

láthatatlan ajándékot, és megszűnt a látható szentség felőli bizonytalankodás: 

valamennyiüket megkeresztelték. 

És itt olvashatod: Az apostolok és a júdeai testvérek megtudták, hogy a pogá-

nyok is elfogadták Isten szavát, és áldották az Istent.
2
 

Ez az, amit itt mond: Meghallotta és örvendezett Sion, és fölujjongtak Júda 

leányai. 

Mit hallott meg, és mi miatt örvendezett Sion? – Amiatt, hogy a nemzetek 

elfogadták Isten Igéjét. 

Egy fal megjött, de angyal még nem volt. Sion maga a júdeai Egyház, melyet itt 

neveznek ezen a néven: Meghallotta és örvendezett Sion, és fölujjongtak Júda 

leányai. 

Az Apostolok cselekedeteiben így olvassuk: Az apostolok és a júdeai testvérek 

meghallották. Nézzétek, nem ujjongtak-e föl Júda leányai! Mit hallottak? Az, 

hogy a pogányok elfogadták Isten Igéjét. 
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Hogyan mondta ugyanezt ez a zsoltár? – Úgy, hogy hirdették az egek az Ő 

igazságosságát, és meglátta minden nép az Ő dicsőségét. És mivel a nemzetek, 

akik korábban bálványokat imádtak, hittek: 

Szégyenüljenek meg mind, akik faragott képeket imádnak, 

akik dicsekszenek a bálványaikban. 

Imádjátok Őt, minden angyalai. 

Meghallotta és örvendezett Sion, 

és fölujjongtak Júda leányai. 

Ezek után a körülmetéltek közül egyesek rátámadtak Péterre, és mondták neki: 

Miért mentél be körülmetéletlen emberek házába és ettél velük?
1
 Ő pedig 

beszámolt nekik arról, hogy imádság közben hogyan látta azt a négy sarkánál 

összefogott lepedőfélét. 

Ez a mindenféle élőlénnyel teli lepedő az összes nemzeteket jelentette. Azért 

fogták össze a négy sarkát, mert a földkerekségnek négy része van, ahonnan a 

népek jönnek; és ezért hirdeti négy evangélium Krisztust, hogy megértsük: az ő 

kegyelme a föld mind a négy sarkának szól. 

E látomás elbeszélése után Péter elmondta nekik, hogyan hitt Kornéliusz, és 

hogy a Szentlélek már a megkeresztelkedése előtt leszállott erre a pogányra. 

Mikor ezeket meghallgatták, elcsöndesedtek és magasztalták Istent, mondván: 

Így hát a pogányoknak is megadta az Isten az életre vezető bűnbánatot.
2
 Íme, 

meghallotta és örvendezett Sion, és fölujjongtak Júda leányai a te ítéleteid miatt, 

Uram. 

Miféle ítéleteid miatt? – Amiatt, hogy Isten nem személyválogató. Maga Péter 

is, amikor látta, hogy Kornéliusz századost és a vele lévőket betölti a Szentlélek, 

fölkiáltott és mondta: Valóban el kell ismernem, hogy az Isten nem 

személyválogató. 

Tehát: fölujjongtak Júda leányai, a te ítéleteid miatt, Uram. 

Mit jelent az, hogy te ítéleteid miatt? Azt jelenti, hogy mindenki kedves előtte, 

aki féli és az igazságosságot cselekszi, bármely nép fia is.
3
 Mert Isten nem csak 

a zsidóké, hanem a nemzeteké is.
4
 

 

Az Úr Krisztus minden ember fölé fölmagasztaltatott 

14. [9. v.] Lássátok csak, hogy nem emiatt ujjongtak-e Júda leányai? 

És fölujjongtak Júda leányai, a te ítéleteid miatt, Uram. 

Mert te, Uram, fölséges vagy az egész föld fölött. 
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Nem csak Júdea fölött, nem csak Jeruzsálem fölött, nem csak Sion fölött, hanem 

az egész föld fölött. Az egész földre érvényesek Isten ítéletei, hogy a népeket 

mindenfelől összehívja. 

Ezekkel az ítéletekkel nincsenek közösségben azok, akik elszakadtak; nem is 

hallják a jövendölést, nem is látják a beteljesedést: 

Mert te, Uram, fölséges vagy az egész föld fölött, 

nagyon fölmagasztalt vagy minden istenek fölött. 

Mit jelent az, hogy nagyon? – Azt, hogy Krisztusról mondja. Mi mást jelent a 

nagyon, ha nem azt, hogy egyenlő az Atyával? 

Mit jelent az, hogy minden istenek fölött? Kik ezek? – A bálványok nem 

érzékelnek, nem élnek; a démonok érzékelnek, élnek, de gonoszok. Mi nagy van 

abban, hogy Krisztus fölmagasztaltatott a bálványok fölé? Fölmagasztaltatott a 

démonok fölé is, de ez se túl nagy dolog; a démonok a nemzetek istenei ugyan, 

de Krisztus nagyon fölmagasztaltatott minden istenek fölé.
1
 

Embereket is neveznek isteneknek: Én mondtam: istenek vagytok és a Magas-

ságbeli fiai mindnyájan; ugyanígy írva van: Megállt Isten az istenek 

zsinagógájában, és istenek körében mond ítéletet.
2
 Mindezek fölé 

fölmagasztaltatott a mi Urunk Jézus Krisztus; nem csak a bálványok fölé, nem 

csak a démonok fölé, hanem minden igaz ember fölé is. És ezzel egyenértékű, 

hogy az összes angyalok fölé is, mert mi mást jelentene: Imádja őt minden 

angyala?
3
 Nagyon fölmagasztalt vagy minden istenek fölött. 

 

Gyűlölnöd kell azt, amit Isten gyűlöl 

15. [10. v.] Mit tegyünk tehát valamennyien, akik összejövünk Őhozzá, aki na-

gyon fölmagasztaltatott minden istenek fölött? – Rövid parancsot adott nekünk: 

Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a rosszat. Nem volna méltó Krisztushoz, ha 

szeretnéd Őt és ugyanakkor a kapzsiságot is. Ha szereted Őt, gyűlölnöd kell azt, 

amit Ő gyűlöl. 

Tegyük föl, van egy ellenséged, aki épp úgy ember, mint te: közös a 

Teremtőtök, egyformán emberek vagytok, és mégis ha a fiad szóba áll az 

ellenségeddel, bemegy a házába és hosszasan elbeszélget vele, ki akarod tagadni 

az örökségből azért, mert szóba állt az ellenségeddel. És miért? Mert azt hiszed, 

hogy joggal tételezed föl: „Barátja vagy az ellenségemnek, és valamit a káromra 

akarsz tenni!” 

Tehát figyelj: Szereted Krisztust, Krisztusnak ellensége a kapzsiság, miért állsz 

szóba a kapzsisággal? De nem is azt mondom, hogy szóba állsz vele, hanem 
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miért szolgálsz neki? Sok mindent parancsol Krisztus, és nem teszed meg; a 

kapzsiság parancsát teljesíted. Krisztus azt parancsolja, hogy öltöztesd föl a 

szegényt, és nem teszed; a kapzsiság azt parancsolja, hogy csalj, és ezt 

bőségesen megteszed. Ha ez így van, ha ilyen vagy, ne nagyon ígérd magadnak 

Krisztus örökségét. 

De azt mondod: „Én szeretem Krisztust!” – Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a 

rosszat. Hogy szereted-e a jót, az onnan tűnik ki, hogy gyűlölöd-e a rosszat. 

Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a rosszat. 

 

Akaratod ellenére senki nem veszi el tőled Istent 

16. De amikor kezdjük gyűlölni a rosszat, abból üldözések következnek. 

Gyűlöljük a rosszat, az üldöző pedig mondja nekünk: „Csalj!”; mondja nekünk: 

„Bálványt imádj!”; mondja nekünk: „Égess tömjént a démonoknak!”; de mi ezt 

hallottuk: Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a rosszat; 

Hallottuk az üldözőt, de ha nem tesszük meg, amit mond, tombol. De meddig 

tombol? Mit fog elvenni tőled? Mondd csak, miért vagy keresztény? Az 

örökkévaló örökségért, vagy a földi boldogságért? 

Vallasd a hitedet. Vond lelkiismeret kínpadjára a lelkedet, gyötörd magadat az 

ítélet félelmével, és így válaszolj: Kinek hittél és miért hittél? 

Mondod nekem: „Krisztusban hittem.” – Ígért-e neked valamit Krisztus azon 

kívül, amit önmagában megmutatott? 

„Mit mutatott meg önmagában?” – Meghalt és föltámadott, fölment a mennybe. 

Akarod követni? Kövesd a szenvedést, és várd az ígéretet. 

Mit vehet el tehát tőled a tomboló üldöző, ha kezded gyűlölni a rosszat, mert 

szereted az Urat? Mit vehet el? Az örökséget? Vajon elveheti tőled az eget? 

Végül is elvehet tőled mindent, amit Isten adott neked (de nem veheti el, ha 

Isten nem akarja; ha pedig Isten akarja, azt veszi el, amit Isten adott, nehogy 

Isten önmagát vonja meg tőled): Istent senki nem veheti el tőled, te magad 

fosztod meg magadat tőle, ha menekülsz előle. 

 

Megőrzi az Úr az igazak lelkét és testét 

17. Talán ezt válaszolod: „Nem törődöm az örökségemmel, az Úr adta, az Úr 

elvette; elmondhatom: ahogy az Úrnak tetszett, úgy történt;
1
 de félek, a gonosz 

meg ne öljön!” 

Ez minden? Halljad tehát a vigasztaló zsoltárt: megőrzi az Úr az ő szolgáinak 

lelkét. 

                                         
1Jób 1,21. 
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Mivel tehát az imént ezt mondta: Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a rosszat, 

nehogy azért féld gyűlölni a rosszat, hogy a gonosz meg ne öljön, azonnal 

hozzáteszi: megőrzi az Úr az ő szolgáinak lelkét. 

Halljad csak Őt, aki őrzi szolgáinak lelkét és mondja: Ne féljetek azoktól, akik a 

testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni!
1
 Ha megöli a testet az, aki 

erőt vett rajtad, mit tett veled? Azt, amit a te Uraddal Isteneddel tett. Hogyan 

szerethetnéd azt, amit Krisztus szeret, ha félsz elszenvedni azt, amit Ő 

elszenvedett. 

Ő eljött, hogy viselje a te mulandó, gyönge, halálnak alávetett életedet. Akkor 

félj meghalni, ha képes vagy nem meghalni. Amit a természeted szerint nem 

kerülhetsz el, azt a hit szerint miért nem fogadod el? Ha a fenyegetőző ellenség 

elveszi tőled ezt az életet, Isten másikat ad neked; mert ezt is Ő adta neked, és 

ha Ő nem akarja, ez sem vehető el tőled, ha pedig akarja, akkor tud helyette 

másikat adni; ne félj tehát, ha kifosztanak Őérte. Nem akarod levetni a rongyos 

ruhát? A dicsőség köntösét fogja rád adni. 

„Miféle köntösről beszélsz nekem?” – Ennek a romlandó testnek fel kell öltenie 

a romlatlanságot, ennek a halandónak a halhatatlanságot.
2
 Ez a tested nem fog 

elpusztulni. Halálig támadhat az ellenség, de azon túl sem a lélek, sem a test 

fölött nincs hatalma, mert még ha ízekre tépik is a testet, a föltámadást nem 

akadályozza meg. 

A lelküket féltették az emberek, és mit mond nekik az Úr? – Minden szál 

hajatokat számon tartják.
3
 Félsz, nehogy elveszítsd a lelket, te, aki egy 

hajszáladat se veszítheted el? Isten mindent számon tart. Mindent helyre fog 

állítani Ő, aki mindent teremtett. Nem voltak és megteremtettek; voltak és nem 

fogják újra teremteni őket? Higgyetek tehát teljes szívvel, testvérek, és akik 

szeretitek az Urat, gyűlöljétek a rosszat. 

Legyetek erősek, nem csak Isten szeretetében, hanem a rossz gyűlöletében is. 

Senki ne rémítsen meg titeket; hatalmasabb az, aki titeket meghívott, 

mindenható; erősebb minden erősnél, felülmúl minden magasságot. 

Isten Fia meghalt értünk, légy bizonyos afelől, hogy meg fogod kapni az Ő 

életét, te, aki zálogba kaptad az Ő halálát. Mert kikért halt meg? Vajon az 

igazakért? Pált kérdezd: Mert Krisztus a bűnösökért halt meg.
4
 

Bűnös voltál és meghalt érted; miután megigazultál, magadra hagyna? Aki 

megigazulttá tette a bűnöst, elhagyja-e a jámbort? Akik szeretitek az Urat, 
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gyűlöljétek a rosszat. Senki ne féljen, mert megőrzi az Úr az ő szolgáinak lelkét, 

a bűnös kezéből kiszabadítja őket. 

 

Csodálatos a világosság, amely fölkel az igaznak 

18. [11. v.] De talán ezt mondod: „Elveszítem ezt a világosságot!” – Világosság 

támadt az igaznak. Milyen világosság elvesztésétől félsz? Attól félsz, hogy 

sötétben maradsz? 

Ne félj, hogy elveszíted a világosságot, sőt attól félj, nehogy miközben őrzöd ezt 

a világosságot, elveszítsd azt az igazi világosságot. Mert aminek elvesztésétől 

félsz, látjuk, kik kapták ajándékba, kikkel együtt mondod a magadénak. 

Vajon csak a jók látják ezt a napot, hiszen fölkelti napját jókra és rosszakra, és 

esőt hullat igazakra és gonoszokra?
1
 Ezt a világosságot veled együtt látják a 

bűnösök, veled együtt látják a rablók, veled együtt látják a paráznák, veled e-

gyütt látják a vadállatok, a legyek, a férgek. 

Vajon milyen világosságot tartogat az igaznak az, aki ezt a világosságot ezeknek 

is adja? Ezt a világosságot látták meg a hitben a mártírok. Akik ugyanis ezt a 

világosságot megvetették, valamit megláttak, amire vágyakoztak, hogy meg 

tudták vetni. Világosság támadt az igaznak, és az egyenes szívűeknek 

örvendezés. 

Ne gondoljátok, hogy igazán nyomorúságban voltak, amikor láncokban jártak. 

Tágas volt a börtön a hívőknek, könnyűek a láncok a hitvallóknak. Öröm töltötte 

el a kínpadon azokat, akik kínjaik közepette Krisztust hirdették. Világosság 

támadt az igaznak. 

Miféle világosság támadt az igaznak? – Olyan, amilyen nem támad a bűnösnek; 

nem olyan világosság, amilyet fölkelt rosszakra és jókra egyaránt. Van egy 

másik világosság, amely fölkel az igaznak; erről a világosságról, amely 

számukra nem kel föl, mondják majd a végén a bűnösök: Tehát letévedtünk az 

igazság útjáról, és az igazságosság fénye nem világított nekünk, és a nap nem 

kelt föl számunkra.
2
 Íme, ezt a napot szeretve a szív sötétségében fekszenek. Mit 

használt szemmel látni ezt a világosságot, és elmével nem látni azt? 

Tóbiás vak volt, és fiát Isten útjára tanította. Ismeritek ezt, hogy Tóbiás 

figyelmezette a fiát és mondta: Fiam, adj alamizsnát, mert az alamizsna nem 

engedi, hogy a sötétségbe juss;
3
 – mondta ő, aki sötétségben volt. 

Látjátok-e, hogy van egy másik világosság, mely fölkel az igaznak, és az 

egyenes szívűeknek örvendezés? A szeme nem látott és a fiának ezt mondta: adj 

                                         
1Vö. Mt 5,45. 
2Bölcs 5,6. 
3Tób 4,7 11. 
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alamizsnát, mert az alamizsna nem engedi, hogy a sötétségbe juss; és nem félt 

attól, hogy a fia a szívében azt mondja magának: „Te nem adtál alamizsnákat; 

miért vakon szólsz hozzám? Íme, alamizsnáid sötétségbe vittek téged, és hogyan 

mondod nekem: az alamizsna nem engedi, hogy sötétségbe juss?” Mondhatta-e 

volna bizakodással ezeket, ha nem látott volna egy másik világosságot? A fiú 

kezénél fogva vezette atyját, hogy járni tudjon; de az atya tanította a fiát az útra, 

hogy élni tudjon. 

Van tehát egy másik világosság, mely az igaznak támad:. Világosság támadt az 

igaznak, és az egyenes szívűeknek örvendezés. Meg akarod ismerni ezt a 

világosságot? Légy egyenes szívű. 

Mit jelent ez, hogy légy egyenes szívű? – Azt jelenti, hogy ne légy Istentől 

elhajolt szívű, ne állj ellent az Ő akaratának, ne akard őt magadhoz görbíteni, 

hanem te igazodj Őhozzá, és tapasztalni fogod azt az örömet, amit ismernek 

mind az egyenes szívűek. 

 

A földi örömök semmiképpen nem hasonlíthatók 

az égiekhez 

19. [12. v.] Örvendjetek, igazak, az Úrban. – Amikor a hívők hallják: 

örvendjetek, lakomára gondolnak, boros kelyheket képzelnek el, rózsás időt 

várnak, mert ezt mondták: örvendjetek, igazak. 

De nézd csak a folytatást: az Úrban. Örvendjetek, igazak, az Úrban. – A tavaszt 

várod, hogy örvendezzél; az Úr a te örvendezésed, az Úr mindig veled van, 

benne nincs idő: veled van éjszaka, veled van nappal. Légy egyenes szívű, és 

mindig veled van, hogy benne örvendezzél. 

A világ szerinti örvendezés ugyanis nem igazi örvendezés. Halljad Izaiás 

prófétát: Nincs öröme a gonoszoknak, mondja az Úr.
1
 Amit a gonoszok örömnek 

hívnak, az nem öröm. Miféle örömet ismerhetett [a próféta], aki a gonoszok 

örömét kárhoztatta? Higgyünk neki, testvérek. Ember volt, de mindkét örömet 

ismerte. Ismerte a pohár örömét, hiszen ember volt, ismerte az asztal örömét, 

ismerte az ágy örömét, ismerte ezeket a világi és fényűző örömöket. 

Aki mindezeket ismerte, prófétaként mondja: Nincs öröme a gonoszoknak, 

mondja az Úr. De nem ember mondja: az Úr mondja; az Úr igazságából mondja: 

Nincs öröme a gonoszoknak. azok ugyanis úgy látták, hogy örülnek, de nincs 

öröme a gonoszoknak, mondja, nem ember, hanem az Úr. 

Ezért ezt az örömet látva mondja [egy másik próféta]: És az emberek napját nem 

kívántam, te tudod.
2
 Ki nekem egy másik nappalt mutatsz, ki engem egy másik 

                                         
1Iz 48,22; 57,21. 
2Jer 17,16. 
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világosságra tanítasz, ki engem más örömmel töltesz el, ki engem bensőmben 

másra indítasz, neked köszönhetem, hogy nem vágyódom az emberek napjára. 

Izaiás jól látta az embereket ivászatban, fényűzésben, színházakban, 

látványosságokon, az egész világot különféle élvezetekben, és mégis ezt 

kiáltotta: Nincs öröme a gonoszoknak, mondja az Úr. 

Ha ez nem öröm, vajon milyen örömöt láthatott, melyhez mérten mindez nem 

volt öröm? Mintha te, ismerve a Napot, valakinek, aki fényességét dicséri, azt 

mondanád: „Ez nem világosság”. Miért nem világosság? Ő nagyra tartja, örül 

neki, ujjong miatta, te meg azt mondod: „Ez nem világosság”. 

 

Vagy ha valaki a majmot csodálja, te meg azt mondanád: „Nem ez a szépség”. 

És ha ő elemezné annak az állatnak a végtagjait, és csodálná elrendezésüket, te 

pedig, aki ismersz egy másik szépséget, tagadnád, és azt mondanád: „Nem 

szép”. Miért? – Mert egy másik szépséget ismersz. 

De azt mondod: „Én nem látom azt, amit Izaiás látott!” – Higgy és látni fogod. 

Talán az hiányzik, amivel láthatnád, van ugyanis olyan szem, amellyel az a 

szépség látható. Mert ahogyan van a test szeme, mellyel ezt a világosságot 

látjuk, úgy van szeme a szívnek, mellyel az az örvendezés látható; de lehet, 

hogy ez a szem beteg, elhomályosult, zavarja a harag, a fösvénység, a bírvágy, 

az esztelen gyönyör; zavaros a szemed, képtelen vagy látni azt a világosságot. 

Higgy, hogy utána láthass: meg fogsz gyógyulni és látni fogsz. Világosság 

támadt az igaznak, és az egyenes szívűeknek örvendezés. 

 

Ne reméljetek jobb időket itt a földön 

20. Örvendjetek, igazak, az Úrban, és tegyetek vallomást szentségének 

emlékezetéről. – Már az Úrban örvendezve, már az Úrban örülve neki tegyetek 

vallomást, mert ha nem akarná, akkor nem Őbenne örülnénk. Maga az Úr 

mondja ugyanis: Ezeket azért mondtam nektek, hogy békességtek legyen 

bennem, a világban pedig szorongatástok lesz.
1
 Ha keresztények vagytok, ebben 

az világban szorongatásokat várjatok; nyugalmasabb és jobb időket ne 

reméljetek. 

Testvérek, magatokat csaljátok meg; amit az evangélium nem ígért, azt ne 

ígérjétek magatoknak. Tudjátok, mit mond az evangélium, hiszen 

keresztényekhez beszélek, nem lehetünk a hit árulói. Az evangélium azt mondja, 

hogy a végső időkben sok baj, sok botrány, sok szorongatás, sok gonoszság lesz, 

de aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Sokak szeretete ki fog hűlni.
2
 

                                         
1Jn 16,33. 
2Mt 24,3–13. 
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Aki tehát állhatatosan tüzes lelkű marad – ahogyan az Apostol mondja: legyetek 

tüzes lelkületűek
1
–, annak a szeretete nem fog kihűlni, mert a nekünk 

ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete. 
2
 

Tehát senki ne ígérje magának azt, amit az evangélium nem ígér: „Íme, jönnek 

jobb idők, ezt meg azt fogom tenni, ezt meg azt meg fogom venni!” Jobb neked, 

ha arra figyelsz, aki nem téved és senkit meg nem csal, aki nem itt ígért neked 

örömet, hanem önmagában; és amikor a jelen dolgok elmúlnak, remélheted, 

hogy vele együtt fogsz uralkodni mindörökké; nehogy mivel itt akarsz 

uralkodni, itt sem lesz örömed és ott sem találod meg. 

 

                                         
1Róm 12,11. 
2Vö. Róm 5,5. 
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KILENCVENHETEDIK ZSOLTÁR (98.) 

Elmondta 393/94-ben Hippóban 

40 éves, 23 éves pap 

 

 

1Zsoltár. 

Énekeljetek az Úrnak új éneket, 

mert csodadolgokat cselekedett az Úr. 

Gyógyított neki az Ő jobbja, és az Ő szent karja. 

2Megismertette az Úr az Ő szabadítását, 

a nemzetek szeme előtt kinyilatkoztatta az Ő igazságosságát. 

3Megemlékezett az Ő irgalmasságáról Jákobnak, 

és a maga igazságáról Izrael házának. 

Meglátta a föld minden határa a mi Istenünk szabadítását. 

4Ujjongjatok Istennek, egész föld, 

énekeljetek és örvendezzetek és zsoltározzatok. 

5Zsoltározzatok az Úrnak, a mi Istenünknek citerával, 

citerával és zsoltár szavával; 

6harsonákkal és szarvkürt hangjával 

örvendjetek Úr Király színe előtt. 

7Induljon meg a tenger és annak teljessége, 

a földkerekség, és mind, akik azon laknak. 

8Velük együtt tapsoljanak a folyóvizek, 

ujjongjanak a hegyek az Úr színe előtt, 

mert eljön ítélni a földet. 

9Meg fogja ítélni a földkerekséget igazságosságban, 

és a népeket méltányosságban. 
 

 

 

 

Nagy csoda megszabadítani bennünket az örök haláltól 

1. [1. v.] Énekeljetek az Úrnak új éneket. – Az új ember tudja, a régi nem tudja. 

A régi ember a régi élet, és az új ember az új élet; a régi életet Ádámból merítik, 

az új élet Krisztusban formálódik. Mert ebben a zsoltárban az egész földkerek-

ségnek mondják, hogy új éneket énekeljen. Másutt még világosabban ezt 

mondják: Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekeljetek az Úrnak, egész föld;
1
 

hogy akik elszakadnak az egész földkerekség közösségétől, értsék meg, hogy 

nem énekelhetik az új éneket, mert az új éneket az egészben, és nem egy részben 

éneklik. 

                                         
1Zsolt 95,1. 
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Figyeljétek és lássátok, hogy itt is erről van szó. És amikor az egész földke-

rekségnek mondja, hogy új éneket énekeljen, az azt jelenti, hogy a béke énekli 

az új éneket. 

Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett az Úr. Miféle 

csodadolgokat? – Az imént olvastuk az evangéliumot, és hallottuk az Úr 

csodatetteit: Kifelé hozták a városból egy anya egyetlen halott fiát, és az anya 

özvegy volt. Az Úr megkönyörült rajta és megállította a menetet; a halottvivők 

letették, ő pedig mondta: Ifjú, mondom neked, kelj föl! 
1
 És az a halott felült és 

beszélni kezdett, és visszaadta őt anyjának. 

Íme, csodát művelt az Úr; de az, hogy az egész földkerekséget talpra állította az 

örök halálból, sokkal nagyobb csoda, mint hogy az özvegy anya egyetlen fiát 

föltámasztotta. 

Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett. Miféle 

csodadolgokat? – Halljad: Gyógyított neki az Ő jobbja, és az Ő szent karja. 

Ki az Úr szent karja? – A mi Urunk Jézus Krisztus. 

Halljad Izaiást: Ki hitte el, amit tőlünk hallott, és az Úr karja kinek nyilvánult 

meg?
2
 Tehát a Szent karja és jobbja egy és ugyanaz, azaz a mi Urunk Jézus 

Krisztus Isten karja és Isten jobbja. 

Éppen ezért gyógyított neki. Nem csak azt mondta: meggyógyította a földkerek-

séget az Ő jobbja, hanem: gyógyított neki. Sokan ugyanis maguknak gyógyul-

nak, nem Őneki. 

Nézd csak, milyen sokan kérik a test gyógyulását, és meg is kapják tőle; Ő 

gyógyítja meg őket, és nem neki gyógyulnak meg.  

Hogyan gyógyulnak meg tőle és nem neki gyógyulnak? – Úgy, hogy az 

egészséget visszakapva fékevesztetté válnak: akik betegen tiszták voltak, 

meggyógyulva házasságtörőkké lesznek; akik betegen senkit nem bántottak, 

erejüket visszanyerve megvadulnak és elnyomják az ártatlanokat: meggyógyul-

tak, de nem neki. 

Ki az, aki neki gyógyul meg? – Az, aki belsőleg gyógyul. 

Ki az, aki belsőleg gyógyul meg? – Az, aki hisz benne, és mivel belsőleg 

gyógyult, új emberré formálódott. És a végén ez a halandó test is, mely most egy 

ideig gyengélkedik, a végén megkapja a maga legtökéletesebb egészségét. Tehát 

Őneki gyógyuljunk. Ahhoz pedig, hogy neki gyógyuljunk, hinnünk kell az Ő 

jobbjában: Gyógyított neki az Ő jobbja, és az Ő szent karja. 

 

                                         
1Vö. Lk 7,12–15. 
2Iz 53,1. 
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Krisztus mindenki üdvössége, nem ok a pártütésre 

2. [2. v.] Megismertette az Úr az Ő szabadítását. – Ő maga a jobb kéz, Ő maga a 

kar, Ő maga a szabadítás, a mi Urunk Jézus Krisztus, akiről ezt mondták: És 

látni fogja minden test Isten szabadítását;
1
 akiről az a Simeon is beszélt, aki 

karjába vehette a Kisdedet: Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat békességben, 

mert meglátták szemeim a te szabadításodat.
2
 

Megismertette az Úr az Ő szabadítását. – Kivel ismertette meg? Pártokkal, vagy 

az egyetemes egésszel? Nem valamely résszel. 

Senki ne tévedjen meg, senki ne szedjen rá, senki ne mondja: Íme, itt van a 

Krisztus, íme, amott van;
3
aki ezt mondja, íme, itt van, íme, amott van, az 

részekre mutat. 

Kivel ismertette meg az Úr az Ő szabadítását? – Halljad a folytatást: A nemzetek 

szeme előtt nyilatkoztatta ki az Ő igazságosságát. Isten jobbja, Isten karja, Isten 

szabadítása és Isten igazságossága a mi Urunk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus. 

 

A keresztény ember az igazi Izrael 

3. [3. v.] Megemlékezett az Ő irgalmasságáról Jákobnak, és a maga igazságáról 

Izrael házának. 

Mit jelent az, hogy megemlékezett az irgalmasságról és az igazságról? – Azt 

jelenti, hogy amint megígérte, megkönyörült; mivel megígérte és nyújtotta az 

irgalmasságot, bekövetkezett az igazság; az irgalmasság előre bocsátotta az 

ígéretet, az ígéret beteljesítette az igazságot. 

Megemlékezett az Ő irgalmasságáról Jákobnak, és a maga igazságáról Izrael 

házának. Hogy-hogy? Csak Jákobnak és csak Izrael házának? – A zsidók házát 

és Ábrahám test szerinti leszármazottait szokták Izrael házának, Jákobot pedig 

Izraelnek nevezni. Jákob ugyanis Izsák fia, Izsák pedig Ábrahámnak a fia. Tehát 

Jákob Ábrahám unokája volt, és Jákobtól származott tizenkét fiú, és a tizenkét 

fiútól a zsidók egész nemzetsége. 

Vajon csak nekik ígérték meg Krisztust? – Ha kielemzed, hogy kicsoda Izrael, 

akkor Izraelnek ígérték meg Krisztust. Izrael neve azt jelenti: aki látja Istent. 

Látni fogjuk Őt színről színre, ha most látjuk a hit által. Legyen szeme a 

hitünknek, és megkapjuk majd a hit igazságát; higgyünk abban, akit nem látunk, 

és örömmel meg fogjuk látni; vágyakozzunk a nem látottra, és élvezni fogjuk 

azt, akit látunk. 

                                         
1Lk 3,6. 
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Tehát Izrael most is a hit által, akkor majd Izrael a színről színre látás által.
1
 Már 

nem tükör által, már nem homályosan, hanem ahogyan János mondja: 

Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik 

leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni 

fogjuk, amint van.
2
 

Erre a látásra készítsétek elő a szíveteket, erre az örömre készítsétek elő a 

lelketeket; mintha a Napot akarná megmutatni Isten, és felszólítana, hogy készít-

sétek elő a test szemeit; de mivel bölcsességének arcát méltóztatik megmutatni 

nektek, készítsétek elő a szív szemét. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők látni 

fogják Istent.
3
 

Megemlékezett az Ő irgalmasságáról Jákobnak, és a maga igazságáról Izrael 

házának. Ki ez az Izrael? – Nehogy a zsidók egyetlen nemzetére gondolj, halljad 

mi következik: Meglátta a föld minden határa a mi Istenünk szabadítását. 

Nem azt mondja, hogy az egész föld, hanem a föld minden határa; ahogyan 

mondják az egyik határtól a másikig. Senki ne darabolja el, senki ne szaggassa 

szét, mert erős Krisztus egysége. Az egészet megváltotta, aki oly nagy árat 

fizetett érte: Meglátta a föld minden határa a mi Istenünk szabadítását. 

 

4. [4. v.] Ujjongjatok Istennek, egész föld. – Már tudjátok, mit jelent ujjongani 

[jubilálni]. Örvendjetek és beszéljetek. Ha pedig az örömtől nem tudtok szólni, 

ujjongjatok; örömötöket az ujjongás fejezze ki, ha a szó képtelen rá, de ne 

legyen néma az öröm: a szív ne hallgasson Istenéről; ne hallgassa el az Ő aján-

dékait. Ha magadhoz beszélsz, magadnak gyógyultál meg, ha neki gyógyított 

meg az Ő jobbja, akkor ahhoz beszélj, akinek meggyógyultál. 

Meglátta a föld minden határa a mi Istenünk szabadítását. 

Ujjongjatok Istennek, egész föld, énekeljetek és örvendezzetek és zsoltározzatok. 

 

5. [5. v.] Zsoltározzatok az Úrnak, a mi Istenünknek citerával, citerával és 

zsoltár szavával. – Zsoltározzatok, de ne csak szóval; fogjatok cselekedeteket, 

hogy ne csak énekeljetek, hanem tevékenykedjetek is. Aki énekel és tevékeny-

kedik, az citerával és pszaltériummal zsoltároz. 

 

A háborgatások közben tökéletesedünk 

6. [6. v.] És most lásd, milyen hangszereket vonultat föl hasonlatként: harso-

nákkal és szarvkürt hangjával. 
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Mit akarnak jelenteni a harsonák és a szarvkürtök? – A harsonák ércből vannak 

és kalapálással készítik. Ha kalapálással, akkor ütésekkel. Isten dicséretére 

készített harsonák lesztek, ha a háborgatások közepette jobbak lesztek; a hábor-

gatás a kalapálás, a javulás az elkészülés. 

Harsona volt Jób, amikor hirtelen oly sok kár sújtotta, és elveszítette a gyerme-

keit; e sok háborgatás kalapálásától harsona lett, és megszólalt: Az Úr adta, az 

Úr elvette, amint az Úrnak tetszett, úgy történt, legyen áldott az Úr neve.
1
 

Mennyire megszólalt! Milyen kedves hangot adott! De ezt a harsonát még 

kalapálják: átadatott, hogy a testét is megverjék, ezért lesújtottak rá, bűzleni 

kezdett és férgek kezdték falni. 

A félrevezető Évához hasonlóan, a feleség, akit az ördög szolgálatára, nem a férj 

vigasztalására őriztek meg, káromlásra ingerelte, ő azonban nem engedelmes-

kedett neki. Ádám a paradicsomban engedelmeskedett Évának;
2
 a szemétdom-

bon lévő Ádám elkergette Évát. 

Mert a szemétben ült Jób, amikor férgek nyüzsögtek rajta és bűzlött, de a 

szemétdombon büdös Jób jobb, mint az az ép Ádám a paradicsomban. 

Az asszony még Éva volt, Jób már nem volt Ádám. A gúnyolódásra és kísértésre 

fölkészített Évának válaszolt (íme, hallottuk, hogyan kalapálták ezt a harsonát. 

Az ördög tetőtől talpig súlyos sebekkel verte meg, és férgektől büdösen ült a 

szemétdombon. Hallottuk, hogyan kalapálták; most halljuk, hogyan szólal meg; 

ha akarjátok, halljuk ennek a harsonának édes hangját): és mondta neki: „Mint 

az ostoba asszonyok egyike, szóltál! Ha a jókat elfogadtuk Isten kezéből, a 

rosszakat miért ne fogadnánk el?” 
3
 

Ó erős hang! Ó édes hang! Melyik alvót ne riasztaná föl ez a hang? Kit ne 

serkentene föl az Istenbe vetett bizalom, hogy nyugodtan induljon az ördög 

elleni harcba, nem a saját, hanem annak erejében bízva, aki próbára teszi? Mert 

Ő az, aki kalapál, hiszen a kalapács önmagától nem tenne semmit. 

A próféta az ördög jövendő büntetéséről szólva mondja: Összetörték az egész 

föld kalapácsát.
4
 Az egész föld kalapácsa az ördögöt akarta jelenteni. Az Isten 

kezében, azaz Isten hatalmában lévő kalapács kalapálja a harsonákat, hogy meg-

szólaltassák Isten dicséreteit. 

Lássátok (merem mondani, testvérek), hogyan kalapálta ez a kalapács az Apos-

tolt is: Hogy a nagyszerű kinyilatkoztatás elbizakodottá ne tegyen, tövist kaptam 

testembe, a sátán angyalát, hogy arcul csapkodjon. 

                                         
1Jób 1,21. 
2Vö. Ter 3,6. 
3Jób 2,10. 
4Jer 50,23. 
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Íme, kalapálják; lássuk, hogyan szólal meg: Háromszor kértem ezért az Urat, 

hogy szabadítson meg tőle, de azt felelte: „Elég neked az én kegyelmem. Mert az 

erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.” 

A hangszerkészítő ezt mondja neki: „Én a harsonát tökéletesre akarom készíteni, 

és ez nem megy másként, csak ha kalapálom: a gyöngeségben tökéletesedik az 

erő.” És halljad már magát a szépen szóló harsonát: Amikor gyönge vagyok, 

akkor vagyok erős.
1
 

És maga az Apostol, mint a Krisztushoz ragaszkodó apostol, belesimulva abba a 

jobb kézbe, mely fogja a harsonát készítő kalapácsot, ebben a jobb kézben az 

Apostolból is kalapács lesz, mert egyeseknek ezt mondja: Akiket átadtam a 

sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromkodjanak.
2
 Átadta őket kikalapá-

lásra. Korábban rosszul szóltak, de talán ha harsonává kalapálják őket, elhagyva 

a káromlást, az Úr dicséretét szólaltatják meg. Ezek a harsonák. 

 

Tartsuk féken a testünket és legyünk együtt érzők gyenge testvéreinkkel 

7. Mi a szarvkürt hangja? – A szarv meghaladja a testet: felül kell múlni a testet, 

hogy hosszantartó hangot tudjunk adni. 

De miért képes erre? – Azért, mert felülmúlta a testet. Aki szarvkürt akar lenni, 

az múlja felül a testet. 

Mit jelent az, hogy múlja felül a testet? – Azt, hogy kerekedjen a testi érzelmek 

fölé, győzze le a testi gyönyörűségeket. 

Halljad a szarvkürtöket: Ha tehát Krisztussal feltámadtatok – mondja az Apostol 

–, azt keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn 

van, arra legyen gondotok, ne a földiekre.
3
 

Mit jelent az, hogy azt keressétek, ami fönt van? – Azt jelenti, hogy múljátok 

fölül a testet, ne testileg gondolkozzatok. Még nem voltak szarvkürtök azok, 

akikhez így beszélt: Hozzátok azonban, testvérek, nem szólhattam úgy, mint lelki 

emberekhez, hanem csak mint testiekhez, mint akik még nem nőttetek fel Krisz-

tusban. Tejjel tápláltalak benneteket, nem szilárd étellel, mert nem bírtátok el. 

Sőt még most sem bírjátok el, mert testiek vagytok.
4
 Tehát nem voltak szarv-

kürtök, mert nem múlták felül a testet. 

A szarv a testhez tartozik, de meghaladja a testet; jóllehet a testből sarjad, fölötte 

van. Ha tehát a testben lelki ember vagy, akkor még testtel tiprod a földet, de a 

                                         
12Kor 12,7–10. 
21Tim 1,20. 
3Kol 3,1–2. 
41Kor 3,1–2. 



 810 

lelked már az égben jár: ugyanis testben járva, nem a test szerint harcolunk – 

mondja.
1
 

Ne kerülje el a figyelmünket, testvérek, hogy kiknek mondta ezt az Apostol, és 

mit mondott nekik, hogy bizonyítsa, mennyire testi dolgokon jár az eszük, és 

még nem lettek szarvkürtökké: Arra gondolok, hogy akadnak köztetek, akik így 

nyilatkoznak: „Én Pállal tartok, én meg Apollóval, én Kéfással.” Vajon nem 

vagytok-e túlságosan emberiek? Mert mi Apolló? Mi Pál? Szolgák csupán, akik 

által hívők lettetek, ahogy nekik az Úr megadta. Én ültettem, Apolló öntözte, de 

a növekedést az Isten adta.
2
 

Tehát meg akarja őket szabadítani az emberbe vetett reménytől és Krisztus 

lelkével akarja átitatni őket, hogy szarvkürtök lehessenek, ha felülmúlják a 

testet. 

Testvérek, ne bántsátok azokat a testvéreket, akiket Isten irgalma még nem 

térített meg, hiszen tudjátok, hogy amíg bántjátok őket, testileg gondolkodtok. 

Nem a kürt gyönyörködteti Isten fülét, mert a bántás kürtje eredménytelen 

háborút indít. A szarvkürt az ördög ellen ébresszen téged, és ne a testvéred ellen 

indítson a test kürtje. Harsonával és szarvkürt hangjával ujjongjatok az Úr 

Király színe előtt. 

 

Istenben örvendjünk és soha ne hagyjuk abba a jótetteket 

8. [7–9. v.] És mi következik azután, hogy ujjongtok és örvendeztek harsonákkal 

és szarvkürt hangjával: Induljon meg a tenger és annak teljessége. 

Testvérek, amikor az apostolok mintegy harsonákkal és szarvkürtökkel hirdették 

az igazságot, megmozdult a tenger, hullámok támadtak, viharok kerekedtek, 

üldözések támadtak az Egyházra. 

Mitől mozdult meg a tenger? – Attól, hogy ujjongtak, hogy zsoltároztak 

Istennek: Isten fülét gyönyörködtették, föltámadtak a tenger hullámai: Induljon 

meg a tenger és annak teljessége, a földkerekség, és mind, akik azon laknak. 

Induljon meg a tenger az üldözésekben, velük együtt tapsoljanak a folyóvizek. 

Mozduljon a tenger, a folyók vele együtt tapsoljanak: üldözések támadnak és a 

szentek örvendeznek Istenben. 

Hogyan tapsolnak a folyók? Mit jelent kézzel tapsolni? – Azt jelenti, hogy 

cselekedeteknek örülni, mert a tapsolás örömöt jelent, a kéz cselekedeteket. 

Kiket jelent a folyók? – Azokat, akiket Isten tett folyókká, azáltal, hogy mint az 

áradó vizet adta nekik a Szentlelket: „Aki szomjazik – mondja –, jöjjön hozzám 

és igyék, aki hisz bennem: belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakad-

                                         
12Kor 10,3. 
21Kor 1,12; 3,1–6. 



 811 

nak.” 
1
 Ezek a folyók tapsolnak a kezükkel, ezek a folyók örvendeznek a 

cselekedeteknek és áldják Istent. 

 

Hatalmunkban van, hogy hogyan várjuk az eljövendő Krisztust 

9. Ujjongjanak a hegyek az Úr színe előtt, mert eljön ítélni a földet. – A nagyok 

a hegyek, Isten pedig eljön ítélni a földet és örvendeznek. Vannak ugyanis 

hegyek, melyek megremegnek, amikor az Úr eljön ítélni a földet. 

Tehát vannak jó hegyek és vannak rossz hegyek: a jó hegyek a lelki nagyság, a 

rossz hegyek a gőg daganata. 

Ujjongjanak a hegyek az Úr színe előtt, mert eljön ítélni a földet. Miért jön? És 

hogyan fog eljönni? – Mert eljön ítélni a földet. Meg fogja ítélni a földkerek-

séget igazságosságban, és a népeket méltányosságban. Örvendjenek tehát a 

hegyek, mert Ő nem igazságtalanul fog ítélni. 

Ha egy emberi bíró jön, aki előtt nem nyitott a lelkiismeret, még az ártatlan 

emberek is remegnek előtte, ha tőle várják a dicséret jutalmát, vagy félnek az 

elítélő büntetéstől. Amikor pedig az jön, aki nem tévedhet, örvendjenek a 

hegyek, biztonságban örvendjenek, mert nem elítélni fogja őket, hanem 

megvilágosítani. Örvendjenek, mert eljön az Úr ítélni a földkerekséget mél-

tányosságban; és ha az igaz hegyek örvendeznek, a gonoszok reszkessenek. 

De ha még nem jön, miért kellene reszketniük? – Azért, hogy megjavul-janak, 

és örvendhessenek. Hatalmadban van, hogyan várod az eljövendő Krisztust. 

Azért késlelteti a jövetelt, hogy amikor eljön, ne kelljen elítélnie téged. 

Íme, még nem jön, Ő az égben van, te a földön vagy; Ő késlelteti a jövetelt, te 

ne késleltesd a megtérést. Az Ő eljövetele kemény a megátalkodottaknak, szelíd 

a jámboroknak. Lássad tehát, hogy most milyen vagy: ha kemény vagy, 

megszelídülhetsz, ha szelíd vagy, örülj az eljövendőnek. Hiszen keresztény vagy 

– úgy van, mondod. Elhiszem, hogy imádkozol és mondod: Jöjjön el a te 

országod.
2
 Kívánod, hogy jöjjön, akitől félsz, nehogy eljöjjön. Javulj meg, hogy 

ne magad ellen imádkozzál. 

                                         
1Jn 7,37–39. 
2Mt 6,10. 
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KILENCVENNYOLCADIK ZSOLTÁR (99.) 

Elmondta Karthágóban 411–413-ban 

57–59 éves, 20–22 éves pap, 16–18 éves püspök 

 

 

1Az Úr országolt, haragudjanak csak a népek, 

aki kerubokon trónol, induljon meg a föld. 

2Nagy az Úr a Sionon, 

és fölséges minden népek fölött. 

3Tegyenek vallomást a te nagy és félelmetes nevednek, 

mert rettenetes és szent az. 

4És a király becsülete az ítéletet szereti: 

te állapítottad meg a jogot, 

ítéletet és igazságosságot te tettél Jákobban. 

5Magasztaljátok a mi Urunkat, Istenünket, 

imádjátok az ő lábainak zsámolyát, 

mert szent Ő. 

 

6Mózes és Áron az ő papjai között, 

és Sámuel azok között, akik segítségül hívják az ő nevét. 

Segítségül hívták az Urat és Ő meghallgatta őket, 

7a felhőoszlopban beszélt hozzájuk. 

Megőrizték az ő bizonyságait, 

és a parancsolatot, melyet nekik adott. 

8Urunk Istenünk, te meghallgattad őket; 

Isten, te kegyes voltál hozzájuk, 

és megbosszultad az ő találmányaikat. 

9Magasztaljátok a mi Urunkat, Istenünket, 

és boruljatok le az Ő szent hegyén, 

mert szent a mi Urunk, Istenünk. 

 

 

 

 

Az Ószövetség előkészítette az Újszövetséget 

1. Testvérek, Szeretetreméltóságtoknak, mint az Egyház Krisztus iskolájában 

kiművelődött fiainak már tudnotok kell, hogy ősatyáink írásai, amelyekben 

leírták Isten szavait és Isten csodálatos tetteit, bennünket akartak tanítani, akik a 

mostani időben már hiszünk Krisztusban, aki az alkalmas időben eljött hozzánk, 

először alázatosan, majd el fog jönni dicsőségesen. 
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Először ugyanis azért jött, hogy bíró elé álljon, a végén azért fog eljönni, hogy 

bírói székbe üljön, és érdeme szerint jelenjen meg előtte az egész emberi nem. 

Sok hírnök járt előtte, mint egy nagy bíró előtt, már akkor, amikor még 

alázatosan volt eljövendő. Sok hírnök előzte meg őt, akinek még Szűz Máriától 

meg kellett születnie, csecsemőnek és kisgyermeknek kellett lennie; a kicsinyke 

fiú előtt éltek, Isten Igéje előtt, aki által minden teremtetett, sok hírnök járt 

előtte, és jövendölték ezeket az időket, de úgy szóltak, hogy tanításukat 

előképekbe burkolták, és a fátyol, ami a régiek könyveiben takarta az igazságot, 

akkor vétetett le, amikor az igazság a földből már kisarjadt. Így mondja ugyanis 

a zsoltárban: Az igazság a földből eredt és az igazságosság a mennyből tekintett 

alá.
1
 

Most tehát, amikor a zsoltárokat, amikor a prófétákat vagy a Törvényt halljuk, 

melyeket mind akkor írtak, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus testben még nem 

jött el, minden erőnkkel Krisztust akarjuk látni, és Krisztust akarjuk bennük 

megérteni. 

Figyeljen tehát Szeretetreméltóságtok velünk együtt erre a zsoltárra, és keressük 

benne Krisztust, mert bizonyára meg fog jelenni a keresőknek ő, aki korábban 

megjelent azoknak, akik nem keresték; és nem fogja magára hagyni azokat, akik 

vágyódnak utána, ő, aki megváltotta azokat, akik megtagadták őt. Íme, róla kezd 

beszélni a zsoltár, őróla szól. 

 

 

Ha a szeretet Isten trónjává tett, ne félj az üldözőktől 

2. [1. v.] Az Úr országolt, haragudjanak csak a népek. – Mert uralkodni kezdett 

a mi Urunk Jézus Krisztus, hirdetni kezdték őt, miután föltámadott a halálból és 

fölment a mennybe, miután tanítványait betöltötte a Szentlélek iránti 

bizalommal, hogy ne féljenek a haláltól, melyet ő megölt önmagában. 

Tehát hirdetni kezdték az Úr Krisztust, hogy akik üdvözülni akarnak, higgyenek 

benne, és megharagudtak a népek, melyek bálványokat tiszteltek. 

Megharagudtak azok, akik a saját alkotásaikat tisztelték, mert azt hirdették 

nekik, aki teremtette őket. Tanítványai által önmagát hirdette nekik, ő, akihez 

meg akarták téríteni a bálványimádókat, hozzá, aki őket alkotta, és el akarták 

téríteni őket azoktól, amiket ők alkottak. 

Ők a bálványukért megharagudtak Urukra, ők, akik ha a bálványuk helyett a 

szolgájukra haragudtak volna meg, elítélendők lettek volna. A szolgájuk ugyanis 

több volt, mint a bálványuk: mert a szolgájukat Isten alkotta, a bálványukat 

pedig egy mesterember. Úgy haragudtak meg a bálványukért, hogy nem féltek 

                                         
1Zsolt 84,12. 
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haragudni az Urukra, de a haragudjanak csak megengedés és nem parancs; a 

próféciában ugyanis ez hangzik: Az Úr országolt, haragudjanak csak a népek. 

Van valami, ami a haragvó népektől ered: ők haragusznak és haragjukban 

koronát nyernek a mártírok. Mit tettek az Igazság Igéje hirdetőivel, Krisztus 

földkerekséget bejáró és Isten szántóföldjét esővel áztató felhőivel? Mit tettek 

velük azok, akik haragudtak, ha nem azt, hogy kezeik között a test gyötrődött, 

Krisztus kezében pedig a lélek koronát nyert? 

De még a test, melyet az üldözők megölhettek, sem úgy halt meg, hogy örökre 

elpusztult, mert eljön az ideje, amikor föl fog támadni, a test föltámadását 

ugyanis az Úr önmagában már megmutatta. Úgy akarta, hogy elfogadva az ő 

föltámadását, ne legyen kétségünk a saját föltámadásunk felől. 

Tehát testvérek, a szolgák teste, melyet a bálványimádók megöltek, a maga 

idejében föl fog támadni; a bálványok pedig, melyeket Krisztus összetört, a 

mesterember soha nem fogja újra alkotni. 

Hallottátok, amikor az apostoli olvasmány előtt Jeremiást olvastuk, és ha 

figyeltetek, láttátok nála a mostani időket, melyeket élünk. Jeremiás ugyanis ezt 

mondta: Az istenek, akik az eget és a földet nem alkották, elvesznek a földről és 

az ég alól.
1
 

Nem ezt mondta: Az istenek, akik az eget és a földet nem alkották, elvesznek az 

égből és a földről, mert soha nem voltak az égben; hanem mit mondott? – Az 

istenek, akik az eget és a földet nem alkották, elvesznek a földről. A földről 

beszél, és nem szól az égről, mert ezek nem voltak az égben; kétszer mondja a 

földet, mert a föld az ég alatt van. 

Elvesznek a földről és az ég alól, a templomaikból. Lássátok, hogy ezt valóban 

megtörténik-e, hogy nagyrészt nem történt-e már meg; mert mi maradt meg, 

vagy mennyi maradt meg? A bálványok inkább a pogányok szívében, mint a 

templomaikban maradtak meg. 

 

A nemzetek bálványait kiűzték a templomokból 

3. Tehát az Úr országolt, haragudjanak csak a népek, aki kerubokon trónol, 

azaz országolt. Induljon meg a föld. 

Igazában megismételte azt, hogy haragudjanak csak a népek. Mert amit az első 

sorban így mondott: az Úr, azt a második sorban így ismétli: aki kerubokon 

trónol; és amit az első sorban így mond: országolt, azt megismétli a következő 

sorban, hogy trónol; és amit először így mond: haragudjanak csak a népek, azt a 

másodszor így mondja: Induljon meg a föld. Mert mi más a népek, ha nem föld? 

Haragudjon csak a föld amennyire képes, arra, aki már az égben trónol. 

                                         
1Jer 10,11. 
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Az Úr ugyanis a földön is volt, és földet vett magára, hogy abban legyen a 

földön. Testet öltött magára, és először el akarta viselni a haragvó népeket. 

Nehogy a szolgái féljenek a népek haragjától, elsőként ő akarta elszenvedni; és 

mivel a szolgái számára szükség volt a népek haragjára, azért, hogy minden 

bűnükből a szorongatások által kigyógyulhassanak és egészségessé váljanak, a 

keserű poharat elsőként az orvos itta ki, hogy a beteg ne féljen inni belőle. 

Tehát Az Úr országolt, haragudjanak csak a népek; haragudjanak csak a népek, 

mert haragjukból Isten sok jót tesz. Azok haragusznak, Isten szolgái pedig 

tisztulnak, mert gyakorlatoztatják és megkoronázzák őket. Haragudjanak csak a 

népek. 

Aki kerubokon trónol, uralkodott, induljon meg a föld. – A kerubok Isten trónját 

alkotják, ahogyan az Írások mondják, egy magasztos mennyei trónust, amelyet 

mi nem látunk; de Isten Igéje ismeri, tudja, hogy az ő trónusa, és maga Isten 

Igéje és Isten Lelke mondta el Isten szolgáinak, hogy hol trónol Isten. 

Nem azért, mintha Isten úgy ülne trónon, mint egy ember, hanem ha te akarod, 

hogy Isten benned trónoljon, ha jó leszel, Isten trónja leszel, mert így van 

megírva: a bölcsesség trónja az igaznak lelke.
1
 A királyi széket nevezzük 

trónusnak. 

Akik a héber nyelvet ismerik, azt mondják, hogy a cherubim (kerubok) annyit 

jelent, ‘a tudás teljessége’. Mivel tehát Isten minden tudást felülmúl, ezért 

mondjuk, hogy a tudás teljessége fölött trónol. Legyen tehát benned a tudás 

teljessége, és te is Isten trónusa leszel. 

De erre esetleg azt mondod: „Hogyan lehet bennem a tudás teljessége? Ki érheti 

el a tudásnak azt a csúcsát, hogy a tudás teljessége legyen benne?” – Azt 

gondolod, hogy Isten azt akarja, hogy a tudásnak olyan teljessége legyen 

bennünk, hogy tudjuk a csillagok számát, vagy a gabonaszemek, hogy ne 

mondjam, a homokszemek számát, vagy azt, hogy hány alma van a fákon? Ő 

tud mindent, mert még a hajszálainkat is számon tartja.
2
 

Hanem más a tudásnak az a teljessége, amelyet megkíván az embertől: Isten 

törvényéhez tartozik az a tudás, melyet vár tőled. 

Erre mondhatod nekem, hogy ki ismerheti tökéletesen a törvényt, hogy övé 

legyen a törvény tudásának teljessége, és így Isten trónusa lehessen? – Ne 

háborogj, mert egész röviden megmondják neked, hogy miféle tudásod legyen, 

ha a tudás teljességét akarod és Isten trónusa akarsz lenni. Az Apostol ugyanis 

ezt mondja: A törvény teljessége a szeretet.
3
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És akkor? – Nincs mentséged. Kérdezd meg a szívedet és lásd, van-e benne 

szeretet. Ha van benne, akkor benne van a törvény teljessége, és már benned 

lakik Isten, Isten trónusa lettél. 

Haragudjanak csak a népek, mert mit tehetnek a haragvó népek azzal, aki Isten 

trónusa lett? Ügyelsz azokra, akik acsarognak ellened, és nem figyelsz arra, aki 

benned trónon ül. Éggé lettél, és félsz a földtől? Egy másik helyen ugyanis az 

Írás elmondja, hogy mit mond a mi Urunk Istenünk: Az ég az én trónusom.
1
 

Ha tehát te is a tudás teljességének birtokában vagy és van szereteted, Isten 

trónusává lettél, ég lettél. Isten számára ugyanis nem a mi szemünk számára 

látható ég a nagyon becses, hanem Isten ege a szent lelkek; Isten ege az 

angyalok elméje és az ő szolgáinak elméje. 

Tehát haragudjanak csak a népek, induljon meg a föld. Mert mit tehetnek a 

népek vagy mit tehet a föld Isten trónusával és az éggel, melyben Isten trónol? 

 

Isten és a szentek városáról 

4. [2. v.] Nagy az Úr a Sionon, és fölséges minden népek fölött. – Nagy és 

magasztos az Úr a Sionon. Ha homályos volt számodra az, hogy aki a 

kerubokon trónol, mert nem tudtad, mit jelent a kerubokon, és esetleg 

elképzeltél magadnak egy drágakövekkel kirakott hatalmas égi széket, és 

szárnyaló fantáziával ezt nevezted keruboknak, hallottad, hogy a kerubok a tudás 

teljességét jelentik; és hallottad, hogy ez a teljesség – nem akármilyen tudásé, 

hanem a törvény tudásának a teljessége – hasznos az ember számára; és hogy el 

ne kedvetlenedj a törvény ezen ismeretétől, röviden mondták neked: a törvény 

teljessége a szeretet. Szeresd tehát Istent és a felebarátot, és Isten trónusa leszel, 

a kerubokhoz fogsz tartozni. 

De ha még mindig nem érted, halljad a folytatást: Nagy az Úr a Sionon. – Amit 

korábban úgy mondtam, hogy a kerubokon, most így szól: Nagy a Sionon. 

Kérdezed, hogy mit jelent a Sion? – Tudjuk, hogy a Sion Isten városa. Sionnak 

nevezi azt a várost, ami Jeruzsálem. A név jelentését úgy magyarázzák, hogy a 

Sion azt jelenti, ‘speculatio’ azaz nézés és szemlélés. A speculare azt jelenti, 

szemügyre venni (prospicere), figyelmesen nézni (conspicere), figyelni 

valamire (intendere), hogy lássad. 

Minden lélek Sion, ha figyel annak a fénynek a látására, amit látnia kell. Mert ha 

a saját világosságára figyel, elsötétedik; ha annak világosságára figyel, 

megvilágosodik. 

Mivel pedig nyilvánvaló, hogy a Sion Isten városa, mi lehet Isten városa, ha 

nem a szent Egyház? Isten városát ugyanis azok az emberek alkotják, akik 
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szeretik egymást és szeretik Istenüket, aki bennük lakik. A várost ugyanis 

valamilyen törvény tartja egyben: az ő törvényük a szeretet, és maga a szeretet 

Isten, mert nyilvánvalóan meg van írva: Isten a szeretet.
1
 

Aki tehát telve van szeretettel, telve van Istennel; Isten városát pedig az a 

sokaság alkotja, melyet a szeretet tölt be. Istennek ezt a városát nevezzük 

Sionnak, tehát az Egyház a Sion. Benne nagy az Isten. Benne légy te is, és Isten 

nem lesz rajtad kívül. 

Ha tehát benned lesz Isten, mert te a Sionból való vagy, a Sion tagja vagy, Sion 

polgára vagy, Isten népének közösségéhez tartozol, fölséges lesz benned Isten 

minden népek fölött, azok fölött, akik haragudnak, vagy azok fölött, akik 

haragudtak. 

Gondoljátok ugyanis, hogy egykor haragudtak és most nem haragszanak? 

Haragudtak régen, de mivel sokan voltak, nyíltan haragudtak. Most, hogy 

kevesen vannak, rejtetten haragszanak. Közben megtört a merészségük, érjen 

véget a haragjuk is. 

 

Az üldözők elvesznek, a prédikátorok gyarapodnak 

5. Gondoljátok, testvérek, hogy azok, akiknek hangszerei tegnap zajongtak, nem 

haragusznak a böjtölésünk miatt? De mi nem haragszunk rájuk, hanem 

böjtölünk értük. A mi Urunk Istenünk ugyanis, aki bennünk trónol, megmondta, 

ő maga parancsolta nekünk, hogy imádkozzunk ellenségeinkért, imádkozzunk 

üldözőinkért;
2
 és mivel az Egyház ezt teszi, szinte elfogytak az üldözők. 

Amikor ugyanis ezt tette, meghallgatást nyert, és meghallgatást nyer, amikor ezt 

teszi: rosszasága miatt erőt vettek rajta, jósága miatt végük lett. 

Akarjátok-e tudni, hogyan lett végük? Úgy, hogy az Egyház megette őket. 

Keresed őket önmagukban és nem találod; keresd őket abban, aki megette őket, 

és a bensőjében megtalálod őket. 

Amikor ugyanis átjöttek az Egyházhoz, kereszténnyé lettek: az üldözők 

elvesztek, a prédikátorok gyarapodtak. Ezért az ő ünnepnapjaikon, mivel a 

maradékukat látjuk, és azt, hogy még a maguk perverz és erkölcstelen 

gyönyörűségeikben esztelenkednek, kérjük értük Istent, hogy akik a 

hangszereket most gyönyörködve hallgatják, nagyobb gyönyörűséget találjanak 

Isten szavának hallgatásában. 

A zene nem ok nélkül gyönyörködteti a fülüket, Isten Igéje pedig nem 

gyönyörködteti a szívüket. De éppen ezért imádkozunk értük, amikor 

ünnepnapjaikon böjtölünk, hogy vegyék észre magukat. Ha ugyanis látnák 

                                         
11Ján 4,8. 
2Vö. Mt 5,44. 



 818 

magukat, elborzadnának maguktól, de azért nem borzadnak el maguktól, mert 

nem figyelnek magukra. 

A részeg nem undorodik magától, de a józan számára undorító. Mutass valakit, 

aki már örömét találja Istenben, erkölcsösen él, arra az örök békére vágyódik, 

melyet Isten ígért neki, és vedd észre, hogy amikor a zenére táncoló embert 

látja, jobban sajnálja ezt az esztelent, mint egy lázas őrültet. 

Tehát ha ismerjük ezek baját, mivel mi magunk is ezekből a bajokból 

szabadultunk ki, sajnáljuk őket; és ha sajnáljuk őket, imádkozzunk értük, és 

hogy meghallgatásra találjunk, böjtöljünk értük. 

Az ő ünnepnapjaikon ugyanis nem a saját böjtünket tartjuk. Mások ugyanis a mi 

böjtjeink, melyeket húsvét előtt vagy Krisztusban megült ünnepeik előtt tartunk; 

az ő napjaikon azért böjtölünk, hogy amikor ők örvendeznek, mi sóhajtozva 

könyörögjünk értük. 

Örvendezésükkel ugyanis a mi fájdalmunkra hívják föl figyelmet, és arra 

emlékeztetnek minket, hogy még mindig milyen nyomorúságban vannak. Mivel 

pedig látjuk, hogy sokan megszabadultak abból, amiben egykor mi magunk is 

benne voltunk, nem kell miattuk kétségbe esnünk. 

És ha ők még mindig haragszanak, mi imádkozunk; és ha még mindig megindul 

a föld kicsi maradéka, mi kitartunk az értük való sóhajtozásban, hogy Isten 

nekik is adjon értelmet, és velünk együtt hallják meg azokat a szavakat, melyek 

miatt most örvendezünk. Nagy az Úr a Sionon, és fölséges minden népek fölött. 

 

Az Úr nagy nevét vallják az összes nemzetek 

6. [3–4. v.] Tegyenek vallomást a te nagy és félelmetes nevednek. – Mindazon 

népek, melyek fölött nagy vagy a Sionon, már tegyenek vallomást a te nagy 

nevednek. Kicsi volt a te neved, amikor haragudtak; naggyá lett, most már 

tegyenek vallomást. 

Miért mondjuk, hogy kicsi volt Krisztus neve, mielőtt széles körben ismertté 

vált Krisztus? – Azért, mert az ő hírét mondjuk a nevének. Kicsi volt a név, 

most már naggyá lett. Van-e nemzet, mely nem hallotta Krisztus nevét? Most 

tehát a te nagy nevednek tegyenek vallomást a népek, akik korábban haragudtak 

a te kicsi nevedre: Tegyenek vallomást a te nagy és félelmetes nevednek. 

Miért tegyenek vallomást?– Mert rettenetes és szent az. 

Maga a neved rettenetes és szent. A megfeszítettről, a megalázottról, az elítéltről 

hirdetik, hogy eljön elevenen, dicsőségesen, erőben ítélni. Most megkíméli a 

káromló népeket, mert Isten türelme bűnbánatra vezet.
1
 Aki most kímél, nem 
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mindig lesz kíméletes; és akit most úgy hirdetnek, hogy félni kell tőle, el fog 

jönni, hogy ítéletet tartson. 

Eljön, testvéreim, el fog jönni; féljük őt, és úgy éljünk, hogy a jobbjára 

kerüljünk. Mert eljön és ítélni fog, és egyeseket a baljára, másokat a jobbjára fog 

állítani.
1
 És ezt nem akárhogyan fogja tenni, hogy esetleg eltévessze, és akinek a 

jobbján volna a helye, azt a baljára állítsa, vagy akinek a balján kellene állnia, 

azt Isten tévedésből a jobbjára állítsa; nem tévesztheti el, hogy oda állítsa a 

rosszat, ahova a jót kell állítani, vagy oda állítsa a jót, ahova a rosszat kell 

állítani. Ha ő nem tévedhet, akkor mi tévedünk, ha nem félünk tőle; ha pedig 

most félünk, akkor nem történik meg velünk az, amitől félünk. Mert rettenetes 

és szent az, és a király becsülete az ítéletet szereti. 

Tehát úgy féljék őt a népek, hogy javuljanak; ne bízzanak vakmerően az ő 

irgalmasságában, ne hagyják el magukat és ne éljenek erkölcstelenül, mert 

szereti az irgalmasságot, de szereti az ítéletet is. 

Mi az irgalmasság? – Az, hogy most az igazságot hirdeti neked, és arra hív, 

hogy térj meg. Csekély irgalmasság-e az, hogy gonosz cselekedetekben éltél, és 

nem vitt el vétkeid közben, hogy miután hívő lettél, megbocsássa a bűneidet? 

Csekély irgalmasság ez? Azt gondolod, hogy az irgalmasság mindig ilyen lesz, 

és senkit nem fog büntetni? Ne gondold ezt. Félelmetes és szent az ő neve, és a 

király becsülete az ítéletet szereti. 

Igazságtalan az ítélet, és nem is ítélet, ha nem fizet meg kinek-kinek érdeme 

szerint, ahogyan ki-ki testben viselkedett, akár jól, akár rosszul:
2
és a király 

becsülete az ítéletet szereti. 

Tehát féljünk, tehát igazságosan cselekedjünk, tehát méltányosan cselekedjünk. 

 

Az ember arra alkalmas volt, hogy megsebezze magát,  

de arra nem, hogy meggyógyítsa magát 

7. De ki jár el méltányosan? Ki cselekszik igazságosan? A bűnös ember? A 

gonosz ember? A visszájára fordult ember? Az igazság fényétől elfordult 

ember? 

Mit kell tennie az embernek? – Csupán Isten felé kell fordulnia, hogy ő alakítsa 

ki benne a méltányosságot, amit az ember megformálni nem képes, de 

eltorzítani igen. 

Az ember alkalmas arra, hogy megsebezze magát, de vajon alkalmas-e önmaga 

gyógyítására? 
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Amikor akarja, betegen ágynak dől, de nem akkor áll talpra, amikor akarja. Ha 

akarja, könnyelműsködik akár hidegben, akár hőségben, és amely napon akarja, 

megbetegszik. Miután pedig könnyelműsködve megbetegedett, keljen föl, 

amikor akarja. Aki ágynak dőlt, amikor akart, keljen föl, amikor akarja, ha tud. 

Ahhoz, hogy betegen ágynak dőljön, könnyelműnek kellett lennie, ahhoz pedig, 

hogy fölkelhessen, orvosra van szüksége. 

Így tehát ahhoz, hogy az ember vétkezzen, elég volt önmagának a vétkezéshez, 

de ahhoz, hogy megigazuljon, nem elég önmagának; csak az teszi megigazulttá, 

aki egyedül igaz. 

Hogy tehát az emberek átadják magukat arra, hogy megigazulttá tegyék őket, ez 

a zsoltár – mivel megrémítette a népeket és mondta: tegyenek vallomást a te 

nagy és félelmetes nevednek, mert rettenetes és szent az, és a király becsülete az 

ítéletet szereti, és a megrémült népek már keresik, hogyan élhetnének igaz 

életet, mert önmagukban nem lehetnek igazak –, fölhívta a figyelmüket 

megigazulásuk alkotójára, és így folytatja: te állapítottad meg a jogot, ítéletet és 

igazságosságot te tettél Jákobban. 

Nekünk is birtokolnunk kell az ítéletet, birtokolnunk kell az igazságosságot, de ő 

tesz bennünk ítéletet és igazságosságot, aki megteremtett minket, hogy ezeket 

megtegye bennünk. 

Hogyan kell nekünk is birtokolnunk az ítéletet és az igazságosságot? – Ítéleted 

van, amikor megkülönbözteted a rosszat a jótól; igazságosságod pedig akkor 

van, amikor követed a jót és elfordulsz a rossztól. Különbséget téve van ítéleted; 

amikor cselekszel, akkor van igazságosságod. Fordulj el a rossztól, mondja, és a 

jót cselekedd, keresd a békét, és azt kövessed.
1
 Először az ítéletet kell 

birtokolnod, és azután az igazságosságot. 

Miféle ítéletet? – Azt, hogy először ítéld meg, mi a rossz és mi a jó. 

És milyen igazságosságot? – Azt, hogy fordulj el a rossztól, és a jót cselekedd. 

Ezt azonban nem magadtól birtokolod, mert nézd csak, mit mond: ítéletet és 

igazságosságot te tettél Jákobban. 

 

Nem a mi érdemeinket, hanem a saját ajándékait 

koronázza meg Isten 

8. [5. v.] Magasztaljátok a mi Urunkat, Istenünket. – Igazán magasztaljátok, 

helyesen magasztaljátok. Dicsérjük őt, magasztaljuk őt, aki megalkotta azt az 

igazságosságot, mely a miénk: ő teremtette bennünk. Mert ki teremtette bennünk 

az igazságosságot, ha nem az, aki megigazulttá tett minket? 
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Krisztusról pedig ezt mondják: aki megigazulttá teszi a gonoszt.
1
 Mi tehát 

gonoszok vagyunk, és ő az, aki igazzá tesz, amikor magát az igazságosságot ő 

teremtette bennünk, amellyel tetszhetünk neki, hogy a jobbjára és ne a baljára 

állítson, és ezt mondja a jobbján lévőknek: Gyertek, Atyám áldottai, vegyétek az 

országot, mely nektek készíttetett a világ kezdetétől; ne pedig a baljára állítson, 

azok közé, akiknek ezt fogja mondani: Távozzatok az örök tűzre, mely az 

ördögnek és angyalainak készült.
2
 Mennyire magasztalnunk kell őt, aki nem a 

saját érdemeinket, hanem a maga ajándékait fogja megkoronázni bennünk? 

 

Krisztus teste az élet szentsége 

9. Imádjátok az ő lábainak zsámolyát, mert szent Ő. 

Mit kell imádnunk? – Lábainak zsámolyát. A kis dobogót nevezzük 

zsámolynak. Amit görögök hüpopodion-nak mondanak, az a latinoknál 

scabellum ‘zsámoly’, mások szerint suppedaneum ‘dobogó’. 

De lássátok csak, testvérek, mire adja a parancsot, hogy imádjuk. Az Írások egy 

másik helyén ezt mondja: Az ég az én trónusom, a föld pedig lábaimnak 

zsámolya.
3
 

Tehát azt parancsolja, hogy a földet imádjuk, mert egy másik helyen azt mondta, 

hogy az Isten lábainak zsámolya? És hogyan imádhatnánk a földet, amikor az 

Írás nyilvánvalóan mondja: Uradat, Istenedet imádjad?
4
 Itt pedig azt mondja: 

Imádjátok az ő lábainak zsámolyát, magyarázva pedig, hogy mi az ő lábainak 

zsámolya, mondja, hogy a föld pedig lábaimnak zsámolya. 

Ez tanácstalanná tesz: félek imádni a földet, nehogy elítéljen az, aki az eget és a 

földet teremtette; de ugyancsak félek nem imádni az én Uram lábainak 

zsámolyát, hiszen a zsoltár mondja nekem: Imádjátok az ő lábainak zsámolyát. 

Ha kérdezem, mi az ő lábainak zsámolya, az Írás azt válaszolja nekem: a föld az 

én lábaimnak zsámolya. 

Bizonytalanságomban Krisztushoz fordulok, mert őt keresem itt, és rátalálok, 

hogyan lehet imádni bűn nélkül a földet, hogyan lehet imádni bűn nélkül 

lábainak zsámolyát. 

A földből vette ugyanis a földet: mert a test a földből való, és Mária testéből 

testet öltött magára. És mivel testben járt itt, magát a testét adta üdvösséges 

eledelül nekünk; ezt a testet azonban csak az eszi, aki előbb imádta. 
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Megvan tehát, hogyan imádjuk az Úr lábainak e zsámolyát; és nem hogy nem 

vétkezünk, amikor imádjuk, hanem vétkeznénk, ha nem imádnánk. 

De vajon éltet-e a test? Maga az Úr mondta, amikor erre a földre hívta föl a 

figyelmünket: A Lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. 

Tehát amikor ez előtt a föld előtt meghajolsz és leborulsz, ne földnek nézd, 

hanem azt a Szentet nézd, kinek lábainak zsámolya az, amit imádsz; hiszen 

őmiatta imádod, ezért teszi itt is hozzá: Imádjátok az ő lábainak zsámolyát, mert 

szent Ő. 

Ki ez a Szent? – Az, aki iránti tiszteletből imádod lábainak zsámolyát. És 

amikor azt imádod, nehogy a gondolatod elakadjon a testnél, és ne tudjon 

eleveníteni a lélek, mondja: A Lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. 

Amikor pedig az Úr erre hívta föl a figyelmet, a testéről beszélt és mondta: Aki 

nem eszi az én testemet, annak nem lesz örök élete. 

A tanítványai közül egyesek, mintegy hetvenen megbotránkoztak és mondták: 

Kemény beszéd ez, ki képes megérteni? És visszahúzódtak tőle, és többé már 

nem jártak vele. Keménynek látták, hogy ezt mondja: aki nem eszi az én 

testemet, annak nem lesz örök élete; ostobán fogadták, testileg gondolták, és azt 

hitték, hogy az Úr darabokat tép ki a testéből és nekik adja. Ezért mondták: 

Kemény beszéd ez. 

Ők voltak kemények, nem a beszéd. Mert ha nem kemények lettek volna, hanem 

szelídek, ezt mondták volna magukban: „Ezt nem ok nélkül mondja, hanem 

valami titok rejlik benne”. Szelídek maradtak volna, nem kemények, és 

megtanulhatták volna tőle azt, amit azok hallottak, akik az ő távozásuk után ott 

maradtak az Úr mellett. 

Mert amikor az Úrral maradt a tizenkét tanítvány a többiek távozása után, 

mintegy bánkódva azok halála miatt, mondták Jézusnak, hogy azok 

megbotránkoztak a szavain és elmentek. Ő pedig tanította őket és mondta nekik: 

A Lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit; az igék, melyeket nektek 

mondtam, lélek és élet.
1
 Lelkileg értsétek, amit mondtam; nem ezt a testet 

fogjátok enni, amit láttok, és nem azt a vért fogjátok inni, melyet azok ontanak 

majd ki, akik megfeszítenek. Titokról beszéltem nektek, a lelkileg értett dolog 

fog benneteket éltetni. Jóllehet látható módon kell majd ünnepelni, de 

láthatatlanul kell megérteni. Magasztaljátok a mi Urunkat, Istenünket, 

boruljatok az ő lábainak zsámolyához, mert szent Ő. 

 

Az atyák cselekedetei Krisztusra utalnak 

10. [6–8. v.] Mózes és Áron az ő papjai között, 

                                         
1Vö. Jn 6,54–64. 
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és Sámuel azok között, akik segítségül hívják az ő nevét. 

Segítségül hívták az Urat és Ő meghallgatta őket, 

a felhőoszlopban beszélt hozzájuk. 

A ószövetségi Mózest, Áront és Sámuelt, Isten szolgáit nagynak tartották az 

ószövetségi emberek. Tudjátok, hogy Mózes vezette ki Isten erejével Izrael 

népét Egyiptomból a Vörös tengeren át, és vezette őket a pusztában; és hogy 

mennyi csodát művelt abban az időben Mózes keze által Isten, azt tudják 

mindazok, akik azokat az Írásokat szívesen hallgatják az Egyházban, vagy 

magukban olvassák, vagy valahogyan megtanulták. 

Áron Mózes testvére volt, akit pappá is szentelt. Úgy tűnik, hogy akkor nem is 

volt más pap, csak Áron. Azokban az Írásokban Áront világosan Isten papjának 

nevezik;
1
 Mózesről nem ott mondják, hogy pap volt. De ha nem volt pap, akkor 

mi volt? Lehetett-e több, mint pap? Ez a zsoltár mondja, hogy ő is pap volt: 

Mózes és Áron az ő papjai között. Tehát ők az Úr papjai voltak. 

Sámuelről már később, a Királyok könyvében olvasunk; ő az a Sámuel, aki 

Dávid korában élt, mert ő kente fel királlyá Dávidot.
2
 Sámuel kisgyermek 

korától a templomban nőtt fel. Anyja magtalan volt; szeretett volna egy kisfiút, 

ezért az Úrhoz könyörgött nagy sóhajtozással, és miközben kérte Istent, hogy 

adjon neki fiút, kifejezte, hogy nem testileg akarja birtokolni, és amikor 

megszületett, odaadta Annak, aki akarta, hogy legyen. Fogadalmat tett ugyanis 

az Úr Istennek, és szólt: „Ha fiúgyermek születik, a te templomodban fog 

szolgálni”;
3
 és így is tett. 

Szent Sámuel miután megszületett, a szoptatás ideje alatt anyjánál volt. Amikor 

elválasztotta, anyja odaadta a templomba, hogy ott növekedjen, ott erősödjék 

lélekben, és ott Istennek szolgáljon; főpap lett belőle, szent pap abban az időben. 

A (zsoltáros) őket említi, és azt akarja, hogy az összes szenteket értsük rajtuk. 

De miért éppen ezeket nevezte meg itt? Azért, mert mint mondtuk, itt Krisztust 

kell értenünk rajtuk. 

Figyeljen csak Szentségetek! Fentebb azt mondta: Magasztaljátok a mi Urunkat, 

Istenünket, boruljatok az ő lábainak zsámolyához, mert szent Ő 
4
 – 

figyelmünkbe ajánl valakit, azaz a mi Urunk Jézus Krisztust, kinek lába 

zsámolyát imádnunk kell, mert testet öltött és abban jelent meg az emberi 

nemnek; megmutatni akarva, hogy az ószövetségi atyák is őróla prédikáltak, 

mert ő az igazi pap, a mi Urunk Jézus Krisztus, ezt a kettőt említi, mert a 

felhőoszlopból hozzájuk beszélt Isten. 

                                         
1Vö. Kiv 28,1 ss. 
21Sám 16,13 
31Sám 1,11. 
4Zsolt 98,5. 
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Mit jelent az, hogy a felhőoszlopból? – Azt jelenti, hogy előképekben beszélt. 

Ha ugyanis valami felhőféléből szólt hozzájuk, azok a homályos szavak nem 

tudom, kit jeleztek előre. Ez a „nem tudom ki" azonban már nem „nem tudom 

ki", mivel ismerjük: a mi Urunk Jézus Krisztus az. 

Mózes és Áron az ő papjai között, 

és Sámuel azok között, akik segítségül hívják az ő nevét. 

Segítségül hívták az Urat és Ő meghallgatta őket, 

a felhőoszlopban beszélt hozzájuk. 

Aki korábban a felhőoszlopban szólt, az beszélt hozzánk lábának zsámolyában, 

azaz a testtel magára öltött földben, ezért imádjuk lábának zsámolyát, mert szent 

az. Ő beszélt a felhőoszlopban, amit akkor nem értettek; szólt lábának 

zsámolyában és megértették felhőjének szavait. A felhőoszlopban beszélt 

hozzájuk. 
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Isten jóságos, akár könyörül, akár büntet 

11. Figyeljünk tehát, testvérek, és lássátok, mennyire szentek, akiket 

megnevezett. Megőrizték az ő bizonyságait, és a parancsolatokat, melyeket 

nekik adott. 

Bizony, megőrizték. Figyeljétek csak! Megőrizték az ő bizonyságait, és a 

parancsolatokat, melyeket nekik adott. – Ezt mondja, és nem tagadható. Nem 

volt semmiféle bűnük? Hogyan? Úgy, hogy megtartották a parancsolatait és 

megőrizték bizonyságait. 

Lássátok milyenné akar formálni minket, nehogy azt higgyük, hogy tökéletesen 

igazak vagyunk. Íme, Mózes és Áron az ő papjai között, és Sámuel azok között, 

akik segítségül hívják az ő nevét, akikhez a felhőoszlopból beszélt, annyira 

nyilvánvalóan meghallgatta őket, akik megőrizték az ő bizonyságait, és a 

parancsolatokat, melyeket nekik adott. 

Urunk – mondja –, Istenünk, te meghallgattad őket; Isten, te kegyes voltál 

hozzájuk. – Istent csak a bűnökkel kapcsolatban mondja kegyesnek: amikor 

megbocsát, akkor kegyes. És mi volt az, amit meg kellett volna torolnia bennük, 

hogy elnézően kegyes volt hozzájuk? 

Kegyes volt a bűnöket megbocsátva, és kegyes volt a megtorlásban is. Mert 

hogyan folytatja? Isten, te kegyes voltál hozzájuk, és megbüntetted összes 

érzéseiket. Büntetve is kegyes voltál, nem csak akkor, amikor megbocsátottad a 

bűnöket, hanem a megtorlásban is kegyes voltál. 

Nézzétek, testvérek, mit ajánl itt a figyelmünkbe; figyeljetek! 

Isten arra haragszik, akit bűnös létére nem ostoroz; mert akihez igazán kegyes, 

annak nem csupán megbocsátja bűneit, hogy ne ártsanak neki az eljövendő 

világban, hanem meg is tisztítja, hogy soha ne találja örömét a bűnökben. 

 

Isten megtisztítja választottai szívét 

12. Segítsetek, testvérek, hogy miközben keressük, hogyan büntette meg őket, 

velünk legyen az Úr, hogy el tudjam mondani. 

Ezt a három személyt vizsgáljuk ugyanis, Mózest, Áront és Sámuelt, hogy 

hogyan büntette meg őket, mert ezt mondta: és megbüntetted összes érzéseiket. 

Azokról az érzésekről beszél, melyeket az Úr ismert a szívükben, de az emberek 

nem tudhattak róluk. Mert kifogástalanul forgolódtak Isten népe körében. 

De miket is beszélünk? Vajon Mózes korábban bűnös életet élt? Hiszen megölt 

egy embert és azután menekült el Egyiptomból.
1
 

                                         
1Vö. Kiv 2,12–15. 
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Áronnak is olyan élete volt, amely nem tetszett Istennek? Az esztelen és őrjöngő 

nép kérésének engedett és bálványt csinált a népnek hogy imádják.
1
 

 

Mit tett Sámuel, amikor kisgyermekként a templomba adták?
2
 Egész életében 

Isten szent dolgai között tevékenykedett, kicsi korától Isten szolgája volt. Soha 

egy szót sem szóltak ellene, emberek nem szóltak ellene. Talán Isten tudott 

valamiről, amitől meg akarta tisztítani, mert amit az emberek tökéletesnek 

látnak, az a tökéleteshez képest még tökéletlen. 

Sok mindent alkotnak a művészek és megmutatják a hozzá nem értőknek, és 

amikor a laikusok tökéletesnek mondják a művet, a művészek tovább csiszolják, 

mert ők tudják, mi hiányzik még belőle, hogy aztán a nézők csodálkozzanak, 

hogy mi minden történt még azzal, amit ők már tökéletesnek nyilvánítottak. 

Ez történik a épületekkel, festményekkel, ruhákkal és szinte minden 

műalkotással. Először szinte tökéletesnek minősítik, mert a szemük semmi 

többet nem kíván látni; de másként ítél a hozzá nem értő szem, és mást mond a 

művészet szabálya. 

Ugyanígy ezek a szentek is Isten szeme előtt forgolódtak szinte bűn nélkül, 

szinte tökéletesen, majdnem mint az angyalok; aki azonban megbüntette minden 

érzésüket, tudta, mi hiányzik még nekik. De nem haragvóan, hanem kegyesen 

büntette őket; azért büntetett, hogy befejezze, amit megkezdett, és nem azért, 

hogy elítélje az elvetettet. 

Tehát minden érzésüket megbüntette Isten. Hogyan büntette meg Sámuelt? Hol 

van az ő büntetése? 

Ezt azért mondom el, hogy a keresztények, akik már ismerik Krisztust, akikhez 

már eljött lábának zsámolyában, akiket annyira szeretett, hogy a vérét ontotta 

értük, tudják, miért verik őket, amikor már nagyon előre jutottak. 

Keressük a büntetést Mózesben; szinte semmit nem találunk, csak azt, hogy a 

végén azt mondja neki Isten: Menj föl a hegyre és halj meg. Öreg embernek 

mondja: Halj meg! Már betöltötte éveit, vajon halhatatlan volt? Hol van itt a 

büntetés? Megmutatja neked a büntetését amikor mondja: Nem mégy be az 

ígéret földjére, 
3
 ahová a nép bevonulni készül. 

Mózes valaminek előképe volt. Ugyanis aki bement a mennyek országába, 

annak miféle büntetés volt, hogy nem mehetett be arra földre, amelyre időleges 

ígéret szólt, hogy megjelenítse az árnyékot, aztán elmúljon? Nemde sok pártütő 

bement arra fölre? Nemde ott élve sok rosszat műveltek és bántották Istent? 

                                         
512

Vö. Kiv 32,1–4. 
21Sám 1,24. 
3MTörv 32,49 52; 34,4. 
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Nemde bálványimádást űztek azon a földön? Nagy dolog volt, hogy ezt a földet 

nem adta meg Mózesnek? 

De azt akarta, hogy Mózes azok előképe legyen, akik a Törvény alatt éltek, mert 

a Törvény Mózes által adatott,
1
 és megmutatta, hogy azok, akik a Törvény alatt 

akarnak élni, a kegyelem alatt élni pedig nem akarnak, nem mennek be az ígéret 

földjére. Tehát ami Mózesnek mondatott, előkép volt, nem büntetés. Öreg 

embernek milyen büntetés a halál? Milyen büntetés nem bemenni arra a földre, 

ahová a méltatlanok bementek? 

Áronról pedig mit mond? Ő is öreg korában halt meg és a fiai léptek helyébe a 

papságban;
2
 utána egyik fia vezette a papságot; őt is hogyan büntette meg? 

Sámuel is öreg korában halt meg, utódul hagyva a fiait.
3
 

Keresem, hogy miféle büntetések érték őket, és emberileg nem találok semmit; 

aszerint azonban, ahogyan Isten szolgáinak szenvedését ismerem, naponta 

bűnhődtek. Olvassátok csak és lássátok a büntetéseket, és akik előrehaladtok, 

viseljétek el a büntetéseket. 

Naponta szenvedtek a nép ellentmondásaitól, naponta gyötrődtek a gonoszul 

élők miatt; azok között kellett élniük, akiknek életét állandóan korholták. Ez volt 

a büntetés. Még nem haladó az, akinek ez kevés. Mások rosszasága ugyanis 

annyira gyötör téged, amennyire távolodsz a saját rosszaságodtól. Ha búza 

leszel, azaz jó szár a jó magból, az ország fia, amikor kalászt kezdesz hányni, 

akkor jelenik meg neked a konkoly; amikor kizöldellt a vetés és kalászt hányt, 

akkor jelent meg a konkoly. 

Amikor kezd megjelenni a konkoly, akkor találod magad rossz emberek között. 

Szeretnél elkülönülni a rosszaktól, szeretnéd elkülöníteni a rosszakat az 

Egyháztól; az Úr ítélete pedig ezt válaszolja neked: „Hagyjátok megnőni 

mindkettőt az aratásig, nehogy kigyomlálni akarván a konkolyt, vele együtt 

kitépjétek a búzát is".
4
 Az Úr ítélete alapján meg kell kímélni a konkolyt, mert 

szolga vagy, a konkoly között kell élned; nem különítheted el őket, el kell 

tűrnöd őket. Nézd csak, mennyi csapás ér a ben téged, aki testileg érintetlenül 

forgolódsz a rosszak között. Ezt bizonyítjátok majd mind, akik haladni fogtok, 

és már most bizonyítjátok, akik haladók vagytok. 

Tehát ezeket el kell tűrnünk; és talán ez is ide tartozik: azt a szolgát, aki ismerte 

ura akaratát, és nem tette meg, nagyon megverik.
5
 Mert sok dologban 

amennyire láthatóvá válik számunkra Isten akarata, annyira meglátjuk bűnös 

                                         
1Jn 1,17. 
2Vö. Szám 20,24–28; 33,38. 
3Vö. 1Sám 8,1; 25,1. 
4Mt 13,26–29. 
5Lk 12,47–48. 
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voltunkat; és minél inkább meglátjuk, annál inkább sírunk és könnyezünk. 

Látjuk ugyanis, mennyire igazságos, amit az Úr kíván tőlünk, és mi mennyire 

tökéletlenek vagyunk; és megtörténik velünk, ami írva van: Aki növeli a tudást, 

növeli a fájdalmat.
1
 

Íme, minél bőségesebb benned a szeretet, annál inkább fáj neked a bűnös ember. 

Minél nagyobb benned a szeretet, annál inkább meggyötör, akit eltűrsz; de nem 

azért, mert haragszol rá, hanem mert bánkódsz miatta. 

 

Isten a lelkek bölcs orvosa 

13. Nézd csak Pál apostolt, mit szenvedett; lássad ki és mit szenvedett el. 

Azokon kívül – mondja – amik kívülről értek (mert sok mindent elmondott, amik 

érték, most a belsőkről kezd beszélni, amiket azoktól eltekintve szenvedett a 

Krisztust üldözők részéről) mindennapos terhem az összes egyházak gondja. És 

nézd csak miféle gond ez, atyai is, anyai is, nézd csak, hogy verik, hogy 

bűnhődjön minden érzéséért; mondjuk csak érzéseiért is, melyeket büntetett 

Isten. Ki gyönge – mondja –, hogy én ne volnék gyönge? Ki botránkozik, hogy 

én ne égnék?
2
 

Minél nagyobb a szeretet, annál nagyobb csapásokat jelentenek mások bűnei. Ő 

a test tövisét is megkapta, a sátán angyalát, hogy arcul verje. 

Íme, mennyire kegyes volt Isten, megbüntetve minden érzését. Melyek azok az 

érzések, amelyekért megbűnhődött? Ő maga tárja fel, ő maga mondja el: Hogy a 

nagyszerű kinyilatkoztatás elbizakodottá ne tegyen, tövist kaptam a testembe, a 

sátán angyalát, hogy arcul verjen. Oly tökéletes volt, hogy végül attól kellett 

félnie, hogy elbizakodik, mert Isten nem ad gyógyszert oda, ahol nincs seb. És 

kérte, hogy vétessék el tőle; a beteg kérte, hogy vegyék el tőle a gyógyszert: 

Háromszor kértem ezért az Urat, hogy szabadítson meg tőle, tudniillik a test 

tövisétől, ami arcul verte, valamilyen súlyos testi fájdalomtól; kértem – mondja 

–, hogy szabadítson meg tőle, és mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, 

mert az erő a gyengeségben válik tökéletessé.
3
 

Tudom, kit gyógyítok; a beteg ne adjon nekem tanácsot. Mint mardosó tapasz 

éget, de meggyógyít. Kéri az orvost, hogy vegye le róla a tapaszt, és nem veszi 

le mindaddig, amíg meg nem gyógyul a hely, ahová tette. Az erő a 

gyengeségben válik tökéletessé. 

Tehát, testvérek, mi, akik haladunk Krisztusban, ne gondoljuk, hogy ostorozás 

nélkül leszünk, mert akármennyire haladunk is előre, ő ismeri a bűneinket; néha 

meg is mutatja, hogy mi is lássuk a bűneinket. És ha olyanok között kezdünk 

                                         
1Préd 1,18. 
22Kor 11,28–29. 
32Kor 12,7–9. 
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forgolódni, akik nem találnak kivetni valót bennünk, Ő még dorgálni fog, aki 

mindent tud, és megbünteti minden érzésünket, mert kegyes hozzánk. Mert ha 

nem büntet és magunkra hagy, elveszünk. Isten, te kegyes voltál hozzájuk, és 

megbosszultad az ő találmányaikat. 

 

Krisztusban és az Egyházban Istent kell imádnunk 

14. [9. v.] Magasztaljátok a mi Urunkat, Istenünket. – Ismét csak magasztaljuk 

őt; aki jó akkor is, amikor megsebez. 

Miért dicsérendő, miért magasztalandó? – Te tudod ezt nyújtani a fiadnak, és 

Isten ne tudná? Mert nem vagy jó, amikor dédelgeted a fiadat, és nem vagy 

rossz, amikor vered őt. Apja vagy akkor is, amikor dédelgeted, és apja vagy 

akkor is, amikor fenyíted; azért dédelgeted, hogy kedvét ne veszítse és azért 

fenyíted, hogy el ne vesszen. 

Magasztaljátok a mi Urunkat, Istenünket, és imádjátok az ő szent hegyén, mert 

szent a mi Urunk, Istenünk. Ahogyan fentebb mondta: Magasztaljátok a mi 

Urunkat, Istenünket, boruljatok az ő lábainak zsámolyához, és értettük mit jelent 

imádni lábának zsámolyát, úgy most is, Urunk Istenünk felmagasztalása után, 

nehogy valaki a hegyén kívül magasztalja őt, figyelmünkbe ajánlja a hegyét is. 

Mi az ő hegye? – Másutt olvasunk erről a hegyről, mert kéz érintése nélkül 

szakadt ki egy kő a hegyből, és összetörte a föld minden országát, és a kő 

heggyé nőtt. Dániel látomásáról beszélek. 

A kő, amely magától szakadt ki a hegyből, nagy heggyé lett, annyira, hogy 

betöltötte az egész föld színét.
1
 Ezen a nagy hegyen kell imádnunk, ha azt 

akarjuk, hogy meghallgatásra találjunk. Az eretnekek nem ezen a hegyen 

imádnak, mert ez a hegy betöltötte az egész föld színét; részhez tapadtak és 

elveszítették az egészet. Ha elismerik a katolikus Egyházat, akkor velünk együtt 

imádnak ezen a hegyen. Mert arról a hegyből kéz nélkül kiszakadt kőről már 

látjuk, milyen nagy lett, a földnek hány régióját töltötte be és hány nemzethez 

jutott el. 

Mi a hegy, amelyből kéz érintése nélkül szakadt ki a kő? – A zsidók országa, 

amely elsőként tisztelte az egy Istent. Belőle szakadt ki a kő, a mi Urunk Jézus 

Krisztus. Ő maga mondta: a kő, melyet megvetettek az építők, az lett a 

szegletnek fejévé.
2
  Ez a kő kezek nélkül szakadt ki a hegyből és összetörte a 

földi országokat; látjuk hogy a föld minden országát összetörte. 

Melyek voltak a föld országai? – A bálványok országai, a démonok országai 

összetörtek. Sok emberben uralkodott Szaturnusz – hol van az országa? Sok 

                                         
1Dán 2,34–35. 
524

Zsolt 117,22; ApCsel 4,11. 
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emberben uralkodott Merkuriusz – hol van az országa? Összetörtek, Krisztus 

országává lettek azokban, akikben ő uralkodott. 

Mit jelentett Karthagóban az Égi Ország?! És hol van most az Égi Ország? – Ez 

a kő összetörte mind a földi országokat, a hegyből kéz érintése nélkül kiszakadt 

kő. 

Mit jelent az, hogy a hegyből kéz érintése nélkül kiszakadt? – Azt jelenti, hogy a 

zsidó nemzetből született emberi tevékenység nélkül. Ugyanis mindenki, aki 

születik, a házasélet aktusából születik; ő pedig szűztől születvén kéz érintése 

nélkül született. A kéz az emberi cselekvés jelképe, itt emberi kéz nem mozdult, 

házastársi ölelés nem történt, a magzat mégis létrejött. 

Tehát a hegyből kéz érintése nélkül szakadt ki ez a kő; növekedett, naggyá lett 

és összetörte mind a földi országokat. Nagy heggyé lett és betöltötte a föld egész 

színét. Ez a katolikus Egyház, és ti örvendhettek annak, hogy közötök van 

hozzá. 

Azok pedig, akiknek nincs hozzá közük, akik ezen a hegyen kívül imádják és 

dicsérik Istent, nem nyernek meghallgatást az örök életre, bár bizonyos földi 

dolgokban meghallgatást nyernek. Ne áltassák tehát magukat, mert bizonyos 

dolgokban meghallgatja őket Isten, mert bizonyos dolgokban a pogányokat is 

meghallgatja. Nemde Istenhez kiáltanak a pogányok, és elered az eső? Miért? 

Mert fölkelti napját jókra és rosszakra és esőt ad igazaknak és bűnösöknek 

egyaránt.
1
 

Ne dicsekedj tehát te pogány, amiatt, hogy kiáltottál Istenhez és esőt adott Isten, 

aki esőt ad igazaknak és bűnösöknek egyaránt. Megsegített mulandó dolgokban, 

de nem hallgat meg az örökkévalókban, ha nem az ő szent hegyén imádod őt. 

Imádjátok az Urat az ő szent hegyén, mert szent a mi Urunk, Istenünk. 

 

Isten Igéje a jó cselekedetek gyümölcsét termi 

15. Legyen ennyi elég a zsoltárról Szeretetreméltóságtoknak; amit az Úr 

ajándékba adott, elmondtunk. És amit az Úr nevében mondunk, mert az általunk 

szóló Istené, Isten esője; ügyeljetek rá, milyen föld vagytok. Mert amikor zápor 

áztatja a földet, ha a föld jó, jó termést hoz; ha a föld rossz, töviseket terem; az 

eső azonban egyformán édesen hull a jó termésre és a tövisekre is. 

Aki e szavakat hallva rosszabb lenne és az esőből töviseket hajtana, tüzet várjon, 

és ne az esőt vádolja; aki pedig jobbá lesz és jó termést hoz elő a földből a csűrt 

várja és az esőt dicsérje. 

De mik a felhők és mi az eső, ha nem Isten irgalmassága, aki mindent megtesz 

azokért, akik szeretik őt, és akiket megajándékozott azzal, hogy szerethetik őt? 

                                         
1Vö. Mt 5,45. 
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KILENCVENKILENCEDIK ZSOLTÁR (100.) 

Elmondta Karthagóban 

412-ben szeptember–december között 

58 éves, 21 éves pap, 17 éves püspök 

 

 

1Zsoltár vallomásban. 

2Ujjongjatok az Úrnak, minden földek, 

szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; 

járuljatok az Ő színe elé ujjongással. 

 

3Tudjátok meg, hogy az Úr maga az Isten; 

Ő alkotott minket, és nem mi magunkat, 

mi pedig az Ő népe és legelőjének bárányai vagyunk. 

 

4Lépjetek be a kapuin hálaadással, 

az Ő csarnokaiban himnuszokkal tegyetek vallomást neki, 

adjatok hálát neki, és áldjátok az Ő nevét. 

5Dicsérjétek az Úr nevét, mert édes az Úr; 

örökkévaló az Ő irgalmassága, 

és nemzedékről nemzedékre az Ő igazsága. 

 

 

 

 

1. Hallottátok, testvérek az énekelt zsoltárt, rövid, nem is homályos; szinte 

nyugtatónak adnám, ne féljetek a fáradságtól. De figyelmesebben lássuk, és 

minél könnyebben érthető, annál szorgosabban, mit akar nekünk mondani, hogy 

amit az Úr adni méltóztatik, azt lelkileg megértsük. 

Bármilyen hangszeren szólal meg Isten hangja, mindig Isten hangja; és az ő 

fülét nem gyönyörködteti más, csak az ő hangja, mert akkor is, amikor mi 

beszélünk, akkor gyönyörködtetjük Őt, amikor ő szól belőlünk. 

 

2. [1. v.] Zsoltár vallomásban, így van írva, ez a címe: Zsoltár vallomásban. 

Néhány sor az egész, de e sorok nagy dolgoktól terhesek; szüljenek magokat a 

szívetekben, hogy az Úr vetésének csűr készüljön. 

Ez a zsoltár vallomásban azt parancsolja, arra buzdít, hogy ujjongjunk az Úrnak. 

És nem a föld valamelyik sarkát, vagy emberek egy lakóhelyét vagy 

gyülekezetét buzdítja, hanem mivel tudja, hogy az áldás magvát mindenütt 

elvetette, mindenhonnan várja az ujjongást. 
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A rosszak szájával morog, a jók szájával jubilál a föld 

3. [2. v.] Ujjongjatok tehát az Úrnak, minden földek. – Vajon hallja-e most 

hangomat az egész föld? De ezt a hangot meghallotta az egész föld. 

Már ujjong az Úrnak az egész föld, és amely része még nem ujjong, az is 

ujjongani fog. Mert terjed az áldás a Jeruzsálemből induló Egyházzal az összes 

nemzeteken át,
1
 a gonoszságot mindenütt lerombolja, a jámborságot mindenütt 

építi; és keverednek a jók a rosszakkal, vannak rosszak az egész földön és 

vannak jók az egész földön. A rosszakban morog az egész föld, a jókban ujjong 

az egész föld. 

Mit jelen tehát ujjongani? Nagyon figyelmessé tesz erre a szóra a jelen zsoltár 

címe, mely így szól: Vallomásban. Mit jelent vallomásban ujjongani? Egy másik 

zsoltár megállapítása: Boldog a nép, amely érti az ujjongást;
2
 bizony nagy dolog 

lehet, ami az értelmet boldoggá teszi. 

A mi Urunk Istenünk, az emberek boldogítója adja meg nekem, hogy értsem, 

amit mondok, nektek pedig adja meg, hogy értsétek, amit hallotok: Boldog a 

nép, amely érti az ujjongást. Siessünk tehát e boldogság felé, értsük az 

ujjongást, ne ész nélkül áradjon belőlünk. Mi szükség volna ujjongani és 

engedelmeskedni e zsoltárnak, amely mondja: Ujjongjatok az Úrnak, minden 

földek, és nem érteni az ujjongást, úgy hogy csak a hangunk ujjongana, a 

szívünk meg nem? A szív hangja ugyanis a megértés. 

 

A világias és a keresztény jubilációról 

4. Tudjátok azt, amit mondani készülök. Aki ujjong, nem szavakat mond, hanem 

az öröm hangját adja szavak nélkül; az ujjongás ugyanis az örömtől túláradó 

lélek hangja, mely érzését fejezi ki, ahogy tudja, nem megértett fogalmakat. Az 

örvendező ember ujjongásában kimondhatatlan és megérthetetlen dolgok miatt 

szavak nélküli hangokban tör ki; úgy hogy nyilvánvaló, hogy örömének ad 

hangot, de annyira eltölti az öröm, hogy szavakkal már nem tudja kifejezni. 

Figyeljétek meg ezt azoknál, akik tisztességtelenül énekelnek. A mi ujjongásunk 

nem olyan lesz, mint az övék, nekünk ugyanis a megigazulásban kell 

ujjonganunk, ők pedig a gonoszságban ujjonganak; tehát mi a vallomásban, ők a 

szégyenben. 

De hogy értsétek, amit mondok, sőt, emlékezzetek a már tudott dologra: 

leginkább a mezőn dolgozók tudnak ujjongani; a gyümölcs bősége miatt 

ujjongók, vagy az aratók, vagy a szüretelők, vagy akik más gyümölcsöt szednek, 

és a föld termését és bőségét látva örülnek és ujjongással énekelnek; és az 

                                         
1Vö. Lk 24,47. 
2Zsolt 88,16. 
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énekbe, amelyet szöveggel énekelnek, lelkük ujjongásából beleszőnek szöveg 

nélküli hangokat, és ez az ujjongás. 

Ha volna valaki, aki nem ismer rá, mert soha nem figyelte meg, ezután figyelje 

meg. és bárcsak ne találna senkit [aki gonoszságban ujjong], akiket 

megfigyelhetne, nehogy Isten olyannak találja, hogy felforgatja őket. De mégis, 

mivel a tövisek szüntelenül nőnek, a rosszul ujjongókban vegyük észre az 

elítélendő ujjongást, és ajánljuk fel Istennek a jutalmat érdemlő ujjongást. 

 

Amennyire haladsz a szeretetben,  

annyira kezded érteni Istent 

5. Tehát mi mikor ujjongunk? – Akkor, amikor dicsérjük azt, amit nem lehet 

kimondani. 

Figyeljük csak az egész teremtést, a földet és a tengert, az eget és mindent, ami 

bennük van; figyeljük meg létrejöttüket és okaikat, a magok erejét, a születés 

rendjét, a kibontakozás módját, a pusztuló hervadást, hogy a századok sora 

zavartalanul tovafut, a csillagok forognak keletről nyugatra, peregnek az évek, 

látjuk a hónapok mértékét, az órák hosszát. 

Mindezekben van valami láthatatlan, amit szellemnek vagy léleknek nevezünk, 

benne van az állatokban, hogy megszerezzék, ami nekik jó és fussanak a 

számukra ártalmas dolgoktól, hogy valamiféle egység nyoma sértetlenül 

fennmaradjon; az emberben is benne van valami, ami közös Isten angyalaival; 

nem közös az állatokkal, mint az élet, a hallás, a látás és a többi, hanem hogy 

érti Istent, ami sajátosan az elme tartozéka, hogy miként a szem a fehéret és a 

feketét, meg tudja különböztetni a méltányosságot és a gonoszságot. 

A teremtés ezen szemlélése során, amit csak át tudunk tekinteni és meg tudunk 

nevezni, kérdezze meg magától a lélek: Ki alkotta mindezt? Ki teremtette 

ezeket? Ki teremtett ezek között engem? 

Mik ezek, amiket látsz? Ki vagy te, aki ezeket szemléled? 

Ki lehet az, aki a látható dolgokat és a személőt teremtette? Ki lehet az? 

Mondd meg, de hogy kimondhasd, gondold el őt. El tudsz gondolni olyan dolgot 

is, amit talán nem tudsz kimondani; de semmiképpen ki nem mondod azt, amit 

nem tudsz elgondolni. Tehát gondold el őt, mielőtt kimondanád; és hogy 

elgondolhasd, járulj elébe. 

Amit jól akarsz látni, hogy tudj valamit mondani róla, oda kell menned hozzá, 

hogy megnézhesd, nehogy csak messziről látva megtévedj. De ahogy a szem a 

testi dolgokat, úgy látja meg az elme Őt, a szív veszi szemügyre és látja meg. És 
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melyik az a szív, amelyből Ő látható? Boldogok a tisztaszívűek – mondja – mert 

ők meglátják Istent.
1
 

Hallom, hiszem, ahogy képes vagyok rá, értem, hogy szívvel látjuk Istent, és 

csak tiszta szívvel lehet megpillantani Őt; de hallok egy másik szentírási helyet: 

Ki dicsekedhet azzal, hogy tiszta a szíve, vagy ki dicsekedhet azzal, hogy mentes 

a bűntől?
2
 

Tehát szemügyre vettem az egész teremtést, ahogy csak tudtam; megfigyeltem 

az anyagi teremtést az égen és a földön, a szellemi teremtést önmagamban, aki 

beszélek, aki táplálom a tagjaimat, figyelek a hangra, mozgatom a nyelvemet, 

szavakat mondok ki és felismerem a hallottakat. 

És mikor értem meg magamat önmagamban? 

Hogyan érthetném meg azt, mi fölöttem áll? 

És mégis az emberi szív ígéretet kap, hogy láthatja Istent, és megmutatják neki, 

hogyan tisztíthatja meg a szívét, mert ezt mondja az Írás: Mielőtt láthatnád, 

készülj annak látására amit szeretsz. 

Amikor Istenről és az ő nevéről hall, kinek nem édes, amit hall, kivéve a nagyon 

távol lévő, nagyon eltávolodott gonoszt? Mert, íme – mondja –, akik 

eltávolodnak tőled, elvesznek, és így folytatja: Elpusztítottad mind, aki tőled 

távol paráználkodik.
3
 

Nekünk pedig mit mond? Mert azok távol, ezért sötétségben vannak, és a 

sötétben annyira elgyengült a szemük, hogy nem csak nem vágyódnak a fényre, 

hanem egyenesen menekülnek előle; nekünk, távollévőknek mit mond? Azt, 

hogy Járuljatok hozzá és megvilágosultok.
4
 

De hogy hozzá járulhass és megvilágosulj, utáld meg a sötétségedet; ítéld el azt, 

aki vagy, hogy az lehess, aki nem vagy. Rossz vagy, igaznak kell lenned; de 

soha meg nem kapod az igazságot, ha még mindig tetszik neked a gonoszság. 

Törd össze a szívedben a gonoszságot és tisztítsd meg a szívedet; űzd ki 

szívedből a gonoszságot, mert ott akar lakni az, akit látni akarsz. 

Valahogy tehát Hozzá járul az emberi lélek, az Isten képmására újjáteremtett 

belső ember, mert Isten képére van teremtve; annyira távol került, amennyire a 

másságban jutott. Mert nem térbeli távolságból járulunk Istenhez, vagy 

távolodunk el Tőle; ha más lettél, eltávolodtál; ha hasonló vagy hozzá, nagyon 

közel vagy hozzá. 

                                         
1Mt 5,8. 
2Péld 20,9. 
3Zsolt 72,27. 
4Zsolt 33,6. 
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Lássad csak, hogyan akarja az Úr, hogy közeledjünk, mert előbb hasonlóvá tesz, 

hogy közeledhessünk. Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok 

tökéletes, aki fölkelti napját jókra és rosszakra és esőt ad igazaknak és 

gonoszoknak egyaránt.
1
 

Tanuld meg szeretni az ellenséget, ha óvakodni akarsz tőle. De amilyen 

mértékben növekszik benned a szeretet, és visszahív és újra hasonlóvá tesz 

Istenhez, kiterjed az ellenségekre is, hogy hasonló légy Őhozzá, aki fölkelt 

napját nem csak a jókra, hanem jókra és rosszakra egyaránt; és esőt ad nem csak 

az igazaknak, hanem az igazaknak és gonoszoknak egyaránt. Amilyen 

mértékben közelítesz a hasonlósághoz, annyira haladsz előre a szeretetben, és 

annyira kezded érteni Istent. 

És kit értesz? Ki jön hozzád, vagy kihez térsz te vissza? Mert Ő soha el nem 

távolodott tőled; akkor távolodik el tőled, amikor te eltávolodsz Istentől. 

A vakoknak is jelen van minden, mint a látóknak. Egy helyen van a vak és a 

látó, ugyanazok a dolgok veszik körül mindkettőt; az egyik jelen van a dolgok 

számára, a másik távol van. Az egy helyen lévők közül az egyik jelen van, a 

másik távol; nem amiatt, hogy a dolgok az egyikhez közelítenek, a másiktól 

távolodnak, hanem a szemük különbözősége miatt. Az, akit vaknak mondunk, 

mert számára kialudt a fény, amely mindent megvilágosít, hiába van jelen a 

dolgok számára, melyeket nem lát; sőt helyesebb távollévőnek, mint 

jelenlévőnek mondani; amit ugyanis nem érzékelünk, azt helyesen mondjuk 

távollévőnek; mert a távollét nem más, mint az érzékelés hiánya. 

Ugyanígy, Isten mindenütt jelen van, mindenütt teljesen jelen van. Az ő 

bölcsessége elér végtől a végig erősen, és elrendez mindent szelíden.
2
 Aki pedig 

az Atya Isten, az az ő Igéje és Bölcsessége, világosság a világosságtól, Isten az 

Istentől. 

Mit akarsz tehát látni? Nincs távol tőled, amit látni akarsz. Az Apostol mondja, 

hogy nincs távol egyikünktől sem, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk.
3
 

Tehát mekkora nyomorúság távol lenni attól, aki mindenütt jelen van? 

 

Isten kimondhatatlan és mindenütt dicsérendő 

6. Légy tehát hasonló a jóságban és serény a gondolkodásban; mert az ő 

láthatatlan dolgai a teremtett dolgok által értelemmel megismerhetők;
4
 a 

teremtett dolgokat figyeld, csodáld és keresd alkotójukat. 

                                         
1Mt 5,45. 
2Vö. Bölcs 8,1. 
3ApCsel 17,27–28. 
4Vö. Róm 1,20. 
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Ha más vagy, elűznek; ha hasonló vagy, ujjongani fogsz. És amikor kezdesz 

hasonlítani Rá, érteni is kezded Istent, amennyire a szeretet növekszik benned, 

mert a szeretet is Isten,
1
 érteni fogsz valamit, amit mondasz is, meg nem is. 

Mert mielőtt értenéd, úgy gondolod, hogy kimondod Istent; amikor elkezded 

érteni, azt is érted, hogy kimondhatatlan, amit értesz. 

De mikor megtanulod, hogy nem tudod kimondani, amit értesz, hallgatni fogsz, 

nem dicsérni? Tehát néma leszel Isten dicséretében, és nem adsz hálát neki, aki 

meg akarta magát ismertetni veled? Dicsérted, amíg kerested, és hallgatsz, 

amikor megtalálod? Semmiképpen, ne légy hálátlan. Elismeréssel tartozol, 

tisztelettel tartozol, nagy dicsérettel tartozol. 

Figyeld, ki vagy te: föld és hamu; lássad ki érdemelte volna meg amit látsz; 

lássad ki kit lát: ember Istent. Felismerem, hogy ez nem az ember érdeme, 

hanem Isten irgalmassága. Tehát dicsérd a könyörülőt. 

Hogyan dicsérjem? – kérdezed – Azt a csekélységet, amit érteni tudok tükör 

által rejtvényszerűen, kifejteni már nem tudom.
2
 

Halljad tehát a zsoltárt: Ujjongjatok az Úrnak, minden földek. Megértetted az 

egész föld ujjongását, ha ujjongsz az Úrnak. 

Az Úrnak ujjongj, ne szórd szét ujjongásodat erre vagy arra a dologra. Végül is 

minden egyébről tudsz valamit mondani, egyedül Ő kimondhatatlan, aki szólt, 

és mindenek lettek. Szólt, és létrejöttünk;
3
 de mi nem tudjuk kimondani Őt. Az 

Ige, amellyel kimondattunk, az ő Fia; hogy mi gyengék valahogyan 

kimondhassuk, gyengévé lett. A szóra tudunk ujjongással válaszolni, szóra 

szóval válaszolni nem vagyunk képesek. Ujjongjatok az Úrnak minden földek. 

 

 

Szabad a szolgaság, ha nem kényszerből, 

hanem szeretetből szolgálnak 

7. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. – Minden rabszolgaság keserűséggel 

teljes; a rabszolga állapotban élők szolgálnak és zúgolódnak. De ne féljetek 

ennek az Úrnak a szolgálatától, mert ott nem lesz jajgatás, zúgolódás, 

méltatlankodás, onnan senki nem kívánja, hogy megvegyék, mert édes az, hogy 

valamennyien meg vagyunk váltva. 

Nagy boldogság, testvérek, abban a nagy házban rabszolgának lenni, még ha 

megbéklyózva is. Ne félj, megbéklyózott rabszolga, bízzál az Úrban; a béklyót a 

saját érdemeidnek tudd be; tégy vallomást béklyódban, ha azt akarod, hogy 

                                         
1Vö. 1Ján 4,8. 
2Vö. 1Kor 13,12. 
3Vö. Zsolt 32,9. 
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ékszereddé váljon. Jusson a színed elé a megbéklyózottak jajszava.
1
 Szolgáljatok 

az Úrnak örvendezéssel. 

Szabad szolgaság ez az Úrnál, mert szabad a rabszolgaság ahol nem a kényszer, 

hanem a szeretet szolgál. A ti meghívástok, testvérek, a szabadságra szól – 

mondja –, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel 

szolgáljatok egymásnak.
2
 A szeretet tesz szolgává, mert az igazság tett szabaddá 

téged. Ha megmaradtok az én tanításomban – mondja – valóban a tanítványaim 

lesztek, és megismeritek az igazságot és az igazság szabaddá tesz titeket.
3
 

Egyszerre vagy rabszolga és szabad ember; szolga, mert teremtmény vagy, 

szabad, mert szeret téged Isten, aki teremtett; sőt, azért is szabad vagy, mert 

szereted azt, aki megteremtett. Ne zúgolódva szolgálj, mert a zúgolódásod nem 

ment föl a szolgálat alól, hanem elrontja a szolgálatodat. Az Úr rabszolgája 

vagy, az Úr szabad embere vagy; ne akarj úgy felszabadulni, hogy elhagyod 

felszabadítód házát. 

 

Isten szolgájának a rosszak között kell sóhajtoznia 

8. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. – Teljes és tökéletes lesz az örvendezés, 

amikor ez a romlandó magára ölti a romolhatatlanságot, és a halandó a 

halhatatlanságot;
4
 akkor lesz tökéletes az örvendezés, akkor lesz a tökéletes 

ujjongás, akkor lesz hibátlan a dicséret, akkor lesz botrány nélküli a szeretet, 

akkor lesz félelem nélküli gyümölcs, akkor lesz halál nélküli az élet. 

És mi van itt? Itt nincs semmi öröm? Ha nincs semmi öröm, akkor nincs 

semmiféle ujjongás; de akkor hogyan ujjongjatok az Úrnak minden földek? 

Bizony, van itt is öröm, a jövendő élet reményét kóstoljuk itt, amivel ott majd 

jól fogunk lakni. De sok mindent el kell viselnie a gabonának a konkoly között; 

a búzaszemek pelyva között vannak, a liliom tövisek között van.
5
 

Mert mit hall az Egyház? Azt, hogy miként a liliom a tövisek között, úgy az én 

barátnőm a leányok körében.
6
 Nem azt mondja: Idegen nők között, hanem a 

leányok körében. 

Ó Uram, mennyire vigasztalsz, mennyire megerősítesz, mennyire megriasztasz! 

Mert mit is mondasz? Miként a liliom miféle tövisek között, úgy az én barátnőm 

miféle leányok körében? Kiket nevezel töviseknek, magukat a leányokat? 

                                         
1Zsolt 78,11. 
2Gal 5,13. 
3Jn 8,31–32. 
4Vö. 1Kor 15,53. 
5Vö. Mt 3,12; 13,30. 
6Én 2,2. 
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Így válaszol: Tövisek az erkölcseik miatt, leányok a szentségeim miatt. Tehát 

bárcsak idegenek között sóhajtozna, kevésbe kellene sóhajtoznia. Nagyobb 

sóhajtozás ez: Mert ha az ellenségem mondott volna rám átkot, ugyancsak 

elviselném; és ha az kerekedett volna fölém, aki gyűlölt, talán elrejtőztem volna 

előle. A zsoltár szavai ezek; aki ismeri a könyveinket, kövesse, aki nem ismeri 

tanulja meg, hogy követni tudja. Ha az kerekedett volna fölém, aki gyűlölt, talán 

elrejtőztem volna előle; te pedig egy lélek velem, vezérem és ismerősöm, ki 

velem együtt ettél édes ételt.
1
 

Miféle édes ételt esznek velünk együtt, akik nem lesznek mindig együtt velünk? 

Mi más édes ételeket, mint hogy ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr?
2
 Ezek 

között feltétlenül sóhajtoznunk kell. 

 

Viseljétek el egymást szeretetben 

9. De hová meneküljön el a keresztény, hogy ne kelljen a hamis testvérek között 

sóhajtoznia? Hová menjen? Mit csináljon? 

Vonuljon magányba? – A botrányok utána mennek. 

Vonuljon el, aki halad a jóban, hogy senkit ne kelljen elviselnie? De mi lett 

volna, ha senki nem akarta volna elviselni őt, mielőtt haladó lett? Ha tehát azért 

nem akar senkit elviselni, mert haladó, maga ez a tény, hogy senkit nem akar 

elviselni, meggyőz arról, hogy egy lépést sem tett előre. 

Figyeljen Szeretetreméltóságtok! 

Viseljétek el egymást – mondja az Apostol – szeretettel, törekedjetek rá, hogy a 

béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet.
3
 

Benned nincs semmi, amit a másiknak el kelljen viselnie? – Csodálkoznék, ha 

nem volna. De tegyük fel, hogy nincs; annál erősebb vagy a többiek elviselésére, 

hiszen benned nincs már semmi, amit a többieknek kellene elviselniük. Nem 

téged viselnek el, te viseld el a többieket. 

Erre azt mondod: Képtelen vagyok rá! – Tehát van, amit a többieknek is el kell 

viselniük benned. Viseljétek el egymást szeretettel. 

Ha elvonulsz az emberi dolgoktól, és elkülönülsz, hogy senki ne lásson, kinek 

használsz vele? Eljutottál volna oda, ahol tartasz, ha senki nem lett volna 

javadra? Vagy mivel úgy gondolod, hogy elég gyors a lábad a folyón való 

átkeléshez, lerombolod magad előtt a hidat? Mindannyiotokat buzdítom, Isten 

szava mindenkit buzdít: Viseljétek el egymást szeretettel. 

 

                                         
1Zsolt 54,13–15. 
2Zsolt 33,8. 
3Ef 4,2–3. 
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Isten szent tétlenségben élő szolgáinak életét ajánlja 

10. Én elmegyek – mondja valaki –, néhány jó társammal, jó lesz nekem velük. 

Mert gonosz és kegyetlen dolog senki hasznára nem lenni. Az én Uram nem erre 

tanított engem. Mert nem sikkasztásért ítélte el a szolgát, hanem azért, mert nem 

forgatta meg azt, amit kapott. A sikkasztó büntetését a lusta büntetéséből értjük 

meg. Te gonosz és lusta szolga
1
 – mondja az Úr elítélően. Nem azt mondja: 

Elsikkasztottad a pénzemet!; nem azt mondja: Én kölcsönt adtam neked, és te 

nem adtad vissza nekem maradéktalanul; hanem: Mert nem gyarapítottad, mert 

nem forgattad meg, azért büntetlek meg. Isten kapzsi üdvösségünk tekintetében. 

 

Tehát elkülönülök – mondja valaki – néhány jó társammal, mi közöm a 

tömeghez? Helyes; azt a néhány jót miféle tömegből válogattad ki? De legalább 

az a néhány, mind jó volna; persze jó emberi gondolat, dicséretes, olyanokkal 

együtt lenni, akik a nyugalmas életet választották, visszahúzódtak a zajongó 

néptől, a nyughatatlan tömegtől, a világ nagy hullámaitól, mintha kikötőben 

volnának. 

Tehát már megvan az az öröm? Már megvan az az ujjongás, amire ígéretet 

kaptunk? 

Még nincs, hanem még sóhajtozás van, még aggódunk a kísértések miatt. Mert a 

kikötőnek is van valahonnan bejárata; ha nem volna, egy hajó sem tudna 

kikötni, tehát valamelyik irányból nyitottnak kell lennie. Néha pedig beront a 

szél a nyitottság irányából, és ahol sziklák nincsenek, az egymáshoz csapódó 

hajók összetörik egymást. 

Hol van tehát biztonság, ha a kikötőben sincs? 

És mégis, meg kell vallanunk, meg kell engednünk, igaz, hogy valamiképpen 

szerencsésebbek a kikötőben, mint a nyílt tengeren lévők. Szeressék egymást, a 

hajókat a kikötőben jól horgonyozzák le, nehogy egymásnak verődjenek; 

őrizzék az egyenlőséget és az állhatatos szeretetet; és amikor esetleg a nyitott 

bejárat felől beront a szél, legyen óvatos a kormányzás. 

 

A magányos ember is sokasággal küszködik a szívében 

11. Mert mit is fog mondani nekem az, aki ilyen helyeken esetleg elöljáró, sőt a 

testvéreket szolgálja olyan helyeken, amelyeket monostoroknak neveznek? Mit 

fog mondani? Ezt mondja: „Óvatos leszek, senki rosszat be nem engedek!” 

 

Hogy-hogy senki rosszat be nem engedsz? 

                                         
1Mt 25,14–30. 
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„Senki rossz embert, senki belépni akaró rossz testvért be nem fogadok; néhány 

jó testvérrel jó dogom lesz.” 

Honnan ismered fel azt, akit esetleg ki akarsz zárni? Hogy felismerhető legyen a 

rossz, belül kell próbára tenni; tehát hogyan zárod ki a belépni akarót, akit 

később kellene próbára tenni? És meg nem próbálhatod, ha be nem lép. 

Elkergetsz minden rosszat? Mert ezt állítod, és bele tudtál látni az emberekbe? 

Leplezetelen szívvel jöttek hozzád mind? Akik be akartak lépni, nem ismerték 

önmagukat, mennyivel kevésbé ismerted őket te? Mert sokan határozták el, 

hogy megvalósítják azt a szent életet, amelyben mindenük közös lesz, senki nem 

mond sajátjátnak semmit, egy a szívük és a lelkük; 
1
 de belekerültek az 

olvasztókemencébe és csődöt mondtak. 

Tehát hogyan ismernéd föl azt, ami még önmagának is ismeretlen? Kizárod a 

rossz testvéreket a jók közösségéből? Aki ilyeneket mondasz, a saját szívedből 

zárd ki a rossz gondolatokat, ha tudod; ne ébredjen a szívedben még egy rossz 

sugallat sem. 

Erre azt mondod: „Nem egyezem bele!” – De beléd bújt, hogy késztessen. 

Hiszen mindannyian azt akarjuk, hogy védett legyen a szívünk, hogy semmi 

rossz késztetés ne bújhasson belé. De honnan jön belé, ki tudja? 

És naponta küszködünk magányos szívünkben; a magányos ember a szívében 

sokasággal csatázik. Készteti a kapzsiság, készteti az érzéki vágy, készteti a 

torkosság, készteti a népszerűség; mindezek késztetik; mindettől megtartóztatja 

magát, minderre megválaszol, mindettől elfordul; de nehéz valamelyiktől meg 

nem sebesülni. 

Hol van hát biztonság? – Itt sehol; ebben az életben soha, csak Isten ígéreteinek 

reményében. Ott azonban, amikor majd oda megérkezünk, tökéletes lesz a 

biztonság, mert bezárják a kapukat és megerősítik Jeruzsálem kapuinak sarkait;
2
 

ott valóban teljes lesz az ujjongás és nagy lesz az öröm. Most azonban nehogy 

valamelyik életformát biztonságosnak dicsérd; a halála előtt senki embert ne 

dicsérj.
3
 

 

Ne magasztald elhamarkodottan, de ne is szóld meg rosszindulattal 

 a keresztények és a szerzetesek életét 

12. Ezért tévednek az emberek, amikor nem fogadják el a jobb életet, vagy 

vakmerően közelítenek hozzá; mert még ha dicsérni akarják is, úgy dicsérik, 

hogy nem beszélnek a hozzá keveredett rosszakról; akik pedig szidalmazni 

                                         
1Vö. ApCsel 4,32–35 
2Vö. Zsolt 147,13. 
3Vö. Sir 11,30. 



 841 

akarják, olyan irigységgel és perverzitással szidják, hogy behunyják a szemüket 

a jók előtt, és a meglévő, vagy vélt rosszaságokat eltúlozzák. 

Ebből adódik, hogy bármely rosszul, azaz óvatlanul dicsért foglalkozás, ha 

dicséretével embereket vonz, azok, akik hozzá jönnek olyanokat találnak benne, 

akikről nem hitték, hogy ott vannak, és megbotránkozva a rosszaktól 

visszahőkölnek a jóktól. 

Testvérek, ezt a tanítást saját életetekre vonatkoztassátok és úgy hallgassátok, 

hogy éljetek. 

Hogy általánosságban szóljak, dicséret éri Isten Egyházát: „Nagy emberek a 

keresztények! Csak a keresztények ilyenek, nagy a katolikus Egyház; mind 

szeretik egymást, mindenki adadkozik, ahogy tud, imádkoznak, böjtölnek, 

himnuszokat énekelnek szerte a földkerekségen, békés egyetértésben dicsérik 

Istent.” 

Hallgatja ezt valaki, aki nem tudja, hogy elhallgatták a közéjük keveredett 

rosszakat, a dicséret hatására jön, és ott találja a közéjük keveredett rosszakat, 

akikről jövetele előtt nem beszéltek neki. Megütközik a hamis keresztényeken és 

visszakozik az igazi kereszténytől. 

És viszont: a gyűlölködők, átkozódók szidamakra fakadnak: „Milyenek a 

keresztények! Kik a keresztények? Kapzsik, uzsorások. Hát nem ők töltik meg a 

színházakat és amfiteátrumokat a játékokon és egyéb látványosságokon, akik 

ünnepnapokon a templomokat töltik meg? Részegesek, nagyevők, irigyek, 

marják egymást!” – Vannak ilyenek is, de nem csak ilyenek vannak. Ez a 

szidalmazó is vak lélekkel elhallgatja a jókat, mint ahogy az az óvatlan dicsérő 

elhallgatja a rosszakat. 

Ha pedig most, ebben az időben úgy dicsérik Isten Egyházát, ahogyan Isten 

Írásai dicsérik, íme hogyan mondtam az imént: Miként a liliom a tövisek között, 

úgy az én barátnőm a leányok körében;
1
 az ember hallja, meggondolja, tetszik 

neki a liliom, belép, a liliomhoz ragaszkodik és elviseli a töviseket; kiérdemli, 

hogy a vőlegény szemében is dicséretes legyen, aki mondja: miként a liliom a 

tövisek között, úgy az én barátnőm a leányok körében. 

Ugyanígy van a klerikusokkal is. Akik dicsérik őket, a jó szolgákra figyelnek, 

azokra, akik hűséges gondnokok, akik mindent elviselnek, kiteszik a szívüket 

azokért, akik haladni akarnak, nem a magukét keresik, hanem Jézus Krisztusét.
2
 

Dicsérik őket, megfeledkezve arról, hogy rosszak közé vannak keveredve. 

                                         
1Én 2,2. 
2Vö. Fil 2,21. 
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És viszont, akik dorgálják a klerikusok kapzsiságát, a klerikusok vétkeit, a 

klerikusok veszekedéseit, hogy mások javaira számítanak, részegesek, 

nagyevők, hencegők. 

De te is irigyen szidalmazol, te is óvatlanul dicsérsz; te, aki dicséred őket, szólj a 

közéjük keveredett rosszakról is; te aki szidod őket, lásd meg közöttük a jókat is. 

Ugyanígy a testvérek közös életében is, ami a monasztériumban zajlik. Nagy 

férfiak, szentek, naponta himnuszokkal, imádságokkal, Isten dicséretével töltik 

az időt, belőle élnek, amikor az olvasás a dolguk; két kezükkel dolgoznak, ebből 

élnek; semmit parázna módon nem kívánnak, amit jámbor testvérek hoznak 

nekik, azzal elégedettek és szeretettel használják; senki nem birtokol úgy, hogy 

ne volna a másiké; mind szeretik egymást, mind támogatják egymást. 

Dicsérted, dicsérted őket; aki pedig nem tudja, hogy ott belül milyen az élet, aki 

nem tudja, hogy a betörő vihartól a kikötőben lévő hajók is egymáshoz 

csapódnak, biztonságot remélve belép, mert senkit nem akar elviselni. És 

odabenn rossz testvéreket talál, akik nem lehetnének rosszak, ha be nem 

fogadták volna őket (és először el kell őket viselni, hogy esetleg megjavuljanak; 

és nem könnyű kizárni, ha előbb el nem viselték őket); és ő maga a senkit el 

nem viselő türelmetlenség: „Ki hozott engem ide? Én azt hittem, hogy itt 

szeretet van!” És néhány ember terhétől ingerülten, miközben nem tart ki 

fogadalma teljesítésében, a szent elhatározás árulója és a fogadalom vétkes 

megszegője lesz. 

Amikor pedig elhagyja a monostort, maga is szidalmazója és átkozója lesz, és 

csak azokat emlegeti, akiket állítása szerint nem bírt elviselni; és ez bizonyos 

mértékig igaz is. De ezeket a valós rosszakat el kell viselni a jók közösségéért. 

Ezt mondja neki az Írás: Jaj azoknak, akik elveszítették a kitartást.
1
 És ami ennél 

több, árasztja a méltatlankodás rossz illatát, amivel elriasztja a belépni 

szándékozókat, mert ő, jóllehet belépett, nem tudott kitartó lenni. 

„Milyenek ezek? Irigyek, veszekedősek, senkit el nem viselnek, kapzsiak; csak 

azt emlegetik, hogy ez ezt csinálta, amaz meg azt csinálta.” – Ó, te rossz, miért 

hallgatod el a jókat? Hánytorgatod azokat, akiket nem bírtál elviselni, és 

elhallgatod azokat, akik téged, rosszaságod ellenére elviseltek! 

 

Minden foglalkozásban keverednek őszinte és színlelő emberek 

13. Drága testvéreim, méltán hangzik az Úr szájából, az Úr evangéliumában a 

nagy tanítás: Ketten lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják; 

két asszony őröl a malommal, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják; ketten 

lesznek egy ágyban, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják.
2
 

                                         
1Sir 2,16. 
2Mt 24,40–41; Lk 17,34–35. 
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Ki az a kettő a mezőn? Azok, akikről az Apostol mondja: Én ültettem, Apolló 

öntözött, de a növekedést Isten adta. Isten gazdasága vagytok.
1
 A földeken 

dolgozunk. A ketten a mezőn a klerikusok: az egyiket fölveszik, a másikat ott 

hagyják; a jót fölveszik, a rosszat ott hagyják. 

A malomban őrlők a nép. – Miért őrölnek? Azért, mert a világ megkötözte őket, 

és mint valami malomnál a mulandó dolgok körforgásának foglyai. Ezért az 

egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Hogy melyiket veszik föl? Azt, aki teszi 

a jót, figyel Isten szolgáinak szükségleteire, a szegények inségére, a 

vallomástételben hűséges, a remény örömében biztos, Istennél virraszt, senkinek 

nem kíván rosszat, amennyire csak lehet szereti nem csak a barátait, hanem 

ellenségeit is, a feleségén kívül más asszonyt nem ismer, a férjén kívül más 

férfit nem ismer; fölveszik a malom mellől, aki pedig másként viselkedett, az ott 

hagyják. 

Vannak, akik azt mondják: „Nyugalmat szeretnénk, senkit nem akarunk bántani, 

visszahúzódunk a tömegtől; jó lesz nekünk valahol biztonságban lenni.” – Ha 

nyugalmat keresel, mintha ágyat keresnél, ahol gondok nélkül pihenhetsz. De 

innen is az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. 

Ne tévesszen meg benneteket senki, testvérek; ha nem akartok tévedésbe esni és 

szeretni akarjátok a testvéreket, tudjátok meg, hogy az Egyházban minden 

foglalkozásban vannak színlelő emberek, vannak rossz keresztények, de vannak 

jók is. Úgy látod, hogy többségben vannak a rosszak, mert ők a pelyva, amely 

nem hagy a gabonaszemekhez közel jutnod. De vannak búzaszemek is itt, gyere 

csak, vizsgáld, tedd mérlegre a szóbeszéd ítéleteit. 

Találkozol fegyelmezetlen apácákkal; vajon emiatt minden apácát el kell ítélni? 

Sokan nem tudnak otthon maradni, körbejárják a szomszédos házakat, 

kiváncsiskodnak és olyanokat beszélnek, amiket nem kellene;
2
 gőgösek, 

fecsegők, iszákosak, jóllehet szűzek; de mit ér az érintetlen test, ha romlott a 

lélek? Jobb az alázatos házasság, mint a gőgös szüzesség.
3
 Ha ugyanis férjhez 

ment volna, nem viselné a szűz nevet, amivel henceg, hanem zablát viselne, ami 

irányítaná. De vajon a rossz szűzek miatt elítélendők a testben és lélekben 

szentek is? Vagy e dicséretes szüzek miatt azokat az elítélendőket is dicsérnünk 

kellene? 

 

Bárhonnan fölveszik az egyiket és ott hagyják a másikat 

14. Fejezzük be tehát a zsoltárt, mert könnyen érthető. 

                                         
11Kor 3,6–9. 
2Vö. 1Tim 5,13. 
3Vö. 1Kor 7,34. 
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Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel – nektek szól, akik bármilyen állapotban a 

szeretetben mindent elviseltek és reménnyel örvendeztek. Szolgáljatok az Úrnak 

ne lázadozó keserűséggel, hanem a szeretet örvendezésével. 

Járuljatok az Ő színe elé ujjongással. Könnyű színleg ujjongani, de az Úr színe 

előtt ujjongj. Ne annyira a nyelv, hanem inkább a lelkiismeret ujjongjon. 

Járuljatok az Ő színe elé ujjongással. 

 

Krisztus Isten és a lelkek pásztora 

15. [3. v.] Tudjátok meg, hogy az Úr maga az Isten. – Ki ne tudná, hogy az Úr 

maga az Isten? 

De ezt arról az Úrról mondja, akit az emberek nem gondoltak Istennek. 

Tudjátok meg, hogy az Úr maga az Isten. – Ne vegyétek semmibe ezt az Urat: 

megfeszítettétek, megostoroztátok, leköpdöstétek, tövissel koronáztátok, 

bolondruhába öltöztettétek, fára függesztettétek, átszegeztétek, lándzsával 

átdöftétek, őröket állítottatok a sírja elé; ő maga az Isten. Tudjátok meg, hogy az 

Úr maga az Isten. 

Ő alkotott minket, és nem mi magunkat. – Ő alkotott minket, mindenek általa 

lettek, és nélküle semmi sem lett, ami lett.
1
 Miért ujjongtatok? Miért 

gőgösködtetek? Más alkotott titeket, és aki alkotott titeket, az szenved tőletek. 

De ti úgy hencegtek és úgy dicsekedtek, úgy fennhéjáztok, mintha önmagatok 

alkotásai lennétek. Jó az nektek, ha az tesz tökéletessé, aki megalkotott. 

Ő alkotott minket, és nem mi magunkat. – Nem szabad gőgösködnünk; ami 

bennünk jó, azt Alkotónktól kaptuk. Amit mi művelünk magunkban, azért 

elkárhozunk, amit ő művel bennük, azért koronát nyerünk. Ő alkotott minket, és 

nem mi magunkat.  

Mi pedig az Ő népe és legelőjének bárányai vagyunk. – Bárányok és bárány; az 

összes bárányok egyetlen bárány. És mennyire szeretetreméltó a pásztorunk! 

Otthagyja a kilencvenkilencet, elmegy keresni az egyet, és a vérével 

megváltottat a vállán hozza vissza.
2
 Biztonsággal halt meg a pásztor a bárányért, 

aki feltámadva sajátjának vallja a bárányt. Mi pedig az Ő népe és legelőjének 

bárányai vagyunk. 

 

Mindig meg kell vallanunk az Urat 

16. [4–5. v.] Lépjetek be a kapuin vallomással. – A kapukban kezdet van, a 

vallomástétellel kezdjétek. Ezért a Zsoltár vallomásban cím,
3
 benne ujjongjatok. 

                                         
1Vö. Jn 1,3. 
2Vö. Lk 15,4–5. 
3Zsolt 99,1. 
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Valljátok meg, hogy nem önmagatok alkotásai vagytok, hanem dicsérjétek Őt, 

aki alkotott benneteket. Jóságod Tőle van, akitől eltávolodva művelted a magad 

rosszaságait. 

Lépjetek be a kapuin vallomással. – Lépjen át a nyáj a kapukon, ne maradjon 

kívül a farkasok zsákmányául. 

De hogyan lépjen be? – Vallomással. A kapu, azaz a kezdet a vallomás legyen 

számodra. Ezért mondja egy másik zsoltárban: Kezdjetek az Úrnak 

vallomásban.
1
 Amit ott úgy mond, hogy kezdjetek, azt itt kapuknak nevezi: 

Lépjetek be a kapuin vallomással. 

De vajon ha már beléptünk, nem fogunk vallomást tenni? – Mindig tégy 

vallomást, mindig van, amit megvallhatsz. Nehéz ebben az életben az embernek 

úgy megváltoznia, hogy semmi kifogásolni való ne maradjon benne; tehát 

vádolnod kell magadat, nehogy ő vádoljon, aki majd ítélni fog feletted. Tehát 

akkor is, amikor már benn vagy az előcsarnokban, tégy vallomást. 

Mikor nem lesz többé bűnvallomás? – Abban a nyugalomban, amikor olyanok 

leszünk, mint az angyalok. 

De nézzétek csak, mit mondtam: Nem lesz vallomás, mert a dicséret vallomás 

lesz. Mindig vallani fogod, hogy Ő Isten, te meg teremtmény vagy. Ő az 

Oltalmazó, te az oltalmazott. Bizonyos értelemben el leszel rejtve Benne, ahogy 

mondják: Elrejted őket arcod rejtekében.
2
 

Az Ő csarnokaiban himnuszokkal tegyetek vallomást neki. – A kapukban 

tegyetek vallomást, és amikor beléptek az előcsarnokba, himnuszokkal tegyetek 

vallomást. A himnuszok dicséretek. Amikor belépsz, vádold magadat; ha már 

beléptél, Őt dicsérd. 

Nyissátok meg nekem az igazságosság kapuit – mondja egy másik zsoltárban –, 

bemenvén azokon vallomást teszek majd az Úrnak.
3
 Azt mondta-e, hogy 

„bementelem után már nem fogok vallomást tenni”? Bemenvén is vallomást fog 

tenni. Mert miféle bűnöket vallott a mi Urunk Jézus Krisztus amikor ezt mondja: 

Vallomást teszek neked Atyám, mennynek és földnek Ura?
4
 Nem magát vádolva, 

hanem az Atyát dicsérve tett vallomást. 

 

Mindig dicsértessék Isten irgalmassága és igazsága 

17. Dicsérjétek az Úr nevét, mert édes az Úr. – Ne gondoljátok, hogy bele 

fogtok fáradni a dicséretbe. Dicséretetek olyan lesz, mintha ennétek; amenyire 
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dicsértek, annyi erőt nyertek, és annyi édességet fogtok érezni, amilyen édes, 

akit dicsértek.  

Dicsérjétek az Úr nevét, mert édes az Úr. Örökkévaló az Ő irgalmassága. – 

Mert örökkévalósága nem múlt el azzal, hogy megszabadított; az is az ő 

irgalmasságának műve, hogy megőriz mindig az örök életre. Örökkévaló az Ő 

irgalmassága, és nemzedékről nemzedékre az Ő igazsága. 

Ezt a nemzedékről nemzedékre kifejezést úgy értsd, hogy minden nemzedékre; 

vagy két nemzedéket érts rajta: az egyik földi, a másik mennyei. A földi szüli e 

világra a halandókat, a mennyei szüli az örökkévalókat. Az Ő igazsága itt is, ott 

is igaz. Ne gondold, hogy itt nincs az ő igazsága; mert ha itt nem volna, egy 

másik zsoltárban nem mondaná: Az igazság a földből eredt,
1
 és maga az igazság 

sem mondaná: Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.
2
 

                                         
1Zsolt 84,12. 
2Mt 28,20. 



 847 

SZÁZADIK ZSOLTÁR  (101.) 

Elmondta 395-ben Hippóban, a húsvéti időben 

41 éves, 4 éves pap 

 

 

1Dávidé. Zsoltár. 

Irgalmasságról és ítéletről énekelek neked, Uram; 

2zsoltározok és a szeplőtelen úton érteni fogok, 

amikor eljössz hozzám. 

Szívemnek ártatlanságában sétálgattam 

házamnak belsejében. 

3Nem tettem a szemem elé rossz dolgot, 

a törvény ellen cselekvőt gyűlöltem, 

4Nem tapadt hozzám a romlott szív, 

amikor elhajlott tőlem a gonosz, nem ismertem. 

5A felebarátját titokban rágalmazót üldöztem; 

a gőgös tekintetűvel és telhetetlen szívűvel  

nem étkeztem együtt. 

6Szemeim a föld hűségeseire néznek, 

hogy ezeket velem együtt fontolják meg; 

aki szeplőtelen úton jár, az fog nekem szolgálni. 

7Nem lakott házam belsejében, aki gőgösen cselekszik; 

aki gonoszul beszél, nem állt meg a szemem előtt. 

8Kora reggel megöltem a föld minden bűnösét, 

hogy szétszórjam Isten városából mind a gonosztevőket. 

 

 

 

 

Az irgalmasság és az ítélet ideje 

[1. v.] Amit ez a zsoltár az első versében mond, azt kell keresnünk az egész 

zsoltárban: Irgalmasságról és ítéletről énekelek neked Uram. 

Senki ne áltassa magát büntetlenséggel Isten irgalmassága miatt, mert van ítélet 

is; és aki megjavult, senki ne rettegjen Isten ítéletétől, mert megelőzi az 

irgalmasság. Amikor ugyanis emberek ítélnek, olykor az irgalmasságtól 

legyőzve az igazságosság ellen cselekszenek, és úgy tűnik, hogy irgalmasság 

van bennük, de ítélet nincs; olykor viszont szigorúak akarván lenni az ítéletben, 

elveszítik az irgalmasságot. 

Isten azonban sem az irgalmasság jóságában nem veszíti el az ítélet szigorát, 

sem a szigorú ítéletben nem mulasztja el az irgalmasság jóságát. 
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Íme, ha időben különböztetjük meg e kettőt, az irgalmasságot és az ítéletet, talán 

nem véletlen, hogy ebben a sorrendben állnak, és a zsoltár nem azt mondja: 

ítéletről és irgalmasságról, hanem: irgalmasságról és ítéletről; ha tehát időben 

megkülönböztetjük őket, akkor úgy találjuk, hogy most van az irgalmasság 

ideje, és a jövőben lesz az ítélet ideje. 

Miért az első az irgalmasság ideje? – Azért, hogy először Istenben szemléld, 

hogy te magad is, amennyire Ő neked ajándékozta az irgalmasságot, kövesd az 

Atyát. 

Ugyanis nem erőltetve mondjuk, hogy Atyánkat követnünk kell; hiszen maga az 

Úr, Isten egyszülött Fia buzdít erre, amikor mondja: legyetek olyanok, mint a ti 

mennyei Atyátok. Amikor mondja: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok 

üldözőitekért! Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, 

gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is.
1
 Íme az irgalmasság! 

Amikor látod, hogy az igazak és a gonoszok ugyanazt a Napot látják, ugyanazt a 

világosságot élvezik, ugyanazokból a forrásokból isznak, ugyanaz az eső áztatja 

őket, a föld ugyanazon gyümölcseivel laknak jól, ugyanazt a levegőt szívják, 

ugyanúgy birtokolják a világ javait, ne gondold, hogy igazságtalan az Isten, aki 

mindezeket egyformán adja az igazaknak és a bűnösöknek. 

Az irgalmasság ideje van, nem az ítéleté. Ha ugyanis Isten előbb nem könyö-

rülne irgalmasságából, nem találna senkit, akit az ítélet által megkoronázhatna. 

 

A rosszaknak rettegniük kell Isten ítéletétől, 

a jók vágyódjanak rá 

2. Halljad az Apostolt, aki megkülönbözteti ezt a két időt, és különböztesd meg 

te is: Azt hiszed talán, te ember, hogy kibújhatsz Isten ítélete alól, ha elítéled 

azokat, akik ilyeneket tesznek, amikor magad is ugyanazt műveled?
2
 

Figyeljetek csak! 

Ez az ember ugyanis önmagát nézte – de kinek is mondja ezt: nem egy ember-

nek, hanem az emberi nemnek, mint ilyennek mondja –, és látta, hogy naponta 

sok rosszat követ el, és mégis él, semmi baj nem történik vele; és úgy gondolta, 

hogy Isten alszik, vagy nem törődik az emberi dolgokkal, vagy szereti az 

emberek rossz tetteit. Kivette ezt a gondolatot a szívből, de azokéból, akik 

helyesen értették. Mit mond tehát? – Azt hiszed talán, te ember, hogy kibújhatsz 

Isten ítélete alól, ha elítéled azokat, akik ilyeneket tesznek? 

És mintha mondaná: „Hogy van az, hogy naponta annyi rosszat teszek, és sem-

mi baj nem történik velem?” – mire válaszul megmutatja neki az irgalmasság 

                                         
1
Mt 5,44–45. 

2
Róm 2,3. 
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idejét: Vajon megveted jóságának, türelmének, hosszantűrésének gazdagságát? 

És valóban, megvetette, de ez aggódással töltötte el: Semmibe veszed, hogy Isten 

végtelenül jó, türelmes és elnéző, és nem jut eszedbe, hogy irgalma bűnbánatra 

akar vezetni. Íme, az irgalmasság ideje. 

De nehogy arra gondoljunk, hogy ez a jövőben is mindig így lesz, megfélemlíti 

a folytatásban: Te pedig (hallottad az irgalmasság idejét, most már az ítélet 

idejét halljad) konokságodban és szíved megrögzöttségében csak büntetést 

halmozol magadra, a haragnak és az Isten igazságos ítélete megnyilvánulásá-

nak napjára. Ő kinek-kinek megfizet a tettei szerint.
1
 

Íme, irgalmasságról és ítéletről énekelek neked, Uram. De fenyegetett az 

ítélettel; vajon ezért Isten ítéletétől csak rettegni kell, és nem kell szeretni azt? – 

Rettegniük kell a rosszaknak a büntetés miatt, szeretniük kell a jóknak a korona 

miatt. 

Mivel tehát az Apostol idézett tanúságtételében megrémítette a rosszakat, 

halljad, hogyan ad reményt az ítéletben a jóknak. Önmagát állítja példának, és 

mondja, és megmutatja önmagában is az irgalmasság idejét. Mert ha ő maga 

sem kapta volna meg az irgalmasság idejét, milyennek találta volna őt az ítélet? 

Káromlónak, üldözőnek, erőszakosnak. Így mondja, és felhívja a figyelmet az 

irgalmasság idejére, amiben most vagyunk: Aki azelőtt káromoltam és üldöztem, 

és erőszakos ember voltam, de megkönyörült rajtam. 

De talán ő egyedül nyert irgalmasságot? – Halljad, hogyan emel föl minket: 

Hogy Jézus Krisztus először rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaképül 

azoknak, akik a jövőben hisznek majd benne, és így eljutnak az örök életre.
2
 

Mit jelent az, hogy rajtam mutassa meg végtelen türelmét? – Azt jelenti, hogy 

minden bűnös és gonosztevő lássa meg, hogy Pál bocsánatot nyert és ne essen 

önmaga miatt kétségbe. Íme, megmutatta magát, fölemelt másokat is. Mikor? – 

Az irgalmasság idejében. 

Halljad, ismét önmagáról és másokról is szólva, mit mond a jókról az ítélet 

idejében? – Először irgalmasságot nyert. 

Miért? – Mert káromló, üldöző és erőszakos volt. 

Eljött az Úr, hogy megajándékozza Pált és nem azért, hogy megfizessen neki. 

Mert ha megfizetni akart volna, mivel kellett volna fizetnie a bűnösnek, ha nem 

büntetéssel és megtorlással? Nem akart büntetéssel fizetni, hanem kegyelmet 

ajándékozott. 

                                         
1
Róm 2,4–6. 

2
1Tim 1,13.16. 
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Halljad, hogy az, akit megajándékozott, az Urat adósnak is tekinti. Ajándéko-

zónak találta az irgalmasság idejében, adósnak is tekinti az ítélet idejében. 

Lássátok csak, hogyan mondja ezt: Az én véremet ugyanis nemsokára kiontják 

áldozatul, eltávozásom ideje közel van. A jó harcot megharcoltam, a pályát 

végigfutottam, a hitet megtartottam. 

Ez történt az irgalmasság idejében; halljad az ítélet idejét: Készen vár az igazság 

győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos 

bíró. 

Nem azt mondja, hogy megajándékoz, hanem hogy megad. Amikor ajándéko-

zott, irgalmas volt, amikor majd megad, bíró lesz, mert irgalmasságról és 

ítéletről énekelek neked, Uram. De a gaztetteket megbocsátva tette a koszorú 

adósává magát, ebben nyertem irgalmasságot. 

Tehát az Úr először irgalmas, most pedig meg fogja adni nekem az igazságosság 

koronáját. 

Miért fogja megadni? – Mert igazságos bíró. 

Miért igazságos bíró? – Mert a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, 

a hitet megtartottam. 

Ezért az igazságos nem tehet mást, minthogy ezeket megkoronázza. Mert ott 

vannak előtte, hogy megkoronázza őket; korábban pedig mit talált volna? – Aki 

korábban káromló és üldöző voltam. 

Ezeket megbocsátotta, azokat meg fogja koronázni; ezeket megbocsátotta az 

irgalmasság idejében, azokat meg fogja koronázni az ítélet idejében, mert 

irgalmasságról és ítéletről énekelek neked, Uram. 

De vajon ezt egyedül Pál érdemelte ki? – Erről beszéltem, hogy amennyire az 

idézett helyen megrémített, úgy föl is emelt, amikor ezt mondta: megadja nekem 

az Úr, az igazságos bíró, de nem csak nekem, hanem mindenkinek, akik szeretik 

az Ő megjelenését és az Ő országát.
1
 

 

Krisztus teste biztonsággal várja az eljövendő bírót 

3. Tehát testvérek, mivel az irgalmasság idejében vagyunk, ne áltassuk 

magunkat, ne engedjük el magunkat, ne mondjuk: „Isten mindig könyörül. Teg-

nap megtettem valamit, Isten megkegyelmezett, megteszem ma is és Isten 

könyörül; megteszem holnap is, mert Isten könyörületes lesz.” – Az irgalmas-

ságra figyelsz és nem félsz az ítélettől. 

Ha az irgalmasságról és az ítéletről akarsz énekelni, értsd meg, hogy azért 

könyörül, hogy megjavulj, és nem azért, hogy megmaradj a rosszaságban. Ne a 

                                         
1
2Tim 4,6–8. 
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haragot halmozd magadnak a harag és Isten igazságos ítéletének kinyilvánulása 

napjára. 

Mert az irgalmasság idejéről egy másik zsoltárban mondja: 

Mert a bűnösnek azt mondja Isten: 

„Te miért magyarázod az én igazságaimat, 

és veszed a szádra a szövetségemet? 

Te pedig gyűlölöd a fegyelmet, 

és hátad mögé vetetted beszédeimet. 

Ha tolvajt láttál, együtt futottál vele; 

és a házasságtörővel együtt volt részed. 

A szád tele volt rosszasággal, 

és a nyelved ölelgette az álnokságot. 

Leülvén a testvéred ellen beszéltél, 

és anyád fia ellen okoztál botrányt. 

Ezeket megtetted és én hallgattam.” 

Lássad az irgalmasság idejét. Mit jelent az, hogy hallgattam? Vajon azt, hogy 

nem dorgáltalak? – Nem, hanem azt, hogy nem ítéltelek meg. Mert hogyan 

hallgatna az, aki naponta kiált az Írásokban, az evangéliumban, a prédikáto-

raiban? Hallgattam a megtorlásról, de nem voltam néma. Ezeket megtetted, és én 

hallgattam. 

És mivel Isten hallgatott, azaz nem állt bosszút, mit mondott magának a 

szívében a bűnös? Halljad csak: Gonoszságot gyanítottál, hogy hasonló leszek 

hozzád. Azaz kevés volt, hogy te ilyen voltál, engem is ilyennek gondoltál. 

És miután megmutatta neki az irgalmasság idejét, megrémítette az ítélet 

idejével: Vádollak téged, és arcod elé állítalak téged.
1
 Te a hátad mögé teszed 

magadat, én magad elé állítalak. 

Mindaz ugyanis, aki nem akarja látni a maga bűneit, a háta mögé teszi; más 

bűneire élesen figyel, nem szeretetből, hanem irigységből, mert nem gyógyítani 

akar, hanem vádolni; önmagáról pedig megfeledkezik. Az ilyeneknek mondja az 

Úr: meglátod a szálkát a testvéred szemében, és a gerendát a saját szemedben 

nem látod.
2
 

Mivel tehát az irgalmasságról és az ítéletről énekelnek nekünk, mi magunk is 

irgalmasságot gyakorolva biztonsággal várjuk az ítéletet, és az Ő testében le-

gyünk, és énekeljünk az irgalmasságról és az ítéletről. 

Ezt ugyanis Krisztus énekli: ha egyedül a fő énekli, az Úré ez az ének, és nem 

tartozik ránk; ha pedig az egész Krisztus énekli, azaz a Fő és a teste, akkor 

                                         
1
Zsolt 49,16–21. 

2
Mt 7,3. 
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tartozz az Ő tagjai közé, ragaszkodj hozzá a hit, a remény és a szeretet által, és 

akkor benne énekelsz, és benne örvendezel, mint ahogyan Ő is benned 

fáradozik, benned szomjazik, benned éhezik és szenved háborgatást. Meg is hal 

benned, te pedig Őbenne már föltámadtál. Mert ha nem halna meg benned, 

akkor nem kért volna könyörületet az üldözőtől, amikor mondta: Saul, Saul, 

miért üldözöl engem?
1
 

Tehát testvéreim, Krisztus énekel, de tudjátok, hogyan; állandóan fölhívtuk a 

figyelmeteket Krisztusra, és tudom, hogy nem vagytok tájékozatlanok e kérdés-

ben. 

Az Úr Krisztus Isten Igéje, aki által mindenek teremtettek. Ez az Ige, hogy 

megváltson minket, testté lett és közöttünk lakozott;
2
 a mindenek fölötti Isten, az 

Atyával egyenlő Fiúisten emberré lett; azért lett emberré, hogy az Istenember 

közvetítő legyen az emberek és Isten között, megbékéltesse a távol lévőket, és 

összekapcsolja az elkülönülteket, visszahívja az idegeneket, hazavezesse a 

vándorokat – ezért lett emberré. 

Tehát az Egyház feje lett, teste van és tagjai vannak. Keresd a tagjait, most az 

egész földkerekségen sóhajtoznak; a végén majd örvendeni fognak az igazsá-

gosság koszorújában, melyről Pál mondja: melyet megad nekem azon a napon az 

Úr, az igazságos bíró.
3
 

Tehát most a reményben énekeljünk valamennyien együtt. Ugyanis Krisztust 

magunkra öltve Krisztus vagyunk a Főnkkel együtt, hiszen Ábrahám ivadéka 

vagyunk. Az Apostol mondja ezt. Én azt mondtam: „Krisztus vagyunk”, az 

Apostol pedig mondja: tehát Ábrahám ivadéka vagytok, az ígéret szerint 

örökösök. 

Ábrahám ivadéka vagytok, lássuk, Ábrahám ivadéka-e Krisztus. A te 

ivadékodban nyer majd áldást minden nemzet. Nem azt mondja, ivadékaidban, 

mintha sokakban történne, hanem egyben: és a te ivadékodban, aki Krisztus.
4
 

Nekünk is mondja: tehát Ábrahám ivadéka vagytok. Ez nyilvánvaló, mivel 

Krisztushoz tartozunk; és mivel az Ő tagjai és az Ő teste vagyunk, a Főnkkel 

együtt egy ember vagyunk. Énekeljük tehát: Irgalmasságról és ítéletről énekelek 

neked, Uram. 

 

A szív ártatlanságáról 

4. [2. v.] Zsoltározok, és a szeplőtelen úton érteni fogok, amikor eljössz hozzám. 

– Ha nem szeplőtelen úton jársz, nem zsoltározhatsz, és meg sem érthetsz. Ha 

                                         
1
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meg akarsz érteni, szeplőtelen úton zsoltározzál, azaz derűsen munkálkodj a te 

Istenednek. 

Mi a szeplőtelen út? – Halljad a következőket: 

Szívemnek ártatlanságában sétálgattam házamnak belsejében. – Ez a szeplőte-

len út az ártatlansággal kezdődött, és abban is ér célhoz. Miért vársz sok szót? 

Légy ártatlan, és teljesítetted az igazságosságot. 

De mit jelent ártatlannak lenni? – Az ember, amennyiben rajta áll, kétféleképp 

tud ártani: megnyomorítja a másikat, vagy magára hagyja a nyomorultat; mert te 

sem akarod, hogy más megnyomorítson, és nem szeretnéd, ha magadra 

hagynának nyomorúságodban. 

Ki nyomorít meg? – Az, aki erőszakot vagy cselvetést alkalmaz, elragadja más 

javait, elnyomja a szegényeket, lop, idegen házastársakat elcsábít, rágalmaz, 

fájdalmat akar okozni embereknek rossz szándékkal. 

Ki az, aki magára hagyja a nyomorultakat? – Az, aki látja a segítségre szorulót, 

és volna miből segítenie, de megveti őt, elzárja előle a szívét. 

Aki az irgalmasság semmilyen formájára sem szorul rá, gőgös, ha magára 

hagyja a nyomorultat; mindaddig, amíg a testben él, nem tudja, mi történhet vele 

holnap, és mégis megveti, lenézi a nyomorultak könnyeit, nem ártatlan. 

De ki az ártatlan? – Az aki magának se árt, miközben nem árt a másiknak. Aki 

ugyanis akárcsak magának árt, nem ártatlan. 

Mondja valaki: „Én nem vettem el senkiét, nem nyomtam el senkit; a maga-

méból, a munkám gyümölcséből élek jól; lakomázni akarok; költekezni akarok, 

ahogy nekem tetszik; annyit akarok inni, amennyi jól esik! Kitől vettem el 

valamit? Kit nyomtam el? Ki követelhet tőlem valamit?” – Ártatlannak látszik. 

De ha önmagát megrontja, ha fölforgatja Isten templomát magában, miért várod 

tőle, hogy másokkal irgalmasságot gyakoroljon, és könyörüljön a nyomorul-

takon? Aki önmaga iránt kegyetlen, lehet-e könyörülő a másikkal? 

Tehát az egész igazságosság az ártatlanságban foglalható össze. 

Aki pedig szereti a gonoszságot, gyűlöli a lelkét.
1
 – Amikor szerette a gonosz-

ságot, úgy gondolta, hogy másoknak árt. De nézd csak, vajon másoknak ártott-

e? 

Aki pedig szereti a gonoszságot, gyűlöli a lelkét. – Tehát önmagának árt először 

az, aki másoknak akar ártani, és nem sétálgat, mert nincs hol. Ugyanis minden 

rosszaság szűkösséggel jár, egyedül az ártatlanság olyan tágas, hogy sétálgatni 

lehet benne. 
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Szívemnek ártatlanságában sétálgattam házamnak belsejében. – Házának belse-

je vagy maga az Egyház, mert Krisztus sétálgatott benne; vagy a szíve, a mi 

belső házunk ugyanis a szívünk, ahogyan erre utalt, amikor mondta: szívemnek 

ártatlanságában. 

Mi szívének ártatlansága? – Házának belseje. Ha valaki rosszul bánik ezzel a 

házzal, kiűzetik belőle. Akit ugyanis a szívben rossz lelkiismeret nyomaszt – 

mint amikor valaki a beázás elől jön ki a házából, vagy füst miatt nem maradhat 

benne –, annak nem csendes a szíve, nem lakhat nyugodtan a szívében. 

Az ilyenek lélekben kimennek magukból, és a test körüli külső dolgokban gyö-

nyörködnek: szórakozásban, látványosságokban, fényűzésben, mindenféle 

rosszban keresik a nyugalmat. 

Miért kívül akarják jól érezni magukat? – Azért, mert odabenn nincsenek jól, a 

lelkiismeretben nem tudnak örülni. Ezért mondja az Úr a bénának, miután 

meggyógyította: Fogd az ágyadat és menj a házadba.
1
 

Ezt tegye a lélek, akinek szinte a bénasága oldódott fel: tagjai meg voltak kötve, 

nehogy jót tegyen, most fogja az ágyát, vegye uralom alá a testét; menjen a 

házába, menjen be lelkiismeretébe, már tágasnak fogja találni, ahol sétálhat, és 

zsoltározhat, és meg tud érteni. 

 

A törvény ellen cselekvőt gyűlölnöd, 

az embert szeretned kell 

5. [3–4. v.] Nem állítottam a szemem elé rossz dolgot.  

Mit jelent az, hogy nem állítottam a szemem elé rossz dolgot? – Azt jelenti, 

hogy nem szerettem. 

Mint tudjátok, az emberről, aki valakit szeret, ezt szokták mondani: „a szeme 

előtt tartja őt”. Akit pedig megvetnek, így szokott panaszkodni: „Nem tart a 

szeme előtt”. 

Mit jelent tehát szem előtt tartani? – Azt, hogy szeretni. 

Mit jelent nem szeretni? – Azt, hogy szívvel nem lakni nála. 

Mondta tehát: Nem állítottam a szemem elé rossz dolgot. Azaz nem szerettem 

rossz dolgot: a törvény ellen cselekvőt gyűlöltem. 

Figyeljetek, testvéreim! Ha Krisztussal együtt sétáltok az Ő házának belsejében, 

azaz ha akár nyugton vagytok a szívetekben, akár az Egyházban jó úton jártok, a 

szeplőtelen úton, nem csak a kívül lévő, törvény ellen cselekvőket kell gyűlöl-

nötök, hanem a belül találhatókat is. 
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Kik a törvényszegők? – Azokat nevezi a törvény ellen cselekvőknek, akik 

gyűlölik Isten törvényét, akik hallgatják, de nem teszik meg. A törvény ellen 

cselekvőt gyűlöld, űzd el magadtól őket. De a törvény ellen cselekvőket kell 

gyűlölnöd, nem az embereket. 

Egy ember a törvény ellen cselekvő, de két neve van: ember és törvény ellen 

cselekvő. – Az embert Isten alkotta, a törvény ellen cselekvőt saját maga; 

szeresd benne azt, akit Isten alkotott, és üldözd benne azt, akit ő [az ember] 

maga alkotott magából. Amikor ugyanis üldözöd a törvény ellen cselekvőt, 

megölöd azt, amit az ember művelt, és fölszabadul az, akit Isten alkotott. A 

törvény ellen cselekvőt gyűlöltem. 
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Az egyenes szív regulája Isten akarata 

6. Nem tapadt hozzám a romlott szív. 

Mi a romlott szív? – Az elhajolt szív. 

Mi az elhajolt szív? – A nem egyenes szív. 

Mi a nem egyenes szív? – Lássad, hogy mi az egyenes szív, és látni fogod, mi a 

nem egyenes szív. 

Akkor mondjuk egyenesnek az ember szívét, ha mindazt ő maga is akarja, amit 

Isten akar. 

Figyeljetek! Tegyük fel, hogy valaki imádkozik azért, hogy valami ne történjék 

meg; imádkozik és ezt nem tiltja senki. Kéri, amennyire csak képes, de az a 

valami akarata ellenére megtörténik; aláveti magát Isten akaratának, nem szegül 

szembe a nagy akarattal, mert maga az Úr is így mutatta ezt: a szenvedésre 

készülve megmutatta magában a mi gyöngeségünket, amikor mondta: Szomorú 

az én lelkem mindhalálig.
1
 

Ő ugyanis, akinek hatalma volt letenni az életét, és volt hatalma újra fölvenni 

azt, nem félt a haláltól.
2
 Az ő katonája és szolgája, Pál apostol is így kiált: A jó 

harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár 

az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az 

igazságos bíró.
3
 

Ő a halálra készülve örvend, Ura és Parancsolója szomorkodna, mert a halálra 

készül? Tehát jobb volna a szolga, mint az Úr? És akkor mit jelent, amit maga 

az Úr mond: Elég a szolgának, ha olyan, mint az ura, és a tanítványnak, ha 

olyan, mint a mestere? 
4
 

Íme, Pál a halál közeledtekor erős, az Úr pedig szomorú volna? Szeretnék 

elköltözni – mondja –, hogy Krisztussal egyesüljek.
5
 Örvend, mert elköltözik, 

hogy Krisztussal egyesüljön. Maga Krisztus pedig, aki megörvendezteti a majd 

vele együtt lévőt, szomorkodna? 

De mi más volt ez a szó, ha nem a mi gyöngeségünk hangja? Sokan, akik még 

gyöngék, szomorkodnak az eljövendő halál miatt, de legyenek egyenes szívűek, 

és kerüljék a halált, amennyire tudják; de ha nem tudják elkerülni, mondják azt, 

amit maga az Úr mondott, nem önmaga miatt, hanem miattunk. 
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Mert mit is mondott? Azt, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a 

kehely – ez az emberi akarat kifejezése; és most lásd az egyenes szívet: – de ne 

az legyen, amit én akarok, hanem amit te, Atyám.
1
 

Ha tehát az egyenes szív követi Istent, a romlott szív ellenáll Istennek. Történik 

vele valami baj és fölkiált: „Isten, mit tettem ellened? Mit követtem el? Mit 

vétettem?” 

Magát igaznak, Istent igazságtalannak akarja látni. Van-e még valami, ami 

ennyire romlott? Kevés az, hogy elhajolt, még a regulát is elhajoltnak gondolja. 

Javulj meg, és megtalálod azt az egyenest, amelytől elhajoltál. 

Ő igazul, te igaztalanul cselekszel: azért fordultál ki magadból, mert az embert 

igaznak, Istent igaztalannak mondod. 

Miféle embert mondasz igaznak? – Magadat. Amikor ugyanis ezt mondod: „Mit 

tettem neked?”, igaznak gondolod magadat. 

De Isten válaszol neked: „Igazat mondasz. Nekem semmit nem tettél, mert 

mindent magadnak tettél. Ha ugyanis tettél volna nekem valamit, jót tettél volna. 

Ami ugyanis jó történik, az nekem történik, mert az én parancsomra történik; 

ami pedig rossz történik, az neked és nem nekem történik. A rossz ember 

ugyanis csak magának cselekszik, mert én azt nem parancsolom.” 

Amikor tehát ilyeneket láttok, testvérek, dorgáljátok, győzzétek meg, jobbít-

sátok; és ha nem dorgálhatjátok vagy jobbíthatjátok, ne értsetek vele egyet, hogy 

elmondhassátok: Nem tapadt hozzám a romlott szív. 

 

A bűnösök és igazak utai ellentétesek 

7. Amikor elhajlott tőlem a gonosz, nem ismertem. 

Mit jelent az, hogy nem ismertem? – Azt jelenti, hogy nem hagytam jóvá, nem 

dicsértem, nem tetszett nekem. Az Írásokban ugyanis néha a megismerést a 

tetszés helyett mondják. 

Elrejtőzhet-e valami Isten elől, testvérek? Vajon Isten ismeri az igazakat és nem 

ismeri a gonoszokat? Gondolsz-e valamit, amit Ő ne tudna? Nem azt kérdezem, 

teszel-e valamit, hanem gondolsz-e valamit, amit Ő ne tudna? Nem is csak azt 

mondom, gondolsz-e valamit, hanem gondolsz-e valamit a jövőben, amit Ő 

előre ne látna? 

Isten tehát mindent tud, és mégis a végén, azaz az irgalmasság utáni ítéleten 

egyesekről ezt mondja: Sokan mondják majd nekem azon a napon: „Uram, 

Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk? Nem a te nevedben űztünk ördögöt? 

                                         
1
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Nem a te nevedben tettünk annyi csodát?” Akkor kijelentem nekik: Soha nem 

ismertelek benneteket.
1
 Van-e valaki, akit Ő nem ismer? 

De mit jelent ez, hogy soha nem ismertelek benneteket? – Azt jelenti, hogy a 

regulában nem ismerlek titeket. Ismerem ugyanis az én igazságosságom 

reguláját; ti nem feleltek meg neki, elhajoltatok tőle, eltorzultatok. Ezért mondja 

itt is: nem ismertem. Amikor elhajlott tőlem a gonosz, nem ismertem. 

Mit jelent az, hogy nem ismertem? – Azt-e, hogy a gonosz, amikor egy szűk 

utcán találkozik az igazzal, azt mondja magában, ami Salamon bölcsességében 

van megírva: Nehéz nekünk még a látása is,
2
 és utat változtat, hogy ne lássa azt, 

akit nem akar látni? 

De milyen sokan vannak a rosszakarók, akiket látunk, és akik látnak minket, és 

nem csak nem térnek ki előlünk, hanem odafutnak hozzánk, és néha a 

gonoszságaikat általunk akarják végrehajtani? Sokszor megtörténik ez velünk. 

Tehát hogyan hajlanak el? – Elhajlik tőled, aki különbözik tőled. 

Mit jelent az, hogy elhajlik tőled? – Azt, hogy nem követ. 

Mit jelent az, hogy nem követ téged? – Azt, hogy nem utánoz. 

Tehát: Amikor elhajlott tőlem a gonosz, azaz, amikor különbözik tőlem, és 

utaimat nem akarja követni, nem akar úgy élni, ahogyan én mutattam neki a 

példát, nem ismertem. 

Mit jelent az, hogy nem ismertem? – Nem azt jelenti, hogy nem tudtam róla, 

hanem azt, hogy nem hagytam jóvá. 

 

Ne csodálkozzunk azon, hogy az Úr együtt akart étkezni a gőgösökkel 

8. [5. v.] A felebarátját titokban rágalmazót üldöztem. – Íme, a jó üldöző, aki 

nem az embert, hanem a bűnt üldözi. 

A gőgös tekintetűvel és telhetetlen szívűvel nem étkeztem együtt. 

Mit jelent az, hogy nem étkeztem együtt? – Azt, hogy nem ültem vele asztalhoz. 

Figyeljen Szeretetreméltóságtok, mert valami csodadolgot fogtok hallani! 

Ha nem étkezett vele együtt, akkor nem evett vele együtt, mert az étkezés evést 

jelent; tehát akkor miért látjuk azt, hogy az Úr együtt evett a gőgösökkel? Nem a 

vámosokkal és a bűnösökkel, mert azok alázatosak voltak, ismerték a 

gyöngeségüket és keresték az orvost. Hanem úgy találjuk, hogy a gőgös 

farizeusokkal evett együtt. 
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Mert az egyik gőgös meghívta az Urat. Ő az, akinek nem tetszett, hogy a bűnös 

asszony, aki híres volt a városban, odajött az Úr lábához, és mondta a szívében 

(a farizeusok tisztasága ugyanis olyan volt, hogy senki bűnös nem érinthette 

őket; ha egy tisztátalan csak kicsit is hozzájuk ért, elborzadtak, nehogy a 

tisztátalan érintés tisztátalanná tegye őket. Amikor pedig az a bűnös nő, aki híres 

volt a városban, odajött, hogy sírjon az Úr lábánál, amikor a meghívó látta, ezt 

mondta a szívében): Ha próféta volna, tudná, hogy ki és miféle az, aki érinti: 

hogy egy bűnös nő! 

Miből gondolta, hogy Krisztus nem tudja, ki érinti, ha nem a gyanú miatt, mivel 

nem kergette el magától? Mert ha ő volna a Krisztus, elkergette volna magától. 

Az Úr azonban nem csak azt a bűnös nőt ismerte, hanem mint orvos látta, hogy 

annak a gőgösnek a sebei gyógyíthatatlanok. 

Mivel ugyanis hallotta a gondolatait, hogy rámutasson a gőgjére, mondta: „Si-

mon, mondanék neked valamit.” Az kérte: „Mester! Mondd!” „Egy hitelezőnek 

két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem 

volt miből fizetniük, hát elengedte mind a kettőnek. Melyikük szereti most 

jobban?” 

Ő pedig önmaga ellen mondott ítéletet, kipréselve magából egy igaz vallomást: 

„Úgy gondolom az, akinek többet engedett el” – felelte Simon. 

„Helyesen feleltél” – mondta neki. Majd az asszony felé fordulva így szólt 

Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Betértem a házadba, és nem adtál vizet a 

lábamra. Ez a könnyeivel áztatta lábamat”;
1
 – és a folytatás, amit tudtok. 

Nem kell tovább időznünk a további részleteknél. Ez a farizeus gőgös volt, és az 

Úr együtt étkezett vele. 

Mit jelent tehát, amit a zsoltár mond? – Azt jelenti, hogy a gőgös tekintetűvel és 

telhetetlen szívűvel nem étkeztem együtt. 

Mit jelent az, hogy nem étkeztem együtt? – Azt, hogy nem ettem vele. 

Hogyan mondhatja ezt, amikor ő maga megtette? A követésére buzdít minket, és 

látjuk, hogy együtt lakomázik a gőgösökkel! Hogyan tilthatja meg nekünk, hogy 

együtt étkezzünk velük? 

Testvérek, mi a dorgálás miatt olykor a testvéreinktől is tartózkodunk, és nem 

étkezünk együtt velük, hogy megjavuljanak. A kívülállókkal, a pogányokkal in-

kább étkezünk együtt, mint a hozzánk tartozókkal, ha látjuk, hogy erkölcstelenül 

élnek, hogy szégyenkezzenek és megjavuljanak, amint az Apostol mondja: Ha 

valaki nem engedelmeskednék a levélben adott tanításnak, azt jegyezzétek meg, 

és kerüljétek a társaságát, hogy észre térjen. De ne bánjatok vele úgy, mint 
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ellenséggel, hanem feddjétek meg mint testvéreteket.
1
 Sokszor megtesszük ezt 

gyógyító szándékkal, és gyakran étkezünk sok kívül állóval és bűnösökkel. 

 

A gőgösök lakomáját, azaz irigységét kerüljük 

9. Mit jelent, amit mond: A gőgös tekintetűvel és telhetetlen szívűvel nem 

étkeztem együtt? – Megvannak az étkei a jámbor szívnek, és saját étkei a gőgös 

szívnek, mert a gőgös szív eledelei miatt mondta, hogy telhetetlen szívű. 

Mivel táplálkozik a gőgös szív? – Ha gőgös, akkor irigy is, és nem történhet 

másként. A gőg az irigység anyja, szükségszerűen megszüli és mindig vele van. 

Tehát minden gőgös irigy; ha pedig irigy, akkor mások rosszaságával táplál-

kozik. 

Ezért mondja az Apostol: Ha marjátok és eszitek egymást, vigyázzatok, föl ne 

faljátok egymást.
2
 Látjátok tehát az étkezőket; ne étkezzetek velük együtt, 

meneküljetek az ilyen lakomától, mert nem laknak jól az idegen rosszaság 

fölötti örömmel, mert telhetetlen szívűek. Vigyázz, a lakomáikon meg ne fogjon 

hurokkal az ördög. 

Ilyen eledelekkel táplálkoztak a zsidók, amikor megfeszítették az Urat, mert 

mintegy falták az Úr kínjait. (Mi is az Úr keresztjéről táplálkozunk, mert az Ő 

testét esszük.) Amikor ugyanis a kereszten függve látták, mivel telhetetlen 

szívűek voltak, csúfolódva mondták: Ha Isten Fia, szálljon le a keresztről; má-

sokat megmentett, magát nem tudja megmenteni.
3
 

Ők kegyetlenségük eledelével táplálkoztak, Ő pedig irgalmassága eledelével: 

Atyám – mondta –, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
4
 

De halljátok csak, mit mond a gőgösök asztaláról: Legyen az asztaluk csapdává, 

és megfizetéssé és botránnyá.
5
 – Táplálkoztak és megfogták őket. Mint ahogyan 

a madarakat a csapdában, vagy a halakat a horgon etetik, de megfogják őket, 

úgy járnak ezek is. 

Tehát megvan a maga étke a gonoszoknak, és megvan a maguk étke a 

jámboroknak is. Halljad a jámborok étkét: Boldogok, akik éhezik és szomjazzák 

az igazságosságot, mert jóllakatják őket. 
6
 

Ha tehát a jámbor az igazságosság eledelével táplálkozik, a gonosz is a gőggel; 

nem csoda, ha telhetetlen szívű. A gonoszság eledelével táplálkozik; ne akarj a 

                                         
1
2Tesz 3,14–15. 

2
Gal 5,15. 

3
Mt 27,40 42. 

4
Lk 23,34. 

5
Zsolt 68,23. 

6
Mt 5,6. 
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gonoszság eledelével táplálkozni, és akkor nem étkezik veled együtt a gőgös 

tekintetű és telhetetlen szívű. 

 

Krisztus méltatlan szolgája másoknak javára, magának kárára van 

10. [6. v.] És akkor te miből fogsz táplálkozni? És minek örültél, ha ő nem 

étkezett veled együtt?  

Szemeim a föld hűségeseire néznek, hogy ezeket velem együtt fontolják meg. Az 

Úr mondja: Szemeim a föld hűségeseire néznek, hogy ezeket velem együtt 

fontolják meg; azaz, hogy velem együtt üljenek le. 

Hogyan üljenek le? – Tizenkét trónon fogtok ülni, ítélvén Izrael tizenkét törzse 

fölött.
1
 Ítélik a föld hűségeseit azok, akiknek mondják: Nem tudjátok, hogy az 

angyalok fölött fogunk ítélni? 
2
 Szemeim a föld hűségeseire néznek, hogy ezeket 

velem együtt fontolják meg; aki szeplőtelen úton jár, az fog nekem szol-gálni. 

Nekem – mondja –, nem magának. Sokan szolgálják ugyanis az evan-géliumot, 

de maguknak szolgálnak, mert a magukét keresik, nem Jézus Krisztusét.
3
 

Mit jelent Krisztusnak szolgálni? – Krisztus dolgait keresni. És amikor rossz 

emberek hirdetik az evangéliumot, mások üdvözülnek, őket pedig megbüntetik. 

Mondatott ugyanis: Amiket mondanak, tegyétek, amit azonban tesznek, ne te-

gyétek.
4
 

Ne félj tehát, ha rossz embertől hallod az evangéliumot. Jaj annak, aki magának 

szolgál, azaz aki a magáét keresi, te Krisztusét fogadd. Aki szeplőtelen úton jár, 

az fog nekem szolgálni. 

11. [7. v.] Nem lakott házam belsejében, aki gőgösen cselekszik. – Arra a házra 

gondoljatok, ami a szív. Nem lakott a szívemben az, aki gőgösen cselekszik; 

senki ilyen nem lakott a szívemben, mert visszahúzódtak onnan. Csak szelíd és 

nyugodt ember lakott a szívemben, gőgös nem lakott ott. Mert az igaz szívében 

nem lakik gonosz. Legyen távol, sok ezer mérföldnyire tőled egy igaz, ha egy 

szívetek van, együtt laktok. 

Nem lakott házam belsejében, aki gőgösen cselekszik; aki gonoszul beszél, nem 

állt meg a szemem előtt. – Ez az a szeplőtelen út, amelyen mindent megértünk, 

amikor eljön hozzánk az Úr. 

                                         
1
Mt 19,28. 

2
1Kor 6,3. 

3
Vö. Fil 2,21. 

4
Mt 23,3. 
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A jelen élet kísértésekkel teli éjszaka, 

de Krisztusban biztonságos 

12. [8. v.] Kora reggel megöltem a föld minden bűnösét. – Ez kissé homályos, 

méltóztassatok figyelni, már vége a zsoltárnak. 

Kora reggel megöltem a föld minden bűnösét. Miért? – Azért, hogy szétszórjam 

Isten városából mind a gonosztevőket. 

Vannak tehát az Úr városában gonoszságot művelők, és most mintegy könyörül 

rajtuk. Miért? – Azért, mert az irgalmasság ideje van, de jön az ítélet ideje is, 

mert így kezdődött a zsoltár: Irgalmasságról és ítéletről énekelek neked, Uram. 

Föntebb már fölsorolta, hogy csak a jók ragaszkodtak hozzá. A rosszakhoz nem 

ragaszkodott, nem élvezte azok gonoszságának étkeit, akik maguknak szolgál-

tak, nem az Úrnak, azaz a magukét keresték. 

És mintha kérdeznék tőle: hogy lehet, hogy annyi ideig eltűrted ezeket a váro-

sodban? Úgy, hogy az irgalmasság ideje van – mondja. 

Mit jelent az, hogy irgalmasság ideje van? – Azt jelenti, hogy még nem nyilvá-

nult meg az ítélet, még éjszaka van; de megjelenik majd a nappal, megjelenik az 

ítélet. 

Halljad az Apostolt: Így tehát ne ítéljetek idő előtt. 

Mit jelent az, hogy idő előtt? – Azt, hogy a nappal előtt. 

Halljad, hogy a nappal előtt mondta: Míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja 

a sötétség titkait, és földeríti a szívek szándékait. Akkor majd mindenki meg-

kapja az elismerést az Istentől.
1
 Mert most, amikor nem látod a szívemet és én 

nem látom a te szívedet, éjszaka van. 

Kértél valamit egy embertől; nem kaptad meg, és úgy gondolod, megvet, és 

talán nem vet meg; mert nem látod a szívét, és gyorsan átkozódsz; az éjszakában 

neked meg kell bocsátanod. 

Szeret téged valaki, és te azt gondolod, hogy gyűlöl; vagy gyűlöl, és te azt 

gondolod, hogy szeret; bármelyik legyen is, éjszaka van. 

Ne félj, Krisztusban bízzál, Őbenne legyen nappal; semmi rosszat ne gondolj 

róla, mert biztonságban vagyunk, és bizonyosak vagyunk, mert nem csalhat 

meg: szeret bennünket. 

Egymás felől azonban még nem vagyunk biztosak, Isten ugyanis ismeri egymás 

iránti szeretetünket; mi pedig, még ha szeretjük is egymást, melyikünk látja, 

hogy milyen meggondolásból történik valami? 

                                         
1
1Kor 4,5. 
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Miért nem látja senki a szívet? – Mert éjszaka van. Ebben az éjszakában sok a 

kísértés. Mintha erről az éjszakáról mondta volna a zsoltár: Letetted a sötétséget 

és éjszaka lett, és abban indulnak meg mind az erdei vadak, az ordító 

oroszlánkölykök, hogy zsákmányoljanak, és eledelt kérnek Istentől maguknak.
1
 

Az éjszakában keresnek maguknak eledelt az oroszlánkölykök. 

Kik az oroszlánkölykök? – E levegőég fejedelmei és hatalmas démonai, és az 

ördög angyalai.
2
 

Hogyan keresnek maguknak eledelt? – Úgy, hogy kísértenek. De mivel nem 

jutnak hozzá, ha az Úr nem ad nekik hatalmat, ezért mondja: eledelt kérnek 

Istentől maguknak. 

Kikérte Jóbot, hogy megkísértse.  

Miféle eledelt? – Gazdagot, kövéret, Isten igaz emberét, aki mellett maga Isten 

tett tanúságot és mondta: Feddhetetlen ember, Isten igazi tisztelője volt.
3
 

Kikérte, hogy megkísértse, eledelt kérve Istentől; és megkapta, hogy megkí-

sértse, de nem arra, hogy elnyomja; hogy megtisztítsa, nem arra, hogy 

fölforgassa; esetleg nem is hogy megtisztítsa, hanem hogy próbára tegye. 

Akiket kísértések érnek, azok olykor titokban lévő érdemeik szerint adatnak a 

kísértő kezébe, mert korábban talán bűnös vágyaiknak adták át magukat. Az 

ördög ugyanis senkinek nem árt, csak ha hatalmat kapott rá Istentől. 

De mikor? – Éjszaka. 

Mit jelent az, hogy éjszaka? – Ebben a mostani időben. Amikor azonban elmúlik 

az éjszaka, és jön majd a nappal, a rosszakat vele együtt örök tűzre vetik, az 

igazak pedig bemennek az örök életbe.
4
 Ott már nem lesz semmiféle kísértő, 

mert ott nem lesznek oroszlánkölykök, mert elmúlt már az éjszaka. 

Ezért mondta az Úr tanítványainak: Ezen az éjszakán kikért benneteket a sátán, 

hogy meggyötörjön, mint a búzát; én pedig imádkoztam érted, Péter, hogy meg 

ne fogyatkozzék a te hited.
5
 

Mit jelent az, hogy meggyötörjön, mint a búzát? – Azt jelenti, hogy ahogyan az 

ember nem eszi a búzát, ha előbb meg nem őrli és kenyeret nem süt belőle, 

ugyanígy az ördög senkit nem fal föl, ha előbb a háborgatás által ki nem fordítja 

magából. Összetöri, hogy megegye. Te pedig, ha ép mag maradsz, amikor 

háborgatnak, nem háborodsz meg, nem történik veled semmi. 

                                         
1
Zsolt 103,20–21. 

2
Vö. Ef 2,2. 

3
Vö. Jób 1,8–12. 
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Mt 25,46. 

5
Lk 22,31–32. 
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Hogyan tipornak az ökrök? Vajon csak a búzára mennek rá? A cséplőszekérrel 

együtt hajtják őket a szérűre, és vajon kell-e félnie a búzának? – Egyáltalán nem. 

A tipratáskor csak a pelyvát törik össze; a búzát megszabadítják a fölöslegtől, 

azután következik a szelelés, és megjelenik a tiszta gabona. A gazda a gabonát 

csűrébe gyűjti, a pelyvahalmot pedig olthatatlan tűzzel elégeti.
1
 

 

Akik nem javultak meg az irgalmasság idejében, megbűnhődnek 

13. Miért mondtam ezt? – Azért, mert a nappal a reményben a miénk. A 

nappalnak számunkra Krisztusban kell lennie. Mert ameddig kísértések között 

vagyunk, éjszaka van. Ebben az éjszakában Isten könyörül a bűnösökön, hogy 

ne vigye el őket; ostorozza őket kísértésekkel, hogy javuljanak meg; eltűri őket a 

maga városában. 

Gondoljuk, hogy mindig el fogja őket tűrni? – Ha mindig irgalom van, akkor 

nincs ítélet; ha pedig irgalmasságról és ítéletről énekelek neked, Uram, akkor 

most könyörül, akkor pedig ítélni fog. 

De mikor fog ítélni? – Amikor elmúlik az éjszaka. Ezért mondta: Kora reggel 

megöltem a föld minden bűnösét. 

Mit jelent az, hogy kora reggel? – Azt, hogy már jön a nappal, mert elmúlt az 

éjszaka. 

Kora reggel megöltem a föld minden bűnösét. Miért könyörül rajtuk kora 

reggelig? – Azért, mert éjszaka volt. 

Mit jelent az, hogy éjszaka volt? – Azt, hogy a könyörület ideje volt; könyörült, 

mert az emberi szívek rejtve voltak. Látod, hogy valaki erkölcstelenül él, viseld 

el őt, mert nem tudod, milyen lesz, mivel éjszaka van. Nem tudhatod, hogy aki 

ma erkölcstelenül él, holnap nem lesz-e erkölcsös, és fordítva, aki ma 

erkölcsösen él, nem lesz-e holnap erkölcstelen. 

Mert éjszaka van, és Isten mindenkit elvisel, mert hosszantűrő. Elvisel, hogy a 

bűnösök megtérjenek hozzá. De akik az irgalmasság ezen idejében nem javulnak 

meg, azokat meg fogják ölni. 

És miért ölik meg őket? – Azért, hogy szétszórják őket az Úr városából, 

Jeruzsálem közösségéből, a szentek közösségéből, az Egyház közösségéből. 

De mikor fogják őket megölni? – Kora reggel. 

Mit jelent az, hogy kora reggel? – Azt, hogy elmúlt az éjszaka. 

Most miért könyörül? – Azért, mert az irgalmasság ideje van. 

Miért nem könyörült mindig? –Azért, mert irgalmasságról és ítéletről énekelek 

neked, Uram. 

                                         
1
Vö. Mt 3,12. 
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Testvérek, senki ne áltassa magát, mert megölik mind a gonoszságot 

cselekvőket; meg fogja őket ölni Krisztus kora reggel, és szétszórja őket a maga 

városából. 

De most, amikor az irgalmasság ideje van, hallgassanak rá. Mindenütt kiált a 

Törvény által, a próféták által, a zsoltárok által, a levelek által, az evangéliumok 

által; lássátok, hogy nem hallgat, mert könyörül, mert irgalmasságot gyakorol, 

de óvatosak legyetek, mert eljön az ítélet. 
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SZÁZEGYEDIK ZSOLTÁR (102.) 

Első beszéd (1–20. vers) 

Elmondta 395-ben Hippóban, a húsvéti időben 

41 éves, 4 éves pap 

 

 

1A szegény imája, amikor szorongott,  

az Úr színe előtt kiöntötte a könyörgését. 

2 Hallgasd meg, Uram, az én imádságomat, 

és az én kiáltásom jusson eléd. 

3Ne fordítsd el arcodat tőlem; 

amely napon háborgatnak, hajtsd hozzám füledet. 

Amely napon segítségül hívlak téged, 

hamar hallgass meg engem. 

4Mert elenyésztek, mint a füst az én napjaim, 

és csontjaim, mint a bográcsban, összetörtek. 

5Levágták, mint a füvet és elszáradt a szívem, 

mert elfeledtem megenni a kenyeremet. 

6Sóhajtozásom szavától  

csontom a húsomhoz tapadt. 

7Hasonló lettem a pusztában lakó pelikánhoz, 

olyan lettem, mint a bagoly a romos falak között. 

8Virrasztottam,  

és lettem, mint a magányos veréb a háztetőn. 

9Egész nap gyaláztak ellenségeim, 

és akik dicsértek, ellenem esküdtek. 

10Mert a hamut, mint a kenyeret ettem, 

és italomat könnyekkel kevertem, 

11haragod és dorgálásod miatt, 

mivel fölemeltél, földhöz vertél engem. 

12 Napjaim, mint az árnyék elhanyatlottak, 

és én, mint a fű, elszáradtam. 

13Te pedig, Uram, örökre megmaradsz, 

és a te emlékezeted nemzedékről nemzedékre. 

14Te fölserkenvén könyörülsz Sionon, 

mert itt az idő, hogy könyörülj rajta, 

mert eljött az idő, 

15mert tetszettek szolgáidnak az ő kövei, 

és az ő porán megkönyörülnek. 

 

16És félni fogják a nemzetek a te nevedet, Uram, 

és a föld összes királyai a te dicsőségedet, 
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17mert fölépíti majd az Úr Siont, 

és látni fogják a maga dicsőségében. 

18Letekintett a szűkölködők imádságára, 

és nem vetette meg könyörgésüket. 

19Írassék föl mindez a következő nemzedéknek, 

és a nép, mely majd teremtetik, dicsérni fogja az Urat. 

 
 

 

 

Krisztus Isten alakjában gazdag, a szolga alakjában szegény 

1. [1. v.] Itt egy szegény imádkozik, és nem csöndben imádkozik. Tehát lehet  

hallani és látni, kicsoda ő. Talán ő az, akiről az Apostol mondja: Aki értetek 

szegénnyé lett, noha gazdag volt, hogy szegénysége által meggazdagodjatok.
1
 

Ha tehát ő az, akkor hogyan szegény? Mert hogy hogyan gazdag, ki nem látja? 

Mert mitől gazdagok az emberek? Gondolom aranytól, ezüsttől, családtól, 

földtől. De mindezek általa teremtettek.
2
 

Ki lehet gazdagabb őnála, aki által a gazdagság teremtetett, még az is, ami nem 

igazán gazdagság? Mert általa van az a gazdagság is, ami a tehetség, az emlé-

kezet, az erkölcs, az élet, a testi egészség, az érzékek, a testi szépség; mert 

amikor ezek megvannak, a szegények is gazdagok. 

Általa van az a nagyobb gazdagság is, ami a hit, a jámborság, az igazságosság, a 

szeretet, a tisztaság, a jó erkölcsök; ezt ugyanis mindenki csak általa birtokol-

hatja, aki megigazulttá teszi a bűnöst.
3
 Íme, mennyire gazdag. 

Mert ki gazdag? – Az-e, aki birtokolja azt, amit akar, mert valaki más meg-

teremti számára, vagy az, aki megteremti, amit akar és más birtokolja? 

Úgy gondolom, gazdagabb az, aki megteremtette, amit te birtokolsz, mert te 

nem vagy birtokában annak, aminek ő birtokában van. Íme, ennyire gazdag. 

Hogyan ismerhetnénk rá az ennyire gazdagra e szavakban: Mert a hamut, mint a 

kenyeret ettem, és italomat könnyekkel kevertem?
4
 Ide jutott ez a nagy 

gazdagság? Az nagyon magasztos, ez nagyon elesett. Mit tegyünk? Hogyan 

hangoljuk össze ezt a mélységet azzal a magassággal? Nagyon távol vannak 

egymástól. 

                                         
1
2Kor 8,9. 
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4
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Még nem tudom, ki ez a szegény; talán valaki más; de csak keressük. Mivel mi 

nem látjuk őt, csoda-e, ha kérdezel, és nem döbbensz meg a gazdagságától: 

Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben 

Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett.
1
 Aki ezeket 

mondta, amikor mondta, gazdag volt; mennyivel inkább az, akiről mondta: 

Kezdetben volt az Ige; és nem akármilyen Ige, hanem az Ige Isten; és nem 

akárhol volt, hanem Istennél; és nem tétlenkedett, hanem mindenek általa lettek. 

Mert a hamut, mint a kenyeret ettem, és italomat könnyekkel kevertem. Félni 

kell, nehogy a mi szegénységünk megsértse e nagy gazdagságot. 

Keresd csak tovább, hogy nem ő maga-e ez a szegény, mert az Ige testté lett és 

közöttünk lakozott. Vedd figyelembe ezt a szót is: Én a te szolgád vagyok és a te 

szolgálóleányod fia.
2
 

Nézd csak ezt a szűz és tiszta szolgálóleányt, mert benne kapta meg a mi 

szegénységünket, akiben – kiüresítve önmagát – magára öltötte a szolga alakját, 

hogy el ne rémülj a gazdagságától, és koldus voltoddal hozzá merj járulni. 

Mondom, benne kapta meg a szolga alakját, benne öltötte magára a szegény-

séget, benne tette magát szegénnyé, benne tett bennünket gazdaggá. 

Most már közeledünk ahhoz, hogy ezeket Őrá értsük, de még nem merjük 

kijelenteni. A szűz szülötte a hegyből kéz nélkül kiszakadt kő:
3
 egyetlen férfi 

sem cselekedett, semmiféle bűnös vágyat nem ömlesztettek át, csak a hit lobbant 

föl, és fogadta az Ige testét. 

Ezek után világra jött az anyaméhből; megszólaltak az egek, angyalok jelen-

tették a pásztoroknak,
4
 csillag vonzotta a mágusokat a Király imádására, a 

Lélektől eltöltött Simeon fölismerte az anya karjaiban a csecsemő Istent: az 

öregség nem az istenséghez, hanem a testhez járult. 

A tájékozatlan vének megriadnak, és csodálkoznak a tizenkét éves gyermek 

bölcsességén.
5
 Vagy még ha tudósok is a vének, mit számít tudós voltuk Isten 

Igéjéhez képest? Mit számít tudásuk Isten bölcsességéhez képest? Nemde a 

tudósok is el fognak veszni, ha ő nem jön segítségükre? 

A test életkora szerint növekedik; eljön a folyóhoz, hogy megkeresztelkedjék. A 

Keresztelő fölismeri Istent, és megvallja, hogy méltatlan saruszíjának megoldá-

sára.
6
 Ettől kezdve a vakok látnak, a süketek füle megnyílik, a némák beszél-
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nek, leprások megtisztulnak, bénák meggyógyulnak, betegek egészségesek 

lesznek, halottak támadnak föl.
1
 

 

Krisztus bennünk, velünk együtt és miattunk szegény 

2. Most már fölismerem a szegénységet, annak az Igének gazdagságához mér-

ten, aki által mindenek teremtettek. 

De milyen messze vagyunk még a hamutól, és a könnyek italától? Még mindig 

félek kimondani: Ő az! – de szeretném. Vannak ugyanis tényezők, melyek 

késztetnek, hogy akarjam, de más tényezők arra kényszerítenek, hogy féljek. Ő 

az – és nem Ő az. 

Már a szolga alakjában van, már halandó és törékeny testet hordoz, már eljött, 

hogy meghaljon, és még mindig nem értjük, hogyan lehet ebben az ínségben. A 

hamut, mint a kenyeret ettem, és italomat könnyekkel kevertem.
2
 

Halmozzon tehát szegénységet szegénységre, és formálja át önmagává gyarló 

testünket;
3
 legyen a Főnk, legyünk az Ő tagjai, legyünk ketten egy testben, hogy 

szegénnyé legyen. A szolga alakját magára öltve,
4
 elhagyta az Atyát. Ami pedig 

pedig a szűztől született, elhagyja az anyát is, hogy feleségéhez ragasz-kodjék, 

és ketten egy testben legyenek.
5
 Így lesznek ugyanis ketten hangban is egyek, és 

és ebben az egy hangban már nem csodálkozunk a saját hangunkon: a hamut, 

mint a kenyeret ettem, és italomat könnyekkel kevertem.
6
 

Arra méltatott minket, hogy a tagjai lehetünk. Vannak bűnbánók is a tagjai 

között. Mert nem kizárták őket Egyházából, hanem elkülönültek, Ő pedig nem 

kötné magához teljesen a feleségét, ha nem mondaná: Tartsatok bűnbánatot, 

mert elközelgett a mennyek országa.
7
 

Halljuk tehát, mit imádkozik a Fő
8
 és a test, a vőlegény

9
 és a menyasszony, 

Krisztus és az Egyház, és e kettő egy; de az Ige és a test nem egy, hanem kettő. 

Az Atya és az Ige, e kettő egy; Krisztus és az Egyház; e kettő egy; mégpedig 

tökéletes férfi a maga alakjának teljességében: amíg mindnyájan el nem jutunk 

az Isten Fia hitének és megismerésének egységére, és meglett emberré nem 

leszünk, elérve Krisztus teljessége életkorának mértékére.
10
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De amíg arra eljutunk, addig itt a szegénységünk él, addig vesződünk és 

sóhajtozunk itt. Hála az ő irgalmasságának. 

Miért fáradozik ő, miért sóhajtozik az Ige, aki által mindenek lettek? Ha arra 

méltatott minket, hogy vállalta a halálunkat, nem adja-e nekünk az életét? Nagy 

reményt keltett bennünk, nagy reménykedéssel sóhajtozunk. 

A sóhajtozás szomorú, de van örvendező sóhajtozás is. A terméketlen Sárára 

gondolok, aki örömmel jajgatott, amikor szült; mi is a te félelmedből fogantuk 

és hoztuk világra az üdvösség lelkét.
1
 

Hallgassuk tehát a bennünk, velünk együtt és miattunk szegény Krisztust. A 

zsoltár címe ugyanis erre a szegényre utal. 

Végül ti azt gondoljátok, hogy én csak gyanítom, ki lehet ez a szegény; 

hallgassuk az imádságot és ismerjük föl az imádkozót, és nem fogsz megtéved-

ni, ha hallasz valamit, amit nem lehet a Fővel összeegyeztetni. 

Azért bocsátottam ezeket előre, hogy amikor ilyet hallasz, a test gyöngeségéből 

eredőnek halljad, és a tagok hangját ismerd föl a Főben. 

A szegény imája – mondja a cím –, amikor szorongott, az Úr színe előtt kiöntötte 

a könyörgését. 

Ő az a szegény, aki másutt ezt mondja: A föld széléről kiáltottam hozzád, 

miközben szorongott a szívem.
2
 

Ő ez a szegény, mert ő maga Krisztus, aki a prófétánál vőlegénynek is, 

menyasszonynak is mondta magát: mint vőlegényt a koronával ékesített, és mint 

menyasszonyt ékszerekkel ékesített.
3
 

Vőlegénynek mondta magát, menyasszonynak mondta magát. Miért, ha nem 

azért, mert vőlegény mint a Fő, és menyasszony mint a test? Tehát egy a hang, 

mert egy a test. Hallgassuk tehát, és ezekben a szavakban egyre inkább ismerjük 

föl magunkat is; és ha kívülállónak látszanánk, törekedjünk rá, hogy itt legyünk. 

 

Krisztus testének egységét mindig háborgatják, de mindig imádkozik 

3. [2–3. v.] Hallgasd meg, Uram, az én imádságomat, és az én kiáltásom jusson 

eléd. 

A hallgasd meg, Uram, az én imádságomat, ugyanaz, mint az én kiáltásom 

jusson eléd – a megkettőzésben a kérő érzülete fejeződik ki. 
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Ne fordítsd el arcodat tőlem; amely napon háborgatnak, hajtsd hozzám füledet. 

– Engem idelenn háborgatnak, te pedig odafönn vagy; ha fölmagasztalom ma-

gamat, távolivá leszel, ha megalázom magamat, hozzám hajtod a füledet. 

De mit jelent az, hogy amely napon háborgatnak? Most nem háborgatnak? 

Vagy mondaná-e ezeket, ha nem háborgatnák? Elég volna tehát: hajtsd hozzám 

füledet, mert háborgatnak. 

Amely napon háborgatnak, hajtsd hozzám füledet – ezt a test egysége mondja, 

mert ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele.
1
 

Ma, amikor téged háborgatnak, engem háborgatnak. Holnap, amikor valaki mást 

háborgatnak, engem háborgatnak; e nemzedék után újak jönnek és háborgatják 

őket: engem háborgatnak; egészen a világ végezetéig, ha valakit a testemben 

háborgatnak, engem háborgatnak. Amely napon háborgatnak, hajtsd hozzám 

füledet. 

Amely napon segítségül hívlak téged, hamar hallgass meg engem. Ez ugyanaz. 

Segítségül hívom, de amely napon segítségül hívlak téged, hamar hallgass meg 

engem. 

Ezt imádkozta Péter, imádkozta Pál, imádkozták a többi apostolok; imádkozták 

a hívők azokban az időkben, imádkozták a hívők a későbbi időkben, imádkozták 

a hívők a mártírok idejében, imádkozzák a hívők a mi időnkben, imádkozni 

fogják a hívők az utánunk következő időkben: Amely napon segítségül hívlak 

téged, hamar hallgass meg engem. 

Hamar hallgass meg, mert már azt kérem, amit adni akarsz. Nem földi ember-

ként földieket, hanem az első fogságból már megváltottan a mennyek országára 

vágyom: hamar hallgass meg engem; mert erre a vágyra vonatkozóan mondtad: 

Te még beszélsz, és én mondom: Íme, itt vagyok.
2
 

Amely napon segítségül hívlak téged, hamar hallgass meg engem. – Miért hívod 

segítségül? Milyen háborgatásból? Milyen szegénységből?  Te szegény a gazdag 

Isten ajtajánál milyen kéréssel koldulsz? Milyen ínségből kérsz? Milyen 

szegényen zörgetsz, hogy megnyissanak neked? Mondd csak, halljuk a szegény-

séget, mert mi magunk is abban élünk, és veled együtt könyörgünk. Halljad és 

ismerd föl, ha képes vagy rá. 

 

Határozottan kell küzdeni a gőg füstje és a botrányok ellen 

4. [4. v.] Mert elenyésztek, mint a füst az én napjaim. – Ó napok! Ha egyáltalán 

napok; amikor ugyanis napot hallunk, világosságot értünk rajta. De elenyésztek, 
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mint a füst az én napjaim. Az én napjaim az én időm; miért mint a füst, ha nem a 

gőg fölfuvalkodottsága miatt? 

A gőgös Ádám, akitől Krisztus a testet kapta, lett méltó arra, hogy ilyen napokat 

kapjon. Tehát Ádámban Krisztus és Ádám Krisztusban. Kétségtelenül megsza-

badította a füst napjaitól is, aki arra méltatott minket, hogy övé legyen a füst 

napjainak hangja. 

Mert elenyésztek, mint a füst az én napjaim. – Nézzétek csak, a gőghöz hasonló 

füstöt, amint fölszáll, gomolyog és elenyészik. Bizony elenyészik és nem marad 

meg. 

Mert elenyésztek, mint a füst az én napjaim, és csontjaim, mint a bográcsban, 

összetörtek. – Még a csontjaim is, még az erősségem is, és nem háborgatás, és 

nem égetés nélkül. 

Krisztus testének csontjai, Krisztus testének ereje hol nagyobb, mint a szent 

apostolokban? És mégis, lásd, hogy összetörnek a csontok: ki botránkozik és én 

nem égek?
1
 

Erősek, hívők, helyesen értik és hirdetik az igét, úgy élnek, ahogyan beszélnek, 

és azt mondják, amit hallanak; nagyon erősek, de mindazok, akik botrányokat 

szenvednek, bográcsok számukra. 

Szeretet van ugyanis bennük, és még inkább a csontokban. A csontok a hús 

belsejében vannak, és hordozzák az egész húst. Igaz, ha valaki botrányt szenved, 

a lelke is veszélybe kerül; a csont annyira törik, amennyire szeret. 

Ha hiányzik a szeretet, senki nem törik el; ha él a szeretet, az egyik szenvedő 

taggal együtt szenved a másik; hogyan ne törnének el, akik hordozzák az összes 

tagot? Csontjaim, mint a bográcsban, összetörtek. 

 

Mi a lélek kenyere, ha nem Isten Igéje? 

5. [5. v.] Levágták, mint a füvet és elszáradt a szívem. – Nézd csak Ádámot, 

akitől az emberi nem származik. Honnan ered a nyomorúság, ha nem tőle? 

Honnan örököltük ezt a szegénységet, ha nem tőle? Mondja tehát, most már 

Krisztus testében lévén, ő, aki egykor a saját testében reményét vesztette: 

Levágták, mint a füvet és elszáradt a szívem. Valóban, mert minden test fű.
2
 

Mégis miért történt ez veled? – Azért, mert elfeledtem megenni a kenyeremet. 

Isten ugyanis odaadta a parancs kenyerét. Mert van-e más kenyere a léleknek, ha 

nem Isten Igéje? 
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A kígyó biztatására, az asszony törvényszegésének hatására megérintette a 

tilalmat,
1
 megfeledkezett a parancsról; méltán lekaszálták, mint a füvet, és 

elszáradt a szíve, mert elfeledte megenni a kenyerét. 

A kenyeret elfelejtette enni, mérget ivott: levágták a szívét, és elszáradt, mint a 

fű. Ő az a levágott Izaiásnál, akiről mondja és akinek mondja: Nem örök időkig 

fogok haragudni rátok, a vihar ugyanis tőlem ered és minden szelét én alkottam. 

A bűn miatt kissé megszomorítottam őt, és levágtam és elfordítottam tőle az 

arcomat.
2
 

Méltán mondja itt: Ne fordítsd el arcodat tőlem, azaz a levágottól, akiről 

mondtad: levágtam őt; akiről mondtad: Láttam az ő utait és meggyógyítottam őt. 

Levágták, mint a füvet és elszáradt a szívem, mert elfeledtem megenni a 

kenyeremet. Most edd azt, amiről megfeledkeztél. 

De maga a kenyér is eljött, akinek testében fölidézheted feledékenységed szavát, 

és kiálthatsz szegénységből, hogy meggazdagodjál. Most egyél; annak testében 

vagy, aki mondja: Én vagyok az élő kenyér, aki a mennyből szálltam alá.
3
 

Elfeledted megenni a kenyeredet, de most, miután Őt megfeszítették, megemlé-

keznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai.
4
 A feledés után jöjjön az 

emlékezés, együk a mennyből való kenyeret, hogy éljünk; nem a mannát, amint 

ők ették és meghaltak;
5
 hanem a kenyeret, melyről ezt mondja: Boldogok, akik 

éhezik és szomjazzák az igazságot.
6
 

 

A jó és rossz sóhajtozásról 

6. [6. v.] Sóhajtozásom szavától  csontom a húsomhoz tapadt. – A szótól, melyet 

értek, a szótól, melyet tudok; a saját sóhajtozásomnak szavától, nem azokétól, 

akikkel együtt szenvedek. Sokan sóhajtoznak ugyanis és sóhajtozom én is; és 

amiatt sóhajtozom, hogy ők rosszul sóhajtoznak. 

Elveszítette a pénzét, sóhajtozik; elveszítette a hitét, nem sóhajtozik; én mérleg-

re teszem a pénzt és a hitet, és jobban sóhajtozom a rosszul sóhajtozó, vagy az 

egyáltalán nem sóhajtozó miatt. 

Csal és örül neki. Milyen nyereségnek, milyen kárnak örül? Pénzt szerzett és 

elveszítette az igazságosságot. Emiatt sóhajtozik, aki tud sóhajtozni; aki a főhöz 

közelít, aki helyesen tartozik Krisztus testéhez, ezért sóhajtozik. 
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A testi emberek azonban nem ezért sóhajtoznak; és sóhajtoznunk kell miattuk, 

mivel nem ezért sóhajtoznak; és mégsem vethetjük meg őket amiatt, hogy 

rosszul, vagy egyáltalán nem sóhajtoznak. 

Jobbítani akarjuk őket, nevelni akarjuk, megújítani akarjuk őket, és amikor nem 

tudjuk, sóhajtozunk, de miközben sóhajtozunk, nem különülünk el tőlük. 

Sóhajtozásom szavától csontom a húsomhoz tapadt: az erősek a fogyatékosok-

hoz, a szilárdak a gyengékhez tapadtak. Mitől tapadtak oda? A saját és nem az ő 

sóhajtozásuk szavától. A törvény miatt tapadtak oda, mely így szól: Nekünk 

erőseknek hordoznunk kell a gyöngék gyöngeségét.
1
 Csontom a húsomhoz 

tapadt. 

 

Három szimbolikus jelentésű madár a zsoltárban 

7. [7–8. v.] Hasonló lettem a pusztában lakó pelikánhoz, 

olyan lettem, mint a bagoly a romos falak között. 

Virrasztottam, és lettem, mint a magányos veréb a háztetőn. 

Íme, három madár és három hely; adja meg az Úr, hogy el tudjuk mondani, mit 

akarnak ezek jelenteni, és hogy haszonnal hallgassátok, amit a javatokra mon-

dunk el. 

Mit akar jelenteni a három madár és a három hely? 

Melyik a három madár? – A pelikán, a bagoly és a veréb; a három hely pedig a 

puszta, a romos falak és a háztető. A pelikán a pusztában, a bagoly a romos 

falak között, a veréb a háztetőn. 

Először azt kell elmondanunk, hogy mi a pelikán, ugyanis olyan vidéken szüle-

tik, ami miatt ez a madár számunkra ismeretlen. 

A pusztákban születik, leginkább a Nílus mentén, Egyiptomban. Bármilyen le-

gyen is ez a madár, a lakóhelyéről tudhatjuk, hogy mit akar mondani róla a 

zsoltár. Mert ezt mondja: a pusztában lakik. 

Miért kutatnád, hogy milyen az alakja, milyenek a tagjai, milyen a hangja, mi-

lyenek a szokásai? A zsoltár annyit mond róla, hogy a pusztában lakó madár. 

A bagoly az éjszakát szerető madár. A romos falakat egyszerűen romoknak 

mondjuk, ahol csak falak állnak tető nélkül és lakók nélkül: itt lakik a bagoly. 

Hogy a veréb és a háztető micsoda, azt tudjátok. 

Találok tehát valakit Krisztus testéből, aki az ige hirdetője, aki együtt szenved a 

gyengékkel, aki Krisztus javát keresi, őrzi eljövendő Urának emlékezetét, 

                                         
1
Róm 15,1. 



 875 

nehogy ezt hallja: Te gonosz és lusta szolga, miért nem adtad oda pénzemet a 

pénzváltóknak?
1
 

Ebben a gondnoki munkakörben lássuk ezt a hármat:  

olyanok közé megy, akik nem keresztények: pelikán a pusztában;  

azokhoz megy, akik keresztények voltak és megtagadták: bagoly a romos falak 

között, mert nem hagyja el az éjszakában lakók sötétségét, és őket is meg akarja 

nyerni; 

azokhoz megy, akik a házban lakó keresztények ugyan, nem hitetlenek, nem is 

hagyták el a hitüket, de langyosak a hitben: verébként kiált hozzájuk, nem a 

pusztában, mert keresztények, nem is a romos falak között, mintha nem 

hinnének, hanem mert a háztetőn vagy inkább tető alatt vannak, mert a test alatt 

vannak. Ez a veréb a test fölött kiált, nem hallgatja el Isten parancsolatait, és 

nem lesz testi emberré, hogy a tető alá kerüljön. Aki a háztetőn van, le ne jöjjön, 

hogy elvigyen valamit a házból;
2
 és: amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a 

háztetőkön.
3
 

Ez a három madár és a három hely; a három madár lehet egy és ugyanazon 

ember képe, de három különböző emberé is; a három hely háromféle ember, de 

a puszta, a romos falak és a háztető csak három különböző embert jelenthet. 

 

Krisztus születését, halálát és feltámadását írja le a madarak képében 

8. De mit jelent mindez? – Lássuk magát az Urat, hátha Ő az, és jobban 

megismerjük Őt: 

úgy is, mint pelikánt a pusztában, 

úgy is, mint baglyot a romos falak között, 

úgy is, mint verebet a háztetőn. 

Szóljon hozzánk ez a szegény, aki a mi Főnk; az önként szegény beszéljen a 

kényszerűen szegényekhez. Amit ugyanis mondanak és olvasni is lehet erről a 

madárról, azaz a pelikánról, nem hallgatjuk el; nem vakmerően állítva, de el sem 

hallgatva azt, amit az írók elmondani és olvastatni akartak. Úgy hallgassátok, 

hogy ha igaz, akkor jól van; ha nem igaz, ne fogadjátok el. 

Azt mondják ugyanis, hogy ezek a madarak a csőrükkel megölik a fiókáikat, és 

a fészekben lévő tetemeik fölött három napig gyászolnak, végül – mondják – az 

anyamadár mélyen megsebzi magát és a vérét a fiókáira ontja, amitől azok 

újjáélednek. 
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Ez lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem; de ha igaz, lássátok csak, mennyire 

megfelel annak, aki a vérével keltett életre minket. Illik rá, hogy az anyamadár 

teste a tulajdon vérével kelti életre a fiókáit; nagyon illik rá. 

Hiszen Ő maga kotlósnak mondja magát a csibéi fölött: Jeruzsálem, Jeruzsálem! 

Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, ahogy a kotlós szárnya alá gyűjti 

csibéit, de nem akartátok?
1
 

Atyai tekintélye és anyai érzülete van; mint ahogy Pál is atya is, anya is, nem 

önmagától, hanem az evangélium által: atya, mert ezt mondja: Ha számtalan 

tanítótok volna is Krisztusban, atyátok nincs sok. Az evangélium által én adtam 

nektek életet Krisztus Jézusban;
2
 és anya, mert ezt mondja: Fiacskáim, újra a 

szülés fájdalmait szenvedem értetek, amíg Krisztus ki nem alakul bennetek.
3
 

Ez a madár tehát, ha valóban így van, nagyon hasonlít Krisztus testéhez, akinek 

vére életre keltett minket. 

De hogyan felel meg Krisztusnak az, hogy ez a madár megöli a fiókáit? – Vajon 

nem illik Krisztusra is: Én ölök és én keltek életre; sebesítek és én gyógyítok?
4
 

Vajon az üldöző Saul meghalt volna-e, ha nem sújtanak le rá az égből;
5
 és életre 

kelt volna a prédikátor, ha nem Krisztus vére kelti életre? 

De ezt lássák azok, akik leírták a pelikánt, mert értelmezésünket nem szeretnénk 

bizonytalan alapokra építeni. Ezt a madarat inkább a pusztában ismerjük meg, 

ezért állította elénk a zsoltár így: a pusztában lakó pelikán. Úgy gondolom, hogy 

ez a Szűztől született Krisztust jelenti. Egyedül ő született így, ezért a pusztai 

magány: a pusztában született, mert egyedül született így. 

Születése után következett a szenvedés, és kik feszítették meg? A hozzá 

tartozók, vagy akik gyászolták őt? – Tehát úgy ment a szenvedésre, mint az 

ismeretlenség éjszakájában, és mint övéi romos falai között. Íme, a bagoly a 

romok között, mely szereti az éjszakát is. Mert ha nem szeretné, miért mondaná: 

Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek?
6
 

Azért a pusztában született, mert egyedül született így; a zsidók sötétségében 

éjszakában, a törvényszegésben mint romok között szenvedett; és mi történt 

ezután? 

Virrasztottam. – Tehát elszunnyadtál a romos falak között, és mondhattad: Én 

elaludtam. 
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Mit jelent az, hogy én elaludtam? – Azt jelenti, hogy elaludtam, mert akartam; 

az éjszakát szeretve aludtam el, de ez következik: és fölserkentem.
1
 

Tehát itt: Virrasztottam. De mit tett azután, hogy virrasztott? Fölment a 

mennybe, olyan lett, mint a röpülő veréb, azaz fölszállt; magányos a háztetőn, 

azaz az égben. 

Tehát születve pelikán, halálában bagoly, föltámadva veréb; a pusztaságban 

egyedül van; a romos falak között úgy, mint akit azok öltek meg, akik nem 

tudtak lakni az épületben; virrasztva és magányosan a háztetőre röpülve 

közbenjár értünk.
2
 

A Főnk ugyanis veréb, a teste gerlice. Ugyanis a veréb házat talál magának. 

Milyen házat? – A mennyben van, közbenjár értünk. A gerlice is fészket talál 

magának – Isten Egyháza fészkét az ő keresztjének fájából, hová fiókáit, kicsi 

gyermekeit helyezze.
3
 Virrasztottam, és lettem, mint a magányos veréb a 

háztetőn. 

 

9. [9. v.] Egész nap gyaláztak ellenségeim, és akik dicsértek, ellenem esküdtek. – 

A szájukkal dicsértek, a szívükkel csapdákat készítettek. 

Halljad a dicséretüket: „Mester, tudjuk, hogy Isten útját az igazsághoz híven 

tanítod, és nem vagy tekintettel senki személyére: Szabad-e adót fizetni a 

császárnak?”
4
 Akit dicsérsz, elgáncsolod, mert akik dicsértek, ellenem esküdtek. 

esküdtek. 

Miért ez a gyalázat, ha nem azért, mert eljöttem, hogy tagjaimmá tegyem a 

bűnösöket, hogy bűnbánatot tartva a testemben éljenek? Ezért az egész gyalázat, 

ezért az üldözés: Miért eszik a Mesteretek bűnösökkel és vámosokkal? – Nem az 

egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.
5
 

Bárcsak tudtátok volna, hogy betegek vagytok, hogy kerestétek volna az orvost; 

nem öltétek volna meg, és a gőgös őrültségből nem pusztultatok volna bele a 

hamis egészségbe. 

 

A megbocsátásba vetett reménnyel elkövetett bűnök 

10. [10. v.] Miért gyaláztak egész nap ellenségeim, miért esküdtek ellenem, akik 

dicsértek engem? Mert a hamut, mint a kenyeret ettem, és italomat könnyekkel 

kevertem. Onnan a gyalázat, hogy ezeket az embereket akarta tagjaivá tenni, 

hogy meggyógyítsa és megszabadítsa őket. 
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És ma milyen a pogányok felől bennünket érő gyalázat? Mit gondoltok, 

testvérek, mit gondoltok, mit mondanak nekünk? Ezt: „Ti megrontjátok a 

fegyelmet, és fölforgatjátok az emberi nem erkölcseit!” 

Mit vetsz a szemünkre? Mondd meg, mit tettünk? – Ezt mondja: „Lehetőséget 

adsz az embereknek a bűnbánatra, és büntetlenséget ígérsz minden gaztettre, 

ezért teszik az emberek a rosszat, mert bizonyosak abban, hogy amikor majd 

megtérnek, mindenre bocsánatot nyernek!” Innen tehát a gyalázat: Mert a 

hamut, mint a kenyeret ettem, és italomat könnyekkel kevertem. 

Ó, aki csúfolsz, erre e kenyérre hívlak meg téged. Mert azt nem mered mondani, 

hogy nem vagy bűnös. Vizsgáld meg a lelkiismeretedet, ülj fel elméd bírói 

székébe, ne kíméld magad, vizsgáld meg magad, és szóljon hozzád a szíved 

bensője; lássad, mered-e ártatlannak vallani magadat? Ha valóban magába 

tekint, meg fog háborodni; és ha nem hízeleg magának, akkor vallomást fog 

tenni. 

És mit teszel te, nyomorult, ha nem vár a büntetlenség kikötője? Ha csak a 

vétkezés szabadossága volt, és nincs bocsánat a bűnökre, hova leszel, hova 

fogsz menni? Kétségtelen, hogy érted is történt, hogy ez a szegény a hamut, 

mint a kenyeret ette, és italát könnyekkel keverte. Nem találod örömödet az 

ilyen lakomában? 

„De – mondja – az emberek a megbocsátás reményével szaporítják a bűnöket!” 

Épp ellenkezőleg, a bűnöket a megbocsátás reménytelensége szaporítja. Nem 

látod, hogy a gladiátorok milyen szabadosan élnek? Miért van ez, ha nem azért, 

mert ha már egyszer fegyverre és leölésre vannak szánva, ki akarják élni 

gyönyörvágyukat, mielőtt vérüket ontják? 

Nemde te is ezt mondanád magadnak: „Ha már bűnös vagyok, ha már gonosz, 

már kárhoztatandó vagyok, és nincs remény a megbocsátásra, miért ne tegyem 

meg azt, amihez kedvem van, még ha nem is szabad? Miért ne teljesítsem, 

amennyire képes vagyok rá, bármely vágyamat, ha utána csak a gyötrelmek 

következnek?” 

Nemde ezt mondanád magadnak, és a reménytelenségtől még rosszabb lennél? 

Tehát inkább jobbá tesz az, aki megbocsátást ígér és ezt mondja: Törvényszegők, 

térjetek vissza a szívhez.
1
 Nem akarom a gonosz halálát, hanem hogy megtérjen 

és éljen.
2
 

Ha tehát ez a kikötő vár rád, minden bizonnyal levonod a gonoszság vitorláit, 

megfordítod a hajót, az igazság felé vitorlázol, és remélve az életet, nem 

hanyagolod el a gyógyulást. 

                                         
1
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Amiatt se bosszankodj Istenre, hogy a megbocsátás ezen ígéretével magabiz-

tossá tenné a bűnösöket. Ugyanis azért ígérte a megbocsátás kikötőjét, hogy az 

emberek ne éljenek erkölcstelenebbül a reménytelenség miatt; ugyanakkor 

nehogy a megbocsátás reményétől rosszabbak legyenek, bizonytalanná tette a 

halál napját: mindkettőt a legnagyobb gondossággal rendelte így, visszafordít-

ván őket a kikötő felé, ahol befogadják, és eltávolítva őket onnan [a zátonytól], 

ahol rémítik őket. 

Kenyérként edd a hamut, és könnyeddel keverd italodat – ezen a lakomán ke-

resztül érkezel el Isten asztalához. Ne veszítsd reményedet, mert megbocsátást 

ígértek neked. 

„Istennek hála – mondja –, hogy ezt ígérte; megőrzöm Isten ígéretét!” Tehát már 

erkölcsösen élj. Erre ezt mondja: „Holnap fogok erkölcsösen élni!” 

Megbocsátást ígért neked Isten, a holnap napra vonatkozóan senki nem tett 

neked ígéretet. Ha eddig erkölcstelenül éltél, már ma kezdj erkölcsösen élni. 

Mert te oktalan, ezen az éjszakán elvétetik tőled a lelked. Nem azt mondom: Kié 

lesz, amit gyűjtöttél?,
1
 hanem: hova leszel abból következően, ahogyan éltél? 

Javulj meg tehát, hogy Krisztus testében tiéd lehessen ez a szó, melyet, ha nem 

tévedek, szívesen vallasz magadénak: Mert a hamut, mint a kenyeret ettem, és 

italomat könnyekkel kevertem. 

 

Az ember szabad akaratával kiválóbb az állatoknál 

11. [11. v.] Haragod és dorgálásod miatt, mivel fölemeltél, földhöz vertél 

engem. – Ez a te Ádám elleni haragod, Uram; a harag, mellyel valamennyien 

születtünk, melyhez születésünkkel hozzátapadtunk; a gonoszság továbbszárma-

zása miatti harag, a bűn sokasága miatti harag, mely miatt mondja az Apostol: 

Egykor mi is a harag fiai voltunk, mint a többiek;
2
 és ezért mondja az Úr: Isten 

haragja marad rajta, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.
3
 Mert nem ezt 

mondja: Isten haragja száll majd rá, hanem: marad rajta, mert nem vétetik el 

tőle az, amiben született. 

Miért mondja tehát és mit akar jelenteni ez: mivel fölemeltél, földhöz vertél 

engem. Mert nem ezt mondja: fölemeltél és földhöz vertél engem, hanem: mivel 

fölemeltél, földhöz vertél engem. Azért vertél földhöz, mert fölemeltél. 

Miért van ez? – Azért, mert az ember nagy megtiszteltetésként Isten képmására 

teremtetett.
4
 Erre a tisztességre emelték ki a porból, emelték ki a földből, értel-
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mes lelket kapott, értelme révén fölébe állíttatott minden vadnak, jószágnak, 

madárnak, halnak. 

Van-e ezek között, amelyiknek értelmes esze van? – Nincs, mert ezek közül egy 

sem teremtetett Isten képmására. 

Ahogyan ezek egyike sem rendelkezik ezzel a megtiszteltetéssel, úgy egyikük 

sem ismeri ezt a nyomorúságot. 

Van-e állat, amelyik sír bűn miatt? 

Melyik madár fél az örök tűz poklától? 

Mivel nincs részük a boldog életben, nem ismerik a nyomorúságok tövisét. 

Az ember azonban, mert úgy teremtetett, hogy ha erkölcsösen él, boldog életben 

lesz része; nyomorult életben lesz része, ha erkölcstelenül él. 

Tehát mivel fölemeltél, földhöz vertél engem – azért ér a büntetés engem, mert 

szabad akaratot adtál nekem. Ha ugyanis nem adtál volna nekem szabad 

akaratot, és ezzel nem tettél volna különbbé az állatoknál, akkor mint bűnöst 

nem érne az igazságos kárhoztatás. Tehát a szabad akarattal fölemeltél és az 

igazságosság ítéletével földhöz vertél engem. 

 

A jelen élet sötét árnyékában az örök nappal fénye világít meg minket 

12. [12. v.] Napjaim, mint az árnyék elhanyatlottak. – Napjaid lehettek volna 

nem elhanyatlók, ha te nem hajoltál volna el az igaz hajnaltól; de elhajoltál, és 

megkaptad az elhanyatló napokat. Csoda-e, ha napjaid hasonlók lettek hozzád? 

Azért lettek elhanyatló napok, melyek a füst napjai, mert letértél az útról: 

gomolyogtál. 

Föntebb ugyanis ezt mondta: elenyésztek mint a füst az én napjaim;
1
 most pedig 

ezt mondja: Napjaim, mint az árnyék elhanyatlottak. 

Ebben az árnyékban kell fölismerni a nappalt, ebben az árnyékban kell látni a 

fényt, nehogy az estében gyümölcstelen bánattal kelljen mondani: Mit használt 

nekünk a gőg, vagy mit hozott nekünk a kérkedő gazdagság? Mindezek átmen-

tek, mint az árnyék.
2
 

Most mondd: „Átmegy majd minden, mint az árnyék”, és akkor te nem fogsz 

átmenni, mint az árnyék.  

Napjaim, mint az árnyék elhanyatlottak, és én, mint a fű, elszáradtam. Mert 

föntebb is mondta: Levágták, mint a füvet és elszáradt a szívem.
3
 De újra zöldül 

az Üdvözítő vérével megöntözött fű. 
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Én, mint a fű, elszáradtam – én, az ember azon törvényszegés után; ez történt 

velem a te igazságos ítéleted alapján. És mi történik Veled? 

 

13. [13. v.] Te pedig, Uram, örökre megmaradsz. – Az én napjaim, mint az 

árnyék elhanyatlottak, és Te örökre megmaradsz; az örökkévaló üdvözítse a 

mulandót. Mert Te attól nem öregedtél meg, hogy én elbuktam; Te virulsz, hogy 

megszabadíts engem, Te, aki virultál, hogy megalázz engem. 

Te pedig, Uram, örökre megmaradsz, és a te emlékezeted nemzedékről 

nemzedékre. – Emlékezeted, mert nem feledkeznek meg rólad; nemzedékre, de 

nem egyre, hanem nemzedékről nemzedékre, hiszen ígéretet kaptunk a jelen 

életre és az eljövendőre is.
1
 

 

Íme, itt az alkalmas idő, íme, az üdvösség napjai! 

14. [14. v.] Te fölserkenvén könyörülsz Sionon, 

mert itt az idő, hogy könyörülj rajta. 

Melyik idő? – Amikor pedig elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki 

asszonytól született, a Törvény alatt született. 

És hol van Sion? – Hogy azokat, akik a Törvény alatt éltek, megváltsa.
2
 

Elsőként tehát a zsidók: 

közülük valók ugyanis az apostolok, 

közülük való a több, mint ötszáz testvér,
3
 

közülük való az a sokaság, melynek egy volt a szíve-lelke Istenben.
4
 

Tehát: Te fölserkenvén könyörülsz Sionon, mert itt az idő, hogy könyörülj rajta, 

mert eljött az idő. 

Milyen idő? – Íme, itt az alkalmas idő, íme, az üdvösség napjai.
5
 

Ki mondja ezt? – Isten építő szolgája, aki ezt mondta: Isten épülete vagytok; aki 

ezt mondta: Mint gondos építőmester megvetettem az alapot; és: a lerakott 

alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem rakhat.
6
 

 

Sion kövei a próféták, ugyanannak a szent városnak a pora az első hívők 

15. [15. v.] Tehát itt is mit mond: Mert tetszettek szolgáidnak az ő kövei. 

Minek a kövei? – Sion kövei. 

De vannak ott nem kövek is. 
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Minek nem kövei? Hogyan is folytatja? 

És az ő porán megkönyörülnek. 

Ismerjük föl a köveket a Sionon, ismerjük föl a port Sionon. Mert nem azt 

mondja: megkönyörülnek az ő kövein, hanem mit mond? Ezt: Mert tetszettek 

szolgáidnak az ő kövei, és az ő porán megkönyörülnek. 

Sion kövein az összes prófétákat értem. Ott hangzott föl korábban az igehirdető 

szó, ott kezdődött az evangéliumi feladat, és az evangélium hirdetése által vált 

ismertté Krisztus. Tehát tetszettek szolgáidnak az ő kövei. 

De a törvényszegők, akik eltávolodtak az Úrtól és gonosz tetteikkel bántották a 

Teremtőt, visszatértek a földbe, amelyből vétettek. Porrá lettek, gonoszok lettek, 

akikről ezt mondják: Nem így a gonoszok, nem így, hanem mint a por, melyet 

elhány a szél a föld színéről.
1
 – De várjál csak, Uram; viseld el, Uram; légy 

türelmes, Uram, ne rontson ránk a szél, hogy elvigye ezt a port a föld színéről. 

Jöjjenek, jöjjenek a te szolgáid, ismerjék föl a kövekben beszédeidet, könyö-

rüljenek Sion porán, formáltassék az ember a te képmásodra; mondja a por, 

hogy el ne vesszen: Emlékezzél, hogy por vagyunk.
2
 És az ő porán megkö-

nyörülnek. – Ez Sionra vonatkozik. 

Hát nem por volt, aki az Urat megfeszítette? Ami még rosszabb, a romos 

falakból eredő por volt. Teljességgel por volt, de mégsem hiába mondta a 

porról: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
3
 

Ebből a porból támadt annak a sok ezer hívőnek a fala, akik vagyonuk árát 

letették az apostolok lába elé. Tehát ebből a porból formás és szép emberiesség 

is született. 

És mi van a pogányokkal? – Ahhoz a sok ezerhez képest milyen kevésről 

tudjuk, hogy ezt megtették! Hamarosan háromezren, majd ötezren lettek; 

valamennyien egységben éltek, eladott jószágaik árát letették az apostolok lába 

elé, hogy osszák szét, kinek-kinek szükséglete szerint azok között, akiknek egy 

volt a szíve-lelke Istenben.
4
 

Ki alkotta ezt ebből a porból, ha nem az, aki Ádámot is porból teremtette? – Ez 

tehát a Sionra vonatkozik, de nem csak a Sionra. 

 

16. [16. v.] Mi a folytatás? – És félni fogják a nemzetek a te nevedet, Uram, és a 

föld összes királyai a te dicsőségedet – mivel már megkönyörültél Sionon, mivel 

már tetszettek szolgáidnak az ő kövei, megismervén az apostolok és próféták 
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alapját; mivel már megkönyörültek az ő porán, hogy megformáltassék, vagy 

inkább újra formáltassék a porból az élő ember. 

Ezért terjedt a nemzetek között a prédikáció; hogy féljék a nemzetek a te 

nevedet, Uram, és a föld összes királyai a te dicsőségedet; hogy a másik fal is 

jöjjön a nemzetekből, és ismerjék föl a szegletkövet,
1
 és benne kapcsolódjon 

össze a különböző irányokból jövő, de már ellenérzések nélküli két fal. 

 

Az Úr szüntelenül építi Jeruzsálemet, mert könyörül rajta 

17. [17. v.] Mert fölépíti majd az Úr Siont. – Ez történik most. Rajta, élő kövek, 

siessetek az építésre, nem a romlásra. Épül Sion, kerüljétek a romos falakat; épül 

a torony, épül a bárka, készüljetek a vízözönre. Ez történik most: mert fölépíti 

majd az Úr Siont. De mi történik akkor, ha már fölépült Sion?  

És látni fogják a maga dicsőségében. – Ahhoz, hogy Sion fölépüljön, hogy alap 

legyen a Sionon, Sion látta őt, de nem a maga dicsőségében: Láttuk őt, és nem 

volt sem szépsége, sem ékessége.
2
 

De amikor majd eljön ítélni angyalaival együtt, amikor összegyűjtik elébe az 

összes nemzetet, amikor a juhokat a jobbjára, a kosokat a baljára szét fogja 

választani,
3
 nemde akkor látni fogják azt, akit átszúrtak?

4
 És meg fognak 

szégyenülni az estében azok, akik korábban nem akartak megszégyenülni az 

üdvös bűnbánattól. 

Fölépíti majd az Úr Siont. és látni fogják a maga dicsőségében őt, akit korábban 

a maga gyöngeségében láttak benne. 

 

18. [18. v.] Letekintett a szűkölködők imádságára, és nem vetette meg 

könyörgésüket. – Sion építésénél most ez történik: akik építik Siont, imádkoz-

nak, sóhajtoznak; azaz egy szegény ugyanaz, mint a sok szegény, mert a sok 

nemzetben az ezrek egyet alkotnak, mert az egység az Egyház békéje. 

Ő az egy, Ő a sok; egy a szeretet miatt, sok a tágasság miatt. Tehát most 

imádkozik, most tevékenykedik, most ha valaki másként él és másként viselke-

dik, mint a hamut egye a kenyeret, és italát könnyel keverje. 

Most van az az idő, amikor épül Sion; most kerülnek be a kövek az épületbe; ha 

majd elkészül az épület és fölavatják a házat, hiába sietsz, későn fogsz zörgetni, 

hiába fogsz kérni, hiába fogsz kopogtatni, az öt balga szűzzel együtt kívül 
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maradsz.
1
 Tehát most igyekezz: Letekintett a szűkölködők imádságára, és nem 

vetette meg könyörgésüket. 

 

Az ószövetségi és újszövetségi üdvrendről 

19. [19–20. v.] Írassék föl mindez a következő nemzedéknek. 

Amikor mindezeket leírták, nem egyformán használt azoknak, akik között 

leírták: mert az Újszövetség próféciájaként írták le, olyan emberek között, akik 

az Ószövetségből éltek. 

De azt az Ószövetséget is Isten adta, és az ígéret földjén ő telepítette le a népét. 

Mivel a te emlékezeted nemzedékről nemzedékre nem a gonoszoké, hanem az 

igazaké, egy nemzedékben az Ószövetséghez, és egy másik nemzedékben pedig 

az Újszövetséghez tartozik. 

És mivel az, amit megjövendöltek, az Újszövetséget hirdeti, írassék föl mindez a 

következő nemzedéknek, és a nép, mely majd teremtetik, dicsérni fogja az Urat. 

Nem az a nép, mely régebben teremtetett, hanem az a nép, amely majd terem-

tetik. 

Van-e ennél nyilvánvalóbb, testvéreim? Itt jövendölték meg azt a teremtményt, 

amelyről az Apostol ezt mondja: Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. 

A régi megszűnt, valami új valósult meg. De mindezt Isten viszi végbe.
2
 

Mit jelent az, hogy mindezt Isten viszi végbe? – Azt, hogy a régieket és újakat 

egyaránt, mert a te emlékezeted nemzedékről nemzedékre, és a nép, mely majd 

teremtetik, dicsérni fogja az Urat. 

Mert letekintett magasságos szentélyéből – letekintett a magasságból, hogy 

eljöjjön az alázatosakhoz; a Magasságosból alázatos lett, hogy az alázatosakat 

fölmagasztalja. 

                                         
1
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2
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SZÁZEGYEDIK ZSOLTÁR (102.) 

Második beszéd (20–29. v.) 

Elmondta 395-ben Hippóban, a húsvéti időben 

41 éves, 4 éves pap 
 

 

20Mert letekintett magasságos szentélyéből, 

az Úr az égből a földre alátekintett, 

21hogy hallja a megbéklyózottak nyögését, 

hogy föloldozza a megöltek fiait; 

22hogy hirdessék a Sionon az Úr nevét, 

és az Ő dicséretét Jeruzsálemben; 

23amikor majd összegyűlnek a népek, 

és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak. 

24Válaszolt neki erejének útján, 

napjaim rövidségét jelentsd nekem. 

És mondom: „Én Istenem, 

25ne hívjál vissza engem napjaim félidejében; 

a nemzedékek nemzedékében vannak a te éveid. 

26Kezdetben a földet te alapoztad meg, Uram; 

és kezednek művei az egek. 

27Azok majd elvesznek, te pedig megmaradsz; 

és minden, mint a ruha, elöregszik, 

és mint a takarót váltod őket, és elváltoznak. 

28Te pedig ugyanaz vagy, 

és a te éveid nem fognak elfogyni. 

29A te szolgáid fiai lakni fognak, 

és ivadékukat örökké kormányozni fogod.” 
 

 

 

 

 A zsoltár vigasztaló része kezdődik 

1. Tegnap egy bizonyos szegény imádságos sóhajtását hallottuk; megismertük, 

hogy ő az, aki bár gazdag volt, miattunk szegénnyé lett,
1
 és a hozzá tartozó 

tagok azok, akik a Főjük által beszélnek. Ugyanis az ő kegyelméből bizonyos 

mértékben önmagunkat is láttuk a zsoltárban. 

A sóhajtozó szavak elfogytak, és megszólal a vigasztalás; de tegnap nem tudtuk 

befejezni a zsoltár magyarázatát, ma a hátralévő részben már ne a sóhajtozó, 

                                         
1
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hanem az örvendező szegényt hallgassuk; örvendezik, mert remél, és azért re-

ménykedik, mert nem önmagában bízik. 

Isten Írásaiban jövendölte az emberi boldogságot, és hozzátette: Írassék föl 

mindez a következő nemzedéknek, és a nép, mely majd teremtetik, dicsérni fogja 

az Urat. Mert letekintett magasságos szentélyéből. Eddig tartott a tegnapi be-

széd, és most lássátok, mi következik. 

 

A félelem és fegyelem béklyózta meg a mártírokat 

2. [20–22. v.] Az Úr az égből a földre alátekintett, hogy hallja a megbéklyó-

zottak nyögését, hogy föloldozza a megöltek fiait. 

Egy másik zsoltárban ezt találjuk: Jusson a színed elé a megbéklyózottak 

nyögése,
1
 és ezt azon a helyen mondja a zsoltár, amelyet a mártírok szavának 

értünk. 

Hogyan megbéklyózottak a mártírok? Nem sokkal inkább megláncoltak, mint 

megbéklyózottak? Tudjuk ugyanis, hogy Isten szent mártírjait a bírói ítéletek 

után végighurcolták a tartományokon, és megláncolták; megbéklyózásról azon-

ban nem tudunk. 

Isten fegyelmét és félelmét is béklyónak látjuk, melyről mondatott: A bölcsesség 

kezdete az Úr félelme.
2
 Ugyanis ezen félelem által nem féltek Isten szolgái 

azoktól, akik megöli a testet, a lelket azonban nem tudják megölni; mert azt 

félték, akinek hatalma van a testet, a lelket is megölni a Gehenna tüzében.
3
 

Ha ugyanis e félelem béklyója nem kötötte volna meg a mártírokat, hogyan 

viselhették volna üldözőik sok kegyetlenségét és zaklatását, hiszen szabadsá-

gukban állt megtenni azt, amire kényszerítették őket, és elkerülni azt, amit 

szenvedtek? 

De Isten megkötötte őket ezekkel a béklyókkal, melyek egy ideig nehezek és 

terhesek ugyan, de elviselendők annak ígéretei miatt, akinek mondják: Ajkad 

igéi miatt én megőriztem a kemény utakat.
4
 

E béklyókban sóhajtozni kell ugyan Isten irgalmasságának elnyeréséért, ezért 

mondják a mártírok egy másik zsoltárban: Jusson a színed elé a megbéklyó-

zottak nyögése; de ennek ellenére nem szabad elkerülni ezeket a béklyókat a 

veszedelmes szabadság, a mulandó élet és a rövid édesség miatt, melyet örök-

kétartó keserűség követ. 
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Ezért az Írás, hogy el ne utasítsuk, hogy a bölcsesség megbéklyózottai legyünk, 

így szól hozzánk: Halljad, fiam, és fogadd el mondásomat, és ne vesd el az én 

tanácsomat. Tedd a lábadat annak béklyójába, és nyakbilincsébe a nyakadat; 

tedd alá a válladat és hordozzad, és ne vonakodj a kötelékeitől. Egész lelkeddel 

közeledj hozzá, és minden erőddel tartsd meg utait. Kutasd és vizsgáld, keresd és 

megtalálod, és ha a birtokodban van, ne hagyd el őt. A végén ugyanis nyugalmat 

találsz benne, és gyönyörűségeddé fog változni. És az ő béklyói erős oltalommá 

lesznek, és nyakbilincse a dicsőség stólájává; aranyos ékesség van ugyanis 

benne, és a kötelékei jácint zsinórzat. A dicsőség stólájaként öltöd magadra, és 

az elismerés koszorújaként teszed a fejedre.
1
 

Kiáltsanak tehát a megbéklyózottak, ameddig csak Isten fegyelmének köteléke-

iben vannak, melyben gyakorlatoztatták a mártírokat; el fogják oldani a béklyót, 

és röpülni fognak, és a béklyókból ékesség lesz, 

Ez megtörtént a mártírokkal. Mert amikor az üldözők megölték őket, nem mást 

történt, mint hogy eloldódtak a béklyók és koszorúkká váltak. 

 

  

                                         
1
Sir 6,24–32. 
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Az Egyház joggal és méltán oldoz föl a bűnök alól 

3. Az Úr az égből a földre alátekintett, hogy hallja a megbéklyózottak nyögését, 

hogy föloldozza a megöltek fiait. – Ők a megöltek, a megöltek fiai pedig ki 

mások, ha nem mi? Minket pedig akkor oldoznak föl, amikor mondjuk neki: 

Elszaggattad a kötelékeimet, a dicséret áldozatát áldozom neked?
1
 

Ugyanis mindenkit eloldanak a gonosz vágyak kötelékeitől vagy bűneinek 

csomóitól. A bűnök megbocsátása a föloldozás. Mit használt volna Lázárnak, 

hogy előjön a sírból, és nem mondta volna az Úr: Oldozzátok föl, és hagyjátok 

elmenni?
2
 

Az Úr ugyanis szavával keltette föl a sírból, kiáltásával adta vissza a lelkét, ő 

győzte le az eltemetettre nehezedő földet, és az megkötözötten jött elő, tehát 

nem a saját lábán, hanem az őt szólító erejével. 

Ez történik a bűnbánó szívében: amikor hallod, hogy egy ember bánja a bűneit, 

már föléledt; amikor hallod, hogy vallomásban föltárja a lelkiismeretét, már 

kihozták a sírból, de még nem oldozták föl. 

Mikor oldozzák föl? Kik oldozzák föl? – Amit feloldotok a földön – mondja – 

feloldott lesz a mennyben is.
3
 

Méltán adható az Egyház által a bűnök feloldozása: a holtat csak a benne kiáltó 

Úr támaszthatja föl; ezt Isten műveli belül. Mi a fületekhez beszélünk, honnan 

tudhatjuk, mi történik a szívetekben? Ami azonban belül történik, azt nem mi 

tesszük, hanem ő műveli. 

 

Az Egyházban az Úr nevét hirdetjük 

4. Letekintett tehát, hogy feloldozza a megöltek fiait. – Hallottátok, kik a meg-

öltek, és azt is, hogy kik a megöltek fiai.  

Mi következik ebből? – Az, hogy hirdessék a Sionon az Úr nevét. 

Korábban ugyanis, amikor megölték a megbéklyózottakat, szorongatták az Egy-

házat; ezen szorongatások után nagy szabadsággal hirdetik a Sionon, azaz az 

Egyházban az Úr nevét. 

Ugyanis az Egyház a Sion: nem az az egykor gőgös, azután fogságba esett hely, 

hanem az a Sion, amely őrködést jelent, és amelynek az előbbi az árnyéka volt; 

amiatt, hogy a testben élve tekintünk a korábbiakra, és előre nézve nem a 

jelenvalókat figyeljük, hanem a jövendőket, ezért őrködés. 
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Ugyanis minden őrszem a távolba tekint. Őrhelynek azt a helyet nevezzük, 

ahova az őröket állítják: ezért van az őrhely sziklákon, hegyeken, magas fákon, 

hogy onnan messzire lehessen látni. Tehát a Sion őrködés, az Egyház őrködés. 

Miért őrködés? – Mert az őrködés messzire látást jelent. 

Vesződség volt az én szemeim előtt mindaddig, amíg bementem Isten szentélyébe 

és megértettem az ő végüket.
1
 

Miféle őrködés megérteni a végső dolgokat? – Átkelni a tengeren, nem 

hajózással hanem látással, és a tenger túlsó partján lakni;
2
 azaz oda vetni a 

reményt, abba, ami a világ végén következik. 

Ha tehát az Egyház őrködés, akkor benne már hirdetik az Úr nevét. De ebben a 

Sionban nem csak az Úr nevét hirdetik, hanem, ahogyan mondja, a dicséretét is 

Jeruzsálemben. 

 

Isten hívására nem szóval, hanem hittel és élettel kell válaszolni 

5. [23. v.] És hogyan hirdetik? – Úgy, hogy majd összegyűlnek a népek, és az 

országok, hogy szolgáljanak az Úrnak. Honnan eredt ez, ha nem a megöltek 

véréből? Honnan eredt ez, ha nem a megbéklyózottak sóhajtozásaiból? 

Tehát meghallgatást nyertek azok, akiket szorongattak és megaláztak, hogy a mi 

korunkban az Egyház akkora dicsőségben legyen, amelyet látunk, tudniillik, 

hogy az országok, melyek üldözték, maguk szolgálnak az Úrnak. 

 

6. [24. v.] Válaszolt neki erejének útján. – Kinek válaszol, ha nem az Úrnak? 

Hogy ki válaszol, azt fentebb láttuk: az Ő dicsérete Jeruzsálemben; amikor majd 

összegyűlnek a népek, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak.
3
 

Válaszolt neki erejének útján. – Miket válaszolt neki, vagy ki válaszolt neki 

erejének útján? Keressük tehát először azt, hogy ki válaszolt, és utána kérdez-

zük, mi az ő erejének útja. 

Az előbbi szavak mutatják, hogy vagy a dicsérete, vagy Jeruzsálem válaszolt 

neki, ugyanis ezt mondta: és az Ő dicsérete Jeruzsálemben; amikor majd 

összegyűlnek a népek, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak. 

Válaszolt neki, erre nem mondhatjuk, hogy a népek, mert akkor is azt mondta 

volna, hogy válaszoltak neki. Mivel tehát egyes számban mondta, hogy válaszolt 

neki, ilyen alanyt mást nem találunk, csak a dicséretét vagy Jeruzsálemet. És 
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mivel eldönthetetlen, hogy a dicséret vagy Jeruzsálem-e az, aki válaszolt, 

mindkettőt megfejtjük. 

Mennyire válaszolt a dicsérete is, amikor hálát adnak neki azok, akiket meghí-

vott. Ő ugyanis hív, mi pedig válaszolunk: nem szóval, hanem hittel; nem 

nyelvvel, hanem az életünkkel. 

Ha ugyanis Isten hív téged, és azt parancsolja, hogy erkölcsösen élj, te pedig 

erkölcstelenül élsz, akkor nem válaszolsz a hívására, és az Ő dicsérete sem 

válaszol neki belőled; mert úgy élsz, hogy nem dicséret, hanem inkább káromlás 

éri általad. Amikor pedig úgy élünk, hogy dicsérjük Istent, válaszol neki az Ő 

dicsérete. 

A meghívottaiból és szentjeiből Jeruzsálem is válaszolt. Ugyanis Jeruzsálem is 

meghívást kapott, és az első Jeruzsálem nem akarta meghallani, és mondatott 

neki: Íme, elhagyatott lesz házatok. Jeruzsálem, Jeruzsálem (kiált és nem kap 

választ), hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, ahogy a kotlós szárnya alá 

gyűjti csibéit, de nem akartátok.
1
 Nincs válasz: az eső esik, és gyümölcsként 

tövisek teremnek. 

Az a Jeruzsálem pedig, amelyről ezt mondták: Ujjongj, magtalan, aki nem 

szültél, örvendezzél, örvendj, aki nem vajúdtál, mert sok fia van az elhagyott 

asszonynak, több, mint a házasnak,
2
válaszolt neki. 

Mit jelent az, hogy válaszolt neki? – Azt jelenti, hogy nem vetette meg azt, aki 

hívja. 

Mit jelent az, hogy válaszolt neki? – Azt, hogy Ő esőt hullatott, ez pedig termést 

hozott. 

 

A feltámadás hite gyűjtötte össze az Egyházat 

7. Válaszolt neki, de hol? – Erejének útján. 

De vajon önmagában? – Mi volna benne, vagy milyen szava volna önmagában 

és önmagától, ha nem csak a bűn és a gonoszság szava? Rostáld meg a szavát, és 

vajon mi mást találsz: Én mondtam: „Uram, könyörülj rajtam; gyógyítsd meg az 

én lelkemet, mert vétkeztem ellened”?
3
 

Ha már megigazult, akkor válaszolt neki, nem a saját érdemeiből, hanem az Ő 

kezéből. 

Hol? – Erejének útján. Ez pedig Krisztus, amint ezt Ő maga mondja: Én vagyok 

az út, az igazság és az élet.
4
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De a föltámadás előtt a saját népe nem ismerte föl; és leginkább a kereszten 

rejtette a gyöngeség alá, hogy kicsoda ő, amíg föltámadottan meg nem jelent a 

maga erejében.
1
 

Az Egyház tehát nem a gyöngeség, hanem az Ő erejének útján válaszolt neki; 

mert a föltámadás után az egész földkerekségről hívta meg az Egyházat, már 

nem a kereszt gyöngeségében, hanem égi erejében. 

A keresztények hitének dicsérete ugyanis nem az, hogy a halott Krisztust hiszik, 

hanem az, hogy abban hisznek, hogy Krisztus föltámadott. A holtat ugyanis a 

pogány is hiszi, és vétekként veti a szemedre, hogy halottban hittél. 

Mi tehát a te dicséreted? – Az, hogy hiszed, hogy Krisztus föltámadott, és 

reméled, hogy te is föl fogsz támadni Krisztus által. Ez a hit dicsérete. Ha tehát 

a szívedben hiszed, hogy Jézus az Úr, és a száddal megvallod, hogy Isten 

feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.
2
 

Nem azt mondja: „Ha megvallod, hogy Isten átadta Őt megölésre”, hanem: „ha 

megvallod, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból”, akkor üdvözülsz. A szívbeli 

hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. 

De miért hisszük a megholtat is? – Mert nem hihetjük, hogy föltámadott, ha nem 

hisszük, hogy előtte meghalt. 

Föltámad-e valaki, ha előtte nem hal meg? 

Fölébred-e valaki, ha előtte nem alszik el? 

Mert aki alszik, nem ébred-e föl újra?
3
 – Ez a keresztények hite. 

Tehát ez az a hit, mely összegyűjtötte az Egyházat – mert sok fia van az 

elhagyott asszonynak, több, mint a házasnak
4
 –, aki válaszolt és dicséretet 

mondott neki a parancsai szerint, az Ő erejének és nem az Ő gyöngeségének 

útján. 

 

A donatisták átkozott tévedése 

8. Az imént már hallottátok, hogyan válaszolt neki: Amikor majd összegyűlnek a 

népek, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak.
5
 

Tehát így válaszolt neki az egységben; aki pedig nincs az egységben, az nem 

neki válaszol. Ő ugyanis egy, az Egyház egység; az egynek csak az egység 

válaszol. 
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De vannak, akik azt mondanák, hogy ez már meg is történt: az összes nemze-

tekben válaszolt neki az Egyház, több gyermeket szülve, mint az, akinek férje 

volt, válaszolt neki erejének útján; hitte ugyanis, hogy Krisztus föltámadott, 

hittek benne az összes nemzetek, de az az Egyház, mely az összes nemzeteké 

volt, már nem létezik; elpusztult. – Ezt mondják azok, akik nincsenek benne. 

Ó esztelen szó! Az Egyház nem létezik, mert te nem vagy benne? Vigyázz, 

nehogy Te ne létezzél emiatt, mert ő lesz akkor is, ha te nem vagy. 

Ezt az utálatos, átkozott, vakmerőséggel és hamissággal teljes szót, melyben 

nincs semmi igazság, semmiféle bölcsesség meg nem világítja, semmiféle só 

nem ízesíti; ezt a hiábavaló, vakmerő, elhamarkodott és veszedelmes szót látta 

előre Isten Lelke, és szinte ellenük hirdeti az egységet: amikor majd össze-

gyűlnek a népek, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak. 

És amikor hozzátette: válaszolt neki – mégpedig az Ő dicsérete, mégpedig a mi 

anyánk, Jeruzsálem, akit visszahív a vándorlásból, akinek több gyermeke van, 

mint annak, akinek férje volt, mivel egyesek ezt mondják ellene: „Volt, de már 

nincs”–, ezt mondja: napjaim rövidségét jelentsd nekem. 

Miért van az, hogy akik eltávoztak tőlem, zúgolódnak ellenem? Miért van az, 

hogy akik elvesztek, arra törekszenek, hogy elpusztítsanak? Mert azt mondják, 

hogy voltam, de már nem vagyok, ezért napjaim rövidségét jelentsd nekem. 

Nem azokat az örök napokat kérdezem tőled; azok vég nélküliek, ahol majd 

leszek, nem azokat kérdezem; a mulandókat kérdezem, a mulandó napokat 

jelentsd nekem: napjaim rövidségét, ne napjaim örökkévalóságát jelentsd ne-

kem. 

Azt jelentsd nekem, hogy meddig leszek ebben a világban azok miatt, akik ezt 

mondják: „Volt, de már nincs”; azok miatt, akik azt mondják: „Beteltek az 

Írások, hitt az összes nemzet, de elpártolt és elpusztult az összes nemzetből való 

Egyház”. 

Mit jelent ez: napjaim rövidségét jelentsd nekem? – Jelentette már, és ez a szó 

nem maradt üres. Ki jelentette nekem, ha nem maga az Úr? Hogyan jelentette? – 

Úgy, hogy: Íme, én veletek vagyok egészen a világ végezetéig.
1
 

 

Isten Egyháza marad meg mindvégig, nem a szakadások 

9. De itt vannak [a donatisták], és mondják: „Veletek vagyok – mondja – 

egészen a világ végezetéig; mert minket látott előre, hogy Donatus pártja lesz a 

földön.” 

                                         
1
Mt 28,20. 
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Vajon ez a párt az, amelyik mondta: Napjaim rövidségét jelentsd nekem?; és 

nem inkább az, aki föntebb beszélt: amikor majd összegyűlnek a népek, és az 

országok, hogy szolgáljanak az Úrnak?
1
 

Mi miatt fáj a szívetek? – Attól, hogy a császárok is törvényeket hoznak az 

eretnekek ellen; ebben teljesedett be: és az országok, hogy szolgáljanak az 

Úrnak. 

Ugyanis nem ti vagytok azoknak a megölteknek a fiai, akiknek mint megbék-

lyózottaknak szavát meghallgatta az Úr. Ezt mutatják a tetteitek, ezt mutatja a 

gőgötök, ezt mutatja hiábavalóságtok; nincs bennetek megértés, és kívül vagy-

tok; ízét vesztett só vagytok, ezért eltaposnak benneteket az emberek.
2
 

Halljátok csak, mit mond: 

Melyik Egyház? – Amely összegyűjtötte a népeket. 

Melyik Egyház? – Amely összegyűjtötte az országokat, hogy szolgáljanak az 

Úrnak. Szavaitoktól és hamis vélekedéseitektől indítva kéri Istentől, hogy 

napjainak rövidségét jelentse neki, és úgy találta, hogy az Úr mondta neki: Íme, 

én veletek vagyok egészen a világ végezetéig. 

Erre ti azt mondjátok: „Ezt rólunk mondta; mi vagyunk, mi leszünk egészen a 

világ végezetéig!”. 

Kérdezzük meg magát Krisztust, akinek mondta: napjaim rövidségét jelentsd 

nekem. 

Ő pedig mondja: És ezt az evangéliumot hirdetni fogják az egész földön, 

bizonyságul minden nemzetnek; és akkor jön el a vég.
3
 

Mit jelent, amit mondtál? „Ez kétségtelenül volt és elpusztult”? – Halljad az 

Urat, aki jelenti napjaim rövidségét. Ezt mondja: ezt az evangéliumot hirdetni 

fogják. 

Hol? – Az egész földkerekségen. 

Kiknek? – Bizonyságul minden nemzetnek. 

És azután? – És akkor jön el a vég. 

Nem látod, hogy még vannak nemzetek, akiknek még nem hirdették az evan-

géliumot? Ha tehát be kell teljesednie annak, amit az Úr mondott, aki napjaim 

rövidségét jelenti az Egyháznak, tudniillik, hogy ezt az evangéliumot hirdetni 

fogják minden nemzetben, és akkor jön el a vég, mit jelent az, hogy te azt 

mondod, hogy a minden nemzetből való Egyház már elpusztult? Hiszen azért 

hirdetik az evangéliumot, hogy minden nemzetben jelen lehessen? 

                                         
1
Zsolt 101,23. 

2
Vö. Mt 5,13. 

3
Mt 24,14. 
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Tehát a világ végezetéig jelen lesz az Egyház minden nemzetben, és ez a napok 

rövidsége, mert rövid minden, ami befejeződik, azért, hogy ebből a rövidségből 

átmenjen az örökkévalóságba. 

Vesszenek el az eretnekek, vesszen el mivoltuk, és derüljön ki, hogy nincsenek. 

A napok rövidsége a világ végezetéig tart; azért rövidség, mert ez az egész idő – 

és nem azt mondom, hogy a mai naptól a világ végéig, hanem Ádámtól kezdve 

egész a világ végéig – egy jelentéktelen csepp az örökkévalósághoz mérten. 

 

Az örökkévalóságról, mely Isten lényege 

10. [25. v.] Tehát ne áltassák magukat az eretnekek velem szemben, mivel ezt 

mondtam: napjaim rövidségét, mintha nem maradnék meg egészen a világ 

végezetéig. 

Mert mit tesz hozzá? – Ne hívjál vissza engem napjaim félidejében; ne tégy 

velem így, ahogyan az eretnekek mondják. Vezess engem egészen a világ 

végezetéig, ne csak napjaim félidejéig, és vidd végbe nekem a rövid napokat, 

hogy azután az örök napokat ajándékozd nekem. 

Tehát miért panaszkodtál a napok rövidsége miatt? Miért? Akarod hallani? – 

Azért, mert a nemzedékek nemzedékeiben vannak a te éveid. 

Én azért érdeklődtem a napok rövidsége miatt, mert ezek a napok a világ 

végezetéig tartanak ugyan, de a te napjaidhoz képest rövidek, mert a 

nemzedékek nemzedékeiben vannak a te éveid. 

Miért nem ezt mondja: „a te éveid a századok századaiban vannak”, mert a 

Szentírásban az örökkévalóságról inkább így szoktak beszélni; hanem ezt 

mondja: a nemzedékek nemzedékeiben vannak a te éveid? 

De melyek a te éveid? Melyek? – Azok, amelyek nem jönnek és mennek, 

melyek nem azért jönnek, hogy ne legyenek. 

Ebben az időben ugyanis minden nap azért jön, hogy ne legyen; minden óra, 

minden hónap, minden év megállás nélkül: mielőtt jön, lesz, ha eljött, nem lesz. 

A te éveid tehát örökkévalóak, a te éveid nem változnak, a nemzedékek 

nemzedékeiben lesznek. Van a nemzedékeknek bizonyos nemzedéke, és abban 

lesznek a te éveid. 

És mi ez? – Valami, amit, ha jól fölismerünk, benne leszünk, és Isten évei 

lesznek bennünk. 

Hogyan lesznek mibennünk? – Ahogyan maga Isten lesz bennünk. Ezért 

mondja: hogy Isten legyen minden mindenben.
1
 

                                         
1
1Kor 15,28 
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Ugyanis Isten évei és Ő maga nem két különböző valóság, hanem Isten évei 

Isten örökkévalósága; maga az örökkévalóság Isten szubsztanciája, melyben 

nincs változás: benne nincs múlt, mely már nem volna, és nincs jövő, ami még 

nem volna. 

Benne nincs egyéb, csak a van; benne nincs volt és lesz, mert ami volt, az már 

nincs, és ami lesz, az még nincs; de ami benne van, az csak van. 

Méltán küldte így Isten az ő szolgáját, Mózest. Ő ugyanis kérdezte a küldőjétől, 

mi a neve; kérdezte és meghallotta, és jó kívánságának vágya nem maradt 

teljesületlenül. De nem tolakodó kíváncsiságból, hanem a szolgálathoz 

szükségesen kérdezte. 

Így szólt: Mit mondjak Izrael fiainak, ha mondják majd nekem: Ki küldött téged 

hozzánk? És ő bemutatva a Teremtőt a teremtménynek, Istent az embernek, a 

halhatatlant a halandónak, az örökkévalót a mulandónak, így szólt: Én vagyok, 

aki vagyok. 

Ha te mondanád: „Én vagyok!”, én kérdezném: „Ki vagy?” „Gaius” – mondaná 

az egyik, „Lucius” – mondaná a másik, „Marcus” – mondaná a harmadik. 

Mondanál-e mást, mint a nevedet? Ezt várták Istentől. 

Ez volt a kérdés: „Hogy hívnak? Mit mondjak a kérdezőknek, ki küldött 

engem?” 

Én vagyok.  –  Ki? – Aki vagyok. 

Ez a te neved? Ez minden, ahogyan hívnak? Maga a létezés volna a neved? De 

akkor hozzád képest minden más igazában nincs! Ez a te neved; de fejezd ki 

valahogy jobban. 

Menj – mondta – és mondd Izrael fiainak: »Aki van«, Ő küldött engem hozzátok. 

»Én vagyok, aki vagyok; Aki van«, Ő küldött engem hozzátok.« 

Nagy ez a van, igen nagy! Hozzá képest mi az ember? Ehhez a nagy vanhoz 

képest mi az ember, bárki legyen is? 

Ki ragadhatja meg, ezt a létet? 

Ki részesedhet benne? Ki óhajthatja? 

Ki törekedhet feléje? Ki tételezheti föl, hogy benne van? 

De ne ess kétségbe, emberi törékenység, mert mondja: Én vagyok Ábrahám 

Istene, és Izsák Istene, és Jákob Istene.
1
 Hallottad, ki vagyok magamban, halljad 

azt is, ki vagyok számodra. 

Tehát ez az örökkévalóság hívott meg minket, és az örökkévalóságból tört fel az 

Ige. Az örökkévalóság már van, az Ige már van, és még nincs idő. 

Miért nincs még idő? – Mert az idő is teremtetett. 

                                         
1
Kiv 3,13–15. 
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Hogyan teremtetett az idő? – Úgy, hogy mindenek általa lettek és nélküle semmi 

sem lett.
1
 

Ó idők előtti Ige, aki által az idők lettek, aki időben születtél, jóllehet örök élet 

vagy, és meghívod a mulandókat, örökkévalóvá teszed őket! Ez a nemzedékek 

nemzedéke. Mert nemzedék megy és nemzedék jön.
2
 És az emberek nemze-

dékeit olyannak látjátok a földön, mint egy fán a leveleket; de mint az olaj- vagy 

babérfán, vagy valami más örökzöld fán. 

A föld ugyanígy lombként hordozza az emberi nemet: tele van emberekkel, és 

miközben egyesek meghalnak, mások helyükbe születnek. Az említett fák 

lombja mindig zöld, de figyeld csak: a fák alatt mindig vastag avart tiporsz. 

 

Megszámlálhatatlanok a nemzedékek,  

melyek fiaiból összegyűjtik Isten népét 

11. Tehát volt egy nemzedék Ádám alatt, és elment. Akkor is születtek egyesek, 

akik később Isten örökkévalóságának részesei lettek: ebből a nemzedékből való 

Ábel, Szet, Hénok. 

Ez a nemzedék elment, jött a vízözön, és egyetlen ház (család) maradt meg. Ez a 

nemzedék is adott egyeseket, magát Noét, három fiát és három menyét; ebben a 

nyolcszemélyes házban csak egy bűnös találtatott. Eggyel több lett az előző 

nemzedék. 

Ezután Noé három fiától, mint három lisztes vékából népesedett be a föld. 

Kiválasztatott Ábrahám, Izsák és Jákob; ezek a szent férfiak, a pátriárkák tet-

szettek Istennek.
3
 Ez a nemzedék is adott nemzőket, adott prófétákat, adta Isten 

hírnökeit. 

Végül eljött maga a mi Urunk Jézus Krisztus, és kovászt kevert három véka 

lisztbe, amitől az egész megkelt.
4
 Az ő testi idejében voltak az apostolok, voltak 

a szentek; utánuk más szentek jöttek, és most is Krisztus nevében vannak 

szentek, és miutánunk is lesznek néhányan, amint egészen a világ végéig lesz-

nek szentek. 

Ebből a sok nemzedékből gyűjtöd össze, Uram, az összes nemzedékek szent 

ivadékait és egy nemzedéket formálsz belőlük. A nemzedékek e nemzedékében 

vannak a te éveid, azaz az örökkévalóság ebben a nemzedékben lesz, mely az 

összes nemzedékekből gyűjtetik össze, és alkot egységet; ez lesz a te örökkéva-

lóságod részese. 

                                         
1
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2
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4
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A többi nemzedékek az idő múlásával születnek, és közülük ez a nemzedék 

örökre újjászületik; átalakulva életre kel, alkalmas lesz arra, hogy hordozzon 

téged, az erőt tőled kapja. A nemzedékek nemzedékében vannak a te éveid. 

 

Az Egyház napjai a világ végéig tartanak. 

Isten mindent Igéjével és erejével teremtett. 

12. [26–28. v.] Kezdetben a földet te alapoztad meg, Uram. – Ismerem örökké-

valóságodat, mellyel megelőzöl mindent, amit alkottál. És kezednek művei az 

egek. Azok majd elvesznek, te pedig megmaradsz; és minden, mint a ruha, 

elöregszik, és mint a takarót váltod őket, és elváltoznak. Te pedig ugyanaz vagy. 

Te ki vagy? – Ugyanaz vagy. 

Te, aki mondtad: Én vagyok, aki vagyok,
1
 ugyanaz vagy. És jóllehet, amiket 

alkottál, azok is csak tőled, általad és tebenned vannak, de nem azonosak veled, 

Te pedig ugyanaz vagy. És a te éveid nem fognak elfogyni. 

Ezek a te éveid nem fognak elfogyni, ezek a te éveid, melyek a nemzedékek 

nemzedékében lesznek, nem fognak elfogyni. 

Tehát ezeket tudva kérdeztem tőled napjaim rövidségét, jóllehet tudom, hogy a 

világ napjai kezdettől a végig rövidek a te örökkévalóságodhoz képest. Tudom 

tehát, miért kérdezem. Ne hencegjenek az eretnekek, mintha rövidek volnának 

az egész földön elterjedt Egyház napjai, mert akkor is rövidek, ha mindvégig 

tartanak. 

Miért rövidek? – Azért, mert egyszer csak végük van. Azokat az éveket, melyek 

a nemzedékek nemzedékében lesznek, szeretni kell, vágyakozni kell és sóhaj-

tozni kell utánunk; miattuk kell megmaradni az egységben, 

miattuk kell kerülni az eretnekek rosszaságát, 

miattuk kell választ adni az elveszetteknek, 

miattuk kell keresni az eltévelyedetteket és visszahívni az elveszetteket; ezekre 

az évekre kell vágyakozni. 

De hogy a bőbeszédűeknek, a szószátyároknak, a rágalmazóknak, a megszó-

lóknak válaszoljak, napjaim rövidségét jelentsd nekem, és ne hívjál vissza 

napjaim félidejében;
2
 nehogy az előtt elvigyél a földről, hogy az egész földet 

betölthetné az evangélium, az én Uram ígérete ellenére, aki ezt mondja: Ezt az 

evangéliumot hirdetni kell az egész földkerekségen bizonyságul az összes 

nemzeteknek, és akkor jön el a vég.
3
 

                                         
1
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Mit szólunk ehhez, testvérek? – Minden érthető, minden nyilvánvaló: Isten 

alapozta meg a földet, tudjuk, kezeinek műve az egek. Ne gondoljátok ugyanis, 

hogy Isten mást alkotott kézzel és mást szóval. Amit szóval tesz, azt teszi 

kézzel; mert nincsenek különböző test tagjai annak, aki ezt mondta: Én vagyok, 

aki vagyok. És lehet, hogy a szavak a kezek. Minden bizonnyal a keze az Ő 

ereje. Mivel ugyanis ezt mondta: legyen az égboltozat, és az égboltozat lett, ezt 

szóval alkotta; mivel pedig ezt mondta: alkossunk embert a magunk képére és 

hasonlatosságára,
1
 mintha kézzel tette volna. 

Halljad tehát: kezednek művei az egek. Íme, amit szóval alkotott, azt kézzel is 

alkotta, mert erejével, mert a hatalmával tette. Inkább azt figyeld, amit alkotott, 

és ne azt kutasd, hogyan alkotta. 

Sok neked megérteni, hogyan alkotott, hiszen téged magadat is úgy alkotott, 

hogy előbb engedelmes szolga légy és később légy esetleg megértő barát. Tehát: 

kezednek művei az egek. 

 

Az égről, mely a zsoltár szerint el fog múlni 

13. Azok majd elvesznek, te pedig megmaradsz. – Ezt Péter apostol nyíltan 

megmondta: Az ég ősidőktől fogva volt, és a föld is azóta, hogy Isten szavára a 

vízből és a víz által létrejött. Így pusztult el vízözönnel az akkori világ is. De a 

mostani eget és földet ez a szó megmentette, hogy az ítéletnek és az istentelen 

emberek pusztulásának napjára megmaradjon a tűznek.
2
 

Először tehát azt mondta, hogy az egek a vízözön által pusztultak el; de tudjuk, 

hogy ezek az egek ennek a levegőégnek a mennyisége és tere szerint pusztultak 

el. Áradt ugyanis a víz, és elfoglalta az egész légteret, melyben a madarak 

röpültek, és így a földhöz közeli egek elpusztultak; az egek, amennyiben a ma-

darak egének nevezzük. 

De léteznek az égboltozaton a magasabban lévő egek egei. Vajon azok is el 

fognak pusztulni tűzben, vagy csak azok az egek, amelyek vízözönben is el-

pusztultak? 

A tudósok között aprólékosan megvitatott kérdés ez. Főként az idő rövidsége 

miatt nem könnyű kifejteni. Ezért mellőzzük vagy halasszuk későbbre; azt 

azonban tudnunk kell, hogy ezek elpusztulnak, Isten pedig megmarad. És ha 

bizonyos teremtmények megmaradnak Istennel együtt, nem önmagukban, 

hanem Istenben maradnak meg úgy, hogy nem távolodnak el Istentől. 

Hogyan? – Azt akarjuk mondani, testvérek, hogy az angyalok elpusztulnak 

abban a tűzben, mely majd elégeti a világot? – Távol legyen. 

                                         
1
Ter 1,6. 26. 

2
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Hanem? Azt állítjuk, hogy az angyalokat Isten nem teremtette? – Távol legyen. 

Akkor hát mit mondunk? És honnan valók, ha nem Ő teremtette volna őket? Ő 

szólt, és lettek, parancsolt és megteremtettek.
1
 Ezt akkor mondja, amikor 

felsorolja Isten műveit, és az angyalokat is megnevezi közöttük. 

Tehát Istennel lesznek az angyalok akkor is, amikor a világ a lángoló tűzben 

elég; a világ tűzvésze lesz, mely Isten szentjeit nem égeti meg. Ami a király 

kemencéje volt a három ifjú számára,
2
 az lesz a lángoló világ a 

Szentháromságban megjelölt igazak számára. 

 

Amikor majd elváltozunk, nem a megváltozott, hanem az elváltoztató 

Istenhez érkezünk meg 

14. Talán nem helytelenül értjük az egeken ezeket az igazakat, Isten szentjeit, 

akikben Isten lakott, és mennydörgött a parancsolataival, villámlott a csodákkal, 

megáztatta a földet az igazság bölcsességével; az egek ugyanis hirdették Isten 

dicsőségét.
3
 

De vajon ők is elpusztulnak? Vajon miként pusztulnak el? 

Miként? – Mint a ruha. 

Mit jelent az, hogy mint a ruha? – Azt, hogy mint a test. 

A lélek ruhája ugyanis a test, az Úr nevezte ruhának, amikor mondta: Nemde 

több a lélek, mint az eledel, és több a test, mint a ruha? 
4
 

Tehát hogyan pusztul el a ruha? – A külső ember romlásnak indult bennünk, a 

belső napról napra megújul.
5
 Azok majd elvesznek, de mint a test, te pedig 

megmaradsz. 

Ha tehát elvesznek, mint a test, akkor hol van a test föltámadása? Hol marad az 

a tagokban, ami már megtörtént a Főben? Hol? Akarod hallani? 

Meg fog változni: nem olyan lesz, amilyen volt. Halljad az Apostolt: és a 

halottak föltámadnak romlatlanul, mi pedig elváltozunk. 

Hogyan fogunk elváltozni? – Érzéki testet vetnek el, szellemi test támad föl.
6
 

Tehát halandót vetnek el, halhatatlan fog föltámadni; romlandót vetnek el, 

romolhatatlan fog föltámadni. Így tehát elváltozást várunk; így fognak elveszni 

az egek, és így fognak elváltozni az egek. 

                                         
1
Zsolt 32,9. 

2
Vö. Dán 3. 

3
Vö. Zsolt 18,2. 

4
Mt 6,25. 

5
2Kor 4,16. 

6
1Kor 15,44. 
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De talán helytelenül nevezzük egeknek a szentek testét? – Ha nem hordozzák 

Istent, nem egek. 

És mivel bizonyítod, hogy hordozzák Istent? – Hát ennyire kiesett az emléke-

zetedből: Dicsőítsétek meg és hordozzátok Istent a testekben?
1
 

Tehát ilyen egek fognak elveszni, de nem örökre; elvesznek, hogy elváltoz-

zanak. Vagy nem ezt mondja a zsoltár? Olvasd a következőket: Minden, mint a 

ruha, elöregszik, és mint a takarót váltod őket, és elváltoznak. Te pedig ugyanaz 

vagy és a te éveid nem fognak elfogyni. 

Ruhát hallasz, takarót hallasz, és másra gondolsz, mint a testre? 

Reméljük csak tehát testünk elváltozását is, de Őtőle, aki előttünk volt és 

utánunk is megmarad; akitől vagyunk, amik vagyunk, akihez megyünk, amikor 

majd elváltozunk; aki változtató, nem elváltozott; alkotó, nem alkotott; mozgató 

is, de mozdulatlan; és ahogyan a testből és a vérből érteni lehet: Én vagyok, aki 

vagyok: Te pedig ugyanaz vagy és a te éveid nem fognak elfogyni. 

De mik vagyunk mi azokhoz az évekhez képest, a mi foszladozó éveinkkel? És 

mik ezek az évek? 

De mégse kell kétségbeesnünk, mert a bölcsesség nagyságával és kiválóságával 

mondta: Én vagyok, aki vagyok; és vigasztalásunkra mondta: Ábrahám Istene és 

Izsák Istene és Jákob Istene;
2
 mi pedig Ábrahám ivadéka vagyunk,

3
 

bármennyire elesettek, bármennyire por és hamu vagyunk, Őbenne remélünk. 

Szolgák vagyunk, de a mi Urunk miattunk öltötte magára a szolga alakját;
4
 

miattunk, a halandók miatt akart meghalni a halhatatlan, miattunk mutatta meg a 

föltámadás példáját. Tehát reméljük, hogy elérkezünk azokhoz az állandó 

évekhez, melyekben nem a nap járása szerint peregnek a napok, hanem ami 

Van, az megmarad, ahogyan van, mert igazán csak az Van. 

 

A megújult ember megy be az ígéret földjére 

15. [29. v.] De mondd csak, ott lehetünk majd egyszer mi is? Halljad és lássad, 

vajon kétségbe kell-e esned? Halljad a folytatást: A te szolgáid fiai lakni fognak, 

és ivadékukat örökké kormányozni fogod. 

A te szolgáid fiai lakni fognak. – Hol, ha nem a soha el nem fogyó években? 

A te szolgáid fiai lakni fognak, és ivadékukat örökké kormányozni fogod. – 

Örökkön örökké, az örök században örökre megmaradva. 

                                         
1
1Kor 6,20. 

2
Kiv 3,14–15. 

3
Vö. Gal 3,29. 

4
Vö. Fil 2,7. 
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De a szolgáid fiait mondta; nem kell-e attól félnünk, hogy mi ugyan Isten 

szolgái vagyunk, de a fiaink lesznek ott, nem mi? Vagy ha mi vagyunk a 

szolgák fiai, mert az apostolok fiai vagyunk, mit mondjunk? A leszármazott fiak 

milyen boldogtalan vakmerősége merné mondani: „Mi leszünk ott!” – És az 

apostolok nem lesznek ott? 

Távol legyen ez a fiúi lelkülettől, a kicsinyek hitétől, a nagyok eszétől. Ott 

lesznek az apostolok is: elől mennek majd a kosok, a bárányok követik őket. 

Tehát miért a te szolgáid fiai, és nem összefoglalóan: a te szolgáid? Ők is a te 

szolgáid, a fiaik is a te szolgáid, és ezek fiai és unokái mi mások, ha nem a te 

szolgáid? Mindezeket összefoglalóan mondhattad volna: te szolgáid fognak 

lakni. Lássuk csak, mire akart figyelmeztetni minket. 

Történt ugyanis valami a korábbi századokban: Izrael fiai negyven éven át 

őrlődtek a pusztában, közülük senki nem ment be az ígéret földjére, hanem a 

fiaik; illetve, ha nem tévedek, emlékszünk rá, hogy ketten bementek, a többiek 

nem.
1
 

Oly sok ezer közül ketten mentek be. Oly sokat vesződtek velük, de Isten nem 

vesződik, az Ő szolgái vesződtek. Mi mindent viselt el, mi mindent hallott 

Mózes azokért az emberekért, akik azután nem léptek be az ígéret földjére! 

Mit jelent az, hogy a fiaik mentek be? – Azt jelenti, hogy az új emberek mentek 

be, a régiek nem. De közülük ketten bementek, egy és az egység, mint Fő és 

test, Krisztus és az Egyház azzal az egész újdonsággal, azaz a fiakkal. Tehát: A 

te szolgáid fiai lakni fognak. – A szolgák fiai, a szolgák cselekedetei; senki nem 

fog ott lakni, csak a cselekedetei által. 

Tehát mit jelent az, hogy és a fiak fognak lakni? – Senki ne dicsekedjék azzal, 

hogy ott fog lakni, ha Isten szolgájának mondja magát, de cselekedetei nin-

csenek; más ugyanis nem fog ott lakni, csak a fiak. 

Mit jelent ez: A te szolgáid fiai lakni fognak? – A szolgák cselekedeteik által 

fognak ott lakni, a szolgák a fiaik által fognak ott lakni. Ne légy tehát termé-

ketlen, ha lakni akarsz; küldd magad előtt az ivadékot, előre küldvén, nem 

elűzve magadtól. A fiaid fognak bevezetni téged az ígéret földjére, nem a 

halandók az élők földjére; miközben te ebben a zarándokságban élsz, azok előre 

mennek és fogadni fognak téged.  A testi táplálék miatt ment előre Jákob fia 

Egyiptomba, és mondta atyjának és testvéreinek: Én előre jöttem, hogy eledelt 

készítsek számotokra.
2
 

Előzzenek meg tehát a fiaid, járjanak előtted a cselekedeteid; amilyen fiakat 

magad előtt küldesz, olyan leszel te is, amikor követed őket. 

                                         
1
Vö. Szám 14,29–30. 

2
Ter 45,7. 
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SZÁZKETTEDIK ZSOLTÁR (103.) 

Elmondta Karthagóban 412. szeptember–decemberben 

58 éves, 21 éves pap, 17 éves püspök 

 

1Dávidé. 

Áldjad, én lelkem, az Urat, 

és minden, ami bennem van az Ő szent nevét. 

2Áldjad, én lelkem, az Urat, 

és el ne felejtsed semmi megfizetését. 

3Ki megkönyörül minden gonoszságodon, 

ki meggyógyítja minden betegségedet; 

4ki megváltja a romlásból életedet, 

ki irgalmassággal és könyörületességgel koronáz meg téged; 

5aki betölti javakkal vágyadat: 

és mint a sasé, megújul ifjúságod. 

6Irgalmasságokat cselekszik az Úr, 

és ítéletet tesz minden jogtalanságot szenvedőnek. 

7Tudatta az Ő utait Mózessel, 

Izrael fiaival az Ő akaratát. 

8Könyörülő és irgalmas az Úr, 

hosszantűrő és nagyirgalmú. 

9Nem haragszik végleg, 

nem is méltatlankodik örökké. 

10Nem a mi bűneink szerint cselekedett velünk, 

és nem gonoszságaink szerint fizetett nékünk. 

11Mert amilyen magasan van az ég a föld felett, 

úgy erősítette meg irgalmasságát az Őt félők fölött; 

12amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, 

olyan messze vetette tőlünk a bűneinket. 

13Amint könyörül az atya a fiakon, 

úgy könyörült meg az Úr az Őt félőkön. 

 

14Mert Ő megismerte mivoltunkat, 

emlékezz rá, hogy por vagyunk. 

15Az ember napjai, mint a fű, 

úgy virul ki, mint a mező virága. 

16Mert ráfúj a szél, és nem létezik többé,  

és már nem ismeri meg a tulajdon helye sem. 

17Az Úr irgalmassága pedig öröktől fogva 

és mindörökké az Őt félőkön. 
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18És az Ő igazságossága a fiak fiain, 

azokon, akik megtartják az Ő szövetségét, 

és emlékezetükben tartják a parancsait, hogy megtegyék. 

19Az Úr elkészítette a mennyben az Ő trónusát, 

és az Ő királysága mindeneken uralkodik. 

20Áldjátok az Urat, minden angyalai, 

hatalmas erejűek, akik megteszitek az Ő szavát, 

hogy meghalljátok beszédei hangját. 

21Áldjátok az Urat, minden erői, 

az Ő szolgái, akik megteszitek az Ő akaratát. 

22Áldjátok az Urat, minden művei, 

uralmának minden helyén. 

Áldjad, én lelkem, az Urat. 

 
 

 

 

Krisztus teste mindig áldja Istent 

1. [1. v.] Urunk Istenünk minden ajándékában, minden vigasztalásában, minden 

dorgálásában, a kegyelemben, melyet ajándékozott, a megbocsátásban, amellyel 

nem azt adta vissza, amivel tartozott, minden művében áldja lelkünk az Urat. 

Mert ezt énekeltük, ezzel kezdődött a zsoltár, amelyről beszélünk, ahogyan 

annak ajándékából képesek leszünk rá, akit áld a lelkünk. 

Mindegyikünk ébressze és buzdítsa a saját lelkét és mondja neki: Áldjad, én 

lelkem, az Urat. És valamennyien, és minden testvérünk Krisztusban, bárhol is 

van, mint az az ember, akinek Fője a mennyben van, ez az egy ember buzdítsa a 

lelkét, és mondja neki: Áldjad, én lelkem, az Urat. 

Odahallgat, engedelmeskedik, megteszi ezt, mert meggyőzik nem a saját 

ajándékaink, hanem azé, akit áld a lelkünk. A zsoltár ugyanis arra vállalkozott, 

hogy megmutatja, miért kell áldania lelkünknek az Urat, mintha a lelke kérdezte 

volna: „Miért mondod nekem: áldjad az Urat?” 

Halljuk tehát, hallja a lelkünk, vegye fontolóra mindazt, ami ébreszti, nehogy 

rest legyen az Úr áldásában, és lássa, igazságos-e, amit mondanak neki: Áldjad, 

én lelkem, az Urat; lássa, szabad-e mást áldania az Úron kívül. Ezért mondja: 

Áldjad, én lelkem, az Urat. 

 

Lelkünk és életünk soha abba ne hagyja Isten dicséretét 

2. Megismétli és határozottabban mondja, amit az előbb mondott: Áldjad, én 

lelkem, az Urat, és minden, ami bennem van az Ő szent nevét. 
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Úgy gondolom, hogy nem a test belső részeihez beszél; gondolom, nem azt 

mondja, hogy a tüdőnk és a májunk, vagy bármely más részünk fakadjon az Urat 

áldó hangra. Igaz, hogy keblünk tüdeje, mint valami fujtató szívja és fújja a 

levegőt, és a beszívott levegő hangokban szólal meg, melyekkel a szavakat 

formáljuk; nem is tudja hang elhagyni a szánkat, ha a tüdő nem ad levegőt; de itt 

nem erről van szó, mert mindez az emberek fülének szól. 

Istennek van füle, a szívnek is van hangja. Az ember a bensőjét szólítja, hogy 

áldja az Urat, és mondja neki: és minden, ami bennem van az Ő szent nevét 

áldja. 

Kérdezed, hogy mi a bensőd? – Maga a lelked. Amit tehát így mond, áldjad, én 

lelkem, az Urat, megismétli: és minden, ami bennem van, az Ő szent nevét, és 

hozzá értendő: áldjad. 

Hangosan kiálts, ha van ember, aki hallja, ne legyen hangod, amikor nincs, aki 

hallja; aki a bensődet hallja, az mindig jelen van. Így tehát hosszasan hangzott 

az áldás a szánkból, és ezeket a szavakat is énekeltük: Áldjad, én lelkem, az 

Urat, és minden, ami bennem van az Ő szent nevét. 

Ameddig kellett, énekeltünk, azután elhallgattunk; vajon a bensőnk 

abbahagyhatja-e az Úr áldását? A hallható hang váltakozva szól és hallgat, a 

benső hangja folyamatos legyen. Amikor eljössz a templomba himnuszt 

énekelni, a hangod szólaltatja meg Isten dicséretét; mondtad, amennyire tudtad, 

azután abbahagytad. A lelked szólaltassa meg Isten dicséretét. 

Üzletelsz – a lelked dicsérje Istent. 

Eszel – nézd csak, mit mond az Apostol: akár esztek, akár isztok, mindent Isten 

dicsőségére tegyetek.
1
 Merem mondani: amikor alszol, áldja lelked az Urat. Ne 

ocsmány gondolat riasszon fel, ne lopásra készülés riasszon fel, ne valami 

gonosz terv riasszon fel. Ártatlanságod akkor is a lelked hangja, ha alszol. 

Áldjad, én lelkem, az Urat, és minden, ami bennem van az Ő szent nevét. 

 

A jóért rosszal fizető ember 

3. [2. v.] Áldjad, én lelkem, az Urat, és el ne felejtsed semmi megfizetését. 

Áldjad, én lelkem, az Urat – mondja. Mi a lelked? – Egész bensőd. 

Áldjad, én lelkem, az Urat. Az ismétlés a buzdítást fokozza, hogy mindig áldjad 

az Urat, és el ne felejtsed semmi megfizetését. Mert ha elfelejted, akkor hallgatni 

fogsz. De nem állhatnak a szemed előtt az Úr megfizetései, ha előbb nem 

kerülnek a szemed elé a bűneid. De ne a régi bűn gyönyörűsége álljon a szemed 

előtt, hanem a bűnnek a kárhoztatása: kárhoztatás a részedről, megbocsátás Isten 

                                         
1
1Kor 10,31. 



 905 

részéről. Mert ezt tette viszonzásul az Úr, hogy te elmondhasd: Mit adhatnék 

viszonzásul az Úrnak mindazért, amit viszonzásul adott nekem?
1
 

Erre gondoltak a mártírok, azok is, akikről ma emlékezünk meg, és az összes 

szentek, akik ezt az életet megvetették, és ahogyan János levelében hallottátok, 

az életüket adták a testvérekért,
2
 ami a szeretet tökéletessége az Úr szava szerint: 

„Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, aki életét adja a barátaiért”.
3
 A szent 

vértanúk tehát erre gondoltak, és megvetették az életüket itt, hogy megtalálják 

ott, követve az Úr szavait: „Aki szereti az életét, elveszíti azt, és aki elveszíti az 

életét énmiattam, megtalálja azt az örök életre”.
4
 

Ugyanis viszonzást akartak adni: 

Ki? Mit? És kinek? – Emberek tették a szolgálatukat egészen a halálig, viszon-

zásul Istennek. Van-e valami, amit nem Ő adott előbb ajándékba? Mit adtak oda, 

amit nem úgy kaptak? Ő tehát valóban megfizet, aki egyedül ajándékoz; de nem 

a bűneinkért fizet meg, mert nekünk más fizetség járt volna, és mást kaptunk 

fizetségül. 

El ne felejtsed semmi megfizetését – ami nem adomány, hanem megfizetés. Mert 

más járt volna, és azzal fizetett, ami nem járt. Ezért mondja ezt is: Mit adhatnék 

viszonzásul az Úrnak mindazért, amit viszonzásul adott nekem?
5
 Nem azt 

mondja: amit adott nekem, hanem: amit viszonzásul adott nekem. Te rosszakkal 

fizettél a jókért, Ő jókkal fizetett meg neked a rosszakért. 

Hogyan fizettél, te, ó ember, rosszakkal a jókért Istennek? – Te, aki korábban 

káromló és üldöző és igazságtalan voltál, káromlásokkal fizettél.
6
 

Milyen jókért? 

Először azért, hogy vagy – de a kő is van. 

Azután azért, hogy élsz – de a barom is él. 

Mivel fizetsz az Úrnak azért, hogy minden barom és minden madár fölött téged 

a saját képére és hasonlóságára teremtett?
7
 

Ne keresd, mivel fizess neki vissza, a hozzá való hasonlósággal fizess neki 

vissza, többet nem kér; az adópénzét várja.
8
 

Te azonban a hálaadás, az alázatosság, az engedelmesség, a vallásos kultusz, 

azaz mindazon jó helyett, melyekkel Istenednek tartoztál, a jókért, melyeket 

kaptál, melyeket felsoroltam, káromlásokkal fizettél. 

                                         
1
Zsolt 115,12. 

2
Vö. 1Ján 3,16. 

3
Jn 15,13. 

4
Jn 12,25. 

5
Zsolt 115,12. 

6
Vö. 1Tim 1,13. 

7
Ter 1,26. 

8
Vö. Mt 22,21. 
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És erre Ő? – „Tégy vallomást, megbocsátom. Megfizetek én is, de nem azt, 

amivel te fizettél: te rosszakkal fizettél a jókért, és jókkal fizetek neked a 

rosszakért.” 

 

Isten nem a te tulajdonodból kér megfizetést, hanem a magáéból 

4. Gondold meg tehát, lélek, Isten minden megfizetését, meggondolva minden 

rossz tettedet; mert amilyen sok a te rossz tetted, olyan sok az Ő jó megfizetése. 

És mit ajánlhatnál föl neki ajándékul? Mit adhatnál adományul? Mit áldozatul? 

Mert ha nem feledkezel meg az ő megfizetéseiről, ezzel az áldozattal járhatsz a 

kedvében: Áldjad lelkem az Urat. A dicséret áldozata fog megdicsőíteni engem; 

áldozd Istennek a dicséret áldozatát, és tedd meg a Fölségesnek fogadalmaidat.
1
 

Isten azt akarja, hogy dicsérjük, de azért, hogy te haladj, és nem azért, hogy ő 

fölmagasztaltassék. Mi semmit sem tudunk megfizetni neki; amit kér, nem 

magának kéri, hanem neked: neked válik javadra, neked tartogatják. Nem azt 

várja tőled, ami Őt gyarapítaná, hanem azt, ami téged elvezet Őhozzá. 

Ezért kérdezték a mártírok szinte ellankadva amiatt, hogy nem találják a választ, 

és mondták: Mit adhatnék viszonzásul az Úrnak mindazért, amit viszonzásul 

adott nekem?
2
És nem találtak mást, amit viszonzásul adhatnának, csak ezt: 

Veszem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét.
3
 

Mit adhatnál viszonzásul az Úrnak? – Gondolkodtál rajta és nem találtál semmit: 

Veszem az üdvösség kelyhét. 

Hogyan? – Az üdvösség kelyhét nem maga az Úr adta? Adjál viszonzásul 

valamit a magadéból, ha tudsz. 

De ne, mondanám, ne tedd, ne a magadéból próbálj megfizetni; Isten nem 

akarja, hogy a magadéból fizess neki. Ha a magadéból fizetsz, bűnnel fizetsz. 

Mert minden, amid van, Tőle való, egyedül a bűnöd a tiéd. Nem akarja, hogy a 

tiedből viszonozz, hanem az övéből. 

Mint földművesnek a földből, amelyet bevetett, ha gabonát viszel, a földműves 

terméséből adsz vissza, ha töviseket viszel, a sajátodból adsz neki. Igazsággal 

fizess, igazságban dicsérd az Urat; ha a sajátodból akarnál fizetni, hazudnál. 

„Aki hazugságot beszél, a sajátjából beszél”.
4
 Aki hazugságot beszél, a 

sajátjából beszél, aki igazságot mond, Istenéből beszél. 

Mit jelent venni az üdvösség kelyhét, ha nem az Úr szenvedéseinek követését? 

Ezt tették a mártírok. Ezt mondta a gőgösködőknek, a magas trónokat kérőknek 
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és a könnyek völgyét elkerülőknek, akik közül az egyik a jobbjára, a másik a 

baljára akart ülni. 

Tehát mit mond? – Képesek vagytok inni a kelyhet, amit én inni fogok?
1
 A 

mártír már készen a szent áldozatra, mondja: Veszem az üdvösség kelyhét; 

veszem Krisztus kelyhét, iszom az Úr szenvedéséből. 

Vigyázz, el ne lankadj! De segítségül hívom az Úr nevét.
2
 Akik tehát 

ellankadtak, nem hívták segítségül az Urat, a saját erejükben bíztak. Te úgy 

viszonozz, hogy emlékezz rá, hogy kaptad, amivel visszafizetsz. Tehát úgy áldja 

lelked az Urat, hogy el ne feledkezzen minden megfizetéséről. 

 

Isten, aki megteremtett téged, bizonyosan  

és ingyen gyógyít meg téged 

5. [3–5. v.] Halljátok, minden megfizetését: 

Ki megkönyörül minden gonoszságodon, 

ki meggyógyítja minden betegségedet. 

Ki megmenti a pusztulástól életedet, 

ki irgalmassággal és könyörületességgel koronáz meg téged. 

Aki betölti javakkal életedet: 

és mint a sasé, megújul ifjúságod. – Íme, a megfizetések. 

Mi járt volna a bűnösnek, ha nem büntetés? Mi járt volna a káromlónak, ha nem 

a lángoló tüzű pokol? Nem ezekkel fizetett; ne csodálkozz, ne borzadj, ne 

szeretet nélkül félj. Ne feledkezzél meg összes jó megfizetéséről, és változz 

meg, nehogy megtapasztald rossz fizetségeit – de mit is mondok: rosszakat? Ha 

igazságosak, akkor nem rosszak. 

Tehát rád nézve rosszak, Isten felől nézve azonban azok se rosszak, melyeket te 

rosszként szenvedsz el; mert ha igazságosak, akkor jók, de számodra, aki 

elszenveded, rosszak. 

Nem akarod, hogy számodra rossz legyen az, ami Isten igazságossága? – Ne 

legyen rossz Isten színe előtt a te gonoszságod. Ő ugyanis nem hagyott fel azzal, 

hogy hívjon, nem mulasztotta el, hogy oktassa a meghívottat, nem hagyta abba, 

hogy tökéletesítse az oktatottat, és nem tagadta meg, hogy megkoronázza a 

tökéleteset. 

Mit mondasz? Hogy bűnös vagy ? – Térj meg, és fogadd ezeket a 

megfizetéseket: megkönyörül minden gonoszságodon. 

A bűnök megbocsátása után gyenge testet hordozol: kell, hogy bizonyos testi 

vágyak legyenek, amelyek csiklandoznak és meg nem engedett 
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gyönyörködésekre késztetnek; a gyöngeségedből erednek. Ugyanis még gyönge 

testet hordozol, „a halált még nem nyelte el a győzelem, ez a romlandó még nem 

öltötte magára a romlatlanságot”;
1
 bizonyos háborgatásokat a lélek is érez a 

bűnök megbocsátása után. Még a kísértések veszedelmeiben forgolódik, 

bizonyos késztetéseket még élvez, másokat már nem, és amiket élvez, azokba 

néha beleegyezik, és csapdába esik. Betegség ez, de Ő meggyógyítja minden 

betegségedet. 

Minden betegséged meg fog gyógyulni, ne félj, „De súlyosak!” – mondod. Az 

orvos erősebb. A mindenható orvosnak nincs gyógyíthatatlan betegség. Csak 

hagyd magadat gyógyítani, ne lökd el a kezét, Ő tudja, mit tesz. Ne csak akkor 

élvezd, amikor simogat, hanem azt is viseld el, amikor metsz; a jövendő 

gyógyulásra gondolva viseld el a gyógyító fájdalmat. 

Nézzétek csak, testvéreim, a test betegségeiben mi mindent elviselnek az 

emberek, hogy azután néhány napig tartó élet után meghaljanak, és ezeknek a 

napoknak a száma teljesen bizonytalan. Mert igen sokan az orvosok vágásaival 

járó nagy fájdalmak elviselése után vagy az orvosok kezei között halnak meg, 

vagy meggyógyulnak, és valami más betegség viszi el őket. Ha ilyen közeli 

halálra számítanának, elviselnének-e mérhetetlen fájdalmakat? 

Te nem bizonytalanért tűrsz, mert aki egészséget ígért neked, nem tévedhet. Az 

orvos néha téved, de egészséget ígér az emberi testből. Miért téved? Azért, mert 

nem azt gyógyítja, amit alkotott. 

Isten alkotta a testedet, Isten alkotta a lelkedet; tudja, hogyan kell újjáteremtenie 

azt, amit megteremtett, tudja, hogyan kell újjáformálnia, amit ő formált meg. 

Csak te ott légy az orvos keze alatt, mert gyűlöli azt, aki ellöki magától a kezét. 

Nem ez történik az ember orvos kezei között. Az emberek akarják, hogy 

fölvágják és bekötözzék őket; a bizonytalan egészségért elviselik a biztos 

fájdalmat, és nagy jutalmat adnak érte. 

Isten, akit megteremtett téged, bizonyosan és ingyen gyógyít meg téged. Viseld 

el tehát a kezét, ó lélek, aki áldod Őt, nem feledkezve meg semmi 

megfizetéséről; mert meggyógyítja minden betegségedet. 

 

Isten meggyógyít minden beteget, de akarata ellenére senkit nem gyógyít.  

A mi üdvösségünk Krisztus. 

6. Ki megváltja a romlásból életedet. – Azzal gyógyítja minden betegségedet, 

hogy megváltja a romlásból életedet. „Íme, a test, amely romlik, elnehezíti a 

lelket.”
2
 A léleknek tehát a romlandó testben van élete. 
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Milyen élete? – Terhek nyomasztják, terheket hordoz. Még abban is, hogy 

Istenre gondoljon, úgy ahogyan méltó az embernek Istenre gondolnia, mi 

minden akadályozza, ami az emberi romlás kényszeréből fakad? Mi minden 

tartja vissza? Mi minden téríti el a magasztos szándéktól? Mi minden gáncsolja? 

Mennyi fantáziakép? A késztetések milyen serege? – Mindez, mintha férgek 

rágnák, az emberi szívben fakad föl. 

Eltúloztuk a betegséget, most dicsérjük az orvost. Nem gyógyít-e meg, aki 

olyanná teremtett, hogy nem volnál beteg, ha az egészség kapott törvényét 

megtartottad volna? 

Nemde megmondta és megparancsolta neked, mit érints és mihez ne nyúlj, ha 

meg akarod tartani az egészséget?
1
 Nem akartad meghallani az egészség 

megőrzését, halljad meg a visszanyerését. Betegségeddel megtapasztaltad, hogy 

mennyire igaz, amit parancsolt. Az ember, aki nem fogadta meg a 

figyelmeztetést, legalább a tapasztalata birtokában hallja meg. Micsoda 

keménység az, amit még a tapasztalat se taníthat? 

Nem gyógyít-e meg ő, aki olyanná alkotott, hogy soha meg nem betegedtél 

volna, ha a parancsait meg akartad volna tartani? 

Ne gyógyítana meg ő, aki megteremtette az angyalokat, és téged újjáteremtve az 

angyalokkal tesz egyenlővé? Ne gyógyítaná meg a maga képmására teremtettet 

ő, aki megteremtette az eget és a földet? 

Meg fog gyógyítani téged, de kell, hogy gyógyulni akarj. Ő bármilyen beteget 

meggyógyít, de akarata ellenére senkit nem gyógyít. 

Lehet-e boldogabb nálad, aki úgy hordod akaratodban az egészségedet, mintha a 

kezedben volna? 

Ha valami nagy rangot akarnál itt a földön, ha hercegségre, prokonzulátusra, 

prefektúrára vágynál, vajon azonnal elnyernéd-e? Vajon követné-e akaratodat a 

hatalom? Sokan akarnak ilyesmiket elérni, és nem tudják; és ha elnyerték, mit 

használ a rang betegeknek? 

Mert ki nem beteg ebben az életben? Ki nem hordoz hosszú betegséget? – 

Megszületni ebben a halandó testben nem más, mint a betegeskedés kezdete. 

Mindennapos gyógyszerek támogatják szükségleteinket, minden szükségletünk 

kielégítése napi gyógyszer. 

Ugye megölne az éhség, ha nem alkalmaznád a gyógyszerét? 

Ugye elpusztítana a szomjúság, ha ivással nem oltanád, hanem elhalasztanád? 

Mert a csak kissé csillapított szomjúság visszatér. Tehát ezekkel a 

gyógyszerekkel csillapítjuk betegségünk terhét. 

                                         
1
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Az állásban elfáradtál, ha leülsz, erőre kapsz: maga az ülés a fáradtság 

gyógyszere, de magába a gyógyszerbe ismét belefáradsz, mert nem tudsz vég 

nélkül ülni. Bármivel segítesz a fáradtságon, újabb fáradtság kezdődik vele. 

Betegen miért vágyakoznál ezekre? Előbb az egészségeddel törődj. 

Néha házában, az ágyán fekszik betegen az ember, valami nyilvánvaló baj miatt, 

jóllehet az is nyilvánvaló, amit az emberek nem akarnak észrevenni; azzal a 

bajjal, amelyhez ember orvost hívnak, mindenki a saját házában betegeskedik, a 

saját ágyán nyög a láztól. Ha esetleg törődni akar a család dolgával, intézkedni 

akar a házban vagy a birtokon, azonnal körülveszik övéi és csitítva tartják vissza 

az ilyen gondoktól, és mondják neki: „Hagyd ezeket, előbb az egészségeddel 

törődj!” 

Tehát ezt mondják neked: Bárki vagy, ha nem vagy beteg, törődj a dolgokkal, de 

ha beteg vagy, előbb az egészségeddel törődj. 

A te egészséged Krisztus, tehát Krisztussal törődj. Fogadd el az Ő üdvösségének 

kelyhét, ki meggyógyítja minden betegségedet; ha akarod, ezt az egészséget 

elnyered. 

Ha rangokat és gazdagságot keresel, nem azonnal éred el, amint akarod; ez az 

egészség értékesebb is, és azonnal követi az akaratot. Ki meggyógyítja minden 

betegségedet; ki megváltja a romlásból életedet. 

Minden betegséged akkor fog meggyógyulni, amikor ez a romlandó magára ölti 

a romolhatatlanságot. Mert életed meg van váltva a romlásból, már biztonságban 

lehetsz, kötöttél egy jó szerződést; a Megváltódat senki nem csapja be, senki 

nem környékezi meg, senki nem nyomja el. Már végrehajtotta a cserét, már 

lerótta az árat, már kiontotta a vért. Mondom, vért ontott értünk Isten egyetlen 

Fia; ó lélek, húzd ki magad, ennyit érsz. 

Megváltja a romlásból életedet. Példával mutatta meg, hogy jutalomként mit 

ígért. „Meghalt a vétkeinkért és föltámadott a megigazulásunkért”.
1
 Reméljék a 

tagok azt, ami a Főben megmutatkozott. Ne törődne a tagjaival, kiknek fejét 

fölemelte az égbe? Tehát megváltja a romlásból életedet. 

 

Isten a saját ajándékait,  

nem a mi érdemeinket koronázza meg 

7. Ki irgalmassággal és könyörületességgel koronáz meg téged. – Talán már 

kezdesz büszkélkedni, mert azt hallod, hogy megkoronáz téged. 

„Tehát nagy vagyok, tehát bajnok vagyok. Kinek az erőivel?” – A tieiddel, de a 

tőle kapott erőiddel. Mert küzdöttél, ez nyilvánvaló, és azért koronáznak meg, 

mert győztél; de nézd csak, ki győzött előbb, lássad, ki tett téged is második 
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győztessé. Én legyőztem a világot – mondja – örvendjetek.
1
 És miért örvendünk, 

ha ő győzte le a világot? Azért, mert mintha mi győztünk volna? Bizony 

örvendünk, mert mi győztünk. Akik magunkban győztünk, őbenne győztünk. 

Tehát megkoronáz téged, mert a saját ajándékait, és nem a te érdemeidet 

koronázza meg. 

Többet dolgoztam mindegyiküknél – mondja az Apostol, de nézd csak, mit fűz 

hozzá: nem én, hanem az Isten kegyelme, amely velem van.
2
 És minden munkája 

után várja a koronát és mondja: A jó harcot megharcoltam, a pályát 

végigfutottam, hitet megtartottam. Készen vár az igazság győzelmi koronája, 

amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró.
3
 

Miért? – Azért, mert a jó harcot megharcoltam. 

Miért? – Azért, mert a pályát végigfutottam. 

Miért? – Azért, mert hitet megtartottam. 

Miért tudtál harcolni? Miért tudtad megtartani a hitet? – Nem én, hanem az Isten 

kegyelme, amely velem van. Tehát ha megkoronáznak, akkor is az ő 

irgalmassága koronáz meg téged. 

Soha ne légy gőgös, mindig dicsérd az Urat, és el ne felejtsed semmi 

megfizetését. 

Megfizetés az, amikor mint bűnöst és gonoszt meghívtak, hogy megigazulhass. 

Megfizetés az, amikor talpra állítottak és vezettek, hogy el ne ess. 

Megfizetés az, amikor megkaptad az erőket, hogy mindvégig állhatatos lehess. 

Megfizetés az, hogy a tested is, mely rád nehezedik, föl fog támadni és egy 

hajszálad se fog elveszni. 

Megfizetés az, hogy a föltámadás után megkoronáznak 

Megfizetés az, hogy Istent örökre hibátlanul dicsérheted. 

Mindezen megfizetéseit el ne felejtsd, ha azt akarod, hogy áldja lelked az Urat, 

ki irgalmassággal és könyörületességgel koronáz meg téged. 

 

Emeljük reményünket a legfőbb Jóhoz 

8. „És mit fogok csinálni megkoronázottan? Segítséget kapok, amíg küzdök, a 

küzdelem végén megkoronáznak. Többé nem lesz ellenséges késztetés vagy 

romlás, amellyel harcoljak.” – Ebben az életben ugyanis mindig küzdünk ezzel a 

romlással, de írva van: Utolsó ellenségként a halál semmisül meg. A halál 
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megsemmisülése után semmiféle ellenségtől nem fogsz félni, mert a győzelem 

elnyelte a halált.
1
 Tehát akkor lesz a győzelem, akkor lesz a korona. 

„Tehát a küzdelem után megkoronáznak, a koronázás után mit fogok csinálni?” 

– Aki betölti javakkal vágyadat. Most ugyanis hallod a jót, és vágyódsz rá, 

hallod a jót, és sóhajtozol utána; esetleg akkor is, amikor vétkezel, a jóra 

törekvésben tévedsz, és azért leszel vétkes, mert nem hallod Isten jó tanácsát, 

hogy mit kellene megvetned és mit kellene választanod? És esetleg nem vagy 

tanulékony, amikor a jó kiválasztásában tévedsz. Bármilyen bűnt követsz el, 

valami jót keresel, valami kielégülésre vágyódsz. Jókat keresel, de rosszak 

lesznek számodra, ha elhagyod Őt, aki a jókat teremtette. 

A magad javát keresd, ó lélek. Másnak ugyanis más a jó, és az összes 

teremtménynek megvan a maga java, természetének, épségének és 

tökéletességének a java; az a kérdés, hogy egy tökéletlennek mi szükséges 

ahhoz, hogy tökéletessé váljon: keresd a magad javát. 

Senki sem jó, csak egyedül Isten.
2
 A legfőbb jó, a te javad. Tehát mi hiányzik 

annak, akinek a legfőbb jó a java? Vannak ugyanis alacsonyabb rendű javak, az 

egyik ennek, a másik annak jó. Egy jószágnak mi jó testvérek, ha nem az, hogy 

megtöltse a gyomrát, ne éhezzen, aludjon, mozogjon, éljen, egészséges legyen, 

utódai legyenek? Számára ez jó, és a megfelelő mértékben meg is kapja Istentől, 

aki mindenek Teremtője. 

Te ilyen jót keresel? – Isten ezt is megadja, de ne csak ezt keresd. Krisztus 

társörököseként miért annak örülnél, hogy a jószágok társa vagy? Emeld 

reményedet minden javak javához. Ő lesz a javad, akitől a magad nemében 

jónak lettél teremtve, és mindenek a maguk nemében jók lettek. Isten ugyanis 

mindent nagyon jónak teremtett. Tehát azt a jót, ami Isten, ha nagyon jónak 

mondanánk, olyat állítanánk róla, amit már a teremtésről mondtak: Isten 

mindent nagyon jónak teremtett.
3
 

Tehát milyen az a jó, amiről ezt mondta: Senki sem jó, csak egyedül Isten? Azt 

mondjuk róla, hogy nagyon jó? Eszünkbe jut, hogy az összes teremtményekről 

ezt mondták: Isten mindent nagyon jónak teremtett. Tehát mit fogunk mondani: 

elfogy a szavunk, de nem az érzületünk. 

Jusson eszünkbe az a zsoltármagyarázat, hogy amikor valamit nem tudunk 

kimondani, ujjongjunk. Jó az Isten. Ki képes elmondani, milyen jó? Íme, nem 

tudjuk elmondani, és nem szabad hallgatnunk. Tehát ha nem tudjuk elmondani, 

és az öröm miatt nem hallgathatunk, akkor nem beszélhetünk, nem is 

hallgathatunk. Mit tegyünk tehát, ha nem beszélünk és nem hallgatunk? 
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Ujjongjunk. „Ujjongjatok üdvözítő Istenünknek”
1
; ujjongjatok Istennek egész 

föld! 

Mit jelent: Ujjongjatok? – Szólaltassátok meg örömötök kimondhatatlan 

hangját, és törjön ki benne az örvendezésetek. És milyen lesz a kitörés a 

beteljesedés után, ha most ezen részleges töltekezések után ilyen állapotba kerül 

a lelkünk? Mi lesz majd akkor, amikor a minden romlástól való megváltás után 

megtörténik az, amit ebben a zsoltárban mond: aki betölti javakkal vágyadat? 

 

A sas és állandóan megújuló ifjúságának képe.  

A mi ifjúságunk Krisztusban újul meg. 

9. És mintha kérdeznéd: „Mikor elégít ki? Most ugyanis nem, mert bármihez 

fordulok, amikor elérem, elenyészik, bármennyire felgyújtotta a vágyamat; 

ameddig nem az enyém, szeretem, miután megszereztem, megvetem, miféle jó 

fog kielégíteni engem?” – Isten dicsérete. 

„Mivel a romlandó test elnehezíti a lelket és a földön lakás elnyomja a sokat 

gondolkodó elmét, a lelkem sem lakik jól, nem válik teljessé; a romlásból eredő 

más élvezetek térítenek el. Mikor lakik jól a vágyam jókkal?” – Azt kérdezed, 

mikor? Megújul majd, mint a sasé, ifjúságod. 

Kérdezed tehát, hogy mikor lakik jól a jókkal a lelked? Akkor, amikor majd 

megújul ifjúságod. És hozzátette: mint a sasé. 

Itt bizony valami bujkál; nem hallgatjuk el, amit a sasról szoktak mondani, mert 

nem jár messze ennek a megértésétől. Annyi mindenesetre érintse meg a 

szívünket, hogy a Szentlélek nem ok nélkül mondta: Megújul majd, mint a sasé, 

ifjúságod. Mert valamilyen föltámadást jelzett ezzel nekünk. Mert megújul a sas 

ifjúsága is, de nem a halhatatlansága. Hasonlatot kaptunk ugyanis, már 

amennyire egy halandó dologból hasonlat vehető valami halhatatlan jelzésére, 

nem bemutatására. 

Azt mondják, hogy a sas, amikor megöregszik, csőrének rendetlen növekedése 

miatt nem tud táplálkozni. Csőrének felső fele ugyanis, amely rágörbül az alsó 

felére, az öregségben szerfölött megnő, rágörbül az alsó részre és nem engedi 

szétnyitni, hogy rés támadjon az alsó és a felső csőr között. Ha pedig nem tud 

rés nyílni, a csőr mint fogó nem tudja a torokba küldeni a táplálékot. Így tehát a 

csőr felső részének túlzott növekedése lehetetlenné teszi a száj kinyitását, és 

bármi lenyelését. Ezt tesz a sassal az öregség. Ettől elgyengül, és a kortól meg a 

táplálék hiányától erejét veszti. 

Azt mondják, hogy ekkor a sas ösztönösen, hogy megújítsa ifjúságát, sziklához 

veri és dörzsöli csőrének felső részét, mely elzárja a táplálék útját, és így 

                                         
1
Zsolt 94,1. 
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szabadul meg tőle. Ezután táplálékhoz jut, és minden megújul, szinte 

újjászületik egy fiatal sas: visszatér tagjainak ereje, tollának fénye, repülő tollai 

és újra a magasban szárnyal, szinte föltámadás történik benne. 

Erről szól ez a hasonlat; mint ahogy a Holdról mondják, mert elfogyása és 

bizonyos eltűnése után újra születik, és telehold lesz, és a föltámadást jelzi 

számunkra; de a telehold nem marad meg, újra elfogy, hogy állandón jel legyen. 

Ugyanígy ez is, amit a sasról mondtunk: a sas nem a halhatatlanságra újul meg, 

mi azonban az örök életre; de azért állítják elénk a hasonlatot, hogy ami 

bennünket akadályoz, azt szikla veszi el tőlünk. 

Tehát ne bízzál a saját erőidben: a szikla erőssége szabadít meg a régiségtől, „a 

szikla pedig Krisztus volt”.
1
 Krisztusban újul meg, mint a sasé, ifjúságunk. Mert 

megöregedtünk ellenségeink között, ahogy ismerjük a zsoltár szavát: 

megöregedtem összes ellenségeim között.
2
 

Miben öregedtünk meg? – A halandó testben, ebben a széna testben, és ezért: 

Levágták, mint a füvet, és kiszáradt a szívem, mert elfeledtem megenni a 

kenyeremet.
3
 

Elfeledtem – mondja – megenni a kenyeremet. Előre haladott a régiség, elzárta a 

szájat, oda kell dörzsölni a sziklához. 

 

Boldogságvágyunkat semmiféle teremtett jó  

nem tudja kielégíteni 

10. Így tehát ebben a zsoltárban is, melyet most magyarázunk, miután előre 

bocsátotta: aki betölti javakkal vágyadat, mintha a lélek válaszolna: „Nem 

lakom jól a halandó dolgokkal, nem lakom jól a mulandó dolgokkal, valami 

örökkévalót adjon, valami örökkévalót engedjen. A bölcsességét adja nekem, 

igéjét adja nekem, aki Isten az Istennél, és magát Istent, az Atyát és a Fiút és a 

Szentlelket. Koldusként állok ajtaja előtt, nem alszik, akit szólítok, adjon nekem 

három kenyeret”. 

Emlékezzetek az evangéliumra; nézzétek csak, mit jelent ismerni Isten írásait: 

akik olvasták, megmozdultak. Mert emlékezzetek csak, hogy valaki elment 

barátja házához és kért három kenyeret. És az, mert már lefeküdt, válaszolt neki 

és mondta: „már lefeküdtem, és gyermekeim is velem együtt alszanak”.
4
 Ez 

pedig állhatatos kérésével alkalmatlankodva kicsikarta azt, amit egyébként nem 

kaphatott volna meg. 

                                         
1
1Kor 10,4. 

2
Zsolt 6,8. 

3
Zsolt 101,5. 

4
Lk 11,5–8. 
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Isten azonban adni akar, de csak a kérőnek, nehogy olyannak adjon, aki nem 

fogadja el. Nem akarja, hogy alkalmatlankodva keltegesd. Mert amikor 

imádkozol, nem aludni készülőt zavarsz: Nem alszik és nem fog elaludni, aki 

őrzi Izraelt.
1
 

Krisztus egyszer aludt el, hogy az oldalából megszülessen a jegyese;
2
 elaludt a 

kereszten, ez nyilvánvaló. Meghalt ugyanis, hogy elmondhassa: én elaludtam és 

álomba merültem. De vajon aki elaludt, nem ébred-e föl, hogy fölkeljen? Ezért 

következik itt: fölserkentem, mert az Úr elfogadott engem.
3
 

Mit mondott már az Apostol? – Krisztus halottaiból föltámadván már meg nem 

hal – mondja –, és a halál többé rajta nem uralkodik.
4
 Ő tehát nem alszik, 

vigyázz, nehogy a te hited aludjon! Mondja tehát a lélek, aki már valami 

magsabb rendű, kimondhatatlan jóval akar betelni, aminek és ami miatt inkább 

ujjong, mint valamit el tud róla mondani. Már akarja, már érez belőle valamit, 

de látja, hogy a test nehézkessége akadályozza, ezért ebben az életben nem tud 

betelni, és mintha válaszolna és mondaná: 

„Miért mondod nekem: »Betelik majd javakkal a vágyad?«, ismerem azt a jót, 

amire vágyom, ismerem, ami elég volna nekem, mert látom Fülöpben: »Mutasd 

meg nekünk az Atyát, és elég nekünk« – mondta. Mintha egyedül az Atyára 

vágyott volna; az Úr három kívánandó kenyeret mutatott. Ő, aki az egyetlen 

kenyér, mutatta és mondta: »Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertétek meg 

az Atyát? Fülöp, aki engem lát, látja az Atyát is«.
5
 A Lelket is megígérte: »Akit 

az Atya majd az én nevemben küld« – és ismét mondta: »Akit majd én küldök 

az Atyától«,
6
 mint önmagával egyenlő ajándékát. Tudom, mire vágyódjak, de 

mikor fogok betelni vele? Íme, most a Háromságról gondolkodom. Valahogyan 

a Háromságról. Tükör által homályosan, töredékesen merek valamit gondolni; 

mikor fogok betelni?” 

Megújul, mint a sasé, ifjúságod. Most nem laksz jól, mert a lelked nem alkalmas 

arra a szilárd és nagy eledelre, de a zárt csőr miatt nem alkalmas. A régiség zárta 

be a szádat, ezért adatott a szikla, amelyhez hozzádörzsölve a régiséget, megújul 

ifjúságod, mint a sasé, hogy enni tudd a kenyeredet, azt, aki mondja: Én vagyok 

az élő kenyér, aki az égből szállottam alá.
7
 Megújul ifjúságod, mint a sasé; 

akkor fogsz betelni jókkal. 

 

                                         
1
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Bosszúállók, lássátok, nem vagytok-e bűnösök 

11. [6. v.] Irgalmasságokat cselekszik az Úr, és ítéletet tesz minden 

jogtalanságot szenvedőnek. – Most teszi, testvérek, mielőtt elérkezünk a 

megújulásra, mint a sasok, mielőtt betelünk jókkal. Mert mi történik itt, ebben a 

vándorlásban, ebben az életben? Vajon magunkra maradunk? Nem. 

Irgalmasságokat cselekszik az Úr. 

És lássátok, hogyan cselekszik irgalmasságokat azzal, hogy nem hagy magunkra 

a pusztában, nem hagy magunkra a sivatagban, mindaddig, amíg haza nem 

érkezünk: Irgalmasságokat cselekszik. 

De kikkel? – „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek”.
1
 Ezt 

most hallottátok, testvérek, amikor az evangéliumot olvasták. Tehát ne gondolja 

senki, hogy irgalmas lesz iránta az Isten, ha ő maga irgalmatlan. De halljad csak, 

mi az irgalmasság mértéke, nehogy a barát iránt érvényesüljön, az ellenség iránt 

pedig nem. Mert mondatott: „Szeressétek ellenségeiteket”.
2
 

Be akarsz telni Isten javaival? Akkor legyen teljes benned az irgalmasság. A 

teljes irgalmasság a tökéletes irgalmasság. Ez pedig olyan, hogy szeret, és 

szereti azt is, aki őt gyűlöli. 

Erre azt mondod: „Mit tegyek? Ha kezdem szeretni ellenségemet, jogtalanságok 

érnek, elviselem a jogtalanságokat, és nem állok bosszút, pedig törvény volna 

rá.” – Igazságos, hogy bosszút állj; meg van engedve, mert igazságos, de nézz 

utána, nincs-e valami, ami miatt rajtad kellene bosszút állni, és utána fogj a 

bosszúhoz. 

Mert ezt mondod: „Tehát akkor magamért nem lesz bosszúállás?” – Mintha 

Isten a megtorlás igazságosságát csorbítaná, és nem a bosszúálló gőgjét oltaná 

ki. 

Azt a házasságtörő asszonyt nem kellett volna megkövezni? Vagy ha 

megkövezik, valami gonoszság történt volna? Ha gonoszság történt volna, 

gonosz lett volna a parancs, de a Törvény parancsolta, Isten parancsolta; de ti, ó 

bosszúállók, nem vagytok-e bűnösök? 

Odavezették a házasságtörő asszonyt, hogy a Törvény alapján megkövezzék, de 

a Törvényhozó elé vitték. Te, aki odavezetted, tombolsz; lássad, ki vagy, aki 

tombolsz, és ki miatt tombolsz; ha bűnösként a bűnös nőre, hagyd abba a 

tombolást, és előbb tégy vallomást; ha bűnösként tombolsz a bűnös nőre, hagyd 

őt magára; aki ítélkezik fölötte, tudja, mit gondoljon róla, hogyan kegyelmezzen 

meg neki, hogyan gyógyítsa meg. 

                                         
1
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2
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A Törvény alapján tombolsz? A Törvényhozó jobban tudja, mit tegyen, mint te, 

aki a Törvény alapján tombolsz. Az Úr attól a perctől fogva, hogy odavitték 

hozzá az asszonyt, lehajtott fejjel írt a földön. 

Akkor kezdett írni a földön, amikor lehajolt a földre; mielőtt ugyanis lehajolt 

volna a földre, nem a földön írt, hanem a kövön. Valamit már termett a föld, az 

Úr betűiből. A kövön a Törvényt írta, jelezve a zsidók keménységét; amikor a 

földön írt, a keresztények gyümölcsét jelezte. 

Jöttek tehát, akik odavezették hozzá a házasságtörő asszonyt, mint tomboló 

hullámok a sziklához, de a válaszától megtörtek. Mondta ugyanis nekik: „Aki 

közületek bűn nélkül való, elsőként vessen rá követ.”
1
 És újra lehajtva a fejét, írt 

a földön. 

És most már kérdezve a saját lelkiismeretét, egyik sem akart kövezni. Elkergette 

őket, nem a gyönge házasságtörő asszony, hanem a házasságtörő lelkiismeret. 

Bosszút akartak állni, ítélni akartak; eljöttek a sziklához, eltűntek a sziklánál a 

bírák.
2
 

A mennyek országát alamizsnákkal kell megvenni 

12. Irgalmasságokat cselekszik az Úr; de kikkel? – Boldogok az irgalmasok, 

mert ők irgalmasságot nyernek. Mindenkivel tégy irgalmasságot. 

Milyen irgalmasságot fogsz tenni az igaz emberrel? – Csak testi 

szükségletekben, melyekben ha elmarad a te segítséged, az isteni segítség nem 

fog elmaradni. Tehát amit teszel, inkább neked válik javadra. Adsz a vándorló és 

kéregető koldusnak; keresel igaz embert is, akinek adhatsz, aki által majd 

befogadnak az örök hajlékokba, mert aki befogad egy igazat, mert igaz ember, 

az igaz jutalmát kapja.
3
 

A koldus tőled kér, az igazat te keresd. Mert más az, akiről mondatott: minden 

tőled kérőnek adj;
4
és más az, akiről ez mondatott: izzadjon meg az alamizsna a 

kezedben, míg nem találsz egy igazat, akinek odaadhatod. És ha sokáig nem 

találsz, sokáig keresd, hogy megtaláld. De mit nyújtasz neki? Nemde te többet 

kapsz? Ha lelki javakat vetettünk köztetek – mondja –, nagy dolog az, hogy majd 

anyagi javaitokat aratjuk?
5
 

Ezért van az is, amit az imént az Úr intésében magyaráztunk, hogy a föld füvet 

terem a barmoknak,
6
 azaz testi javakat a cséplőknek, mert: Cséplő ökör száját ne 
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kösd be.
1
 Ezért buzdítottunk benneteket, hogy ebben a dologban gondosak, 

óvatosak, józanok legyetek, kincseteknek tartsátok a cselekedeteiteket. 

Testvérek, vajon azért mondjuk ezeket, hogy velünk tegyétek ezeket? Úgy 

gondolom, hogy ez a gyöngék hangja lehet az Úr nevében, de apostoli hang, és a 

javatokra szolgál, ahogyan maga az Apostol mondja: Nem az adomány fontos 

nekem, hanem inkább a gyümölcse.
2
 

Tehát milyen alamizsnát fogsz adni az igaznak? Nem az özvegy, nem a holló 

táplálta, mert az táplálta, aki a hollót teremtette; Illésről beszélek.
3
 Van tehát 

honnan adjon Isten övéinek; te arra ügyelj, hogy mit vásárolsz, mikor vásárolsz, 

mennyiért vásárolsz. Mert a mennyek országát veszed meg, és a vásárlásnak 

csak ebben az életben van ideje, és vedd észre, milyen kevésért vásárolsz. Neked 

annyit ér, amennyit birtokolhatsz. 

 

Az alamizsnálkodásnál tégy különbséget az ember 

és a rosszasága között 

13. Gyakorolj irgalmasságot a bűnössel, nem mint bűnössel. Mert magát a 

bűnöst, amennyiben bűnös, ne fogadd el, azaz ne rossz szándékáért és 

rosszaságának szeretetéért fogadd el. Mert tiltva van adni a bűnösnek, és 

elfogadni a bűnösöket. 

És hogyan is van: minden kérőnek adj? 

És hogyan is van: ha éhezik ellenséged, etesd meg?
4
 

Mintha ellenkeznének egymással, de a Krisztus nevében zörgetőknek megnyílik, 

és a keresők számára föltárul. Ne adj a bűnösnek, és ne fogadd el a bűnöst;
5
 és 

mégis: minden kérőnek adj. 

Erre azt mondod: „De bűnös az, aki tőlem kér!” – Adj neki, nem mint bűnösnek. 

Mikor adsz neki úgy, mint bűnösnek? Amikor tetszik neked az, amiben bűnös, 

és azért adsz neki. 

Figyeljen egy kicsit Szeretetreméltóságtok, amíg a dolgot példákkal is kifejtem, 

mert nagyon hasznos a megértéséhez. 

Ezt mondta: Ha valaki éhezik, és van miből adnod, adj; ha úgy látod, hogy adni 

kell segítségként, adj. Ne késlekedjen amiatt az irgalmasság, mert bűnössel 

találkoztál, mert ember az a bűnös, akivel találkoztál. 

                                         
1
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Amikor ezt mondom: ember a bűnös, aki találkozott veled, két nevet mondtam, 

és egyik sem fölösleges; a két névből az egyik az ember, a másik a bűnös; az, 

hogy ember, ez Isten műve, hogy bűnös, az az ember műve; adj Isten művének, 

és ne adj az ember művének. 

Erre azt mondod: „Miért tiltod meg, hogy az ember művének adjak?” 

Mit jelent az ember művének adni? – Bűnösnek a bűn miatt adni, mert a bűn 

miatt tetszik neked. 

„És ki tesz ilyet?” – mondod. 

Ki tesz ilyet? Bárcsak senki, bárcsak kevesen tennék, bárcsak ne nyilvánosan 

tennék. Akik a vadászoknak adományoznak, mondják meg nekem, miért 

adományoznak? Miért ad a vadásznak? Azt szereti benne, amiben a 

legelvetemültebb; azt táplálja benne, azt öltözteti benne, az összes látványosság 

nyilvános rosszaságát, Aki komédiásoknak ad, aki kocsiversenyzőknek ad, aki 

utcanőknek ad, miért ad? Nemde ezek is embereknek adnak? De nem Isten 

művének természetére, hanem az emberi mű rosszaságára tekintettel adnak. 

Akarod látni, hogy mit becsülsz a vadászban, amikor öltözteted? 

Ha mondanák neked: „Légy ilyen!” – hiszen szereted, örömödet leled benne, 

szinte ki akarod magad fosztani, hogy őt öltöztesd, ne vedd sértésnek, ha 

mondanánk neked: „Legyenek ilyenek a fiaid!” 

„Ez sértés!” – mondod. 

Miért lenne sértés, ha csak nem gonoszság [amit kívánnak]? 

Miért volna sértés, ha csak nem ocsmányság? 

Tehát amikor adományozol, nem a bátorságnak, hanem az ocsmányságnak adsz. 

Ahogyan tehát, aki vadásznak ad, nem az embernek ad, hanem a gonosz 

mesterségnek (mert ha csak ember lenne és nem volna vadász, nem adnál neki; 

tehát a rosszaságot tiszteled benne, nem a természetet), ugyanúgy ha igaz 

embernek adsz, ha prófétának adsz, ha Krisztus tanítványának adsz valamit, 

amire rászorul, és nem arra gondolsz, hogy Krisztus tanítványa, Isten szolgája, 

Isten gondnoka, hanem valami mulandó előnyre gondolsz, hogy esetleg 

valamikor egy ügyedben segítségedre lehet, megvesztegetted azzal, amit adtál 

neki; ha így adtál, te éppen úgy nem az igaznak adtad, mint aki a vadásznak 

adott, ő sem az embernek adta. 

Ennek a dolognak tehát, kedveseim, a végére jártunk, és bár nehezen volt 

érthető, úgy gondolom, már világos. Az Úr erre kötelezett téged, amikor 

mondta: Aki befogad egy igazat – és most elég ennyi. 

Mivel azonban az igazat más szándékkal is be lehet fogadni, amikor arra 

gondolnak, hogy valami mulandó dologban még hasznos lehet, esetleg valami 

bűnös vágyat kielégíthet, esetleg segíthet valakinek az elnyomásában, mivel 
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ilyen szolgálatot kérsz tőle, és talán emiatt fogadod be, azzal, amit hozzátett, 

megfosztott az igaz jutalmától. 

Mert ezt mondja: Aki befogad egy igazat az igaz nevében, azaz azért fogadja be, 

mert igaz ember; és: Aki befogad egy prófétát, nem csak prófétát fogad be, 

hanem a próféta nevében, azaz a prófétaságot becsülve benne; és végül: Aki egy 

pohár friss vizet ad egynek a legkisebbek közül a tanítvány nevében, azaz amiatt, 

hogy Krisztus tanítványa, amiatt, hogy misztérium gondnoka: bizony mondom 

nektek, nem veszíti el a jutalmát.
1
 

Tehát ahogyan érted: Aki befogad egy igazat az igaz nevében, az igaz jutalmát 

kapja; ugyanúgy értsd: Aki befogad egy bűnöst a bűnös nevében, elveszíti a 

jutalmát. 

 

Az irgalmasságot és a szeretetet az ellenségre is 

ki kell terjeszteni 

14. Gyakoroljátok tehát az irgalmasságot, testvérek. Nincs más köteléke a 

szeretetnek, nincs más jármű, amellyel ebből az életből átjuthatunk abba a 

hazába; terjesszétek ki a szeretetet az ellenségekre, ebben legyetek biztosak. 

Ezért jött Krisztus, akinek annyival korábban mondták: A kisdedek és 

csecsszopók szájából készítettél dicséretet, hogy lerombold az ellenséget és a 

bosszúállót; 
2
 egyes kódexekben a bosszúálló helyett védelmező áll, de 

helyesebb a bosszúálló. Az Úr le akarta rombolni a bosszúállót, azaz azt, aki 

bosszút akart állni önmagáért, és nem akarta megbocsátani az ellene elkövetett 

bűnöket. 

Erre azt mondod: „És akkor? Alszik a fenyítés? Elmarad minden dorgálás?” – 

Nem marad el. Mit tennél a tékozló fiúval? Nem fenyíted, nem vered meg? Még 

a szolgádat is, ha látod, hogy rosszul él, nem fékezed valami büntetéssel vagy 

veréssel? De igen, történjék csak meg, Isten megengedi, sőt megdorgál, ha nem 

történik meg, de szerető lélekkel tedd, ne bosszúálló lélekkel. 

Amikor pedig nálad hatalmasabb részéről ér jogtalanság, és te sem fenyítéssel, 

sem paranccsal vagy figyelmeztetéssel nem válaszolhatsz, tűrd el, nyugodtan 

tűrd el; halld meg az imént olvasott evangéliumot: Boldogok lesztek, ha üldözni 

fognak benneteket az emberek, és hazug módon minden rosszat mondanak 

rólatok az én nevem miatt.
3
És ezzel hozzáteszi, hogy miért; nehogy 

megérdemelten érjenek az átkok, ne is Isten igazságaiért. Mert nem az az igaz 

ember, akit átkoznak, hanem aki igaz, és igazságtalanul átkozzák; és ha 

igazságtalanul átkozzák, jutalmat nyer. 
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Ezért nyugodtan légy irgalmas, a szeretetet terjeszd ki az ellenségekre is; ha 

valaki alád van rendelve, büntesd, fenyítsd tapintattal, szeretettel, az örök 

üdvösségre tekintettel, nehogy miközben kíméled a testet, elvesszen a lélek. 

Ezt tedd; és sok mindent fogsz elszenvedni azoktól, akiket nem fenyíthetsz, mert 

nem tartoznak a joghatóságod alá; viseld el a jogtalanságokat, légy nyugodt. 

Mert irgalmasságokat cselekszik az Úr, és ítéletet tesz minden jogtalanságot 

szenvedőnek. Úgy cselekszik benned irgalmasságot, ha könyörületes leszel; és 

úgy leszel irgalmas, hogy ami jogtalanságot szenvedsz, nem marad büntetlen: 

Enyém a megtorlás és én megfizetek
1
 – mondja az Úr. 

 

A Mózes által adott Törvény misztériuma 

15. [7. v.] Miféle utait tudatta Mózessel? Miért Mózest választotta ki? – 

Mózesen minden igazat, minden szentet érts; egyet nevezett meg, de mindre 

vonatkozik. 

Mindazonáltal Mózes által adatott a Törvény, és magában a Törvény átadásában 

van valami nehezen érthető. A Törvény ugyanis azért adatott, hogy meggyőzze a 

beteget, és az orvost kérjen. Ez Isten rejtett útja. 

Régen hallottad: Ki meggyógyítja minden betegségedet.
2
 A betegségek a 

betegekben lappangtak, adatott Mózes öt könyve, körülvették a medencét öt 

oszlopcsarnokkal. Oda hozták a betegeket, hogy ott feküdjenek, hogy láthatóvá 

legyenek, és nem azért, hogy meggyógyuljanak. Az öt oszlopcsarnok befogadta 

a betegeket, nem gyógyította; a fürdőmedence gyógyított meg egy megmerülőt, 

mégpedig a fölkavarodott medence;
3
 a medence fölkavarodása az Úr 

szenvedésében történt. 

Eljött ugyanis, és ismeretlen lett, mert egyesek azt mondták róla: „Ez a 

Krisztus!”; mások: „Nem a Krisztus!”; „Igaz ember”, „Bűnös”, „Mester”, 

„Félrevezető”. Fölkavarta a vizet, azaz fölkavarta a népet, és a víz egész 

kavarodásában egy gyógyult meg, mert az Úr szenvedésében az egység gyógyul 

meg. 

Aki az egységen kívül van, még ha ott is fekszik az oszlopcsarnokokban, nem 

tud meggyógyulni; ha tartja is a Törvényt, nem jut el az üdvösségre. Mivel tehát 

ez a misztérium van itt, ezért tanítja, hogy a Törvény azért adatott, hogy 

meggyőzze a bűnösöket, és azok hívják az orvost, hogy kegyelmet nyerjenek. 

Erről győződött meg az, aki Pál apostollá vált, mondván: Én boldogtalan ember, 

ki szabadít ki e halálra szánt testből?
4
 A Törvény által ugyanis nyilvánvaló lett 
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számára valami belső konfliktus. Ezért mondja: a tagjaimban más törvényt 

észlelek, és ez küzd értelmem törvénye ellen, és a tagjaimban levő bűn 

törvényének rabjává tesz. Fölismerte, hogy bajban, nyomorúságban, vitában és 

összeütközésben van: nincs összhangban önmagával, disszonanciában van, 

szakadást érez önmagában, és békére, igazi békére, mennyei békére vágyva mit 

mond? Ezt mondja: Én boldogtalan ember, ki szabadít ki e halálra szánt 

testből? Isten kegyelme a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ahol azonban 

elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. 

Miért hatalmasodott el a bűn? – A Törvény pedig közben ezért jött, hogy 

elhatalmasodjon a bűn.
1
 

Miért a Törvény közbejöttére hatalmasodott el a bűn? – Azért, mert az emberek 

nem akarták megvallani, hogy bűnösök, ezért a Törvény jövetelével 

törvényszegőkké is váltak. Törvényszegővé ugyanis csak akkor lesz valaki, ha 

áthágta a Törvényt. Maga az Apostol mondja ezt: Ahol nincs törvény, 

törvényszegés sincs.
2
 Tehát elhatalmasodott a bűn, hogy túláradjon a kegyelem. 

Tehát amint mondani kezdtem, ez a Törvényben a nagy misztérium, hogy azért 

adatott, hogy a bűn elhatalmasodásával megalázódjanak a gőgösök, a 

megalázottak vallomást tegyenek, a vallomást tévők meggyógyuljanak. Ezek 

azok a rejtett utak, melyeket tudatott Mózessel, aki által a Törvényt adta, amely 

által elhatalmasodott a bűn, hogy túláradjon a kegyelem. Isten ezt nem 

kegyetlenségből tette, hanem gyógyító szándékkal. 

Néha ugyanis az ember egészségesnek gondolja magát, és beteg; és mivel nem 

érzi a betegségét, nem keres orvost; a betegség elhatalmasodik, növekszik a 

fájdalom, ekkor keresi az orvost, és meggyógyul. 

Tudatta az Ő utait Mózessel, Izrael fiaival az Ő akaratát. Vajon Izrael összes 

fiaival? – Izrael igaz fiaival, sőt Izrael összes fiaival. Akik ugyanis álnokok, 

ravaszok, képmutatók, azok nem Izrael fiai. És kik Izrael fiai? – Íme, egy igaz 

izraelita, akiben nincsen álnokság.
3
 Izrael fiaival az Ő akaratát. 

 

Isten türelme vezet el a bűnbánatra téged 

16. [8. v.] Mit jelent az, hogy oly hosszantűrő? Mit jelent az, hogy 

nagyirgalmú? – Azt jelenti, hogy vétkezünk és élünk. Sokasodnak a bűnök, 

gyarapszik az élet; naponta káromkodunk, és fölkelti napját jókra és rosszakra.
4
 

Hív állandóan a javulásra, 

hív állandóan a bűnbánatra, 
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hív a teremtmények jótéteményeivel, 

hív azzal, hogy időt ad az életre. 

hív a felolvasó által, 

hív a magyarázó által, 

hív a belső gondolat által, 

hív a fenyítő ostor által, 

hív a vigasztaló irgalmasság által: 

hosszantűrő és nagyirgalmú. 

De vigyázz, nehogy rosszul élve Isten hosszantűrő irgalmasságával azt halmozd 

föl magadnak, amit az Apostol mond: haragot a harag napjára. Mert az apostol 

ezt mondja: Avagy semmibe veszed, hogy Isten végtelenül jó, türelmes és elnéző, 

és nem jut eszedbe, hogy irgalma bűnbánatra akar vezetni?
1
 

Abból, hogy megkímél, azt gondolod, tetszel neki? Ezeket művelted – mondja –, 

és én hallgattam; azt gondoltad, hogy hasonló vagyok hozzád.
2
 Nem tetszenek 

nekem a bűnök, hanem türelmesen várom a helyes cselekedeteket. Ha 

büntetném a bűnösöket, nem találnék vallomást tévőket. 

Isten tehát a hosszantűrésével megkímélve bűnbánatra vezet; te pedig, ha 

naponta mondod: „Véget ért a mai nap, és így lesz holnap is, mert nem a holnapi 

nap lesz az utolsó,” és ugyanígy a harmadik napon is; váratlanul eljön az ő 

haragja. Testvér, ne késlekedj megtérni az Úrhoz.
3
 

Vannak ugyanis, akik készülődnek a megtérésre, és halogatják, és valóra válik 

bennük a holló szava: „Cras! Cras!” – ‘Holnap! Holnap!’ A bárkából kibocsátott 

holló nem tért vissza.
4
 Isten nem a hollóhangú halogatást várja, hanem a 

galambnyögésű vallomást. A kibocsátott galamb visszatért, 

Meddig: „Cras! Cras!” – ‘Holnap! Holnap!’? Gondolj az utolsó Crasra, mert 

nem tudod, melyik lesz az utolsó, legyen elég, hogy bűnösként megérted a mai 

napot. Hallottad, gyakran hallod, ma is hallottad, de hiába hallod naponta, ha 

naponta nem javulsz. Konokságodban és szíved megrögzöttségében csak 

büntetést halmozol magadra, a haragnak és az Isten igazságos ítélete 

megnyilvánulásának napjára. Ő kinek-kinek tettei szerint fizet.
5
 Ne úgy tekintsd 

irgalmasnak Istent, hogy nem tartod igazságosnak. Könyörülő és irgalmas az 

Úr. 

Hallom és örülök neki – mondod. 

Halljad és örülj, mert azt is hozzáteszi: hosszantűrő és nagyirgalmú. És ezzel 
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fejezi be: és igazmondó. 

Örülsz a megelőző szavaknak, az utolsótól rettegj. Mert úgy irgalmas és 

hosszantűrő, hogy igazmondó is. Ha haragot halmozol föl magadnak az ítélet 

napjára, ugye, igazságosnak fogod tapasztalni őt, akit jóságában megvetettél? 

 

Természetünk szerint mind a harag fiai vagyunk 

17. [9. v.] Nem haragszik végleg, nem is méltatlankodik örökké. – Mert az is, 

amit az ostorokban és a halandóság romlásában megélünk, az Ő 

méltatlankodásából való; az első bűn büntetéseként kapjuk. 

Testvéreim, nem csak azt kell gondolnunk, hogy elkerülhetjük az Ő jövőbeli 

fenyegetéseit, hanem a jelenlegi haragot is. Mert ez is az Ő haragja, melynek az 

Apostol maga is, és mi is a fiai voltunk, mert ezt mondja: Születésünknél fogva 

mi is a harag gyermekei voltunk, akárcsak a többi ember.
1
 Tehát az Ő 

haragjából következik, hogy az ember itt vándorol, és küszködik. 

Mert testvéreim, nem az Ő haragjából való: arcod verítékében eszed majd a 

kenyeret, töviseket és bojtorjánt hajt neked a föld?
2
 – Ezt ősatyánknak mondták. 

Van-e valami más az életünkben; ha képes vagy rá, találj valami gyönyörűséget, 

amiben nem érzel töviseket. Válassz, amit akarsz, te kapzsi, te fényűző, hogy 

csak ezt a kettőt említsem; tégy hozzá egy harmadikat is: te törekvő. Mennyi 

tövis van a tisztségekre törekvésben? Mennyi tövis van az érzéki 

gyönyörökben? Mennyi tövis van a kapzsiság lobogásában? Az ocsmány 

szerelmeknek mekkora terhei vannak? Mennyi gond van ebben az életben? És 

nem is szólok a poklokról. Vigyázz, nehogy már te magad légy a pokol 

magadnak! 

Mindez, testvéreim, az Ő haragjából való; és még ha megtérsz is, hogy 

erkölcsösen cselekedj, nem tehetsz mást a földön, mint hogy küszködsz, és a 

küzdelemnek nincs vége, csak az út végén. Útközben küszködni kell, hogy a 

hazában örvendhessünk. Tehát ígéretével vigasztalja küszködésedet, verítékedet, 

terheidet és mondja neked: Nem haragszik végleg, nem is méltatlankodik örökké. 

 

Ha féled Istent, feletted van az Ő oltalma 

18. [10–11. v.] Nem a mi bűneink szerint cselekedett velünk. – Istennek hála, 

hogy ezt akarta. Nem azt kaptuk, amit érdemeltünk: nem a mi bűneink szerint 

cselekedett velünk, és nem gonoszságaink szerint fizetett nékünk. Mert amilyen 

magasan van az ég a föld felett, úgy erősítette meg irgalmasságát az Őt félők 

fölött. Milyen mértékben? Amilyen magasan van az ég a föld felett. 
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Mit is mondott? – Azt, hogy ha egyszer eltávolodhatna az ég, hogy ne födje be a 

földet, akkor tehetné meg Isten, hogy ne oltalmazza az Őt félőket. 

Figyeld meg az eget: mindenütt és mindenfelől körülveszi a földet, és nincs a 

földnek olyan része, melyet ne takarna be az ég. Az emberek az ég alatt 

bűnöznek, az ég alatt követnek el minden rosszat, és az ég mégis betakarja őket. 

Az égből jön a fény a szemedbe, onnan a levegő, onnan a szél, onnan a földet 

termékennyé tevő eső, onnan minden irgalmasság. Fosszad meg a földet az égi 

segítségtől, és azonnal tönkremegy. 

Amint tehát megmarad az ég oltalma a föld felett, úgy marad meg az Úr oltalma 

az Őt félők fölött. Ha féled Istent, fölötted van az ő oltalma. De lehet, hogy 

ostoroznak, és te azt gondolod, hogy elhagyott Isten. Ha elhagyta az égi oltalom 

a földet: Mert amilyen magasan van az ég a föld felett, úgy erősítette meg 

irgalmasságát az Őt félők fölött. 

 

A bűnök lenyugtával fölkél a kegyelem 

19. [12. v.] És mit tett? – Mert nem a mi bűneink szerint fizetett meg nekünk. 

Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze vetette tőlünk a 

bűneinket. 

Az ég föld feletti magassága szerint szilárdította meg az Úr fölöttünk az Ő 

irgalmasságát. Megmondta, miért: az oltalom miatt. 

Hogyan? – Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze vetette 

tőlünk a bűneinket. Ezt tudják azok, akik ismerik a szentségeket, de elmondom 

azt, amit mindenki képes meghallani: amikor megbocsáttatik a bűn, 

lenyugszanak a bűneid, és fölkel a kegyelmed; a bűneid lenyugvóban vannak, a 

kegyelem, amellyel megszabadulsz, fölkelőben van. 

Az igazság a földből támadt.
1
 Mit jelent ez: Az igazság a földből támadt? – Azt 

jelenti, hogy megszületett a kegyelmed, lenyugszanak a bűneid, valamiképpen 

megújulsz. Kelet felé kell figyelned, a nyugattól el kell fordulnod. Fordulj el a 

bűneidtől, fordulj oda Isten kegyelméhez; bűneid lenyugvásával fölkelsz és 

gyarapodsz. 

„De az égnek az a része, amely fölkel, ismét nyugovóra tér!” – Egy hasonlatnak 

nem minden részletét lehet végigvinni. Csak körvonalazni lehet a dolgokat a 

hozzájuk hasonlókkal, ahogyan a sasról és a Holdról mondtam, ugyanígy itt is. 

Az ég egyik része lenyugszik, a másik része fölkel. De az a rész, amelyik most 

fölkel, tizenkét óra múlva le fog nyugodni. Nem így a kegyelem, mely fölkel 

számunkra: a bűnök örökre lenyugszanak, a kegyelem örökre megmarad. 
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Isten akkor is atya, amikor ostoroz 

20. [13. v.] De miért? – Azért, mert amilyen távol van a napkelet a 

napnyugattól, olyan messze vetette tőlünk gonoszságainkat, hogy azok 

lenyugodjanak és a kegyelem fölkeljen. 

Miért gondoljátok? – Azért, mert amint könyörül az atya a fiakon, úgy könyörült 

meg az Úr az Őt félőkön. Haragudjon csak, amennyire akar, ő atya. 

„De megostorozott, megsanyargatott és összetört bennünket!” – ő akkor is atya. 

Fiam, ha sírsz, az atya hatalma alatt sírj, ne méltatlankodással, ne gőgös 

felfuvalkodottsággal. Amit elszenvedsz, ami miatt sírsz, gyógyítás, nem 

büntetés; tisztítás, nem elkárhoztatás. Ne utasítsd el az ostort, ha nem akarod, 

hogy kitagadjanak az örökségből; ne azt nézd, hogy mennyire bűnhődsz az 

ostorozásban, hanem azt, hogy milyen helyed van a végrendeletben. Amint 

könyörül az atya a fiakon, úgy könyörült meg az Úr az Őt félőkön.  

 

Isten megismerte a mi gyöngeségünket 

21. [14. v.] Mert Ő megismerte mivoltunkat – azaz a gyöngeségünket. Ismeri, 

amit alkotott, tudja, hogyan bukott el, hogyan kell újjáalkotni, hogyan kell 

gyermekké fogadni, hogyan kell gazdaggá tenni. 

Íme, földből lettünk: Az első ember földből való, földi; a második ember a 

mennyből való.
1
 Elküldte a Fiát, aki a második ember lett, aki mindenek előtt 

Isten. Második eljövetel szerint, első a visszatérés szerint; sokak után halt meg, 

mindenki előtt támadt föl. 

Ő megismerte mivoltunkat. 

Miféle mivoltunkat? – Minket. 

Miért mondod, hogy megismerte ? – Azért mert megkönyörült. 

Emlékezz rá, hogy por vagyunk. – Istenhez fordulva mondja: emlékezz, mintha 

Isten megfeledkezett volna valamiről; Ő úgy ismer, úgy tud, hogy nem felejt. 

De mit jelent ez, hogy emlékezzél? – Azt jelenti, hogy maradjon meg irántunk 

való irgalmasságod. Valamilyen módon megismerted mivoltunkat; ne 

feledkezzél meg mivoltunkról, hogy mi meg ne feledkezzünk a te kegyelmedről. 

Emlékezz rá, hogy por vagyunk. 

 

A természete szerint fű ember  

Isten örökkévalóságának részese lett 

22. [15. v.] Az ember napjai, mint a fű. – Ügyeljen rá az ember, hogy micsoda ő, 

ne gőgösködjék az ember: napjai, mint a fű. 
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Miért gőgösködik a virágzó fű, mely hamarosan elszárad? Miért gőgösködik az 

egy ideig viruló fű, és ez az idő csak addig tart, amíg perzselni nem kezd a nap? 

Jó tehát nekünk, hogy az ő irgalmassága fölöttünk van, és a fűből aranyat csinál. 

mert az ember napjai, mint a fű, úgy virul ki, mint a mező virága. 

Az emberi nem minden ragyogása: rangok, hatalom, gazdagság, 

fölfuvalkodottság, fenyegetések – fűnek virága. Egy adott ház virul, nagy ház, 

virul a család, és milyen sokan virulnak, vagy milyen sok évig élnek? Az évek 

száma sok neked, de rövid idő Istennek. Isten nem úgy számlál, ahogyan te 

számolsz. A hosszú századokon át élőkhöz viszonyítva minden ház virulása 

olyan, mint a mező virágáé. Alig egy évig tart az év minden szépsége. 

Bármi, ami itt virul, ami itt pompázik, ami itt szép, nem éri meg a következő 

évet, sőt még egy évet sem él meg. Milyen rövid idő alatt múlnak el a virágok, 

és ez szép a füvekben. Ami nagyon szép, gyorsan lehull. Minden test fű, és 

minden dicsősége, mint a mező virága; kiszáradt a fű és lehullott a virág, ami 

Istenünk igéje pedig megmarad örökre.
1
 

Mivel tehát az Atya ismeri mivoltunkat, tudniillik hogy fű vagyunk, és csak egy 

ideig tudunk virágzani, elküldte nekünk Igéjét, és Igéjét, aki megmarad örökre, a 

fűnek, amely nem marad meg örökre, testvérévé tette; a természete szerint 

Egyszülöttet, a maga lényegéből egyetlen szülöttét, sok fogadott testvér 

testvérévé tette. 

Ne csodálkozz azon, hogy részese leszel az Ige örökkévalóságának, mert Ő 

előbb részese lett a te fű-voltodnak. Vajon megtagadja-e tőled azt, ami hozzád 

képest magasabb rendű, Ő, aki magára öltötte belőled azt, ami hozzá képest 

alacsonyabb rendű volt. Tehát az ember, ami az embert illeti, napjai, mint a fű, 

úgy virul ki, mint a mező virága. 

 

23. [16. v.] Mert ráfúj a szél, és nem létezik többé, és már nem ismeri meg a 

tulajdon helye sem. – Ez olyan, mint valami veszteség, mint valami pusztulás. 

Íme, aki felfuvalkodik, íme, aki pöffeszkedik, íme, aki fölmagasztalja magát; 

ráfúj a szél, és nem létezik többé, és már nem ismeri meg a tulajdon helye sem. 

Nézzétek csak naponta a halottakat. Ez történik mindenkivel, ez lesz a vég. Nem 

a fűhöz beszélünk, hanem ahhoz, ami miatt az Ige is fű lett. Te ugyanis ember 

vagy, és az Ige miattad lett emberré; test vagy, és az Ige miattad lett testté. 

Minden test fű, és az Ige testté lett.
2
 Mekkora reménye van tehát a fűnek, ha az 

Ige testté lett? Ő, aki megmarad örökre, nem tartotta méltóságán alulinak 

magára venni a füvet, hogy a fű kétségbe ne essen önmaga miatt. 

 

                                         
1
Iz 40,6–8. 

2
Jn 1,14. 
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24. [17. v.] Tehát ami téged illet, gondolj alacsonyságodra, gondolj por 

mivoltodra, ne hencegj; ha valami több leszel, az ő kegyelméből leszel, az Ő 

irgalmasságából leszel. Mert halljad csak, mi következik: Az Úr irgalmassága 

pedig öröktől fogva és mindörökké az Őt félőkön. 

Akik nem félitek Őt, a füvet, a fűben és a fűvel együtt gyötrelemben lesztek, 

mert a test gyötrelemre fog föltámadni. Akik félik Őt, örvendeni fognak neki, 

mert az ő irgalmassága van fölöttük. 

 

Aki a szeretetben gyökerezik, megtartja a teljes Törvényt 

 

25. [18. v.] És az Ő igazságossága a fiak fiain. – Megfizetést mond fiaik fiaira 

nézve. Isten hány szolgájának nincsenek fiai, és még inkább nincsenek fiai a 

fiaiaknak? De a cselekedeteinket mondja fiainknak, a fiaink fiai pedig a 

cselekedeteink jutalma. 

És az Ő igazságossága a fiak fiain, azokon, akik megtartják az Ő szövetségét. – 

Vigyázzanak, ne gondolja mindenki, hogy rá vonatkozik, amit mondott, 

különböztessék meg, kire vonatkozik. Azokon – mondja –, akik megtartják az Ő 

szövetségét, és emlékezetükben tartják a parancsait, hogy megtegyék. 

Hencegni készülsz, talán amiatt, hogy fölmondod nekem az egész 

Zsoltároskönyvet, amit én nem tudok, vagy emlékezetből elmondod az egész 

Törvényt. Bizony az emlékezet tekintetében erősebb vagy nálam, jobb vagy 

bárki igaz embernél, ha az nem tartja meg a Törvényt; de vigyázz, hogy te tartsd 

a parancsolatokat. De hogyan tartsad? Ne az emlékezetben, hanem az életben. 

Emlékezetükben tartják a parancsait, de nem azért, hogy felmondják, hanem 

hogy megtegyék. 

Most lehet, hogy egyik-másik lélek megzavarodik: 

„Ki tartja meg Isten minden parancsolatát?” 

„Ki tartja meg Isten minden Írását?” 

„Íme, nem csak emlékezetben akarom tartani, hanem meg is akarom tenni, de ki 

tart mindent emlékezetében?” 

Ne félj, nem terhel meg téged. Két parancsolaton függ az egész Törvény és a 

próféták.
1
 

„De én az egész Törvényt meg akarom tartani!” – Tartsd meg, ha képes vagy rá, 

amikor képes vagy rá, és ahogyan képes vagy rá. Az Írásnak bármely oldalát 

kérdezed, ezt válaszolja neked: amit megtartasz, tartsd meg; a szeretetet tartsd 

meg, mert a Törvény célja a szeretet.
2
 Ne gondolkodj az ágak sokaságáról, tartsd 

                                         
1
Mt 22,40. 

2
1Tim 1,5. 
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meg a gyökeret, és az egész fa benned van. És emlékezetükben tartják a 

parancsait, hogy megtegyék. 

 

26. [19. v.] Az Úr elkészítette a mennyben az Ő trónusát. – Ki készítette el a 

mennyben a trónusát, ha nem Krisztus? Ő, aki alászállt és fölment, aki meghalt 

és föltámadott, aki a magára vett embert fölemelte az égbe, Ő maga készítette el 

az égben a trónusát. 

A trónus bírónak a széke; vigyázzatok tehát, akik halljátok, hogy elkészítette a 

mennyben az Ő trónusát. 

A földön megteheti mindenki azt, amit akar, nem marad büntetlenül a bűn, és 

nem lesz gyümölcstelen az igaz élet, mert az Úr, akit az ember bíró trónusa előtt 

kigúnyoltak, az égben készítette el trónusát. 

Az Úr a mennyben készítette el az Ő trónusát, és az Ő királysága mindeneken 

uralkodik. – Az Úré az ország, és ő uralkodik a nemzeteken,
1
 és az Ő királysága 

mindeneken uralkodik. 

 

27. [20. v.] Áldjátok az Urat, minden angyalai, hatalmas erejűek, akik 

megteszitek az Ő szavát. – Tehát Isten szava szerint te még nem vagy igaz vagy 

hűséges, hanem csak akkor, ha megteszed. Hatalmas erejűek, akik megteszitek 

az Ő szavát, hogy meghalljátok beszédei hangját. 

 

Ha áldani akarod Istent tedd meg az ő akaratát  

28. [21. v.] Áldjátok az Urat, minden erői, az Ő szolgái, akik megteszitek az Ő 

akaratát. – Összes angyalok, mind hatalmas erejűek, akik megteszitek az Ő 

szavát, minden erői, minden szolgái, akik megteszitek az Ő akaratát, áldjátok az 

Urat. Mind ugyanis, akik bűnösen élnek, még ha néma is a nyelvük, az életükkel 

átkozzák az Urat. 

Mit használ, ha a nyelved himnuszt énekel, ha az életed szentségtöréstől bűzlik? 

Bűnösen élve sok nyelvet indítottál káromlásra. A te nyelved nem énekel 

himnuszt, és a többiek, akik téged látnak, káromkodnak. Ha tehát áldani akarod 

az Urat, tedd meg az Ő szavát, tedd meg az Ő akaratát. 

Sziklán építs, ne homokon. 

Hallani és nem megtenni – ez a homokra építés; 

hallani és megtenni – ez a sziklára építés; 

nem hallani és nem cselekedni – ez azt jelenti, hogy semmit sem épít. 

Ha homokon építesz, romot építesz; ha semmit sem építesz, mivel ki vagy téve 

zápornak, patakoknak és szeleknek, még mielőtt fölállnál, elsodornak.
1
 

                                         
1
Zsolt 84,12. 
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Tehát nem pihenni kell, hanem építeni; és nem úgy építeni, hogy rom épüljön, 

hanem sziklára kell építeni, hogy a próbatét ne forgasson föl. Ha így van, áldd 

az Urat, ha nem így van, ne hízelegj a nyelveddel, az életedet kérdezd, az 

válaszoljon neked. Ha rájössz, hogy miben vagy rossz, sóhajtozzál, tégy 

vallomást, a vallomásod már áldhatja az Urat, de megváltozásod legyen kitartó 

az áldásban. 

 

Maga Isten műveli általad és benned a jót 

29. [22. v.] Áldjátok az Urat, minden művei, uralmának minden helyén. – Tehát 

mindenütt. Ott nem áldják, ahol nem uralkodik. 

Uralmának minden helyén – Nehogy valaki ezt mondja: „Nem tudom áldani 

Istent keleten, mert nyugatra ment!”, vagy: „Nem tudom áldani nyugaton, mert 

keleten van!” Mert nem napkeletről, sem napnyugatról, sem a puszta felől van a 

fölmagasztalás, mert Isten bíró.
2
 Úgy van mindenütt, hogy mindenütt kell 

áldani; úgy van mindenfelől, hogy mindenfelől ujjongani kell neki; úgy áldjuk 

mindenfelől, hogy mindenfelől erkölcsösen élünk. 

Áldjátok az Urat, minden művei. – Mert amikor erkölcsös élettel kezded áldani 

az Urat, nem a te érdemeid, hanem az Ő művei áldják Őt. Mert Ő maga műveli 

általad és benned a jót, ahogyan az Apostol mondja: Félve-remegve munkáljátok 

hát üdvösségeteket, mert Isten az, aki működik bennetek.
3
 

Tehát ne hencegj azzal, hogy teszed az Ő szavát, teszed az Ő akaratát, mert azt 

akarta, hogy megalázkodj, látva az Ő kegyelmét, melynek köszönhetően elérted, 

amit elértél. 

Uralmának minden helyén. Áldjad, én lelkem, az Urat. 

Ez az utolsó vers azonos az elsővel: áldás a kezdetnél, áldás a végén; az áldásból 

indultunk el, az áldáshoz térjünk vissza, az áldásban uralkodjunk. 

                                                                                                             
1
Vö. Mt 7,24–27. 

2
Zsolt 74,7–8. 

3
Fil 2,12. 15. 
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SZÁZHARMADIK ZSOLTÁR (104.) 

Első beszéd (1–17. v.) 

Elmondta Karthagóban 412. szeptember–decemberben 

58 éves, 21 éves pap, 17 éves püspök 

 

 

1Áldjad, én lelkem, az Urat. 

Uram Istenem, nagyon fölmagasztaltattál! 

Vallomást és ékességet öltöttél magadra, 

2Ruhaként fénnyel övezte körül magát, 

bőrként feszítette ki az eget. 

3Aki vízzel borítja felső részeit. 

Ki a felhőket szekerévé teszi, 

ki a szelek tollain sétál. 

4Ki angyalaivá teszi a szellemeket, 

és szolgáivá a lobogó tüzet. 

5Megalapozta a földet a maga szilárdságában, 

nem hajlik meg örökkön örökké. 

6A mélység, mintha ruházata volna, 

a hegyek fölött állnak majd a vizek. 

7De intésedre elfutnak, 

mennydörgésed szavától megrettennek. 

8Fölemelkednek a hegyek és lesüllyednek a mezők, 

a helyre, melyet megalapoztál nekik. 

9Határt szabtál, melyet nem fognak áthágni, 

és nem térnek vissza elborítani a földet. 

10Ki forrásokat fakasztasz a völgyekben; 

és a hegyek között futnak tova a vizek. 

11Megitatják mind a mezei vadakat, 

a vadszamarak oltják szomjukat. 

12Fölöttük fészkelnek az égi madarak, 

a sziklák közül hallatják hangjukat. 

13Megöntözöd a hegyeket a magasságokból, 

műveid gyümölcséből lakatod jól a földet. 

14Füvet sarjasztasz a barmoknak, 

és füvet az emberek szolgálatára. 

Hogy kenyeret hozzon elő a földből, 

és a bor vidámítja az ember szívét; 

Hogy elsimítsa arcát olajjal. 

a kenyér pedig megerősíti az ember szívét. 

16Jóllaknak a mező fái, 

és Libanon cédrusai, melyeket ültetett. 
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17Ott raknak fészket a verebek, 

a gém háza a vezérük. 

18A magas hegyek a zergéknek, 

a sziklák a borznak adnak menedéket. 

19Megalkotta a Holdat az idők jelzésére, 

a Nap ismeri lenyugvását. 

20Letetted a sötétséget és éjszaka lett, 

és abban indulnak meg mind az erdei vadak, 

21az ordító oroszlánkölykök, hogy zsákmányoljanak, 

és eledelt kérnek Istentől maguknak. 

22Fölkel a Nap és összegyűlnek, 

és lehevernek fekvőhelyükön. 

23Kijön az ember a munkájára, 

és tevékenységére egészen estig. 

24Mily sokfélék a te műveid, Uram! 

Mindeneket bölcsességben alkottál, 

betelt a föld a teremtéseddel. 

25Íme, a nagy és tágas és széles tenger: 

benne a csúszómászók, melyeknek nincs száma, 

kicsi élőlények nagyokkal együtt; 

26rajta járnak a hajók, 

a Leviátán, melyet játszadozván formáltál. 

27Mindenek tőled várják, 

hogy eledelt adj nekik alkalmas időben. 

28Amikor adod nekik, összegyűjtik, 

amikor föltárod a kezeidet, betelnek jókkal. 

29Amikor azonban elfordítod arcodat, megháborodnak; 

elveszed a lelküket és elfogynak, 

és visszatérnek a porukba. 

30Kibocsátod a lelkedet, és megteremtetnek, 

és megújítod a föld színét. 

31Legyen örökkévaló az Úr dicsősége, 

örvendezzék az Úr az Ő műveiben. 

32Ki rátekint a földre, és megreszketteti, 

aki megérinti a hegyeket, és azok füstölögnek. 

33Éneklek az Úrnak én életemben, 

zsoltározok az én Istenemnek, amíg csak vagyok. 

34Legyen kedves előtte az én ékes szavam, 

én pedig gyönyörködöm az Úrban. 

35Fogyjanak el a bűnösök a földről 

és a gonoszok úgy, hogy ne legyenek többé. 

Áldjad én lelkem az Urat. 
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Ebben a zsoltárban inkább a spirituális értelmet kell 

keresnünk 

 

1. Tegnapelőtt, ha méltóztattok emlékezni rá, bőségesen felüdültetek; de mivel a 

hosszú beszéd után is alig akartatok elengedni, úgy gondoltuk, hogy 

Szentségteket nem csalhatjuk meg azzal, hogy nem rójuk le a mai nap adóját; 

hogy ez tartozásból, az nyereségből fakadjon. 

Az olvasott zsoltár szinte teljes egészében képekből és misztériumokból van 

megszőve, és nem csak részünkről, hanem részetekről is nem kis figyelemre van 

szükség; ámbár amiket a zsoltár mond, azt mind szó szerint is lehet jámboran 

érteni. Mert ha nem is mindent, de Istennek sok művét felsorolja, amelyek 

minden szemlélőnek ismerősek, akik a látható és teremtett dolgokból is képesek 

értelemmel meglátni Isten láthatatlan dolgait.
1
 

Ugyanis látjuk az égből és földből álló tágas világmindenséget és mindent, ami 

ezekben van. És ennek a műnek nagyságából és szépségéből még ha nem is 

látjuk az Alkotó mérhetetlen nagyságát és szépségét, szeretni mégis tudjuk. Ő 

ugyanis, akit szívünk tisztasága még nem pillanthat meg, szüntelenül a szemünk 

elé teszi alkotásait, hogy látva, amit képesek vagyunk látni, szeressük, akit még 

nem láthatunk, hogy szeretetének érdeméért egykor megláthassuk. 

De az elmondottakban spirituális értelmet is kell keresnünk, melynek feltáráshoz 

Krisztus nevében segítenek majd minket a ti vágyaitok is, melyekkel mintegy 

láthatatlan kézzel zörgettek a láthatatlan ajtón, hogy láthatatlanul megnyíljék 

nektek, láthatatlanul beléphessetek és láthatatlanul meggyógyuljatok. 

 

 

 

Isten ajándékai nagyok, sokan vannak, és mindenkinek kívánatosak 

2. [1. v.] Tehát mondjuk valamennyien: Áldjad, én lelkem, az Urat. Szólítsuk 

meg valamennyien a lelkünket, mert valamennyiünk lelke az egy hit által egy 

lélek; és ahányan csak hiszünk Krisztusban, az ő testének egysége által egy 

ember vagyunk. 

Áldja lelkünk az Urat oly sok jótéteményéért, kegyelmének oly sok és oly nagy 

ajándékaiért, melyeket – ha figyelünk, ha elűzzük a testi gondolkodás 

ködfelhőit, amennyire éber elmével képesek vagyunk rá, és amennyire képesek 

vagyunk figyelni, amennyire képesek vagyunk tiszta szívünk szemével látni, ha 

nem akadályoz a jelen élet, ha nem foglalnak le a jelen dolgok utáni vágyak, ha 

nem vakít el a világ kívánsága – megtalálunk ebben a zsoltárban. Tehát ha 

éberek leszünk, hallani fogjuk nagy, örvendetes és szép, kívánatos és örömteli 

                                         
1
Vö. Róm 1,20. 
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ajándékait, melyeket lelkében már látott az, aki megírta ezt a zsoltárt, és ettől a 

látványtól ujjongásban tört ki: Áldjad, én lelkem, az Urat. 

 

Mikor és kinek mutatkozik meg a nagy 

és csodálatos Isten 

3. Uram Istenem, nagyon fölmagasztaltattál! Lássad a magasztos dolgokat, 

amelyeket mondani fog; amelyekben csak ezeknek a magasztos dolgoknak 

Alkotóját kell dicsérnünk. 

Vallomást és ékességet öltöttél magadra. – Ó, Uram Istenem, aki nagyon 

fölmagasztaltattál, mitől magasztaltattál föl ennyire? Hát nem vagy mindig 

nagy? Nem vagy mindig magasztos? Nem vagy tökéletes, hogy növekedned 

kellene? Elfáradsz-e, hogy egyszer elfogyjál? 

Hanem mivel vagy, aki vagy, és valóban vagy, azért mondtad meg a nevedet a 

szolgádnak, Mózesnek: Én vagyok aki vagyok
1
; valóban nagy vagy, a te 

nagyságod örökkévaló, nem kezdődött, nem ér véget; nem az idők kezdetekor 

kezdődik, nem is csak az idők végéig fog tartani, soha nincs közepe, mert 

változhatatlan nagyság. Akkor tehát hogyan magasztaltattál föl nagyon? 

Egy másik zsoltár figyelmeztet minket, mert ezt mondja: Csodálatos a tudásod 

rólam.
2
 Ha helyesen mondja, hogy csodálatos a tudásod rólam, akkor ezt is 

helyesen mondja: Uram, Istenem, nagyon fölmagasztaltattál – tőlem. De ezt is 

még kutatnunk kell. Tőlem magasztaltatik föl az én Istenem? Tehát belőlem lesz 

nagy? 

Üdvösségünk mindennapos imádsága is tanít erről valamit: Szenteltessék meg a 

te neved.
3
 Naponta kérjük, hogy történjék meg. Ha valaki megkérdezné: „Miért 

kéred, hogy szenteltessék meg Isten neve? Nem volt szent, hogy most 

szenteltessék meg?” És mégis, ha nem akarnánk, hogy megszenteltessék, nem 

kérnénk, hogy történjék meg. 

De más a jókívánság és más a könyörgés; gratulálunk azért, ami van, és 

könyörgünk azért, ami még nincs. Mit jelent tehát a Szenteltessék meg a te 

neved, és megértjük, amit itt mond: Uram, Istenem, nagyon fölmagasztaltattál! 

A Szenteltessék meg a te neved azt jelenti, hogy az emberek tartsák szentnek a 

nevedet. Mert a te neved mindig szent, de néhány tisztátalan embernek még nem 

szent. Az Apostol ezt mondja: A tisztáknak minden tiszta, a tisztátalanoknak és 

hitetleneknek semmi sem tiszta.
4
 Ha a tisztátalanoknak és hitetleneknek semmi 

sem tiszta, keresem az okát: De szennyezett az elméjük és a lelkiismeretük – 

                                         
1
Kiv 3,14. 

2
Zsolt 138,6. 

3
Mt 6,9. 

4
Tit 1,15. 
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mondja. Ha számukra semmi sem tiszta, akkor Isten sem az, hacsak azt nem 

gondoljátok, hogy tisztának látják Istent azok, akik naponta káromolják őt. Ha 

tiszta, akkor tetszik; ha tetszik, akkor dicsérik; ha azonban káromolják, utálják; 

és ha utálják, hogyan lehet számodra tiszta az, amit utálsz? 

Mit kérünk tehát? – Azt, hogy Szenteltessék meg a te neved. Azt kérjük, hogy 

azok számára, akik a hitetlenség miatt még nem ismerik, szent legyen Isten 

neve, amely számukra még nem az a szent, aki önmagától, önmagában és a 

szentjeiben szent. 

Az emberi nemért imádkozunk, a földkerekségért imádkozunk, az összes 

nemzetért – amelyek naponta összeülnek és arról tárgyalnak, hogy nem 

igazságos az Isten, nem igazságosan ítél –, hogy egyszer megjavuljanak és 

egyenes szívvel megtérjenek Hozzá, és hozzá ragaszkodva, egyenes útra 

igazodva már ne szidalmazzák, hanem tessen nekik, igaz embereknek az igaz 

Isten, mert Milyen jó Izrael Istene, de az egyenes szívűekhez.
1
 

Tehát amikor ez, aki énekli a zsoltárt – mi magunk, azaz Krisztus teste, Krisztus 

tagjai –, látja, hogy mi mindent adott Isten az emberi nemnek, amely műveiben 

látva Őt vagy egyáltalán nem, vagy tévesen ismerte föl, vagy nem tartotta 

nagynak Istent, mondja: Uram Istenem, nagyon fölmagasztaltattál!, azaz én, aki 

eddig még nem ismertelek, most nagynak ismerlek meg Téged. Te mindig nagy 

vagy, akkor is, amikor rejtve vagy, de számomra akkor lettél nagy, amikor 

megjelentél. 

Tehát felmagasztaltattál tőlem; ahogyan Csodálatos a te tudásod rólam, úgy 

most csodállak Téged. Csodálom a tudásodat amikor megtérek Hozzád, de ez a 

tudás, még ha meg sem térnék, vagy ha a megtérés után elfordulnék Tőled, 

épségben marad. Én azonban, amikor már nagy lettem a tudásodban, és a 

csonkaságból éppé lettem benne, csodálom, amit nem ismertem; nem azt 

csodálom, hogy naggyá lett az, amiből megtanultam, hanem hogy naggyá lettem 

én abból, amit megtanultam. Halljad tehát, és amiben úgy látod, hogy nagyon 

fölmagasztaltatott, abban ő mindig nagy; de nagyon fölmagasztaltatott a 

tetteiben, amelyeket velünk művelt. 

 

Utáld magadban csúnyaságodat, 

ha tetszeni akarsz a jegyesednek 

4. Vallomást és ékességet öltöttél magadra. – Az ékesség elé helyezte a 

vallomást, az ékesség szépség dolga. Ha a szépséget keresed, jó dolgot keresel. 

De miért keresed a szépséget, ó lélek? – Azért, hogy szeressen a jegyesed, mert 

ha csúnya vagy, nem tetszel neki. Mert Ő milyen? Ékesebb az emberek fiainál. 

                                         
1
Zsolt 72,1. 
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Csúfságod ellenére csókolózni akarsz a széppel; de nem ügyelsz arra, hogy tele 

vagy gonoszságaiddal. 

Kedvesség ömlött el a te ajkaidon. Mert ezt mondja Róla: Ékesebb az emberek 

fiainál, Kedvesség ömlött el a te ajkaidon, ezért szerettek meg téged a leányok.
1
 

Van tehát valaki, aki szebb, formásabb az emberek fiainál, jóllehet ember fia, 

mégis szebb az emberek fiainál. Neki akarsz tetszeni, ó emberi lélek, ó egy a sok 

közül? 

Halljuk csak az Egyházat, mert Isten iránt egy lélek és egy szív volt;
2
 hozzá 

beszél a zsoltár. 

Tetszeni akarsz Neki? Képtelen vagy rá, amíg csúnya vagy; mit tehetsz azért, 

hogy szép légy? Először undorodj a csúnyaságodtól, így Tőle, akinek szépen 

akarsz tetszeni, kiérdemled a szépséget. Mert ő maga lesz a megújítód 

(reformátorod), aki alkotód (formátorod) volt. Tehát először vedd észre, ki vagy, 

és ne merészelj csúfságodban elindulni, hogy csókot kérj a széptől. 

De hol fogom meglátni magamat? – mondod. 

Írását adta tükörként eléd, abban olvasod: Boldogok a tisztaszívűek, mert ők 

meglátják Istent.
3
 Tükröt kaptál ebben a sorban; lássad, hogy megvan-e, amit 

mond; ha még nincs, sóhajtozz, hogy meglegyen. A tükör megmutatja az 

arcodat; ahogy nem hallod hízelegni a tükröt, te se simogasd magad. A tükör 

ragyogása megmutatja, milyen vagy; lásd meg, milyen vagy, és ha nem tetszik, 

tégy érte, hogy ne olyan légy. Ha ugyanis még csúnya vagy, de már nem tetszel 

magadnak, a Szépnek máris tetszel. 

Tehát mi a teendő? – Mivel utálod a csúnyaságodat, vallomással közeledj feléje; 

ahogyan másutt mondja: Közeledjetek az Úrhoz vallomással.
4
 

Először vádold a csúnyaságodat, mert a lélek csúnyasága a bűnökből, a 

rosszaságokból ered. Csúnyaságodat vádolva kezdd a vallomásodat, és a 

vallomástól kezdesz szépülni; de nem más szépít, mint az, aki ékesebb az 

emberek fiainál. 

 

Krisztus maga is csúnyává lett, hogy a csúnya emberhez eljöhessen 

5. Annak érdekében, hogy széppé tegye, merem mondani, hogy a csúnyát is 

szerette. 

Mit jelent az, hogy a csúnyát is szerette? – Azt jelenti, hogy Krisztus a 

bűnösökért halt meg.
1
 Micsoda életet tartogat számodra, a megigazult számára 

                                         
1
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2
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3
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ő, aki a halálát adta a bűnösért? Nézd csak, az a szép és ékesebb az emberek 

fiainál, mert eljött csúf menyasszonyához, hogy széppé tegye (ezt is mondom, 

mert az Írásokban ott találom), csúffá lett. Ezt most ne tőlem halljátok, nehogy 

vakmerően megbotoljak a szóban. Mert amint mondtam, hogy „szerette a csúfot 

is”, azoknak akik szeretik őt, úgy tűnhetett, hogy rosszul szóltam, hacsak egy 

tanú nem szólt volna előttem, és én azt mondtam, amit az Apostol mondott. 

Akarod tudni, hogy szerette a csúnyát is? – Krisztus a bűnösökért halt meg; 

amint mondtam, hogy eljött a csúnyához, csúnyává lett; elveszítette formáját. 

Hogyan fogom bizonyítani ezt, hiszen az isteni szó korábban megmondta 

nekem: Ékesebb vagy az emberek fiainál? 

Igen ám, de az isteni szóban ezt is ott találom: Néztük őt, és nem volt sem 

szépsége, sem ékessége.
2
 

Ékesebb vagy az emberek fiainál; láttuk őt és nem volt sem szépsége, sem 

ékessége. Nem azt mondja: „Nem láttuk, ezért nem tudtuk, hogy szép-e, ékes-

e?”, hanem: láttuk őt és nem volt sem szépsége, sem ékessége. 

Tehát akkor hol látta őt az, aki ezt mondta: Ékesebb vagy az emberek fiainál?, és 

hol látta az, aki ezt mondta: nem volt sem szépsége, sem ékessége? 

Halljad csak, hol látta őt az, aki ezt mondta: Ékesebb vagy az emberek fiainál. – 

Amikor Isten alakjában volt, nem zsákmánynak tekintette, hogy egyenlő 

Istennel.
3
 Méltán ékesebb az emberek fiainál, mert egyenlő Istennel; íme 

megtaláltam és felismertem, hol látta őt az, aki ezt mondta: Ékesebb vagy az 

emberek fiainál. Mert ezt válaszolja nekünk: „Azt kérdezed, hol láttam? – Isten 

alakjában.” 

És miért láttad Isten alakjában? Hogyan láttad Isten alakjában? – Úgy, hogy ami 

benne láthatatlan, arra a világ teremtése óta következtethetünk.
4
 

Helyes, nagyon jó; megtaláltam, megismertem azt is, akit láttál, azt is, hogy 

milyennek láttad, azt is, hogy hol láttad őt és miért láttad. 

Kit láttál? – A vőlegényünket. 

Milyennek láttad? – Ékesebbnek az emberek fiainál. 

Hol láttad őt? – Amikor Isten alakjában volt. 

Miért láttad? – Azért, mert ami benne láthatatlan, arra a világ teremtése óta 

következtethetünk. 
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És most lássuk, mit mond róla egy másik próféta, de nem más Lélek, mert nem 

diszharmonikusak egymással. Egyikük elénk állította az emberek fiainál 

ékesebbet; mutassa meg a másik is, aki ezt mondja: láttuk őt és nem volt sem 

szépsége, sem ékessége. 

Pál Apostol összekapcsolja a kettőt; Pál egy részlete mindkét prófétáról 

tanúskodik. Megtalálom benne az emberek fiainál ékesebbet: Ő, amikor Isten 

alakjában volt, nem zsákmánynak tekintette, hogy egyenlő Istennel. Itt mondja, 

amit a másik is látott, hogy nem volt sem szépsége sem ékessége; mert 

kifosztotta önmagát a szolga alakját magára véve, hasonló lett az emberekhez és 

a külsejét tekintve embernek találták; megalázta magát engedelmesen 

mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 

Nyilvánvalóan látták őt, és nem volt sem szépsége, sem ékessége. Méltán 

csóválták a fejüket a kereszt előtt: Hát ennyi az Isten Fia? Ha Isten Fia, szálljon 

le most a keresztről!
1
 De nem volt sem szépsége sem ékessége. 

De még így is, jaj kiknek nem tetszett, mert nem volt sem szépsége sem 

ékessége! Ó, ti kereszt előtt fejcsóválók, akik nem hajtottátok oda a fejeteket a 

kereszten függő Főhöz! Méltán inog a csúfolódók feje, miközben a Főjük az, 

akit csúfolnak. Íme, visszanyeri az ékességet, a nagy ékességet. Nézd csak, amit 

te mondasz, kevesebb, mint amit Ő megtett. Te azt mondod: Ha Isten Fia, 

szálljon le a keresztről!; nézd csak, a keresztről nem szállt le, de a sírból 

föltámadott! 

                                         
1
Mt 27,40. 
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A rosszaságtól korábban fekete Egyház 

Isten kegyelméből ragyogó fehér lett 

6. Tehát, lélek, nem lehetsz ékes, ha előbb meg nem vallod csúfságodat Annak, 

aki mindig szép, és miattad egy időre nem volt szép; és úgy nem szép egy időre 

a szolga alakjában, hogy isteni alakjából fakadó szépsége soha meg nem 

fogyatkozik. 

Neked tehát, Egyház, ékességed van; neked is mondják az Énekek énekében: Ó 

te ékes az asszonyok között.
1
 Rólad mondják: Ki ez (a nő), aki kifehéredve jő 

fel?
2
 

Mit jelent az, hogy kifehéredve?– Azt jelenti, hogy megvilágosodva; nem 

fehérre festve, nem úgy, ahogy a nők festik magukat, akik olyannak akarnak 

látszani, amilyenek valójában nem; nem fehérre meszelve, mint a fal, mert 

miként az Apostol mondja, a fehérre meszelt falat, a képmutatást és a színlelést 

lerombolják.
3
 A fehérre meszelt fal kívülről takar valamit, belül rothadás. 

Ez nem így fehér, hanem kifehéredett, megvilágosult, mert nem önmagától 

fehér. Hanem ezt mondja: Korábban káromló voltam;
4
 és másutt: Egykor 

természetünk szerint mi is a harag gyermekei voltunk, mint a többiek.
5
 

Megérkezett a megvilágító és fehérítő kegyelem; korábban fekete voltál, de az ő 

kegyelméből fehér lettél. Egykor ugyanis sötétség voltatok, most pedig 

világosság vagytok az Úrban.
6
 

Tehát rólad is mondják: Ki ez (a nő), aki kifehéredve jő fel? Már csodálatos, már 

alig lehet ránézni. Mert a csodálkozó mondja: Ki ez (a nő), aki kifehéredve jő fel, 

oly szép, oly fényes, annyira ránc és szeplő nélküli! Nemde ő az, aki a 

rosszaságok sarában hevert? Nemde ő az, aki bálványokkal paráználkodva 

hevert? Nemde ő az, aki tisztátalan volt mindenfajta testi vágyban? 

Ki ez (a nő) tehát, aki kifehéredve jő fel? Figyeld, hogy ki az, aki érte szépség és 

ékesség nélkülivé lett, és akkor megérted ennek a fényességnek szépségét. Ha 

csodálkozol a vőlegény menyasszonyáért vállalt megalázkodása miatt, már ne 

csodálkozz a menyasszony szépsége miatt, amelyet vőlegényétől kapott. 

Mekkora boldogságra fehéredett ki ez a menyasszony, mert amikor még fekete 

volt, helyet adhatott maga mellett a szépnek, aki a bűnösökért halt meg! 

Tehát a mi Urunk Istenünk vallomást és ékességet öltött magára, magára öltötte 

az Egyházat; mert maga az Egyház vallomás és ékesség. Előbb vallomás, aztán 
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ékesség; a bűnök megvallása, a jótettek ékessége; vallomást és ékességet öltöttél 

magadra. 

 

Isten mindent a legnagyobb könnyedséggel teremtett 

7. [2. v.] Ruhaként fénnyel övezted körül magad. – Az az ő ruhája, amiről már 

szóltam: Nincs rajta sem szeplő, sem ránc.
1
 Fénynek nevezik, ezt is mondtam 

már: Egykor sötétség voltatok, most pedig világosság vagytok az Úrban. Tehát 

nem magatokban, mert magatokban sötétség voltatok, hanem fény vagytok az 

Úrban. 

Tehát: Ruhaként fénnyel övezte körül magát, bőrként feszítette ki az eget. 

Hogyan tehette ezt, hogy ruhaként öltötte magára a fény-Egyházat, bizonyos 

misztériumok képeivel akarja felsorolni: hogyan lett fénnyé az Egyház, hogyan 

lett szeplő és ránc nélküli, hogyan lett fénylő és kifehéredett, ragyogó 

vőlegényének ruhájában, hozzá simulva, hogyan történt mindez, halljuk csak. 

Bőrként feszítette ki az eget. – Ezt látom is. Mert ki feszítette ki ezt az eget, 

amelyet testi szemünkkel láthatunk, ha nem Isten? És: bőrként feszítette ki, ami 

a könnyedségre utal, ha szó szerint érted. Amikor ugyanis látod ezt a nagy 

alkotást, mert ha valaki csak egy kis szobát akar is befedni, nagy nehézségek és 

fáradságok közepette huzamos munkával tudja csak megtenni; nehogy Isten 

műveiben az emberi gyöngeség ilyenfajta fáradságot gyanítson, képességedhez 

mérten valami könnyedség példájához folyamodik, hogy valamiképpen kezdd 

elhinni, hogy Isten könnyedén alkot, és ne gondold, hogy ő úgy feszítette ki az 

eget, ahogyan te készítetted házad tetejét; hanem amilyen könnyű neked egy 

bőrt kifeszíteni, olyan könnyű volt Neki kifeszíteni a nagy eget. Csodálatos 

könnyedség, és mégis szól hozzád, a még késedelmeshez, a Lélek. 

Mondom, hozzád, még késedelmeshez szól a Lélek. Mert Isten még csak nem is 

úgy feszítette ki az eget, ahogy te a bőrt. Mert ha úgy feszíti ki, akkor tégy 

magad elé egy ráncos, vagy összecsavart bőrt, és mondd, hogy feszüljön ki, a 

szavaddal feszítsd ki. Erre azt mondod: „Nem tudom!” Tehát még a bőr 

kifeszítésével is nagyon messze vagy Isten könnyedségétől. Ő ugyanis szólt, és 

lettek.
2
 Mondta: Legyen boltozat a vizek között; és úgy lett.

3
 De mégis, a 

könnyedség kifejezésére befogadó képességed szerint kapsz valami segítséget a 

szószerinti értelemben. 
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Isten emberek által szolgáltatta az isteni Írásokat 

8. Ha azonban valami képszerűen eltakart dolgot szeretnék felfedni, zörgetnünk 

kell egy ajtón, és úgy találjuk, hogy Isten úgy feszítette ki az eget, mint a bőrt, 

és az égen a Szentírást kell értenünk. 

Elsőként ezt a tekintélyt tette le Isten Egyházában, és belőle következett minden 

egyéb. Letette az eget, és kifeszítette mint a bőrt, és nem véletlenül úgy, mint a 

bőrt. 

Elsőként az igehirdetők hírét feszítette ki mint a bőrt; a bőr a halandóságot 

jelenti.
1
 Ezért az a két ember, ősszüleink, az emberi nem bűnének szerzői, Ádám 

és Éva, amikor a paradicsomban megvetve Isten parancsát a kígyó biztatására és 

késztetésére megszegték azt, amit Isten megparancsolt, halandóvá válva űzték ki 

őket a Paradicsomból; és hogy jelezzék halandó voltukat, bőrruhába öltöztették 

őket; ugyanis bőrből készült tunikát kaptak. Bőrt pedig csak döglött állatról 

nyúznak le, tehát a bőr a halandóságot jelezte. 

Tehát akkor itt, ha az Írás a bőrrel azt fejezi ki, hogy Isten hogyan alkotta bőrből 

az eget, mit jelent az, hogy bőrként feszítette ki az eget? – Azt jelenti, hogy akik 

nekünk hirdették az Írást, halandók voltak. Isten Igéje azonban mindig ugyanaz, 

mindig változhatatlan és fogyhatatlan. 

Íme: Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
2
 Egykor 

volt, és most nincsen? Van is, és mindig lesz. Ha tehát Isten Igéje Isten az 

Istennél, olvasd, ha tudod. 

De mit mondasz? Azt, hogy odafönn van, azért nem tudod olvasni? – Isten Igéje 

mindenütt jelen van; elér végtől a végig erővel, és áthat mindent maga 

tisztasága miatt.
3
 A világban volt, és a világ által lett,

4
 amikor eljött, itt volt. 

Eljött testben Ő, aki istensége szerint soha nem volt távol. 

Tehát miért nem tudod olvasni? – Azért, mert Isten bölcsességében a világ a 

bölcselkedés által nem ismerte föl Istent; az a világ amely itt Isten 

bölcsességében létezik; minden benne van, és ha a bölcsesség eltávozna, 

megsemmisülnének. Itt létezve nem tudtad a bölcselkedés által felismerni Istent, 

tehát szükség volt arra ami következik: Istennek úgy tetszett, hogy a prédikáció 

ostobasága által üdvözíti a hívőket.
5
 

Ha a hívőknek a prédikáció ostobasága által kellett üdvözülniük, Isten 

kiválasztott néhány halandót; halandó és később meghaló embereket választott 
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ki; halandó nyelven szólaltatott meg halandó hangokat, halandók 

felhasználásával halandó eszközöket használt és ebben alkotta meg neked az 

eget, hogy a halandó dologban ismerd fel a halhatatlan Igét, és ebben az Igében 

részesülve te is halhatatlanná légy. 

Mózes élt és meghalt, mert Isten ezt mondta neki: Menj föl a hegyre és halj 

meg.
1
 Meghalt Jeremiás is, és annyi próféta meghalt, de a halottak által 

elmondottak, mivel nem a sajátjuk volt, hanem általuk azé, aki bőrként feszítette 

ki az eget, megmarad utódaink számára is. 

Nézd csak az Apostolt eloldódva ebből az életből, aki azt mondta, hogy a 

legjobb volna eloldódni és Krisztussal lenni;
2
 most Krisztussal él, mint ahogy 

azok a próféták mind Krisztussal élnek; de mi által rendelte nekünk, amit 

olvasunk? – Azáltal ami halandó volt, a szájuk, a nyelvük, a foguk, a kezük 

által. Mindaz, amivel az Apostol létrehozta azt, amit mi olvasunk, testi dolgok 

voltak, de a lélek irányítása alatt, amelynek Isten parancsolt; ezért feszült ki az 

ég mint a bőr. Mi az ég alatt vagyunk, mintegy az isteni Írások bőre alatt 

olvassuk most, amikor kifeszítik. 

A végén ugyanis az eget összegöngyölik, mint egy könyvet.
3
 Testvérek, nem 

véletlen, hogy ott olyan, mint a bőr, itt olyan, mint egy könyv, azaz valamit 

képszerűen mondanak nekünk. 

Ami a Szentírást illeti, kifeszítik a halottak beszédét; ezért kifeszül mint a bőr, 

és sokkal inkább kifeszül, mert ők meghaltak. Mert a próféták és a apostolok a 

haláluk után ismertebbé váltak, mint életükben. Az élő prófétákat egyedül Jú-

dea ismerte, a halott prófétákat az összes nemzetek. Amíg életben voltak, a bőrt 

még nem feszítették ki, az eget még nem feszítették ki, hogy beborítsa az egész 

földkerekséget. Kifeszítette az eget mint a bőrt. 

 

Az isteni Írások csúcsa a szeretet útja. A szeretetet csak az Egyház 

közösségében lehet megtalálni. 

9. [3. v.] Aki vízzel borítja felső részeit. – Ezt is olvassuk, és szó szerint jól 

megértjük. Amikor ugyanis Isten megparancsolta, hogy legyen boltozat a vizek 

között, úgy is lett, hogy legyenek alsó vizek, amelyek megöntözik a földet, és 

legyenek felső vizek, amelyek távol vannak a tekintetektől, de a hitre tartoznak. 

És a vizek, melyek az egek fölött vannak – mondja –, dicsérjék az Úr nevét; mert 

ő szólt és létrejöttek, ő parancsolt és megteremtettek.
4
 Tehát kiderült a 

szószerinti értelem; mert vízzel borítja felső részeit. 
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Mit szólunk a képhez? Mert képszerűen fogtuk fel a bőrt mint Szentírást és a 

hozzánk halandók által intézett isteni szó tekintélyét, kiknek halála után ennek 

az isteni rendelésnek a híre tovaterjedt; most hogyan borítja vízzel felső részeit? 

Minek a felső részeit? – Az ég felső részeit. 

És mi az ég? – A Szentírás. 

Melyek a Szentírás felső részei? Mit találunk a Szentírásban feljebb? 

Pált kérdezd, és ő azt mondja: Mindennél magasztosabb utat mutatok nektek.
1
 

Mit nevez mindennél magasztosabb útnak? – Ezt: Ha emberek vagy angyalok 

nyelvén szólok, de szeretet nincs bennem, olyan lettem mint a zengő érc vagy a 

pengő cimbalom.
2
 

Ha tehát a Szentírásban nem lehet magasztosabbat találni a szeretetnél, hogyan 

borítja víz az ég felsőbb részeit, ha a Szentírás felső részei a szeretet parancsai? 

– Halljad csak, hogyan: Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki 

nekünk adatott.
3
 

Már a kiárasztás szóban a vizet értsd a Szentlélek szeretetén. Ezek azok a vizek, 

amelyekről valahol az Írás ezt mondja: És a tereiden folyjanak szét a vizeid, 

senki idegen ne közösködjék veled.
4
 Mert mindazok, akik idegenek az igazság 

útjától, akár pogányok, akár zsidók, akár eretnekek, és minden rossz keresztény, 

sok ajándék birtokában lehetnek, de a szeretetet nem birtokolhatják. 

Miért ajándék ez? Hogy ne is szóljunk a többi, külső ajándékról, amelyeknek 

minden ember a birtokában van, mert fölkelti napját jókra és gonoszokra 

egyaránt;
5
 mert ezek Isten ajándékai, és nem csak a jók és rosszak közös dolgai, 

hanem a vadállatoké és a jószágoké is. Maga a létezés, az élet, a látás, érzékelés, 

hallás és a többi érzékszerv működése mind Isten ajándékai. De lássátok, ki 

mindenkivel és mi mindennel közösek, azokéval is, akikhez nem akarsz 

hasonlítani. 

Még a legrosszabb embereknek is vannak nagy tehetségei, a legocsmányabb 

színészeknek is vannak nagy művészi adottságai, a rablóknak is van gazdagsága, 

sok rossz embernek van felesége, gyermekei. Isten minden ajándéka szép, ezt 

senki nem tagadja, de lásd meg, ki mindenkinek közös birtoka. 

Nézzed az Egyház ajándékait: a szentségek ajándékát a keresztségben, az 

Eucharisztiában és a többi szentségekben, micsoda ajándékok? Ezt az ajándékot 

kívánta meg Simon mágus is.
6
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Micsoda ajándék a prófécia? De a gonosz király, Saul is prófétált, és mégpedig 

akkor, amikor szent Dávid nyomában volt. 

Figyeljetek csak! Nem azt mondtam, hogy amikor üldözte. Mert ha üldözte 

volna, talán megbánta volna és méltó lett volna a prófétálás lelkére. Nem is 

üldözés közben, vagy az üldözés tervezése közben, hanem akkor prófétált, 

amikor a nyomában volt. 

Saul elküldte szolgáit, hogy fogják el Dávidot; Dávid ekkor a próféták házában 

tartózkodott, ahol szent Sámuel is ott volt. Akiket Saul küldött, beteltek 

prófétáló lélekkel és prófétáltak. De lehet, hogy jó lélekkel jöttek, vagy 

hivataluk kötelezte őket, vagy nem akarták végrehajtani a parancsot. 

Ezután másokat küldött Saul, de velük is ugyanaz történt, és ezek lelkületét is 

így értelmezzük. Mivel ezek késlekedtek a végrehajtással, maga Saul jött 

dühöngve, gyilkosságra vágyva, az ártatalan szent vérére szomjazva, aki iránt 

még hálátlan is volt. És ő is betelt prófétáló lélekkel és prófétált.
1
 

Tehát ne hencegjenek, akik szeretet nélkül birtokolják Isten olyan szent 

ajándékát, mint a szent keresztség, hanem gondolják meg, hogyan fognak 

számot adni Istennek azok, akik nem szentül használják a szent dolgokat. 

Közülük kerülnek ki azok, akik majd ezt mondják: A te nevedben prófétáltunk! 

Nem azt fogja mondani nekik: „Hazudtok!”, hanem ezt: Nem ismerlek titeket, 

távozzatok tőlem, ti gonosztevők.
2
 

Mert lehet prófétáló tehetségem, ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok.
3
 Saul 

is prófétált, de gonoszságot művelt. És ki művel gonoszságot, ha nem az, akinek 

nincsen szeretete. Mert a Törvény teljessége a szeretet.
4
 

Tehát vízzel borítva felső részeit, mit mondott? – Az egész Szentírásban a 

legmagasztosabb utat, a legmagasztosabb helyet a szeretet foglalja el; oda csak a 

jók törekszenek, a szeretetet nem osztják velünk a rosszak. Közösködhetnek a 

keresztségben, közösködhetnek a többi szentségekben, közösködhetnek az 

imádságban, közösködhetnek e falak és e hely használatában; a szeretetben nem 

közösködnek velünk. 

A szeretet a jók sajátos forrása, a szentek sajátja, amelyről ezt mondja: senki 

idegen ne közösködjék veled. Kik az idegenek? Mind, akik ezt hallják: Nem 

ismerlek titeket! Ha ugyanis nem ismerik őket, ugyancsak idegenek, akiknek ezt 

mondja: Nem ismerlek titeket! A szeretet magasztosabb útján járnak tehát azok, 

akik sajátosan a mennyek országhoz tartoznak. 
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Tehát a szeretet parancsa az egek fölött, az összes könyvek fölött van; neki 

vannak alárendelve a könyvek, érte küzd minden szent nyelve, a léleknek és 

testnek szóló minden isteni rendelés. Magasztosabb út tehát, és méltán borítja 

vízzel az ég felső részeit, mert a szeretetnél kiválóbbat nem találsz az isteni 

könyvekben 

 

A szeretetet a Szentlélek árasztja szét 

10. De halljad még világosabban, hogy mi a víz. – Mondtuk ugyanis, hogy Isten 

szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki nekünk adatott; ezt is 

mondtuk: A tereken folyjanak a vizeid.
1
 

És mondja nekem valaki: „Kifejezetten nincs arról szó, hogy a szeretetet kell itt 

értenem; mi történik akkor, ha valaki mást ért a vízen?” – Csak arra emlékezzél, 

amit az Apostol mond: Isten szeretete kiáradt a szívünkbe. Honnan? A Szentlélek 

által, aki nekünk adatott.
2
 

De halljad már az apostolok mesterét, magát az Urat: Ha valaki szomjazik, 

jöjjön hozzám és igyék! De még ezt is mondja: Aki hisz bennem, annak 

bensőjéből élő víz folyói fognak fakadni. Mit jelent ez? Az evangélista 

megmagyarázza: Ezt pedig a Szentlélekről mondta, akit később elnyertek a 

benne hívők. A Lélek ugyanis akkor még nem adatott, mert Jézus még nem 

dicsőült meg.
3
 

Tehát testvérek, ha a Lélek akkor még azért nem adatott, mert Jézus még nem 

dicsőlt meg, megdicsőülése és mennybemenetele után elküldetett a Szentlélek, 

és az apostolok beteltek szeretettel, kiáradt a szívükbe a Szentlélek, aki 

megadatott nekik; mert vizek borítják az ég felső részeit. 

És valóban, mert az Úr fölment a mennybe, és magasabb az egeknél, és onnan 

küldi a szeretetet. Isten ugyanis nem úgy borít be valamit, hogy alátámasztaná 

az, amit beborít, hanem fölemeli és nem megterheli, amit beborít. Így tehát az 

eget úgy borítja vizekkel, hogy inkább fölemeli azt a Szentlélekkel. Ami 

fölemel, az odafönn van, amit fölemelnek az alul van; az felfüggeszt, emez függ. 

Ha tehát az felfüggeszt, emez függ, halljad csak, hogy az Írások ezen ege a 

szeretettől függ. A szeretetnek ugyanis két nagy parancsa van, és ezen a két 

parancson függ a Törvény és a Próféták.
4
 Aki vizekkel borítja felső részeit. 
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A prédikátorok Isten szőlejét esővel áztató felhők 

11. Ki a felhőket szekerévé teszi. – Ezt is könnyen lehet szó szerint érteni. Az Úr 

látható módon ment föl a mennybe. Hogyan lettek a felhők mennyei szekérré? 

Miután ezeket mondta, felhő fogadta be őt.
1
 

Van egy jövendölésed is a feltámadásunkról: Először a Krisztusban elhunytak 

támadnak fel, azután mi, akik életben maradtunk, a felhőkön velük együtt 

elragadtatunk a magasba Krisztus elé, és így örökké az Úrral leszünk.
2
 

A felhők az égi szekér; most megmutatom ennek az égnek, azaz az isteni 

Írásoknak a szekerét. Mi ez, testvérek? Bárcsak az én Uram Istenem ezen felhők 

közé számítana; láthatja mennyire sötét felhő vagyok. De az igazság igéjének 

minden hirdetőjét felhőnek tekintsétek. 

Mindazok tehát, akik gyengeségük miatt nem tudnak felmenni ebbe az égbe, 

azaz nem jutnak el az Írások megértésére, felhők által menjenek fel. Talán most 

is ez történik veletek; ha teszünk valamit, ha munkánk és verítékünk nem 

eredménytelen, akkor fölmentetek az isteni Írások egébe, azaz megértésükre 

jutottatok a mi prédikációnk által. 

Milyen magas volt ez az ég ebben a zsoltárban! Egyikőtök sem látta mit rejt ez a 

kép: Bőrként feszítette ki az eget, aki vízzel borítja felső részeit.
3
 Ezt a sort: aki 

vízzel borítja felső részeit, már értitek, amennyire beszédünk közben az Úr 

megajándékozott vele titeket, hiszen a felhők nem a sajátjukból hullatják az esőt. 

Megértve menjetek föl, magában a megértésben hozzatok gyümölcsöt; ne 

legyetek olyanok, mint az a szőlő, amelyről a próféta mondja: Megparancsolom 

a felhőimnek, hogy ne hullassanak rá esőt.
4
 Vádol ugyanis egy szőlőt, amely 

édes fürtök helyett tövist termett, nem adott megfelelő választ az édes esőre. 

Aki ugyanis hallja a jót és rosszat tesz, arra édes eső hullik, ő pedig töviseket 

hajt. De az Úr nem valami földi és látható szőlőről mondta ezt, ahogy 

gyaníthatnánk. Mert nehogy a homályos beszéd mentséget jelenthessen a 

gonoszságnak, maga az Úr a próféta által megmondja, miféle szőlőhöz beszél, 

miféle szőlőről mondta ezeket: A Seregek Urának szőleje Izrael háza.
5
 

Miért kóborol, ó gonoszok, a szívetek a vincellérek hegyein és dombjain? 

Tudom – mondja –, melyik szőlőről beszélek, tudom, hogy kerestem a fürtöket 

és tövist találtam; oktalanul mást és mást gyanítottatok és véltetek, és nem 

akartatok megérteni, hogy jót tegyetek. Mert ez is írva van: Nem akart 
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megérteni, hogy jót tegyen.
1
 Vigyétek el az útból véleményeiteket; a Seregek 

Urának szőleje Izrael háza és Júda embere, a szeretett ültetvény. Szerették, 

amikor telepítették, elítélték, amikor tövist termett. 

Testvérek, tehát csak Izrael háza volt szőlő, és mi nem vagyunk azok? – 

Félelemmel hallgassuk, amit a zsidóknak mondva látunk. Nézzétek csak, az 

Apostol mennyire megriasztja a letört ágak helyre beoltott ágakat, és a 

letörteknek a szigorúságtól való félelmet, a beoltottaknak a jóság szeretetét 

ajánlja.
2
 Ne légy terméketlen a jóságban, nehogy terméketlenül megtapasztald a 

szigorúságot. 

De én nem vagyok szőlő – mondod nekem. Akkor hol van az Úr hangja: Én 

vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, Atyám a szőlőműves?
3
 Hol az Apostol 

hangja: Ki az, aki szőlőt telepít és nem részesedik a gyümölcséből?
4
 Tehát szőlő 

vagy, ó Egyház, és Isten a szőlőművesed. Senki ember szőlőműves nem hullat 

esőt a szőlejére. Tehát szeretett testvéreim, az Egyház belső részei, az Egyház 

zálogai, a mennyei anya gyermekei, halljátok meg, amíg van rá idő. 

Az Úr azt a szőlőt nagyon súlyos fenyegetéssel figyelmeztette: Megparancsolom 

a felhőimnek, hogy ne hullassanak rá esőt. És megtörtént: jöttek az apostolok a 

zsidókhoz, és elutasították őket; és mondták nekik: Először hozzátok küldettünk, 

mivel azonban elutasították Isten Igéjét, a nemzetekhez megyünk.
5
 

Nézzétek csak, hogy Isten ugyanazon Lelkében, annak belső parancsára, aki a 

szívükben lakik, hogyan kaptak parancsot Isten felhői, hogy ne hullassanak esőt 

a szőlőre, melytől édes fürtöket várt az Úr, de töviseket termett. Ezért a felhőket 

tette szekerévé, és kifeszítette az eget, mint a bőrt. Nincs mit számon kérniük; az 

Írások tekintélye elterjedt az egész földkerekség fölött, nem hiányoznak a 

felhők, hirdetik az igazság igéjét, minden homályos helyet megmagyaráznak, 

hogy a szívetek a felhőkön fölmehessen. 

Ügyeljetek rá, hogyan hisztek, ügyeljetek rá, mit kaptok; mert a prédikátor után 

jön a bíró, a vincellér után jön a végrehajtó. Ki a felhőket szekerévé teszi. 

 

A szeleknél nincs semmi gyorsabb 

12. Ki a szelek tollain sétál. – Ezt már veszedelmes szó szerint érteni. Vagy mik 

a szelek tollai? Vagy mint a festményeken, repülő szárnyas lényeknek képzeljük 

a szeleket? A szelet csak érezzük, nem egyéb, mint a levegő mozgása, amely 

magával viszi, amit csak tud. Mik a szelek szárnyai? De mik Isten szárnyai? És 
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mégis azt mondja: Szárnyaid árnyéka alatt fognak remélni.
1
 Kénytelenek 

vagyunk itt is elfogadni a szószerinti értelmet, mint sajátos tényt ebben a 

teremtményben. 

Talán a szó gyorsaságára hívja fel a figyelmet az Írás, amely gyorsaságról 

korábban egy másik zsoltárral kapcsolatban szóltunk, ahol ezt írja: Egész a 

gyorsaságig fut az ő igéje.
2
 Mivel a szélnél gyorsabbat nem ismernek az 

emberek. 

Ahogy a könnyedségre utalt a bőrben, mert legkönnyebben a bőrt tudja 

kifeszíteni az ember, úgy itt Istenre, vagy az ő mindenütt jelenlévő Igéjére utal, 

akit gyorsaságban senki nem tud lehagyni, mert te a szélnél nem ismersz 

gyorsabbat: a szelek tollain sétál, azaz gyorsasága felülmúlja a szelek 

gyorsaságát; és a szelek tollain a szelek gyorsaságát értsd, és tudd meg, hogy 

Isten Igéje gyorsabb a szeleknél. 

Ezt jelenti első közelítésre; de zörgessünk csak tovább, hátha képszerűen mást is 

mondanak nekünk ezek a szavak. 

 

A szelek a lelkek, a szelek szárnya az erények képe 

13. Nem képtelenség a szelekben a lelkek képét látnunk; nem azért, mert a szél 

lélek, hanem mert a szél láthatatlan, jóllehet testi valóság, testeket mozgat, 

ugyanakkor az emberi szem számára láthatatlan; a lélek pedig láthatatlan, ezért 

helyesen értjük a szeleket lelkeknek. 

 

Ezért mondja az Írás, hogy Isten is az élet leheletét fújta bele megformált 

emberbe: és az ember élő lénnyé lett.
3
 Tehát nem képtelenség ha a szeleket 

allegorikusan lelkeknek vesszük. 

De vigyázzatok, nehogy azt gondoljátok, hogy a mondott allegóriával valami 

pantomímet mondtam. Mert bizonyos szavak, mivel a nyelvből vett szavak, 

közösek színházi és tisztességtelen dolgokkal is; de ezeknek a szavaknak 

megvan a helye az Egyházban, és megvan a helye a színházban. 

Mert nem azt állítottam, hogy az Apostol nem mondta, amikor Ábrahám két 

fiáról beszélt, hogy ezek allegóriaként értendők.
4
 Az allegória esetében más 

hangzik a szavakban és más a jelzett tartalom. 

Amikor azt mondja, hogy Krisztus bárány
5
 – vajon jószág-e? 
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Krisztus oroszlán
1
 – vajon vadállat-e? 

Krisztus szikla
2
 – vajon kemény kő-e? 

Krisztus hegy
3
 – vajon a föld dudora-e? 

És ehhez hasonlóan sok mást lehet mondani, ami másként hangzik és mást jelent 

– ez az allegória. 

Aki azt gondolja, hogy a színházból kölcsönöztem az allegóriát, gondolja meg, 

hogy az Úr is mondott példabeszédet az amfiteátrumról. Látjátok, mit tesz a 

város, amelyben oly sok látványosság van; nagyobb biztonsággal beszélnék a 

mezőn; mert hogy mi az allegória, ott az emberek nem máshonnan, hanem Isten 

Írásaiból tanulnák meg. 

Tehát amikor azt mondjuk, hogy az allegória kép, azt is mondjuk, hogy a 

képszerűen kifejezett misztérium allegória. És mit hallunk itt: A szelek szárnyán 

megy föl. 

Mondtuk, hogy képszerűen a szeleken a lelkeket érthetjük. A szelek tolla, a 

lelkek tolla mi más, mint az, aminek segítségével magasba emelkednek? A 

lelkek tolla tehát az erények, a jól végrehajtott jótettek. 

Összes tolluk két szárnyban van, mint ahogy az összes parancsolat két 

parancsban foglaltatik össze. Aki szereti Istent és a felebarátot, annak tollas a 

lelke, szárnyai szabadok és szent szeretettel röpül az Úrhoz. Aki testi szerelembe 

bonyolódik, annak összeragadtak a tollai. Mert ha a léleknek nincsenek tollai és 

szárnya, miért mondja a szorongatásban sóhajtozó: Ki ad nekem tollakat mint a 

galambnak? És így folytatja: És elröpülnék és megnyugodnék.
4
 Ugyanígy egy 

másik helyen: Hová menjek a lelked elől, és hová fussak a te arcod elől? Ha 

fölszállnék az égbe, te ott vagy; ha leszállnék az alvilágba, ott vagy; ha tollaim 

volnának mint a galambnak és elröpülnék a tenger széléig. Mintha az mondaná: 

Így tudnék elfutni haragod arca elől, ha tollaim lennének mint a galambnak és 

elröpülnék a tenger túlsó partjára. A tenger túlsó partjára röpülni azt jelenti, 

hogy a reményt elhalasztja a világ végéig, ahogyan az tette, aki ezt mondja: 

Gond ez számomra mindaddig, amíg be nem megyek Isten szentélyébe és meg 

nem értem a végső dolgokban.
5
 És hogyan érkezik el a tenger túlsó partjára, ha 

tollakat kapott? Úgy, hogy ott is a te kezed vezet engem, és a te jobbod irányít 

engem
6
. Mert tollaim ellenére is lezuhannék, ha te nem vezérelnél. 
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Tehát a lelkeknek, akik jól teljesítik Isten parancsolatait, jó és szabad szárnyai, 

és laza tollai vannak, él bennük a tiszta lelkiismeretből és nem színlelt hitből 

fakadó szeretet.
1
 De bármennyire megvannak bennük a szeretet erényei, mi ez 

ahhoz az isteni szeretethez képest, amellyel szerették őket akkor is, amikor még 

ragasztóval voltak összekenve? Tehát Isten irántunk való szeretete nagyobb, 

mint a mi szeretetünk Őiránta. A mi szeretetünk a mi tollunk, ő pedig a szelek 

tollain sétál. 

 

Krisztust szeretve jutunk el az ő tökéletes megismerésére 

14. Egyeseknek már az Apostol mondta: Meghajtom térdemet az Atya előtt, 

hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy a hittel Krisztus 

lakjék szívetekben, és gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Már 

adja nekik a szeretetet, már adja nekik a tollakat és a szárnyakat. Hogy fel 

tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a 

magasság és a mélység.
2
 

Talán az Úr keresztjére utal: a szélesség az volt, ahová kifeszítették a kezét; a 

hosszúság a függőleges szár, amelyre a testét szegezték; a magasság a 

keresztszárak fölé magasodó rész; a mélység a gödör, amelybe a keresztet 

állították; és ezekben van életünk minden reménye. 

 

A szélesség a jótettekben van, a hosszúság a mindvégig való állhatatosságban; a 

magasság az „emeljük föl szívünket”, hogy minden jótettünket, amelyekben 

kitartunk mindvégig – a szélesség birtokában, amellyel tesszük a jót, és a 

hosszúság birtokában, amellyel kitartunk mindvégig – csak a mennyei jutalom 

reményében tesszük. Mert ez a magasság: nem itt keresni a jutalmat, hanem 

odafönn; nehogy azt mondják nekünk: Bizony mondom nektek, megkapták 

jutalmukat.
3
 

A mélység pedig, amiről szóltam, ahol rögzítették a kereszt egy részét és nem 

volt látható, az, ahonnan a látható részek szinte kinőttek. Mi az, ami rejtve van 

és nem nyilvános az Egyházban? A keresztség szentsége, az Eucharisztia 

szentsége. Jótetteinket ugyanis látják a pogányok is, a szentségeink azonban 

rejtve vannak előttük, de minden, ami látható ezekből ered; mint ahogy a kereszt 

földbe rögzített részéből áll ki az egész kereszt, mely megjelenik és látható. 

És mi a folytatás? – Miután ezeket mondta az Apostol, hozzáteszi: Hogy 

megismerjétek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét; miután már 

mondta, hogy gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Mert szeretitek 
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Krisztust, ezért a keresztben tevékenykedtek. De vajon szeretitek-e őt annyira, 

amennyire ő szeretett titeket? De bármennyire szeretitek is Őt, röpültök hozzá, 

hogy megismerjétek, mennyire szeretett benneteket, azaz hogy megismerjétek 

Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét. Ti szeretitek őt, amennyire 

csak tudjátok, és röpültök, ahogyan tudtok, de Ő még a szelek tollain is sétál. Ki 

a szelek tollain sétál. 

 

Nem szabad kételkedni abban, hogy az angyalok 

léteznek és megjelentek embereknek 

15. [4. v.] Ki angyalaivá teszi a szellemeket, és szolgáivá a lobogó tüzet. – 

Ámbár nem láthatunk angyaljelenéseket, mert el vannak rejtve a szemünk elől, 

és Isten nagy köztársaságában élnek, mégis a hitből tudunk az angyalokról, 

olvassuk, hogy sokaknak megjelentek, és hisszük is, és nem szabad felőlük 

kételkednünk. 

Az angyalok szellemek, és amikor szellemek, nem angyalok; amikor küldetést 

kapnak, akkor lesznek angyalokká. Az angyal ugyanis a feladat neve, nem a 

természeté. Ha a természetét kérdezed, szellem; ha a feladatát kérdezed, angyal; 

léte szerint szellem, tevékenysége szerint angyal. 

Figyeld ezt az emberben. Természetének neve: ember, feladatának neve: katona; 

természetének neve: férfi, feladatának neve: hírnök. Az emberből lesz a hírnök, 

azaz aki korábban ember volt, az lesz hírnökké, és nem fordítva: a hírnök lesz 

emberré. 

Ugyanígy, akiket szellemnek alkotott a teremtő Isten, azokat teszi angyalokká, 

amikor küldi őket, hogy hirdessék, amit parancsolt; és a lobogó tüzet is 

szolgáivá teszi. 

Olvassuk, hogy tűz jelent meg a csipkebokorban,
1
 azt is olvassuk, hogy tűz 

csapott le az égből és teljesítette a kapott parancsot, tehát szolgált, amikor 

teljesítette a parancsot; amikor lobogott, a természetében volt; amikor megtette, 

amire parancsot kapott, szolgálatot teljesített. Ez a szószerint értelem a 

teremtményben. 

 

Mik a legszükségesebbek Isten hűséges szolgájában 

16. Mit jelent mindez képszerűen az Egyházban? Hogyan értjük ezt: Ki 

angyalaivá teszi a szellemeket, és szolgáivá a lobogó tüzet? 

A szellemek a lelki embereket jelenti. Helyesen nevezi a szellemeket 

angyalainak, azaz igéje hirdetőinek. A lelki ember ugyanis mindent megítél, őt 
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nem ítéli meg senki.
1
 Nézd csak, hogy a lelki ember Isten angyalává lesz. Nem 

szólhattam hozzátok mint lelki emberekhez, hanem csak mint testiekhez.
2
 

Bizonyos lelki állapotból küldetett a testi emberekhez, mint angyal az égből a 

földre. Hogyan mondja és szolgáivá a lobogó tüzet, ha nem abban az 

értelemben, ahogyan ezt mondja: buzgó lelkűek legyetek?
3
 Így tehát buzgó lelkű, 

lobogó tűz Isten minden szolgája. Nem lángolt-e István? Milyen tűztől lángolt? 

És ki volt az a tűz, aki, miközben kövezték, még azokért is imádkozott, akik 

megkövezték?
4
 

Amikor ezt hallod: Isten szolgája tűz, azt gondolod, hogy megéget? Gyújt 

ugyan, de a szénádat gyújtja meg; azaz összes testi vágyadat égeti el Isten 

szolgája, miközben hirdeti Isten Igéjét. 

Halljad csak őt magát: Úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus 

szolgáit és Isten misztériumainak gondnokait.
5
 És mennyire lángolt, amikor ezt 

mondta: Megnyílt nektek az ajkunk, és kitárult felétek a szívünk, korintusiak.
6
 

Égett és lángol a szeretettől, és elment hozzájuk, hogy meggyújtsa őket. 

Az Úr erről a tűzről beszélt, hogy elhozza a földre, amikor mondta: Tüzet 

gyújtani jöttem a földre.
7
 Ahogy a kardot, úgy a tüzet.

8
 A kard szétválasztja a 

testi érzést, a tűz megemészti. Mindezt Isten Igéjére értsd, mindezt Isten 

Lelkében ismerd föl. Kezdj buzgó lenni a szeretetben a hallott ige hatására, és 

lásd, mit művel benned Isten szolgája mint tűz. Ki angyalaivá teszi a szeleket, és 

szolgáivá a lobogó tüzet. 

 

Az Egyház a Krisztusban megalapozott szomjas föld 

17. [5. v.] Megalapozta a földet a maga szilárdságában, nem hajlik meg 

örökkön örökké. – Erre a földre értelmezni nem tudom van-e értelme, mondható-

e: nem hajlik meg örökkön örökké, mert róla mondta: Az ég és a föld elmúlik.
9
 

Megizzadsz itt, ha szószerinti értelemben akarod venni. Mert amit mond: 

Megalapozta a földet a maga szilárdságában, lehet valami előlünk elrejtett 

szilárdság, ami megtartja a földet, és erről mondta: megalapozta. De mire? 

Magának a földnek a szilárdságára, amit alája épített, hogy megtartsa, ami talán 

el van rejtve a szemed elől? Maradjanak ezek rejtve a teremtésben, a Teremtő 
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nem marad rejtve a teremtés homályában; lássuk, amit láthatunk és ezek miatt 

dicsérjük és szeressük Őt. 

Térjünk rá arra, hogy keressük, mit mond képszerűen. Megalapozta a földet – 

ezen az Egyházat értem. Mert az Úré a föld és annak teljessége;
1
 a földön az 

Egyházat értem. Ő a szomjas föld, ő az, aki a zsoltárban mondja, mintegy 

mindenkiből: A lelkem, mint víztelen föld utánad.
2
 

Mit jelent az, hogy víztelen? – Azt, hogy szomjazó. A lelkem úgy szomjazik 

utánad mint a víztelen föld; ha nem szomjazna, nem lehetne igazán megöntözni. 

A részeg léleknek vízözön az eső; szomjaznia kell – mert Boldogok, akik éhezik 

és szomjazzák az igazságot
3
 – és mondja: A lelkem, mint víztelen föld utánad; 

mert másutt ezt mondja: A lelkem szomjazik az élő Istenre.
4
 A földön tehát az 

Egyházat értem. 

Mi a szilárdsága, amelyre alapozva van, ha nem az alapja? Vagy helytelenül 

értjük a szilárdságot, amelyre alapozva van a föld, annak az alapnak, amelyre 

alapítva lett az Egyház? Mi ez az alap? – A lerakott alapon kívül – mondja –, 

amely Jézus Krisztus, mást senki nem rakhat.
5
 Tehát meg vagyunk szilárdítva, és 

és mivel itt vagyunk megszilárdítva, méltán nem hajlunk meg örökkön örökké, 

mert ennél az alapnál nincsen szilárdabb. 

Gyenge voltál, de erős alap hordoz téged. Magadban nem lehettél erős; mindig 

szilárd leszel ha nem távozol el ettől a szilárd alaptól. Nem hajlik meg örökkön 

örökké. Az Egyház az igazság eleve elrendel oszlopa és boltozata. 

 

Az Írásokban gyakran kell keresni és választani 

a spirituális értelmet 

18. [6–17. v.] A mélység, mintha ruházata volna, 

a hegyek fölött állnak majd a vizek. 

 De intésedre elfutnak, 

mennydörgésed szavától megrettenek. 

 Fölemelkednek a hegyek és lesüllyednek a völgyek, 

a helyre, melyet megalapoztál nekik. 

Határt szabtál, melyet nem fognak áthágni, 

és nem térnek vissza elborítani a földet. 

 Ki forrásokat fakasztasz a völgyekben; 

és a hegyek között futnak tova a vizek. 

Megitatják mind a mezei vadakat, 
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a vadszamarak oltják szomjukat. 

 Fölöttük fészkelnek az égi madarak, 

az sziklák közül hallatják hangjukat. 

 Megöntözöd a hegyeket a magasságokból, 

műveid gyümölcséből lakatod jól a földet. 

 Füvet sarjasztasz a barmoknak, 

és füvet az emberek szolgálatára. 

 Hogy kenyeret hozzon elő a földből, 

és a bor vidámítja az ember szívét; 

Hogy elsimítsa arcát olajjal. 

a kenyér pedig megerősíti az ember szívét. 

 Jóllaknak a mező fái, 

és Libanon cédrusai, melyeket ültetett. 

 Ott raknak fészket a verebek, 

a gém háza a vezérük. 

 

Figyelitek a kifeszített eget, szeretnétek értelemmel fölmenni oda, én is látom. 

De hogy milyen magas, gondolom velem együtt Szeretetreméltóságtok is látja. 

Azért akartam a zsoltár sok versét egyvégtében felovastatni, hogy láthassátok, 

milyen magasan vannak Isten misztériumai; nehogy az elénk tettek untassanak, 

a kézenfekvők jelentéktelennek tűnjenek, hogy amiket keresünk, még ha 

nehezen is, nagyobb örömet okozzanak, ha megtaláljuk. 

Azok között, amelyeket szó szerint lehet értenünk, vajon ott van ez is: Ott 

raknak fészket a verebek, a gém háza a vezérük? Vajon a gém háza a verebek 

vezére? Vagy a gém háza a cédrusok vezére? Mert ez is itt van: és Libanon 

cédrusai, melyeket ültetett. Ott raknak fészket a verebek, a gém háza a vezérük. 

A cédrusok vezére nem lehet, mert a rámutató névmás hímnemű, a cédrus pedig 

a latinban nőnemű szó. 

Akkor hát hogyan a verebek vezére a gém háza? Ezt a szemünk előtt álló 

teremtményt véve alapul semmiképpen nem lehet érteni.
1
 A gémről tudjuk, hogy 

vizi, vagy gázló madár. A gém háza a gém fészke; hogyan lehet tehát a gém 

háza a verebek vezére? De mi másért vegyit a látható dolgok közé a Szentlélek 

szinte abszurd dolgokat, ha nem azért, hogy azzal, amit nem tudunk szó szerint 

értelmezni, kényszerítsen a spirituális értelem kutatására? 

19. Tehát, ha mint mondtam, értelemmel fel akartok menni az égbe, a kifeszített 

bőrhöz és a felhőket tette szekerévé, akkor ez a felhő, amelyik hozzátok beszél, 

képtelen arra, hogy mindezt ma elmondja nektek. Bocsássatok meg, ha a 

sajátotoknak nem is, az én gyengeségemnek. Látom ugyan nagy 

érdeklődésteket, hogy még mindig készek volnátok hallgatni, de van két dolog, 

                                         
1
Vö. 1Tim 3,15. 



 955 

amelyeket érdemes megfontolni: figyelembe kell vennünk testünk gyöngeségét 

és a magyarázott dolgok megjegyzését. Közben gondoljátok meg, amiket 

hallottatok. 

Mit is mondtam? – Azt, hogy amit megettetek, kérődzve jól rágjátok meg. Így 

lesztek tiszta jószággá és alkalmassá Isten eledeleire. 

Ügyeljetek a tetteitekben mutatkozó gyümölcseitekre. Mert nagyon rosszul 

emészt az, aki jól hall, de nem jól cselekszik, mert a mi Urunk nem hagyja abba 

az etetést. Mindannyian tudjátok, hogy a kenyérről, amelyet kapunk és amelyet 

kiosztunk, számadással tartozunk. Nagyon jól tudja Szeretetreméltóságtok; az 

isteni Írás nem hallgatja el, és Isten nem hízeleg nekünk. 

Láthatjátok, hogy erről a helyről milyen szabadon szólunk hozzátok; és ha talán 

én kevésbé vagyok szabad – vagy mindazok, akik erről a helyről szólunk 

hozzátok, kevésbé vagyunk szabadok –, maga Isten beszéde nem fél senkitől. 

Ezt nem emberek, hanem Isten biztosítja nektek, hogy a félénkek által is szabad 

beszélőt halljatok. 

Nem lesz mentségtek Isten ítéletekor, ha nem gyakoroljátok a jótetteket, és a 

hallottakra mint esőre nem válaszoltok megfelelő gyümölcsökkel. A megfelelő 

gyümölcs a jótettek; megfelelő gyümölcs az őszinte szeretet nem csak a 

testvérek, hanem az ellenségek iránt is. Egy kérőt se utasíts el, és akinek nem 

tudod adni, amit kér, azt ne vesd meg; ha tudsz adni, adj; ha nem tudsz adni, 

légy kedves. Isten megkoronázza benned az akaratot, ha nem talál benned 

lehetőséget az adakozásra. 

Ne mondja senki: „Nekem sincs!” A szeretet nem a pincéből adakozik; mert 

akár mi, akár az előttünk jártak, akár az utánunk következők bármit mondunk, 

bármit mondtunk, vagy fogunk mondani, annak egyetlen célja van: a szeretet; 

mert a törvény célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből fakadó 

szeretet.
1
 

Amikor Istentől kértek valamit, kérdezzétek meg a szíveteket, lássátok, hogyan 

adjátok tovább ezt a sort: Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is meg-

bocsátunk az ellenünk vétkezőknek. / Engedd el a mi adósságainkat, ahogyan mi 

is elengedjünk a nekünk tartozóknak.
2
  

Nem leszel imádkozó, ha ezt nem mondod; ha mást mondasz, nem hallgat meg 

téged, mert a Jogász, akit ő küldött, nem azt diktálta neked. Tehát még amikor a 

saját szavainkkal imádkozunk is, eszerint kell szólnunk; és amikor ezeket a 

szavakat mondjuk, jól kell értenünk, amit mondunk, mert Isten nyilvánvalóan 

ezt akarja. 
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Ha tehát nem imádkoznátok, nem volna reményetek; ha másként imádkoznátok, 

mint ahogy a Mester tanította, nem fogtok meghallgatást nyerni; vagy ha 

hazudnátok az imádságban, hatástalan marad az imádságtok. Tehát imádkozni 

kell, de igazmondóan kell imádkozni, és úgy, ahogyan Ő tanított rá. Akár 

akarod, akár nem, naponta el kell mondanod: Bocsásd meg a mi vétkeinket, 

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek/Engedd el a mi 

adósságainkat, ahogyan mi is elengedjünk a nekünk tartozóknak. Biztonságosan 

akarod mondani? Tedd meg, amit mondasz. 
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SZÁZHARMADIK ZSOLTÁR (104.) 

Második beszéd (6–10. v.) 

Elmondta Karthagóban 412. szeptember–decemberben 

58 éves, 21 éves pap, 17 éves püspök 

 

 

6A mélység mintha ruházata volna, 

a hegyek fölött állnak majd a vizek. 

7De intésedre elfutnak, 

mennydörgésed szavától megrettenek. 

8Fölemelkednek a hegyek és lesüllyednek a mezők, 

a helyre, melyet megalapoztál nekik. 

9Határt szabtál, melyet nem fognak áthágni, 

és nem térnek vissza elborítani a földet. 

10Ki forrásokat fakasztasz a völgyekben; 

és a hegyek között futnak tova a vizek. 

 

 
 

 

Misztériumok előképei szövik át ezt a zsoltárt 

1. Tudom, hogy adósotoknak tekintetek engem, nem kényszerrel, hanem ami 

erősebb, szeretettel. Elsősorban a mi Urunknak Istenünknek vagyunk adósai, aki 

bennetek is lakik és várja ezeket tőlünk; azután Urunknak és Atyánknak, aki 

jelen van, parancsolja és imádkozik értem; végül a ti erőszakosságtoknak, 

amellyel kifacsarjátok gyenge erőinket is. Tehát amennyire az Úr megadja, aki 

az imádsághoz is adja nektek az erőt, mivel e zsoltár első részét már tegnap 

tárgyaltuk, a folytatásával is foglalkoznunk kell, és Annak segítségével, akinek 

nevében elkezdtük, be is kell fejeznünk. 

Felhívtuk már Szeretetreméltóságtok figyelmét, akik itt voltatok, hogy ezt az 

egész zsoltárt misztériumok előképei szövik át. Amit nehezebb megkeresni, 

annak megtalálása általában édesebb. És ne gondoljátok, hogy a tartalmát 

homály eltakarja előletek, hanem a megértés nehézsége csak fűszerezi a 

dolgokat, azért, amit már sokszor mondtam, hogy a kérők kapjanak, a keresők 

találjanak, a zörgetőket bebocsássák.
1
 

De valamivel nagyobb csendre és türelmetekre van szükségünk, hogy azt a 

néhány dolgot, amit mondani fogunk, a zaj miatt ne kelljen hosszabbra 

nyújtatnunk. Az idő rövidsége kevésre korlátozza mondandónkat, mert mint 
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Szeretet-reméltóságtok is tudja, egy hívő testének meg kell adnunk az 

ünnepélyes végtisztességet. 

A már elmondottakat nem kell megismételnünk és újra magyaráznunk. Ha 

vannak néhányan, akik nem hallották, ne nehezteljenek, talán javukra válik, 

hogy most nem hallják azt, amit az ittlévők hallottak, hogy tanulják meg, hogy 

itt legyenek. Tehát szaladjunk át rajta. 

 

Az Írásoktól oktatott és szeretettel megerősödött Egyház az Urat dicséri 

 

2. [1– 2. v.] Áldjad, én lelkem, az Urat. – Mindannyiunk Krisztusban eggyé lett 

lelke mondja ezt. 

Uram Istenem, nagyon fölmagasztaltattál! – Mitől magasztaltattál föl? Attól 

hogy fönséget és ékességet öltöttél magadra. Tegyetek vallomást, hogy ékessé 

váljatok, hogy magára öltsön titeket. 

Ruhaként fénnyel övezte körül magát. – Az Egyházzal övezte körül magát, mert 

az, ami korábban sötétség volt önmagában, Őbenne világossággá lett, ahogy az 

Apostol mondja: egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az 

Úrban.
1
 

Bőrként feszítette ki az eget. – Vagy oly könnyedén, ahogyan te feszíted ki a 

bőrt, ha a könnyedséget szó szerint érted; vagy a bőrön a Szentírás egész világon 

elterjedt tekintélyét érjük, mert a bőr a halandóságot jelzi, és az isteni Írások 

minden tekintélye halandó emberek által jutott el hozzánk, akiknek híre a 

haláluk után terjedt el. 

 

3. [3. v.] Aki vízzel borítja felső részeit. 

Minek a felső részeit? – Az ég felső részeit. 

Mi az ég? – Képletesen az isteni Írások. 

Mi az isteni Írás felső része? – A szeretet parancsa, amelynél nincsen nagyobb. 

De miért hasonlítja a szeretetet a vízhez? – Azért mert Isten szeretete kiárad a 

szívünkbe a Szentlélek által, aki nekünk adatott.
2
 

Miért víz maga a Lélek? – Azért, mert Jézus ott állt és kiáltotta: Ha valaki 

szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, élő víz folyói folyói 

fakadnak a bensőjéből. 
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Mivel bizonyítjuk, hogy ezt a Szentlélekről mondta? – Válaszoljon maga az 

evangélista, aki így folytatja: Ezt pedig a Lélekről mondta, akit később elnyertek 

azok, akik hittek benne.
1
 

Ki a szelek tollain sétál – azaz a lelkek erényein. 

Mi a lélek erénye? – Maga a szeretet. 

Miért tud rajta sétálni? – Azért, mert Isten irántunk való szeretete nagyobb, mint 

a mi Őiránta való szeretetünk. 

 

4. [4. v.] Ki angyalaivá teszi a szellemeket, és szolgáivá a lobogó tüzet. – Azaz 

azokat, akik már szellemek, nem testi, hanem lelki emberek, azokat teszi 

angyalaivá azzal, hogy elküldi őket hirdetni az evangéliumot. És szolgáivá a 

lobogó tüzet. Mert ha a prédikáló szolga nem lángol, nem gyújtja meg azt, 

akinek prédikál. 

Az Egyház alapja Krisztus 

5. [5–6. v.] Megalapozta a földet a maga szilárdságában. – Megszilárdította az 

Egyházat az Egyház szilárdságán. Mi egyéb az Egyház szilárdsága, mint az 

Egyház alapja? És mi az Egyház alapja, ha nem az, amiről az Apostol mondja: 

Más alapot senki sem rakhat le azon kívül, ami letétetett, ami Krisztus Jézus?
2
 

Ilyen alapra támaszkodva mit hallhatott? Azt, hogy nem hajlik meg örökkön 

örökké. 

Megalapozta a földet a maga szilárdságában, azaz megszilárdította az Egyházat 

Krisztus alapján. Meginog az Egyház, ha megrendül az alap. De mitől inogna 

meg Krisztus, aki mielőtt eljött hozzánk és testet öltött magára, mindenek általa 

lettek, és nélküle semmi sem lett, ami lett;
3
 aki mindeneket fenntart fenséggel, 

minket pedig jósággal? Mivel Krisztus nem inog meg, nem hajlik meg örökkön 

örökké. Hol vannak, akik azt mondják, hogy kipusztult az Egyház a világból, ha 

még csak meg sem hajolhat? 
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Ha akarjuk, mi vagyunk Isten világossága 

6. De hogyan kezdte az Úr építeni ezt az Egyházat, kinyilatkoztatni, elindítani, 

megmutatni, terjeszteni? Hogyan kezdte ezt? És mi volt korábban? 

Megalapozta a földet a maga szilárdságában, nem hajlik meg örökkön örökké. A 

mélység, mintha ruházata volna. – Kinek? Netalán Istennek? De a ruházatáról 

már mondta: Ruhaként fénnyel övezte körül magát.
1
 Hallom, hogy Isten fénybe 

öltözött, és ha akarjuk, mi magunk vagyunk a fény. Mit jelent az, hogy ha 

akarjuk? Azt, hogy ha már nem vagyunk sötétség. 

Tehát ha Isten fényességbe öltözött, kinek a ruhája a mélység? Mélységnek 

ugyanis a mérhetetlen vizet nevezzük; a vizeket és tavakat, köröskörül a tengert 

és a rejtélyes barlangokat közös névvel mélységnek nevezzük. 

Tehát a földet értjük azon, amelyről ezt mondta: Megalapozta a földet a maga 

szilárdságában, nem hajlik meg örökkön örökké; ezt viszont, úgy hiszem a 

vízről mondja: a mélység, mintha ruházata volna. A víz ugyanis mintha a föld 

ruházata volna, mely körülveszi és befedi. De valamikor a vízözönben a földnek 

ez a ruhája úgy megnőtt, hogy mindent elborított, és a legmagasabb hegyeket is 

meghaladta, amint az Írás tanúsítja, tizenöt könyöknyivel.
2
 Ez a zsoltár talán 

arra az időre utal, amikor mondja: A mélység, mintha ruházata volna. 

 

Az üldözések vízözönéről 

7. A hegyek fölött állnak majd a vizek. – Azaz a föld ruházata, ami a mélység, 

annyire megnőtt, hogy már a hegyek fölött álltak a vizek. Mint mondtam, 

olvassuk, hogy ez történt a vízözönben. Erről beszélt a próféta? Régmúlt 

dolgokat mondott el, vagy a jövendőt hirdette? Ha a múltról beszélne, nem azt 

mondaná, hogy a hegyek fölött állnak majd a vizek, hanem: a hegyek fölött 

álltak a vizek. Az Írásokban előfordul, hogy jövő idő helyett múlt időt 

használnak, mert a Lélek úgy látja a jövendő dolgokat mintha már megtörténtek 

volna – ezt többször olvassuk. 

Ezért van, hogy ezt egy másik zsoltárban valamennyien tudjuk, ahol szinte 

evangéliumként recitáljuk: Átszegezték kezemet és lábamat, megszámlálták 

minden csontomat; sorsot vetettek köntösömre.
3
 Mindent úgy említ, mintha már 

megtörtént volna, pedig jövendőként látta. 

De mire képes a mi igyekvésünk? Mire képes az érdeklődésünk? Vagy mikor 

jutunk el olyan pontra, hogy bizonyossággal mondhatjuk: Így van? Gyakran 
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látjuk, hogy a próféták múlt idejű igékkel mondják el a jövendő dolgokat; de a 

jövőként elmondott múlt alakzata az olvasónak nem könnyű feladat. 

Nem merem mondani: „Ilyen nincs!” De bizonyos irodalomtudósoknak megmu-

tatnám, hogy mit kutassanak. Ha rájönnének és elhoznák nekünk, mi tehetetlen 

öregek gratulálnánk a kutató fiataloknak, és szolgálatukból mi is tanulnánk 

valamit. Mert nem méltatlankodunk amiatt, hogy Krisztus mindenkiből tanít. 

Tehát ezt mondja: a hegyek fölött állnak majd a vizek. – A próféta gondja a 

jövendölés, nem a múlt elmesélése, ezért mondta, mert azt akarta, hogy az 

üldözések vízözönébe kerülő Egyházat értsük a mondottakon. Volt ugyanis 

olyan idő, amikor Isten földjét, az Egyházat elborították az üldözők vizei; és 

annyira elborították, hogy még a nagyok, a hegyek sem látszottak ki belőle. 

Amikor ugyanis mindenütt menekültek, hogyan ne látszottak volna kisebbek-

nek? És talán ezekről a vizekről szól ez a hang: Ments meg engem, Istenem, mert 

a vizek a lelkemig értek.
1
 

Főként a tengert alkotó vizek viharosak, terméketlenek. Mert nem akármilyen 

földet borított tengervíz, hiszen inkább termékennyé mint terméketlenné tette. A 

hegyek is víz alá kerültek, mert a hegyek fölött álltak a vizek; az ellenálló népek 

az Isten Igéjét mindenütt erővel hirdetők tekintélyének fölébe kerekedtek. 

Elborították őket a vizek, fölöttük álltak a vizek és mondták: „Nyomjátok el, 

nyomjátok el!” – és elnyomták őket; „oltsátok ki, tűnjenek el!” Ezeket mondták 

és a mártírok fölé kerekedtek, és a keresztények mindenütt menekültek, a 

menekülésben elrejtőztek az apostolok. Miért menekülésben rejtőztek az 

apostolok? Azért, mert a hegyek fölött álltak a vizek. Nagy volt a vizek hatalma. 

De meddig? Halljad a folytatást. 

 

Isten akaratából végre békéje lett a keresztényeknek 

8. [7. v.] Intésedre elfutnak. – Ez is megtörtént, testvérek, Isten intésére 

elfutottak a vizek, azaz a hegyek felszabadultak a nyomásuk alól. 

Már Péter és Pál is hegyek, hogyan magasodnak ki? Úgy, hogy akiket az 

üldözők elnyomtak, azokat most a császárok tisztelik. Mert elfutottak a vizek 

Isten intésétől; mert a királyok szíve Isten kezében van, oda hajlította, ahová 

akarta,
2
 parancsolta, hogy általuk béke adassék a keresztényeknek, napfényre 

került és kiemelkedett az apostoli tekintély. 

De vajon miközben a vizek a hegyek fölött álltak, csökkent-e a hegyek 

magassága? És mégis, testvéreim, hogy mindenki láthassa a hegyek magasságát, 
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amely hegyek által van az emberi nem üdvössége, mert: Szemeimet a hegyekre 

emel-tem, honnét jőne segítség énnekem;
1
 Isten intésére elfutottak a vizek. 

Mennydörgésed szavától megrettenek. – Már ki ne rettenne meg Istennek az 

apostolok által megszólaló szavától, Isten szavától az Írások, az ő felhői által? 

Lecsendesedett a tenger, megrettentek a vizek, előtűntek a hegyek, parancsot a-

dott a császár, de ki adott volna parancsot, ha Isten nem mennydörög? 

Mert Isten akarta, ők parancsoltak és megtörtént. Tehát az emberek közül senki 

ne tulajdonítson magának semmit: megrettentek a vizek, de a te mennydörgésed 

szavától. Mert íme, amikor Isten akarta, elfutottak a vizek, hogy ne terheljék 

tovább a hegyeket; de már ezt megelőzően, és amikor még víz alatt voltak, a 

hegyek akkor is erősek voltak. 

 

9. [8–10.] Fölemelkednek a hegyek és lesüllyednek a mezők, a helyre, melyet 

megalapoztál nekik. – Még mindig a vizekről beszél. Itt a hegyeket ne földi 

értelemben vegyük, a mezőket sem földi értelemben vegyük, hanem a folyókat 

tekintsük oly nagynak, hogy a hegyekhez hasonlítjuk őket. 

Egykor hullámzott a tenger, és a hullámai oly nagyok voltak mint a hegyek, 

melyek elborították a hegy apostolokat. De meddig emelkedtek a hegyek és 

süllyedtek le a mezők? Háborogtak és elcsendesedtek. Amíg háborogtak, hegyek 

voltak, amikor elcsendesedtek, mezőkké lettek, mert megalapozta a helyüket. 

Van egy bizonyos hely, mint egy mély üreg, amely befogadja a halandók 

háborgó szívét. Míly sokan vannak ma is sósak, keserűek és mégis nyugodtak? 

Milyen sokan nem akarnak megédesedni? Kik azok, akik nem akarnak 

megédesedni? Azok, akik még mindig nem akarnak hinni Krisztusban.  Jóllehet 

sokan vannak, akik még nem hisznek, mit tesznek az Egyházak? Egykor hegyek 

voltak, most mezők; és mégis, testvéreim, a tükörsima tenger is tenger. Miért 

nem háborognak most? Miért nem esztelenkednek? Miért nem tevékenykednek? 

Ha nem is tudják fölforgatni a földünket, bizony elborítanák. De miért nem? 

Halljad csak: Határt szabtál, melyet nem fognak áthágni, és nem térnek vissza 

elborítani a földet. 

 

Az apostolok nagysága Istentől és Isten által van 

10. Mi történik tehát, most, amikor a keserű hullámokat már megfékezték, hogy 

mi szabadon prédikálhatunk ilyeneket; amikor megkapták a kellő korlátokat, 

amikor nem hághatják át határaikat és nem térhetnek vissza elborítani a földet, 

mi történik magán a földön? Milyen tevékenység folyik itt, ahonnan visszahúzó-

dott a tenger? A partot ugyan még nyaldossák a hullámok, a pogányok még 

morgolódnak, de már csak a hullámok zúgását hallom, a vízözöntől nem félek. 
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Mi történik tehát a szárazföldön? 

Ki forrásokat fakasztasz a völgyekben. – Azt mondja, hogy forrásokat fakasztasz 

a völgyekben. Tudjátok, hogy a völgyek a föld bemélyedései, mert a dombokkal 

és hegyekkel ellentétes jellegű képződmények a völgyek. A dombok és a hegyek 

a föld kiemelkedései, a völgyek a föld mélyedései. Ne vesd meg ezeket a 

mélyedéseket, mert ezekből fakadnak a források. 

Halljad a hegyet: Többet fáradoztam mindannyiuknál. Bizonyos nagyságra hívja 

fel a figyelmet, de azonnal völggyé teszi magát, hogy vizek fakadjanak: De nem 

én, hanem Isten kegyelme velem.
1
 

Nem ellentmondás, hogy a hegyek völgyek is legyenek, mert ahogyan hegynek 

nevezik őket a lelki nagyság miatt, úgy völgyek is lelkük alázatossága miatt. 

Nem én – mondja –, hanem Isten kegyelme velem. Nem én – ez a völgy, hanem 

Isten kegyelme velem – ez a forrás. 

Ki forrásokat fakasztasz a völgyekben. – A Lélekre vonatkozik, amit az imént 

mondtam: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, élő víz 

folyói fakadnak a bensőjéből. Ezt pedig a Lélekről mondta, akit később elnyertek 

azok, akik hittek benne.
2
 

Nézzük csak, valóban völgyek-e, hogy források fakadjanak a völgyekben? 

Halljad a prófétát: Vajon ki fölött nyugszik meg a Lelkem, ha nem az alázatos és 

nyugodt és az igéimet félő emberen?
3
 

Mit jelent ez, hogy ki fölött nyugszik meg a Lelkem, az alázatos és nyugodt 

emberen? – Azt jelenti, hogy kiben lesz a forrásom. A völgyben. 

 

„Az igazság nem az enyém vagy a tiéd, hogy a tiéd és az enyém is lehessen”. 

Az Egyház ismertetőjegye az egyetértés békéje és a szeretet közössége. 

11. A hegyek között futnak tova a vizek. – Eddig olvasta a lektor a zsoltárt, 

legyen elég Szeretetreméltóságtoknak. Ezt még elmondjuk, aztán az Úr nevében 

befejezzük a beszédet. 

Mit jelent az, hogy és a hegyek között futnak tova a vizek? – Hallottuk, hogy kik 

a hegyek: a nagy igehirdetők, Isten nagy angyalai, ámbár még halandó testben 

élnek; kiemelkedőek, de nem a saját erejükből, hanem az Ő kegyelméből; ami 

őket illeti, völgyek, alázatosan ontják a forrás vizét. 

És a hegyek között futnak tova a vizek. – Gondoljuk meg, hogy ezt mondja: az 

apostolok között folynak az igazság igéjének prédikációi. 
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Mit jelent ez, hogy az apostolok között? – Ami valakik között történik, az közös. 

Közös dolog, amelyből valamennyien egyformán élnek, középütt van, nem 

hozzám tartozik, de sem hozzád sem hozzám nem tartozik. Emiatt beszélünk 

egyes emberekről a következőképpen: „Egymás között békéjük van, egymás 

között van hitük, egymás között szeretik egymást”; pontosan így mondjuk. 

Mit jelent az, hogy egymás között? – A saját körükben. 

Mit jelent a saját körükben? – Azt, hogy számukra közös. 

Halljad a hegyek közötti vizeket. Mert számukra közös volt a hit, a vizet 

egyikük sem mondta sajátjának. Ha ugyanis nem a hegyek között folynak a 

vizek, akkor magántulajdont képeznek, nem nyilvánosan folynak; nekem is 

megvan a sajátom, a másiknak is a sajátja, nem közöttünk van, hogy az enyém is 

lehessen meg az övé is; de a békés prédikáció nem ilyen. 

Arról pedig, hogy a hegyek között folynak a vizek, halljad a hegy szavát: A béke 

Istene adja meg nektek – mondja –, hogy egyetértők legyetek.
1
 És másutt: Hogy 

ugyanúgy gondolkodjatok valamennyien és ne legyenek köztetek szakadások.
2
 

Ha azt érted, amit én, középen folyik a víz; nincs mintegy magánforrásom 

nekem, és nincs magánvized neked sem. Az igazság nem magántulajdonom, 

nem is a tiéd, hogy a tied is meg az enyém is lehessen. A hegyek között futnak 

tova a vizek. 

Halljad magát a hegyet, amint mondtam, mert a hegyek között futnak tova a 

vizek. Tehát akár én, akár ők, így prédikálunk, és így lettetek hívővé.
3
 

Bizonyossággal mondta: akár én, akár ők, így prédikálunk, és így lettetek 

hívővé, mert a hegyek között futottak tova a vizek; a víz tekintetében semmi 

nézeteltérés nem volt a hegyek között, hanem az egyetértés békéje és a szeretet 

közössége élt közöttük; ha pedig valaki mást akart volna prédikálni, már a 

magáéból merített volna, nem a középen folyó vízből. 

És halljad csak, mit mond erről az, aki a forrásokat fakasztotta a völgyekben: 

Aki hazugságot mond, a sajátjából beszél.
4
 Így tehát, nehogy valamelyik hegy 

ne középről, hanem a sajátjából merítsen, az Apostol ezt mondja: Ha valaki más 

evangéliumot hirdetne nektek, mint amit megkaptatok, átkozott legyen.
5
 

És nézd csak, mennyire nem akart hegy voltában bízni, nehogy a hegy eltérjen a 

középütt folyó viztől és valami sajátot akarjon beleönteni: Ha akár mi (És 

mekkora hegy mondja ezt! Milyen bőséges forrás fakadt az ő völgyéből! Mégis 

azt akarta, hogy a hegyek között folyjon és abban legyen biztos a népek hite, 
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amit az apostolok egymás között és közösen vallottak). Ha akár mi – mondja. És 

te, Pál, tudnál valamit másként prédikálni? Pálról van szó; halljad a folytatást: 

Ha akár mi, akár egy angyal az égből mást hirdetne nektek, mint amit 

megkaptatok, átkozott legyen.
1
 Ha jönne egy mást hirdető hegy, átkozott legyen; 

ha jönne egy mást hirdető angyal, átkozott legyen. 

Miért? Mert magánvízből akar itatni, nem a középen folyóból. Ezt egy ember, 

akit a test felhője akadályoz, akit a közös forrástól félrevezettek a saját 

hamisságához, talán megteheti; de megteheti-e egy angyal is? Valóban 

megteheti-e egy angyal? 

Ha a saját vizéből itató angyalt nem hallgattuk volna meg a paradicsomban, nem 

zuhantunk volna halálba. Középen folyó víz volt az emberek számára Isten 

parancsa; középen folyó, bizonyos értelemben nyilvános, hamisítatlan, ahogy 

mondtuk Szeretetreméltóságtoknak, szenny nélküli, kristálytisztán folyt. Ha 

mindig ezt a vizet ittuk volna, mindig élhetnénk. 

De jött az égből lebukott angyal, aki kígyóvá lett, mert álnokul már szét akarta 

fröccsenteni a mérgeket; kiköpte a mérget, a sajátjából, a tulajdonából beszélt, 

mert aki hazugságot szól, a sajátjából beszél,
2
 és a szerencsétlenek hallgattak rá, 

elhagyták azt, ami közös volt, amitől boldogok voltak, a sajátjukba visszahullva, 

mert perverz módon akartak hasonlóvá válni Istenhez (mert ezt mondták nekik: 

egyetek, és olyanok lesztek mint az istenek!
3
), megkívánva azt ami nem voltak, 

elveszítették azt, amit ajándékba kaptak. 

Tehát ezt jelentse, testvérek, amit Szeretetreméltóságtoknak mondtunk a 

forrásokról; völgyek legyetek, hogy felfakadjanak bennetek és tegyétek 

közkincsé amit Istentől kaptok. Középen folyjanak a vizek, senkire ne 

irigykedjetek, igyatok, teljetek el, maradjatok betelten. Isten mindenütt közös 

vizéé, ne az emberek hazug magánvizeié legyen a dicsőség! 

                                         
1
Gal 1,8. 

2
Jn 8,44. 

3
Ter 3,5. 
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SZÁZHARMADIK ZSOLTÁR (104.) 

Harmadik beszéd (11–23. v.) 

Elmondta Karthagóban 412. szeptember–decemberben 

58 éves, 21 éves pap, 17 éves püspök 

 

 

11Isszák majd mind a mezei vadak, 

a vadszamarak oltják szomjukat. 

12Fölöttük fészkelnek az égi madarak, 

a sziklák közül hallatják hangjukat. 

13Megöntözöd a hegyeket magasságaidból, 

műveid gyümölcséből lakatod jól a földet. 

14Szénát sarjasztasz a barmoknak, 

és füvet az emberek szolgálatára. 

Hogy kenyeret hozzon elő a földből, 

és a bor vidámítja az ember szívét; 

Hogy megvidámítsa arcát olajjal, 

és a kenyér megerősíti az ember szívét. 

16Jóllaknak a mező fái, 

és Libanon cédrusai, melyeket ültetett. 

17Ott fészkelnek majd a verebek, 

a gém háza a vezérük. 

18A magas hegyek a szarvasoknak, 

a sziklák a sünöknek és nyulaknak adnak menedéket. 

 

19Megalkotta a Holdat időkre, 

a Nap ismeri lenyugvását. 

20Letetted a sötétséget és éjszaka lett, 

és abban indulnak meg mind az erdei vadak, 

21az ordító oroszlánkölykök, hogy zsákmányoljanak, 

és eledelt kérnek Istentől maguknak. 

 

22Fölkelt a nap és összegyűlnek, 

és lehevernek fekvőhelyükön. 

23Kijön az ember a munkájára, 

és tevékenységére egészen estig. 
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1. E zsoltár hátralévő részének tárgyalásával, mint Szeretetreméltóságtok 

emlékszik rá, adósotok vagyunk, nem kell tehát valami bevezetéssel 

felébreszteni érdeklődésteket. Látom ugyanis, hogy mennyire szeretnétek 

megismerni a prófétai titkokat; beszédemnek nem kell a figyelmeteket 

ébresztenie, mert Isten Lelke már megtette azt. Ezért inkább azt tegyük, amit 

tennünk kell. A völgyekben fakasztott forrásokról és a hegyek között tovafolyó 

vizekről már volt szó; innen folytassuk mondandónkat. 

 

Noé bárkája a minden nemzetből összegyűjtött Egyház előképe volt 

2. [11. v.] Ez a vers következik: Isszák majd mind a mezei vadak. 

Mit fognak inni? – A hegyek között tovafolyó vizeket. 

Mit fognak inni? – A völgyekben fakadó forrásokat. 

És kik fogják inni? – Az erdei vadak. 

Látjuk ezt a teremtett világban is, az erdei vadak a forrásokból és a hegyek 

között folyó patakokból isznak, mivel azonban Istennek úgy tetszett, hogy ilyen 

dolgok képeibe rejti bölcsességét, nem azért, hogy megfossza tőle a keresőket, 

hanem hogy a hanyagok elől elrejtse, a zörgetők számára pedig megnyissa 

ezeket, az is tetszett a mi Urunknak Istenünknek, hogy általam buzdít 

benneteket, hogy mindezekben, amiket a látható és anyagi teremtésben 

mondanak, valami rejtett lelki értelmet keressünk, és ha megtaláltuk, örüljünk 

neki. 

Az erdei vadakon a nemzeteket értjük, erről az Írás sok helye tanúskodik. De 

van két nagyon nyilvánvaló bizonyság amellett, hogy Noé bárkájába – amelyről 

egyikünk sem kételkedik, hogy az Egyház előképe volt –, nem mindenfajta 

állatot zártak be,
1
 és ez a gyűjtemény az összes nemzeteket jelezte; ha csak föl 

nem tételezzük, hogy ha az összes állatot elpusztította volna a vízözön, Istennek 

ne lett volna hatalma parancsot adni, hogy a föld hozza elő újra az állatokat, 

mint ahogy korábban szavával megtette.
2
 

Tehát nem véletlenül, nem kényszerűségből, nem Isten hatalmának hiányából 

hangzott el a parancs, hogy állatokat zárjanak a bárkába. Mert amikor eljött az 

ideje (és ehhez a másik nyilvánvaló bizonyítékot is csatolnunk kell), amikor 

tehát eljött az ideje annak, hogy amit a bárka előképként jelzett, az Egyházban 

beteljesedjék, Péter apostol, aki bizonytalankodott, hogy az evangéliumi 

misztéri-umot átadhatja-e a körülmetéletlen pogányoknak; sőt, nem is 

bizonytalankodott, hanem biztos volt abban, hogy nem szabad nekik átadnia, 

egy napon éhesen, mert étkezési idő volt, fölment a tetőre imádkozni. Ezt az 

                                         
1
Vö. Ter 7,2–14. 

2
Vö. Ter 1,24. 
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Apostolok Cselekedeteiből mindenki, aki helyesen olvassa és helyesen érti, 

ismeri. 

Tehát miközben imádkozott, elragadtatásba esett, amit a görögök eksztázisnak 

mondanak; azaz elméje a testi látványoktól valami más szemlélésére 

eltávolodott a jelenlévőktől. Akkor látta, hogy valami edényfélét, ami olyan volt 

mint a négy sarkával összefogott lepedő, eresztenek le az égből, benne 

mindenfajta élőlény, mindenféle állat; és egy hang megszólította: Péter, öld meg 

és egyél!
1
 

Ő pedig, aki a Törvényben nevelődött, és a zsidó szokásokban nőtt fel, és az 

Isten szolgája, Mózes által kapott parancsot megtartotta, így válaszolt: Nem én, 

Uram; közönséges soha nem ment be a számba.
2
 

Akik az egyházi irodalmat ismerik, tudják, hogy a közönséges a zsidóknál és a 

Törvényben a tisztátalan dolgokat jelenti. És az égi hang: Amiket Isten 

megtisztított, te ne mond tisztátalannak!
3
 Ez háromszor egymásután megtörtént 

és a háromszor aláeresztett tálat újra fölemelték az égbe. 

A lepedőbe kötött tál a négy égtájú földkerekség volt. A négy égtájat az Írás 

gyakran említi: keletet és nyugatot, északot és délt. 

Mivel az evangélium által az egész földkerekség meghívást kapott, azért írtak 

négy evangéliumot. A háromszor aláeresztett edény pedig azt jelezte, amit az 

apostoloknak mondott: Menjetek, kereszteljetek meg minden nemzetet az Atya és 

a Fiú és a Szentlélek nevében.
4
 Ide kapcsolódik a tanítványok tizenkettes száma 

is. Mert (az Úr) nem véletlenül akarta, hogy tizenketten legyenek; és ez a szám 

annyira szent volt, hogy a kiesett egy helyére nem többet, hanem csak egyet 

lehetett állítani. 

Miért vannak tizenketten az apostolok? – Azért, mert négy égtáj van és az evan-

géliumban az egész földkerekség meghívást kapott, ezért írtak négy 

evangéliumot, és a földkerekséget a Szentháromság nevében hívták meg, hogy 

összegyűljön az Egyház; négyszer három pedig tizenkettő. 

Tehát ne csodálkozzunk, ha azokból a hegyek között tovafolyó vizekből, abból a 

közösség egyetértése következtében középütt folyó apostoli tanításból az erdő 

összes vadjai inni fognak. Mert valamennyien benn voltak a bárkában, benne 

voltak a tálban, és Péter valamennyit megölte és evett belőlük; mert Péter a 

szikla, a szikla pedig az Egyház. 

                                         
1
ApCsel 10,13. 

2
ApCsel 10,14. 

3
ApCsel 10,15. 

4
Mt 28,19. 
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Mit jelent megölni és enni? – Megölni bennük azt, amik voltak és magához 

venni őket. Ha a pogányt el tudtad vonni a szentségtörésektől, megölted benne 

azt, aki volt; ha Krisztus szentségében részesítetted, betestesítetted az Egyházba, 

megetted. 

 

A Lélekből kell innunk, hogy el ne lankadjunk az úton 

3. Tehát a vadak isszák ezt a vizet, de átmenőben; nem maradnak itt, hanem 

átvonulnak. Mert minden tanítás, ami ebben az időben elhangzik, elmúlik. Ezért 

mondja az Apostol: A tudomány elenyészik, a próféciák véget érnek. Miért érnek 

véget? Azért, mert töredékes a tudásunk, és töredékes a prófétálásunk; amikor 

azonban eljön az, ami tökéletes, véget ér az, ami töredékes.
1
 

Hacsak Szeretetreméltóságtok nem gondolja azt, hogy abban a városban, 

amelynek ezt mondják: Dicsérjed, Jeruzsálem az Urat, dicsérjed Sion a te 

Istenedet; mert megerősítette kapuid zárait,
2
 miután megerősítették a zárait és 

bezárták a kapukat, és ahogy korábban mondtuk, barát ki nem megy onnét és 

ellenség be nem lép oda, ugyanúgy kódexet kell olvasnunk és magyarázó 

beszédeket kell tartanunk, ahogyan most tesszük. 

Most azért magyarázunk, hogy ott tudva legyen; most azért szedjük szét a 

szótagokat, hogy egyben a teljes egészet szemlélhessük. Ott sem fog hiányozni 

Isten Igéje, de nem betűk által, nem hangok által, nem kódexek által, nem lektor 

áltat, nem magyarázó által fogjuk hallani. Hanem hogyan? – Úgy, ahogy 

kezdetben volt az Ige és az Ige Istennél volt és Isten volt az Ige. Mert nem úgy 

jött el hozzánk, hogy onnan eltávozzon; mert ebben a világban volt és a világ 

általa lett.
3
 Ezt az Igét fogjuk szemlélni. Mert megjelenik majd az istenek Istene 

a Sionon.
4
 

De mikor lesz ez? – A vándorlás után, az út végén; feltéve, hogy az út végén 

nem adnak át a bírónak, a bíró pedig nem vet börtönbe. Hanem ha az út végén – 

amint reméljük, és óhajtjuk és szeretnénk – elérkezünk a hazába, ott szemlélni 

fogjuk azt, amit mindig dicsérni fogunk; sem az előttünk álló nem tűnik el, sem 

mi nem fáradunk bele az élvezésébe; nem fogja megunni az étkező, és nem fogy 

el, amit magához vesz. Nagy és csodálatos szemlélés lesz az. És ki az, aki 

méltón tudna szólni arról az időről, most, amikor a hegyek között folynak a 

vizek? 

Ebben a köztes időben tehát folyjanak csak a vizek a hegyek között, és folyjanak 

tova; miközben tovafolynak a vizek, isszák a vándorok, hogy el ne lankadjunk a 

                                         
1
1Kor 13,8–10. 

2
Zsolt 147,12–13. 

3
Zsolt 147,12–13. 

4
Zsolt 83,8. 
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szomjúságtól az úton. Isszák majd mind a mezei vadak. Onnan jöttetek, az 

erdőből gyűjtöttek össze titeket. És miféle erdőből? Ember nem járt arra, mert 

prófétát nem küldtek oda. De a bárka építéséhez az erdőből vágták ki a fákat, 

onnan a fák, onnan a vadállatok, onnan jöttetek. Tehát igyatok. Isszák majd 

mind a mezei vadak. 

 

A keresztények filozófiája a kicsinyeknek és nagyoknak egyaránt megfelelő 

4. A vadszamarak oltják szomjukat. – Vadszamaraknak nevez bizonyos nagy 

vadállatokat. Ki ne tudná, hogy a mezei szamarakat nevezik vadszamárnak. 

Tehát bizonyos nagy, szelídítetlen állatokról beszél. 

A nemzetek nem ismerték a Törvény igáját; sok nemzet élt a maga szokásai 

szerint, kötetlenségükkel hencegtek mintegy a pusztában. Az összes vadak 

ilyenek, de a vadszamarakat a nagyságuk miatt mondja. Ezek is isznak 

szomjúságukban, mert a vizek számukra is folynak. A vízből iszik a nyuszi, 

belőle iszik a vadszamár; a nyuszi kicsi, a vadszamár nagy; a nyuszi félénk, a 

vadszamár erőszakos; mindketten a vízből isznak, de mindegyik a maga 

szomjúsága szerint. 

A víz nem mondja: „elég vagyok a nyuszinak!” – és nem űzi el a vadszamarat. 

Ezt sem mondja: „Jöjjön a vadszamár, ha a nyuszi jönne, kergessétek el!” A víz 

oly hűségesen, oly szelíden folyik, hogy úgy itatja meg a vadszamarat, hogy 

nem riasztja el a nyuszit. 

Felhangzik Tullius zengő hangja, Cicerót olvassák, valamely könyvét, vagy akár 

az ő, akár Plátón, vagy valaki hozzájuk hasonló dialógusát; hallják a hozzá nem 

értők, a szívükben kicsi gyengék, ki merne oda törekedni? Víznek, talán 

örvénylő víznek zúgása ez; mindenesetre olyan sodrással folyik, hogy félénk 

élőlény oda nem merészkedik, hogy igyék. 

De ki hallotta: Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet,
1
 és ne merészelt 

volna inni? Kihez szólt a zsoltár és mondta volna: Sok ez nekem! Íme, most, 

hogy szól a zsoltár, kétségtelen, rejtve vannak a misztériumok, de mégis úgy 

szól, hogy a gyermekek is szívesen hallgatják, és a hozzá nem értők jönnek inni, 

és betelve zsoltározásban törnek ki. 

Isznak tehát a nagy és kis vadállatok egyformán, de a nagyobbak többet, mert a 

vadszamarak oltják szomjukat. Igyanak csak a kicsinyek is, hiszen ezt mondják: 

Férjek, szeressétek feleségteket, ahogyan Krisztus is szerette az Egyházat. Az 

asszonyok vessék alá magukat férjüknek.
2
 Igyanak a kisebbek is. 

                                         
1
Ter 1,1. 

2
Ef 5,25.24. 
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Mondták pedig az Úrnak: Szabad-e elbocsátani a feleséget bármi oknál fogva? 

Az Úr megtiltotta, és azt mondta, hogy nem szabad. Nem tudjátok – mondja –, 

hogy Isten kezdetben férfinak és nőnek teremtette őket? Amit Isten összekötött, 

ember szét ne válassza. Ezután hozzátette: Aki elbocsátja feleségét, kivéve ha 

paráznaság miatt, házasságtörővé teszi őt, ha pedig mást vesz el, házasságot 

tör.
1
 Megerősítette a béklyót: ez válik javára a megkötöttnek; előbb 

gondoskodjék róla, hogy meg ne kössék. Feleséghez vagy kötve? Ne keresd a 

válást. Nem vagy feleséghez kötve? Ne keress feleséget.
2
 Ha még nem vagy 

vadszamár, és nem vagy feleséghez kötve, itt van, amiből nyusziként is ihatsz; 

és ha megnősültél, nem vétkezel. 

A tanítványok pedig, amikor hallották, hogy az Úr azt mondja, hogy a 

paráznaság esetét kivéve a házastársaknak semmiképpen sem szabad elválniuk, 

ezt mondták: Ha így áll a dolog az asszonnyal, nem érdemes megnősülni. Az Úr 

pedig: Nem mindenki érti meg ezt a dolgot.
3
 Mert igazat mondotok, mert ha így 

áll a dolog az asszonnyal, nem érdemes megnősülni; de vajon csak a 

vadszamarak fognak inni? Nem mindenki érti meg ezt, sokan nem értik meg. És 

kik azok, aki megértik? A vadszamarak oltják szomjukat. Mit jelent ez: a 

vadszamarak oltják szomjukat? Azt, hogy aki fel tudja fogni, fogja fel.
4
 

 

Az Egyházban keverednek a testi és lelki emberek 

5. [12. v.] Ezután a zsoltár így folytatja: Fölöttük fészkelnek az égi madarak. 

Kik fölött? A vadszamarak, vagy inkább a hegyek fölött? A szövegből ez az 

értelem kínálkozik: A hegyek között futnak tova a vizek, isszák majd mind a 

erdei vadak, a vadszamarak oltják szomjukat. Fölöttük fészkelnek az égi 

madarak. 

Helyesebb, ha a hegyek fölötti fészkelést értjük, mert ez felel meg jobban ennek 

a teremtménynek. A hegyek fölött fészkelhetnek a madarak, a vadszamarak 

fölött nem; ezt megérthetjük, ha a szükség késztet rá. Tehát a hegyek fölött 

fészkelnek az égi madarak. 

Látjuk, hogy ezek a madarak a hegyek fölött fészkelnek; de sok madár lakik a 

mezőkön, sok a völgyekben, sokan az erdőkben, sokan a kertekben, nem mind 

fészkel a hegyek fölött. De vannak madarak, amelyek csak a hegyek fölött fész-

kelnek. 

                                         
1
Mt 19,3.4.6. 

2
1Kor 7,27. 

3
Mt 19,3–4.6. 

4
Mt 19,12. 
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Az égi madarak egyes lelki embereket jelent; ezek a madarak a lelki szívek, 

akik szabadon szárnyalnak a levegőben. Ezek a madarak élvezik a tiszta levegőt, 

de eledelük a hegyekben van, ahol fészkelnek. 

Tudjátok, mit jelentenek a hegyek, már tárgyaltunk róluk. Hegyek a próféták, 

hegyek az apostolok, hegyek mind az igazság hirdetői. Aki lelki ember akar 

lenni, annak itt kell laknia; ne a saját szívében tévelyegjen; fészkeljen, szánt 

szándékkal rendezkedjék be. 

A madarak valami lelki dolgot jelentenek. Nem véletlenül mondja: Megújul mint 

a sasé, ifjúságod.
1
 Nem véletlenül, mondatott Ábrahámról: A madarakat 

azonban nem vágta ketté.
2
 

Ábrahám abban az áldozatban elég titokzatosan három állatot fogott: egy 

hároméves kost, egy hároméves üszőt és egy hároméves kecskét, egy gerlicét és 

egy galambot. Kettéhasította a kost és egymással szemben letette a részeket; 

kettévágta a kecskét, a részeket szintén szembe helyezte egymással, az üszővel 

ugyanígy tett; és az Írás hozzáteszi: a madarakat azonban nem vágta ketté. 

Ezután szól a hároméves kosról, a hároméves üszőről, a hároméves kecskéről, 

de a madarak életkoráról hallgat.
3
 

Miért van ez, kérdezlek benneteket, ha nem azért, hogy a madarakkal valami 

lelki dolgot mondjon, és életkorukról azért nem beszél mert az örökkévalókat 

szemlélik, és a megértésükkel és vágyaikkal felülmúlnak minden mulandó 

dolgot. A lelki emberek azok, akik minden fölött ítélnek és őket senki nem ítéli 

meg;
4
 így tehát csak ők nem oszlanak eretnekségekre és szakadásokra. 

A kos az elöljárókat jelenti, mert ők vezetik a nyájakat; az üsző a zsidók népét 

jelenti, mert nyakában volt a Törvény igája, azzal fáradozott; a kecske a 

nemzetekből megtért Egyház, mert szabadon ugrálva rugdalózott és keserű 

füveket legelt. Ezek az állatok mind háromévesek, mert a kegyelem a harmadik 

világkorszakban nyilvánult meg. Az első korszak a Törvény előtt volt; a 

második akkor kezdődött, amikor a Törvény adatott, a harmadik most van, 

amikor a mennyek országát hirdetik. 

Miért mondanánk, hogy a kosok nem oszlanak meg? Hát nem püspökök voltak a 

szakadások és eretnekségek szerzői? Egyébként ha a népek nem oszlanának 

meg, azaz ha az üszőt nem vágják ketté, ha a kecskét nem vágják ketté, talán 

szégyenkeznének megosztottságuk miatt és visszatérnének a test egységébe. 

Megoszlanak a vezérek, megoszlanak a népek is, és vak vezet világtalant és 
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mindketten gödörbe esnek;
1
 ezért helyezik őket szembe egymással. A madarakat 

azonban nem vágta ketté.
2
 

A lelki emberek nem oszlanak meg, nem gondolnak szakadásra; békesség van 

bennük, őrzik a békét a többiekben is, ahogyan tudják; ha másokban 

eredménytelenek, magukban őrzik. Ha a béke fia lakik ott – mondja –, 

megnyugszik rajta ti békétek, ha nem, visszatér hozzátok.
3
 Ha nem a béke fia, 

megoszlást akar, visszatér hozzád a békéd, mert a madarakat nem vágta ketté. 

Jön a kemence; mert Ábrahám ott virrasztott egészen estig, és eljött az ítélet 

napjának nagy rettenete. Az este ugyanis a világ vége, és az a kemence a ítélet 

eljövendő napja. A kemence is szétválasztotta az egymással szemben letett 

darabokat.
4
 Ha a kemence középen vonult át, akkor jobbra és balra 

szétválasztotta a részeket. 

Vannak tehát testi emberek, akik az Egyház ölében vannak, de élik a maguk 

életét, akiket féltünk, hogy az eretnekek félre ne vezessék őket, mert ameddig 

testiek, megoszthatók. A madarakat nem vágta ketté,
5
 a testi emberek 

megoszlanak. Hozzátok nem szólhattam úgy, mint lelki emberekhez, hanem csak 

mint testiekhez.
6
 És hogyan bizonyítható, hogy a testiek megoszlanak? Azzal, 

hogy hozzáteszi: Mert amíg az egyik így nyilatkozik: Én Pállal tartok, a másik 

meg: Én Apollóval, vajon nem vagytok-e túlságosan emberiek?
7
 

Kérlek benneteket, testvérek, halljátok meg és okuljatok belőle; bontakozzatok 

ki a testiségből és váljatok gerlicévé és galambbá; a madarakat ugyanis nem 

vágta ketté. 

De bárki, aki ilyen marad, testi emberként él és nem hagyja el az Egyház 

közösségét, eretnekek sem vezették félre, hogy szembenálló helyzetbe kerüljön, 

jön majd a kemence, és a kemence nélkül nem lehet jobb oldalra kerülni. De ha 

nem akar a kemencétől szenvedni, változzon gerlicévé vagy galambbá. Aki föl 

tudja fogni, fogja föl! 

Ha pedig nem így lesz, hanem az alapra fából, szénából vagy szalmából épít,
8
 

azaz hitének alapjára evilági szerelmeket épít rá, de az alapban Krisztus van 

úgy, hogy a szívben az első hely őt illeti, és semmit nem helyeznek elébe, az 

ilyeneket az Egyház hordozza, eltűri; jön majd a kemence és megégeti a fát, a 
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szénát és szalmát; ő maga azonban – mondja – üdvözül, de csak mintegy tűz 

által.
1
 

Ezt műveli majd a kemence: egyeseket elkülönít balra, másokat valahogyan 

megtisztít és jobbra állít. A madarakat azonban nem vágta ketté.
2
 A madarak 

azonban ügyeljenek arra, hogy olyan madarak legyenek, akik azok fölött a 

hegyek fölött fészkelnek; nem szabad azok szívének magasságát követniük, 

akikről ezt mondja: Az égbe helyezték a szájukat.
3
 Nehogy a szél elsodorja őket, 

a hegyek között nyugodjanak. Tiszteljék a szentek tekintélyét, a hegyek között 

nyugodjanak, az apostolok és a próféták között; ott fészkeljenek ezek a madarak, 

mert a hegyekben sziklákat találnak, a parancsolatok bizonyos magaslatait. 

Amint ugyanis egy szikla Krisztus, Isten Igéje, úgy Isten sok igéje sok szikla, és 

ezek a sziklák a hegyekben vannak. Lássad az ott fészkelő madarakat: Fölöttük 

fészkelnek az égi madarak. 

 

Az Egyházat az apostolok, nem a filozófusok nevelik 

6. De ne gondold, hogy ezek az égi madarak a saját fejük után mennek; lásd 

csak, mit mond a zsoltár: a sziklák közül hallatják hangjukat. Ha most azt 

mondanám: Higgyétek, mert ezt Cicero mondta, ezt Plátón mondta, ezt meg 

Püthagorasz mondta, melyiktek nem nevetne ki engem? Mert madár volnék, 

amely nem a szikláról hallatja hangját. Mit kellene bármelyikteknek mondania? 

Mit kell mondania annak, akit úgy oktattak, mint titeket? Azt, hogy ha valaki 

más evangéliumot hirdetne, mint amit megkaptatok, átkozott legyen!
4
 Miért 

beszélsz nekem Platónról, Ciceróról és Vergiliusról? Ott vannak előtted a 

hegyek sziklái, azok közül hallasd a hangodat. A sziklák közül hallatják 

hangjukat. Azokat hallgassák, akik a sziklától hallottak; azokat hallgassák, mert 

a sok szikláról is az egy sziklát hallják: a szikla pedig Krisztus volt.
5
 

Tehát szívesen hallgassák azokat, akik a sziklák közül hallatják hangjukat. 

Nincs kedvesebb a madarak ilyen hangjánál. Szólnak és a sziklák 

visszhangozzák hangjukat; szólnak és a lelki emberek megtárgyalják; 

visszhangoznak a sziklák, bizonyítékokkal szolgálnak az Írások. Ezért hallatják 

a sziklák közül hangjukat a madarak, mert a hegyekben laknak. 

 

Az apostolok az Igének részeseiként 

osztogatói a kegyelemnek 
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7. [13. v.] A hegyeknek és a szikláknak honnan van a hangja? Folyamodjunk Pál 

apostolhoz, hogy az Írások megöntözzenek minket. Neki honnan volt a hangja? 

Folyamodjunk Izaiáshoz. Izaiásnak honnan volt a hangja? Halljad csak, honnan: 

Megöntözöd a hegyeket magasságaidból. 

Ha most hozzánk jön egy körülmetéletlen pogány és hisz Krisztusban, mi adjuk 

neki a keresztséget és nem utasítjuk a Törvény cselekedeteihez őt. És ha egy 

zsidó ezért számon kér, miért így járunk el, megszólalunk a sziklából és 

mondjuk neki: Így tett Péter, így tett Pál, a sziklák közül hallatjuk hangunkat. 

A sziklát pedig, aki maga Péter, amikor imádkozott és azt a látomást látta, onnan 

felülről öntözték meg. Pál azt mondja a pogányoknak: Ha körülmetélkedtek, 

Krisztus semmit nem használ nektek.
1
 Pál mondja ezt mint hegy, mi belőle 

mondjuk, amikor megszólalunk a sziklából. 

Az Úr öntözte meg a sziklát a maga magasságaiból. Mert amikor ez a szikla 

kemény hitetlenségben volt, magasságaiból megöntözni akarva, hogy a 

völgyekben folyjanak tova a vizek, így kiáltott rá: Saul, Saul miért üldözöl 

engem?
2
 

Nem prófétai részletet, nem is más apostoli írást olvasott föl neki, mert ez a 

nagy hegy mindezeket még megvetette volna; hanem megöntözte a 

magasságaiból; és amint megöntözték, már áradni akarva mondta: Uram, mit 

parancsolsz, hogy megtegyem?
3
 Tekintsd őt hegynek vagy sziklának, ahonnan 

hallathatod a magad hangját; fogadd el őt és lásd meg, hogyan öntözik a 

magasságból és árasztja a vizet az alatta lévőkre. 

Halljad erről is egy helyen: Ha elragadtatásban vagyunk, Istenért vagyunk, ha 

nem, akkor értetek vagyunk.
4
 Amikor ezt mondja, hogy elragadtatásban 

vagyunk, akkor ti nem tudtok megérteni minket, mert mi minden testi dolog 

fölött vagyunk, te pedig még testiek vagytok. Tehát Istenért vagyunk 

elragadtatásban, és amit elragadtatásban látunk, azt nem tudjuk kimondani; ott 

ugyanis kimondhatatlan szavakat hallott, melyeket embernek nem szabad 

elmondania.
5
 

Tehát akkor – mondják ezek a testi emberek, ezek a nyuszik – bennünket meg se 

öntöznek? Hozzánk nem jut el? 

És hogyan fakaszt forrásokat a völgyekben és hogyan folynak tova a vizek a 

hegyek között? Erre vonatkozik a ha nem vagyunk elragadtatásban, akkor 

értetek vagyunk. 
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De miért van ez? Kit utánzunk? Krisztus szeretete sürget minket – mondja.
1
 

Te, aki az Ige részese lettél, aki ma lelki ember vagy, de tegnap még testi voltál, 

méltóságon alulinak tartanád, hogy leereszkedj a testi emberekhez, miközben 

maga az Ige testté lett, hogy közöttünk lakozzék?
2
 

 

Az apostolok, Isten és az Egyház szolgái, lelki dolgokat adnak,  

mulandó dolgokat kapnak 

8. Áldjuk tehát az Urat, és dicsérjük Őt, aki megöntözi a hegyeket a 

magasságaiból. Onnan hull az öntözés a földre, onnan telnek el az alacsonyabb 

részek is, mert ez következik: műveid gyümölcséből lakatod jól a földet. 

Mit jelent az, hogy műveid gyümölcséből? – Azt jelenti, hogy senki ne 

dicsekedjék a saját tetteivel, hanem aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék.
3
 A te 

kegyelmedből lakik jól, amikor jóllakik; ne mondja, hogy érdemeiért kapta a 

kegyelmet. Ha kegyelem, akkor ingyenes ajándék, ha a tettekért adják, akkor 

bért fizetnek.
4
 Tehát ingyenesen fogadd, mert bűnösből válsz igazzá. Műveid 

gyümölcséből lakatod jól a földet 

 

9. [14. v.] Szénát sarjasztasz a barmoknak, és füvet az emberek szolgálatára. – 

Igaz ez, látom, ismerem a természetet; a föld szénát terem a barmoknak és füvet 

az emberek szolgálatára. De látom az Úr más jószágait is, melyekre utal, a-

mikor ezt mondja: Cséplő ökörnek ne kösd be száját
5
 és önmagát nevezi 

ökörnek; talán az ökörre van Istennek gondja?
6
 Tehát miattunk mondja az Írás. 

Tehát miért terem a föld szénát a barmoknak? – Azért, mert az Úr rendelte, 

hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek.
7
 Elküldte az 

igehirdetőket és mondta nekik: Egyétek, amit elétek tesznek, mert méltó a 

munkás a maga bérére.
8
 

Amikor ezt mondta: amit elétek tesznek, egyétek, nehogy azt mondják: 

„Kellemetlenek leszünk, ha idegen asztalokra szorulunk, akarod hogy ilyen 

szemtelenek legyünk?” Nem – mondja –, mert az részükről nem ajándék, hanem 

bér, amiért megszolgáltatok. 

Minek a bére? Mit adnak ők? És mit kapnak fejében? – Lelki dolgokat adnak és 

testi dolgokat kapnak; aranyat adnak és szénát kapnak. Mert minden test széna, 
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és a test ékessége mint a fűnek virága.
1
 Összes mulandó, bőségben lévő, 

fölösleges javaid csak fű a jószág számára. 

Miért? – Azért mert testi dolgok. Halljad csak, miféle jószágoké a széna? Ha 

lelki javakat vetettünk el közöttetek, nagy dolog az, hogy majd anyagi javaitokat 

aratjuk?
2
 Ezt az Apostol mondta, ez a tevékeny, fáradhatatlan, hozzáértő ige-

hirdető, hogy a föld füvét ajándékozza. Én mindebből semmit sem élveztem.
3
 

Megmutatja, hogy tartoztak neki és nem kapott semmit, és nem ítélte el azokat, 

akik megkapták azt, amivel tartoztak nekik. Elítélendők azok voltak, akik nekik 

nem járó dolgokat követeltek, nem pedig azok, akik a jutalmukat kapták meg. Ő 

maga még a jutalmát is elajándékozta. 

Az, hogy valaki ajándékot ad neked, nem ment föl a másik iránti tartozásod alól; 

különben nem leszel megöntözött föld, amely szénát terem a barmoknak. 

Műveid gyümölcséből lakatod jól a földet – mondja –, szénát sarjasztasz a 

barmoknak. Ne légy terméketlen, sarjassz szénát a barmoknak; ha a jószág nem 

kívánja a szénádat, attól még ne találjanak terméketlennek. 

Lelki dolgokat kapsz, adj érte anyagiakat; katonának tartozol, add meg a 

katonának, te Krisztus népe vagy. Ki katonáskodik saját költségén? Ki ültet 

szőlőt, és nem eszik a terméséből? Ki legeltet nyájat, és nem issza a nyáj tejét?
4
 

Ezeket nem magam miatt mondom. Volt ugyan katona, aki a 

tartománybelieknek adta évi járandóságát, de mégiscsak a tartománybeliek 

dolga gondoskodni a katonáról. 

De hogy mégis inkább erről beszéljek: a jószágok: Cséplő ökörnek ne kösd be a 

száját.
5
 Szénát sarjasztasz a barmoknak, és mintegy magyarázatul hozzáfűzi: és 

füvet az emberek szolgálatára, nehogy értetlen maradjon, amit mondott, hogy 

szénát sarjasztasz a barmoknak, ismétléssel magyarázza az előzményt. 

Amit ugyanis fentebb szénának mondott, azt itt fűnek nevezi, és amit fentebb 

barmoknak mondott, azt itt úgy mondja, hogy az emberek szolgálatára. Tehát 

szolgálatára és nem szabad felhasználásra. 

Akkor hol marad a Ti pedig a szabadságra kaptatok meghívást?  – De halljad 

csak ugyanőt: Amikor mindenkitől független voltam, mindenki rabszolgája 

lettem, hogy többeket megnyerjek. És kiknek mondta, hogy Ti pedig a 

szabadságra kaptatatok meghívást? És mit fűzött hozzá? Azt, hogy csak ne 
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éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok 

egymásnak.
1
 

Akiket előbb szabaddá tett, most rabszolgává tette, nem állapotuk szerint, hanem 

Krisztus megváltásával, nem kényszerből hanem szeretetből. Szeretettel 

szolgáljatok egymásnak – mondja. 

De egymásban Krisztusnak szolgálunk, mondja, nem a népnek, nem a testi 

embereknek, nem a gyengéknek. Valóban Krisztusnak szolgálsz, ha azoknak 

szolgálsz, akiknek Krisztus szolgált. Nemde ezt mondták róla: Mindenkivel jót 

tesz? Prófétánál olvassuk ezt, és másra nem, csak Krisztusra érthető. De halljuk 

csak az evangéliumban az ő saját szavát: Aki nagyobb akar lenni köztetek, az a 

rabszolgátok lesz.
2
 

„A rabszolgámmá tett téged Ő, aki a saját vérével szabadított fel téged.” – ezt 

kell mondanotok nekem, és igazat mondotok. Halljad csak Őt egy másik helyen: 

Minket pedig mint a rabszolgátokat Jézusért.
3
 Szeressétek a rabszolgáitokat, de 

Uratokban. Adja meg nekünk, hogy jól szolgáljunk. Mert akár akarjuk, akár 

nem, rabszolgák vagyunk; feltéve, ha szívesen, nem kényszerből, hanem 

szeretettel szolgálunk. 

A szolgák gőgje bosszankodni látszott, amikor az Úr ezt mondta: Aki nagyobb 

akar lenni köztetek, legyen a rabszolgátok. Zebedeus fiai ugyanis megpályázták 

a legmagasabb székeket, az egyik jobb, a másik bal felől akart ülni, és anyjuk 

szájával mondták el, amit szerettek volna. 

Az Úr nem irigyli tőlük a székeket, de előbb megmutatja nekik a könnyek 

völgyét, mintha mondaná: Oda akartok jönni, ahol én vagyok? – jöjjetek oda, 

ahová én megyek. 

Mit jelent ez a jöjjetek oda, ahová én megyek? – Azt jelenti, hogy az alázat által. 

Én a magasból szállottam alá és megalázottan megyek föl; a földön megta-

láltalak titeket, és ti előbb akartok röpülni, mint táplálkozni; előbb táplálkoz-

zatok, nevelődjetek, viseljétek el a fészket. 

Mert mit mond? Hogyan hívja vissza az alázatra őket, akik már a magasságokat 

keresik? Tudjátok inni azt a kelyhet, amelyet majd én iszom?
4
 Erre ők, még 

mindig büszkén: Képesek vagyunk rá! Ahogyan Péter: Veled maradok mindha-

lálig! Erős férfi, amíg a szolgáló azt nem mondja neki: Te is velük voltál! 

Ugyanígy ezek is: Képesek vagyunk rá! – Képesek vagytok? – Képesek vagyunk 

rá! 
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Erre az Úr: A kelyhemet ugyan fogjátok inni,
1
 még ha most képtelenek vagytok 

is rá, fogjátok inni; ahogyan Péternek mondta: Most még nem követhetsz, de 

később majd követni fogsz.
2
 A kelyhemet ugyan fogjátok inni, de a jobbomra 

vagy a balomra ülést nem az én dolgom adni nektek.
3
 

Mit jelent az, hogy nem az én dolgom adni nektek? – Azt, hogy nem az én 

dolgom adni a gőgösöknek. Most, amikor szólok hozzátok, gögösök vagytok, 

ezért mondtam: nem az én dolgom adni nektek. Talán mondanák: „Alázatosak 

leszünk!” Tehát már nem ti lesztek, én ezt mondtam: Nektek. Nem azt 

mondtam: nem adom az alázatosaknak, hanem: nem adom a gőgösöknek. Aki 

pedig gőgösből alázatos lesz, az már nem az, aki volt. 

 

Figyeljünk rá, hogy ki miből él és bőkezűen adjunk 

10. Tehát az ige hirdetői barmok is, rabszolgák is. A föld, ha megöntözték, 

teremjen szénát a barmoknak és füvet az emberek szolgálatára. Ez az a 

gyümölcs, ami lehetővé teszi, hogy megtörténjék, amit az evangéliumban 

mondanak: Hogy befogadjanak titeket az örök hajlékokba.
4
 

Ügyelj rá, mit csinálsz a szénából, ügyelj rá, mit veszel a hitvány dologért. Hogy 

befogadjanak titeket az örök hajlékokba – mondja; ahol ők lesznek, oda fognak 

befogadni titeket. 

Minek köszönhető ez? – Annak, hogy aki prófétát fogad be azért, mert próféta, 

az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz, az igaz 

ember jutalmában részesül. És ha csak egy pohár friss vizet ad is valaki egynek, 

akár a legkisebbnek is azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, 

nem marad el jutalma.
5
 

Milyen jutalom nem marad el? Az, hogy befogadnak titeket az örök hajlékokba. 

Ki ne sietne oda? Ki ne futna gyorsabban? Ha föld vagytok, ázzatok meg Isten 

műveinek gyümölcséből, és ne mondjátok: „Nincs kivel jót tegyünk; 

igehirdetőink, a nyomtató ökrök, a szolgáló emberek nem szorulnak ránk!” 

Azért csak keresd, hátha valaki rád szorul; és végül még ha nem is szorul rád, 

megtalálja benned azt, amit nem akart elfogadni. Mert megkapja a jóakaratot, 

amikor te megkapod a békét; még nem is kért adományt, de megkapta a 

gyümölcsöt.
6
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Azért csak keresd, hátha valaki rád szorul, és ne mondd: „Majd ha kér, adni 

fogok.” Várod tehát, hogy kérjen? Úgy eteted Isten ökrét, ahogy az átmenő 

koldust? Neki, mert kér, adsz, mert írva van: Minden kérőnek adj.
1
 Erről pedig 

mi van megírva? Az, hogy boldog, aki gondoskodik a szűkölködőről és 

szegényről.
2
 

Keresd, akinek adhatsz, mert boldog, aki gondoskodik a szűkölködőről és 

szegényről, aki megelőzi a kérő szavát. Ha Krisztus katonái olyan rászorulók 

köztetek, hogy kérniük is kell, vigyázzatok, nehogy elítéljenek titeket, mielőtt 

kérnének. 

Hogyan kereshetem? – kérdezed. Érdeklődj, légy előrelátó; nézz körül és vedd 

észre ki miből tartja fenn magát, miből van valamije; ez a kíváncsiságod nem 

rosszalható; föld leszel, amely szénát sarjaszt a barmoknak, és füvet az emberek 

szolgálatára. 

Légy kíváncsi és gondoskodj a szűkölködőről és szegényről. Az egyik hozzád 

jön, hogy kérjen; a másikat előzd meg, nehogy kérjen. Mert ahogy arról, aki jött 

és kért tőled, ezt mondja: Minden kérőnek adj, úgy arról, akit neked kell 

megkeresned, ezt mondja: Izzadjon kezedben az alamizsna, míg meg nem 

találod az igazat, akinek odaadhatod. Adni kell ezeknek a kérő szegényeknek is, 

hiszen Isten nem tiltotta meg az alamizsnát, amikor Krisztus ezekről mondta: Ha 

vendégséget rendezel, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. És 

boldog leszel, mert nem tudják neked viszonozni. De az igazak feltámadásakor 

megkapod jutalmadat;
3
 őket is hívd meg, őket is etesd meg; lakomázz, amikor 

ők esznek, élvezd, amikor ők jóllaknak, mert ők a te kenyeredből laknak jól, te 

Isten igazságosságából. 

Egyiktek se mondja: „Krisztus megparancsolta, hogy Isten szolgáinak adjunk, a 

koldusnak ne adjunk”. Adj a koldusoknak, de még inkább Isten szolgáinak. A 

koldus ugyanis kér, és a kérő szavában fölismered, kinek adhatsz. Isten szolgája 

minél kevésbé kér, annál éberebbnek kell lenned, hogy megelőzd a kérését; vagy 

esetleg azt, aki most nem kér, de egykor el fog ítélni. 

Ezen a téren legyetek hát kíváncsiak, testvéreim, és észre fogjátok venni Isten 

sok szolgájának rászorultságát, amennyire észre akarjátok venni. Mivel azonban 

élvezitek a mentegetőzést, amellyel azt akarjátok mondani: „Mi ezt nem tud-

tuk!” – emiatt nem veszitek észre. 

 

Krisztus a gyengék személyét fogadta magába 
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11. Az Úrnak voltak erszényei, amelyekben a szükséges dolgokat tartották, és 

volt pénze saját és övéi szükségleteinek fedezésére; mert az evangélista nem 

hazudik, amikor ezt mondja: Megéhezett.
1
 Éhes akart lenni miattad, hogy neked 

ne kelljen éhezned benne, aki a jóllehet gazdag volt, szegénnyé lett, hogy 

szegénységével meggazdagodjunk.
2
 Tehát voltak erszényei, és szó van néhány 

vallásos asszonyról, akik arra mentek, amerre az ő evangelizáló lába járt, és a 

vagyonukból szolgáltak neki. Meg is nevezik az evangéliumban ezeket az 

asszonyokat, és köztük volt Heródes vagyonkezelőjének, Kúzának a felesége is.
3
 

Lássad csak a történteket. 

Később Pál semmi ilyet nem keresett és mindenét odaadta a tartománybeli-

eknek. Mivel azonban előre lehetett látni, hogy sokan lesznek gyengék és 

keresni fogják ezeket a dolgokat, Krisztus inkább a gyengék személyét vette 

magára. Vajon ebben Pál még Krisztusnál is nagyobb? Krisztus nagyobb, mert 

irgalmasabb. Amikor ugyanis látta, hogy Pál nem törődik ezekkel a dolgokkal, 

előre gondoskodott, hogy ne elítélje azokat, aki ilyesmikkel törődni fognak, és 

példát adott a gyengének; mint ahogyan előre látta, hogy sokan készséggel és 

örömmel mennek a szenvedés vértanúságába, ujjongani fognak a szenvedésben, 

erősek lesznek, százszoros termést visznek a csűrbe, de látta a gyengéket is, 

akiről tudta, hogy az eljövendő szenvedés megzavarja őket, de hogy erejüket ne 

veszítsék, hanem inkább emberi akaratukat kapcsolják a Teremtő akaratához, 

Krisztus az ő személyüket akarta magára ölteni a szenvedésében, amikor ezt 

mondta: Szomorú az én lelkem mindhalálig; és ismét: Atyám, ha lehetséges, 

múljék el tőlem ez a kehely.
4
 Megtanította, hogy mit kell mondania gyengének, 

de mindjárt utána megmutatta mit kell tennie a gyengének: Mindazonáltal ne az 

történjék, amit én akarok, hanem amit te, Atyám.
5
 

Amint tehát a szenvedésben viselte a gyengék személyét, előre jelezvén a 

testében lévőket, hiszen ők is a tagjai, mert nem hiába mondta: Még nem voltam 

készen, és a te szemeid láttak engem, és a te könyvedben meg voltak írva összes 

napjaim,
6
 úgy azzal, hogy erszényei voltak, és elvárt bizonyos gondoskodást, 

nem kéregetve, hanem járandóságként, magára vette a rászorultságot. 

Zakeus befogadta őt és örvendezett.
7
 Kinek vált ez javára? Krisztusnak vagy 

Zakeusnak? Valóban, ha Zakeus nem fogadja be, vajon fedél nélkül maradt 

volna a világ alkotója? Vagy ha Zakeus nem látja vendégül, éhes maradt volna 
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ő, aki öt kenyérrel jóllakatott annyi ezer embert? Amikor tehát valaki befogad 

egy szentet, nem a befogadott, hanem a befogadó lesz gazdagabb. 

Vajon az éhínség idején nem táplálták Illést? Nemde a holló hozta neki a 

kenyeret és a húst, Isten szolgájának a szolgáló teremtmény?
1
 És mégis 

elküldetett, hogy az özvegyasszony táplálja; nem azért, hogy a katona, hanem 

hogy a tartománybeli kapjon valamit. 

 

Ha a zsidók tizedet adtak,  

a keresztényeknek fokozottan támogatniuk kell Isten szolgáit 

12. Mivel tehát a szegények táplálásáról is szóltunk, testvérek, mivel az Úrnak is 

voltak erszényei, de mégis, amikor az árulásra készülő Júdásnak azt mondta: 

Amit tenni készülsz tedd meg gyorsan,
2
 a többiek nem értették mit mondott és 

azt gondolták, azt mondta, hogy készítsen elő valamit a szegények számára. 

Júdásnak ugyanis erszényei voltak, ez az evangéliumban le van írva. 

Gondolhattak volna-e erre, ha ez nem lett volna szokásban az Úrnál? 

Tehát abból, amit kaptak és az erszényekben tartottak, a szegényeknek is adtak, 

akikről Isten tanította, hogy nem szabad megvetni őket. De ha őket nem veted 

meg, akkor mennyivel inkább gondoskodnod kell a ökörről, amely ezen a szérűn 

nyomtat? Mennyivel inkább a rabszolgádról? Lehet, hogy élelemre nem szorul, 

de nincs ruhája; nem szorul ruhára, de nincs tető a feje fölött; talán templomot 

épít, talán valami hasznos dolgot készít Isten házában és várja, hogy vedd észre, 

várja, hogy gondoskodj a szegényről és szűkölködőről. 

Ezzel szemben te, a kemény, megkövesedett, nem öntözött, vagy hiába öntözött 

föld, fenntartod magadnak, hogy ezt mondd: „Nem tudtam, nem tudhattam, 

senki nem mondta nekem!” 

Senki nem mondta neked? Krisztus állandóan mondja, a próféta állandóan 

mondja: Boldog, aki gondoskodik a szűkölködőről és a szegényről.
3
 Nem látod 

elöljáród üres kenyeres ládáját; az épülő templomot, ahová majd imádkozni 

mégy. Bizonyára látod. Nem böki a szemedet? 

Ne gondoljátok testvérek, hogy elöljáróitok kincseket gyűjtenek; sokakat 

ismerünk, akik nem gyűjtenek, mindennapos gondjaik vannak, amit el se 

hinnétek; magatok is megtalálnátok az ilyeneket, ha keresnétek, ha körültekintők 

volnátok, ha arra ügyelnétek, hogy gyümölcsöt hozzatok. 
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Elmondtam, amit tudtam, ahogyan tudtam. Gondolom, nyilvánvaló számotokra, 

ahogy az Apostol mondja, hogy nem magamért mondtam, hogy a mondottakat 

nekünk tegyétek meg. 

Adja Isten, hogy ne hiába mondtam volna mindezt; adja Isten, hogy öntözött 

föld legyetek, nem megkövesedett, mint a zsidók, amiért megérdemelték, hogy 

megkapták a kőtáblákat; hanem termékeny föld legyetek, amely öntözötten 

terem a földművesének. 

Azok a kőszívűek, amit a kőtáblák jeleztek, tizedet adtak. Nyögve is, és még 

semmi nem született. Ha nyögtök, vajúdjatok, ha vajúdtok, szüljetek. Miért az 

üres nyögés? Miért a terméketlen nyögés? A benső görcsöl, vajon nincs odabenn 

semmi, ami megszülethetne? 

Megöntözöd a hegyeket a magasságokból, műveid gyümölcséből lakatod jól a 

földet. Boldogok akik megteszik, boldogok akik gyümölcsözően hallgatják 

ezeket, boldogok, akik nem hiába kiáltoznak. Műveid gyümölcséből lakatod jól 

a földet. 

Szénát sarjasztasz a barmoknak, és füvet az emberek szolgálatára. 

A füvet meg miért? – Azért hogy kenyeret hozzon elő a földből. 

Miféle kenyeret? – Krisztust. 

Miféle földből? – Péterből, Pálból és az igazság többi megbízottjából. 

Halljad csak, hogy a földből: Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy 

a nagyszerű erőt ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk.
1
 Ő az a kenyér, 

amely a mennyből szállott alá,
2
 hogy a földből sarjadjon, amikor szolgáinak 

teste hirdeti Őt. A föld füvet sarjaszt, hogy kenyeret hozzon elő a földből. 

Miféle föld sarjasztja a füvet? – a jámbor népek, a szent népek. 

Miféle föld hozza elő a kenyeret? – Isten Igéje az apostolokból, Isten 

misztériumainak megbízottaiból, akik még a földön járnak, még földi testet 

hordoznak. 

 

Krisztusban megjelent a legnagyobb kegyelem,  

melynek mindenkire ki kell áradnia 

13. [15. v.] És a bor vidámítja az ember szívét. – Senki ne készüljön 

részegségre, sőt mindenki józanságra készüljön. Részegítő kelyhed milyen 

drágalátos!
3
 

Nem azt mondjuk: senki meg ne részegüljön. Részegüljetek meg, de 

vigyázzatok, mitől. Ha az Úr drágalátos kelyhe részegít meg titeket, ez a 
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részegség meglátszik majd a tetteitekben, meglátszik az igazságosság szent 

szeretetében, végül meglátszik majd a földi dolgoktól az égiekhez való 

elragadtatástokban. 

Hogy megvidámítsa arcát olajjal. Látom, hogy melyik föld mennyi gyümölcsöt 

hoz, ha szénát sarjaszt a jószágoknak. Ezek a szolgák nem árusítják azt, amit 

adnak, mert nem eladói az evangéliumnak, ingyen adják, mert ingyen kapták. 

Örülnek jótetteiteknek, ez javatokra válik, mert nem az adományt keresik, 

hanem a gyümölcsöt várják. 

Mit jelent az arc megvidámítása olajjal? – Isten kegyelmét, bizonyos 

megnyilvánuló ragyogást, ahogy az Apostol mondja: A Lélek pedig mindenkinek 

megnyilvánulásra adatik.
1
 

Bizonyos kegyelmet, mely az emberek számára emberekben láthatóvá válik a 

szent szeretet megmutatására, isteni tündöklésű olajnak neveznek; és mivel 

leginkább Krisztusban jelent meg, őt az egész földkerekség szereti; őt, akit 

egykor megvetettek, most minden nemzet imádja: Mert övé az ország és ő 

uralkodik a nemzeteken.
2
 

Az Ő kegyelme akkora, hogy még azok is, akik nem hisznek benne, dicsérik őt, 

és azt mondják, azért nem akarnak benne hinni, mert senki nem tudja megtartani 

azt, amit parancsol. 

A dicséret akadályozza azokat, akik egykor szidalmakkal támadtak rá. De mégis 

mindenki szereti, mindenki hirdeti Őt, mert kiváltképpen fölkent, ezért Krisztus. 

A Krisztus ugyanis azt jelenti, hogy Fölkent, a krizmáról nevezik Krisztusnak. 

Héberül Messiás, görögül Krisztus, latinul Unctus, de egész testét átitatja olajjal. 

Tehát mindaz, aki jön, megkapja a kegyelmet, hogy az arc megvidámodjon az 

olajtól. 

 

Az igazság, azaz Krisztus mennyei kenyér 

és részegítő bor 

14. És a kenyér megerősíti az ember szívét. 

Mit jelent ez, testvérek? – Szinte kényszerít annak megértésére, hogy miféle 

kenyérről beszél. A látható kenyér ugyanis a gyomrot erősíti, a hasunkat erősíti; 

van egy másik kenyér, amely a szívet erősíti, mert a szív kenyere. 

Szólt már előbb is a kenyérről: Hogy kenyeret hozzon elő a földből, de nem 

mondta meg. miféle kenyér ez. És a bor vidámítja az ember szívét. Úgy tűnik, 

már szólt a lelki borról, mert az vidámítja meg az ember szívét. De még 
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gondolhatnánk, hogy erről a borról beszél, mert a részegek mintha vidám 

szívűeknek látszanának. Bárcsak örvendenének és nem veszekednének. 

Erre mondod nekem: „Van-e vidámabb dolog a részeg embernél?” – Van-e nála 

esztelenebb? Van-e nála haragra lobbanóbb? 

Van tehát bor, amely valóban megvidámítja a szívet, és nem is tud mást, csak 

szívet vidámítani. De ne gondold, hogy ezt csak a lelki borra kell érteni, erre a 

kenyérre pedig nem; hogy ez is lelki dolog, ezért magyarázza: És a kenyér 

megerősíti az ember szívét. 

Tehát úgy értsd a kenyeret, ahogyan a bort értetted; belül éhezd, belül szomjazz 

rá: Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságosságot, mert őket majd 

jóllakatják.
1
 Ez a kenyér az igazságosság, az a bor az igazságosság: az igazság, 

az igazság pedig Krisztus.
2
 

Én vagyok az élő kenyér – mondja –, amely a mennyből szállottam alá;
3
 és: Én 

vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.
4
 És a kenyér megerősíti az ember szívét. 

 

Az egész föld tele van hintve monostorokkal 

15. [16. v.] Jóllaknak a mező fái, de ebből a kegyelemből hajtottak ki a földből. 

A mező fái a népek sokaságai. 

És Libanon cédrusai, melyeket ültetett. – Libanon cédrusai, a világ 

hatalmasságai, ők is jóllaknak. Elérkezett Krisztus kenyere is, bora is, meg olaja 

is a szenátorokhoz, az előkelőkhöz, a királyokhoz; jóllaktak a mező fái. Először 

az alacsonysorsúak laktak jól, aztán Libanon cédrusai is, de azok, amelyeket ő 

maga ültetett; jámbor cédrusok, vallásos hívők, mert ilyeneket ültetett. 

Mert a gonoszok is Libanon cédrusai, hiszen: Összetöri az Úr Libanon 

cédrusait.
5
 A Libanon ugyanis hegy, és ezek a fák szó szerint is nagyon korosak 

és igen magasak. Libanon jelentése pedig, ahogy a róla íróknál olvassuk, azt 

jelenti, hogy Fehér ragyogás. 

Libanonnak nevezik a ragyogást; úgy tűnik, hogy evilág tündöklése, amely most 

csillog és villog a maga pompájában. Vannak libanoni cédrusok, amelyeket az 

Úr ültetett; ezek laknak jól, amelyeket az Úr ültetett. Mert minden fát – mondja 

–, amelyet nem az én Atyám ületett kivágnak.
6
 És Libanon cédrusai, melyeket 

ültetett. 
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16. [17. v.] Ott fészkelnek majd a verebek, csúcsaikon a gém háza. Hol fognak 

fészkelni a verebek? – Libanon cédrusain. Már hallottuk, hogy kik a Libanon 

cédrusai: a világ előkelői, magas származásúak, gazdagok, rangosak; ezek a 

cédrusok is jóllaknak, de csak azok, amelyeket Ő ültetett. Ezeken a cédrusokon 

fészkelnek a verebek. 

Kik a verebek? – Szárnyasok és az ég madarai a verebek is, de általában az apró 

madarakat nevezik verebeknek. Vannak tehát lelki emberek, akik Libanon 

cédrusain fészkelnek; azaz, vannak Istennek olyan szolgái, akik meghallják az 

evangéliumban: Hagyd el mindenedet, add el és add oda a szegényeknek és kin-

csed lesz a menyben; aztán jöjj és kövess engem.
1
 Ezt nem csak a nagyok 

hallották meg, hanem kicsinyek is, és a kicsinyek is meg akarták tenni és lelki 

emberré akartak válni: nem nősülni, nem vesződni gyermekneveléssel, nem 

rendelkezni saját székekkel, amelyekhez kötődnének, hanem belépni valamilyen 

közösségi életbe. De mit hagytak el ezek a verebek? Mert verebeknek evilág 

jelentéktelen embereit nézik. Mit hagytak el? Mi sokat hagytak el? 

Az egyik a megtérésekor szegény apjának kamráját hagyta ott, amiben alig volt 

több egy ágynál és ládánál. De megtért, veréb lett, elkezdte keresni a lelki 

dolgokat. Ez jó, nagyon helyes, nem bántjuk, nem mondjuk neki: nem hagytál 

ott semmit. Nem gőgösködik az, aki sokat hagyott el.
2
 

Péter, akiről tudjuk, hogy halász volt, mit tudott elhagyni, hogy követhesse az 

Urat? Vagy a testvére, András, vagy Zebedeus fiai, Jakab és János, akik szintén 

halászok voltak, és mégis, mit mondtak: Íme, mi elhagytunk mindent és 

követtünk téged.
3
 És az Úr nem mondta nekik: „Elfelejtetted a szegénységedet; 

mit hagytál el, hogy egy egész világnak látod?” – Sokat hagyott el, testvéreim, 

sokat hagyott el, aki nem csak azt hagyta ott, amije volt, hanem azt is, mindent, 

amit szeretett volna birtokolni. 

Ki az a szegény, akit nem feszítenek evilági remények? Ki nem szeretné napról 

napra gyarapítani azt, amije van? Ezt a vágyat vágták el: a végtelenre irányult, 

mértéket kapott, és nem hagytak el semmit? Bizony, Péter egy egész világot 

hagyott ott, és egy egész világot kapott helyette Péter.
4
 Mint akiknek semmijük 

sincs és mindenük megvan. Sokan megteszik ezt; ezt teszik, akiknek nagyon 

kicsi vagyonuk van, és jönnek és hasznos verebekké válnak. Kicsinyeknek 

látszanak, mert nincs nagy világi rangjuk, Libanon cédrusain raknak fészket. 
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Mert Libanon cédrusai, evilág nemesei, előkelői, gazdagjai is, mert félelemmel 

hallgatják: Boldog, aki gondoskodik a szűkölködőről és a szegényről,
1
 számba 

veszik a dolgaikat, villáikat, minden felesleges gazdagságukat, melyek miatt 

kiemelkedőnek látszanak, és odaadják Isten szolgáinak; földeket adnak, kerteket 

adnak, templomokat, monostorokat építenek, összegyűjtik a verebeket, hogy 

Libanon cédrusain fészkelhessenek a verebek. Tehát jóllaknak a Libanon 

cédrusai, melyeket az Úr ültetett és ott raknak fészket a verebek. 

Nézzétek az egész földet, nem így van-e. Amiket mondok, nem csak hiszem, 

hanem láttam; tapasztalatból tudom ezt. Érdeklődjetek a legtávolabbi 

vidékekről, és lássátok, Libanon mily sok cédrusán fészkelnek azok a verebek, 

akikről beszéltem. 

 

Ha Isten szolgája ép akar maradni, 

Krisztus legyen a vezére 

17. De mégis, testvéreim, ha ezek a verebek valóban lelki emberek, jóllehet 

Libanon cédrusain fészkelnek, ne tartsák túl nagyra Libanon cédrusait, és ne 

gondolják hogy magasabb rendűek azok, akik az ő szükségleteikről 

gondoskodnak. Mert ők verebek, azok pedig a Libanon cédrusai. Tehát a gém 

háza a verebek vezére. Jóllehet a verebek Libanon cédrusain fészkelnek, a 

verebeknek nem Libanon cédrusai a vezérei. 

Íme, jóllaknak a mező fái, az összes népek, és Libanon cédrusai is jóllaknak, 

amelyeket az Úr ültetett, az összes előkelő és kiemelkedő hívők. A verebek ott, 

azaz a Libanon cédrusain fészkelnek; javaik ágait átadják a kis lelki emberek 

összegyűjtésére. Odaadják, megteszik Libanon cédrusai, melyeket az Úr ültetett, 

megteszik, és szívesen teszik; tudják, mit tesznek és tudják mit kapnak. De a 

verebeknek, jóllehet Libanon cédrusain fészkelnek, a gém háza a vezérük. 

Mi lehet a gém háza? – A gém mint valamennyien tudjuk, tengeri madár, 

tavakban vagy a tengeren él. Van valamilyen, a tenger partján nehezen 

megközelíthető fészke, vagy nincs sehol; de vízzel körülvett helyen, többnyire 

vízzel körülvett sziklákon fészkel. Értjük tehát, hogy a gémnek a szikla a 

megfelelő ház, sehol máshol nem lakhat nagyobb biztonságban, mint sziklán. 

Miféle sziklán? A tengerben álló sziklán. Nekizúdulnak a hullámok, de megtöri 

a hullámokat, a hullámok nem zúzzák szét; ez a tengerben álló szikla nagy 

tulajdonsága. 

Hány hullám zúdult a mi sziklánkra, az Úr Krisztusra? Nekiestek a zsidók; azok 

összezúzódtak, Ő ép maradt. És mindaz, aki Krisztust követi, így van ebben a 

világban, azaz ebben a tengerben, ahol nem lehet mást tapasztalni, csak 
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viharokat és hullámverést, a szél és a hullámzás nem csillapodik, de a szikla 

mindent kibír és ép marad. 

Tehát a gém háza erős és alázatos. A gém nem magasban fészkel, de házánál 

nincs erősebb és nincs alázatosabb. A verebek ugyan a cédrusokon fészkelnek a 

jelen szükségletek miatt; de vezérük az a szikla, amelyet a hullámok 

ostromolnak, de szét nem zúznak; mert Krisztus szenvedését követik. 

S ha netalán a Libanon cédrusai haragra gerjednek, és Isten ágaik között lakó 

szolgáira megneheztelnek vagy megbotránkoznak rajtuk, a verebek elröpülnek 

ugyan, de jaj a cédrusnak, amely ott marad a verebek fészkei nélkül. A verebek 

ugyanis nem szenvednek hajótörést, nem pusztulnak el, mert a gém háza a 

vezérük. 

 

Krisztus, a szikla, mindig és mindenütt 

mindenkinek hasznos 

18. [18. v.] Mi következik ezután? A magas hegyek a szarvasoknak. – A 

szarvasok a nagy lelki emberek, akik futás közben átugranak minden cserjén és 

tövises bokron. Ki tökéletessé tette lábamat – mondja –, mint a szarvasokét, és 

magas helyekre állított engem.
1
 Magas hegyek, Isten nagy parancsai felé 

tartsanak, magasztos dolgokról gondolkodjanak, arra törekedjenek, amelyek 

nagyon kimagaslanak az Írásokban, a legnagyobb dolgokban legyenek igazak; 

mert a szarvasok a legmagasabb hegyek. 

És mi van a kisebb vadakkal, Mi van a nyuszival? Mi van sünivel? A nyuszi 

nagyon kicsi és gyenge, a süni még tüskés is; az félénk állat, emez tüskékkel 

borított. 

Mi mást jelentenek a tüskék, mint a bűnöket? Aki naponta vétkezik, még ha nem 

is nagy bűnöket követ el, azt apró tüskék borítják. Amennyiben fél, annyiban 

nyuszi, amennyiben apró tüskék borítják, annyiban süni; és nem képes 

megtartani a nagy és tökéletes parancsolatokat. Azok a magas hegyek a 

szarvasoknak. 

És akkor? Ezek elvesznek? – Nem. Mert a magas hegyen úgy valók a szarvasok-

nak, hogy nézd csak, mi következik: a sziklák a sünöknek és nyulaknak adnak 

menedéket. Mert az Úr a szegény menedéke lett.
2
 Ha ezt a sziklát szárazföldre 

helyezed, menedék a sünöknek és a nyulaknak, ha a tengerbe állítod, a gémnek 

háza. A szikla mindenütt hasznos. Még a hegyekben is hasznos, mert a hegyek a 

sziklaalap nélkül leomlanának a mélybe. 
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Nemde a hegyekről mondják: Fölöttük fészkelnek az égi madarak, az sziklák 

közül hallatják hangjukat.
1
 A sziklák a sünnek és a nyulaknak adnak menedéket. 

A szikla tehát mindenütt menedékünk; akár a hegyekben magasodik fel, akár a 

tengerben ostromolják a hullámok, nem zúzzák szét, akár sík földön áll; a 

hegyekben a szarvasok, a tengerben a gémek, a földön a nyulak és sünök 

menedéke. 

Verjék mellüket a nyuszik, vallják meg bűneiket a sünök; ha elborítják is őket 

mindennapos bűneik, ott van mellettük a szikla, amely megtanítja őket, hogy ezt 

mondják: Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az 

ellenünk vétkezőknek.
2
 A szikla menedék a sünöknek és a nyulaknak. 

 

Helyesen hasonlítjuk a Holdhoz az Egyházat, 

a Naphoz Krisztust 

19. [19. v.] Megalkotta a Holdat időkre. – Lelkileg az Egyházat értjük rajta, 

mely nagyon kevésből növekedik, és ezen élet halandóságával bizonyos 

értelemben megöregszik, de azért, hogy közeledjen a Naphoz. 

Nem erről a szemmel látható Holdról beszélek, hanem arról, amit ez a név 

jelent. Arról, amely amikor még sötét volt az Egyház, amikor még nem jelent 

meg, még nem emelkedett ki, és félrevezették az embereket és ezt mondták: ez 

az Egyház, ez a Krisztus, hogy lenyilazzák a holdfogyatkozáskor az egyenes 

szívűeket.
3
 

Most mennyire vak az, aki a telehold fényénél eltéved? Megalkotta a Holdat 

időkre. Itt ugyanis az Egyház időben átvonul, a halandóság nem lesz itt örökre; 

növekszik és fogy és egyszer átmegy, időkre teremtetett. 

A Nap ismeri lenyugvását. – És ki ez a Nap, ha nem az igazságosság Napja, aki 

miatt a gonoszok sírni fognak az ítélet napján, mert nekik nem kel föl. Mit 

fognak mondani azon a napon? Azt, hogy tehát letévedtünk az igazság útjáról, 

és az igazságosság fénye nem világított nekünk, és a Nap nem kelt föl 

számunkra.
4
 

Ez a Nap annak kel föl, aki megismeri Krisztust. Krisztus azonban 

visszahúzódik annak értelmétől, aki annyira megharagszik a testvérére, hogy 

gyűlöli őt. Tehát haragudjatok, és ne vétkezzetek.
5
 

A szeretet, még ha haragszik is néha azért, hogy jobbítson, nem lesz vétkes; 

mert a harag nem maradandó annyira, hogy gyűlöletté váljék. Ha pedig a harag 
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gyűlöletté válik, a Nap lenyugszik haragotok fölött. Tehát ne nyugodjék le a Nap 

haragotok fölött.
1
 

 

20. Testvérek, ne gondoljátok, hogy egyesek azért tartják imádandónak a Napot, 

mert az Írásokban néha a Nap Krisztust jelenti. Ilyen az emberi esztelenség, úgy 

véli, imádni kell valamit, mert ezt mondják: a Nap Krisztust jelenti. Akkor 

imádd a sziklát is, mert Krisztust jelenti.
2
 Mint a bárányt, úgy vitték leölésre;

3
 

tehát imádd a bárányt, mert Krisztust jelenti. Győzött az oroszlán Júda törzsből;
4
 

imádd az oroszlánt is, mert Krisztust jelenti. 

Nézzétek csak, mi minden jelenti Krisztust, de Krisztus mindezekhez csak 

hasonló, nem azonos velük. Keresed Krisztus igazi mivoltát? Kezdetben volt az 

Ige, és az Ige Istennél volt.
5
 Ez Krisztus mivolta, aki által lettél. Akarod hallani, 

hogy ki által teremtettél újjá? Az Ige testté lett és közöttünk lakozott.
6
 Minden 

egyéb csak hasonlat. Értsd meg, légy alkalmas az Írás befogadására, hogy meg 

tudd különböztetni azt, amit a szemed elé állítanak és azt, amit be kell fogadnod 

a szívedbe. 

 

Az igazságosság Napja, Krisztus, szabadon és önként szenvedett 

21. Tehát ez a Nap, most már biztonsággal mondjuk, ez az igazságosság Napja, 

nem ok nélkül nem kel fel a gonoszoknak, jóllehet akarják; mert maga a 

Bölcsesség mondja: Keresnek majd a rosszak és nem fognak megtalálni.
7
 

Keresnek és nem találnak meg. És miért? Azért, mert gyűlölték a bölcsességet. 

Maga a Bölcsesség beszél és mondja: Keresnek majd a rosszak és nem fognak 

megtalálni, mert gyűlölték a bölcsességet.
8
 

Ha tehát gyűlölték, miért keresik? – Keresik, de nem azért, hogy élvezzék, 

hanem hogy felfuvalkodjanak; beszédükkel keresik, erkölcseikkel, gyűlölik. 

Mert a fegyelem szent lelke elriad a színleléstől, és eltávolodik az esztelen 

gondolatoktól, és elriasztja közeledő gonoszság.
9
 Tehát ez a Nap nem kel föl a 

gonoszoknak, nem kel föl a rosszaknak. De mégis, mit mondanak erről a 

Napról? Aki fölkelti napját jókra és rosszakra és esőt ad igazaknak és 

bűnösöknek egyaránt.
10
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Tehát ez a zsoltár misztikus értelemben mond valamit az igazságosság ezen 

Napjáról; mert a természetben mint látható jelenséget látjuk, hogy a Nap ismerte 

lenyugvását. Mit jelent ez, hogy a Nap ismerte lenyugvását? Azt jelenti, hogy 

Krisztus ismerte a szenvedését; Krisztus lenyugvása Krisztus szenvedése. 

De úgy nyugszik-e le a Nap, hogy föl ne kelne? Nemde aki alszik, felkeléssel 

fejezi be?
1
 Nemde ő maga mondta: Háborgatottan aludtam el? És őróla 

mondták: magasztaltassál az egek fölé, Isten?
2
 Tehát a Nap ismerte lenyugvását. 

lenyugvását. 

Mit jelent az, hogy ismerte? – Azt jelenti, hogy jóváhagyta, tetszett neki. És 

mivel bizonyítjuk hogy ismerte, azaz tetszett neki? Mit nem ismer Isten? Mit 

nem ismer Krisztus? És mégis, a végén egyeseknek azt fogja mondani: Nem 

ismerlek titeket.
3
 Ahogy tehát ez a Nem ismerlek titeket nem azt jelenti, hogy 

ismeretlenek vagytok számomra, hanem azt, hogy nem tetszetek nekem; úgy az 

ismerte lenyugvását azt jelenti, hogy tetszett neki a lenyugvása. Ha ugyanis nem 

tetszett volna neki, hogyan szenvedett volna? 

Az embernek ugyanis, mivel nem ez a Nap, még ha ellenére van is szenvedés, el 

kell szenvedie, amit nem akar. Ő azonban nem szenvedett volna, ha nem tetszett 

volna neki, azaz ha nem ismerte volna a lenyugvását; nem nyugodott volna le, 

mert ő maga mondta: Hatalmam van a lelkem letételére és hatalmam van az újra 

fölvételére; senki nem veszi el tőlem, hanem én magam teszem le.
4
 Tehát ismerte 

ismerte a lenyugvását. 
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Az ördög csak akkor kísérthet meg, ha Isten megengedi; 

 az ember csak akkor egyezik bele a kísértésbe, ha szándékosan figyelmen 

kívül hagyja a Szentírás szavát. 

22. [20–21. v.] És mi történik, amikor lenyugszik a Nap, amikor az Úr szenved? 

Valamilyen sötétség támad az apostolokban, megfogyatkozik a reménye 

azoknak, akik korábban nagynak és mindenek megváltójának látták Őt. Miért? 

Azért, mert Letetted a sötétséget és éjszaka lett, és abban indulnak meg mind az 

erdei vadak. Az ordító oroszlánkölykök, hogy zsákmányoljanak, és eledelt 

kérnek Istentől maguknak. 

Mi mást értsek lelki értelemben az oroszlánkölykökön, ha nem a gonoszság 

szellemeit?
1
 Mit értsek rajtuk, ha nem a gonosz démonokat, akik az emberek 

tévedéseivel táplálkoznak? 

Vannak ugyanis démoni fejedelmek, és vannak megvethető démonok. Ezek a 

démonok próbálják félrevezetni a lelkeket, de ott, ahol a Nap nem kelt föl, ahol 

sötétség van. És amikor sötét van, az oroszlánkölykök keresik, hogy kiket 

nyelhetnének el. Magáról a fő oroszlánról, az összes ilyen oroszlánok 

fejedelméről mit mond? Ezt mondja: Nem tudjátok, hogy ellenségtek, az ördög 

mint ordító oroszlán jár körül, keresvén kit nyeljen el?
2
 Azért eledelt kérve 

Istentől maguknak, mert még csak meg sem kísérthet valakit az ördög, ha Isten 

meg nem engedi neki. 

Szent Jób ott volt az ördög előtt, és mégis távol volt tőle; ott volt a szeme előtt, 

de nem volt fölötte hatalma. Hogyan merhette volna kísérteni akár a testét, akár 

a vagyonát, ha nem kapott volna hatalmat rá? De miért kapott rá hatalmat? Vagy 

a gonoszok elítélésére, vagy a jámborok megpróbálására. Isten mindezt 

igazságosan teszi és senki fölött és semmije fölött nincs hatalma az ördögnek, ha 

Ő nem adja neki, akinek hatalma a legnagyobb és magasztos. Így sem az 

ördögnek sem embereknek nincs hatalma ember fölött, ha felülről nem adatik 

nekik. 

Ott állt elevenek és holtak Bírája az emberi bíró előtt, és az ember bíró maga 

előtt látva Krisztust felfuvalkodottan mondta: Nem tudod, hogy hatalmam van 

megölni és hatalmam van elbocsátani téged? Erre ő, aki azért jött, hogy tanítsa 

azt, aki elítéli, mondta: Semmi hatalmad nem volna fölöttem, ha onnan felülről 

nem adatott volna neked.
3
 Akár ember, akár az ördög, akár bármiféle démon 

csak akkor árthatnak, ha hatalmat kapnak rá, de a haladóknak nem ártanak. A 

gonoszokkal úgy vannak mint a tűz a szénával; a jókkal úgy, mint a tűz az 
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arannyal. Júdást megemésztették mint a szénát, Jób próbára tétetett mint az 

arany. 

Letetted a sötétséget és éjszaka lett, és abban indulnak meg mind az erdei vadak. 

– Az erdei vadakkal másként van; ezeket más és más módon kell értenünk, mint 

ahogyan az Úr egyszer bárány, egyszer oroszlán. Mert mi különbözik még 

annyira egymástól mint a bárány és az oroszlán? De miféle bárány? – Az, aki 

legyőzi a farkast, legyőzi az oroszlánt. Ő a szikla, ő a pásztor, ő az ajtó. A 

pásztor az ajtón keresztül megy be és mondja: Én vagyok a jó pásztor, és 

mondja: Én vagyok az ajtó.
1
 Az oroszlán az Urat jelenti, mert Győzött az 

oroszlán Júda törzséből,
2
 és az ördögöt: mert Megtiporta az oroszlánt és a 

sárkányt.
3
 

Tanuljátok meg így érteni, amikor ezeket képszerűen mondják, nehogy 

véletlenül ahol azt olvassátok, hogy a szikla Krisztust jelenti,
4
 mindenütt 

sziklának gondoljátok Krisztust. Mást és mást jelent, mint ahogy a betű 

jelentését azon a helyen kell értened, ahol látod. 

Ha például hallod az első betűt a Deus/Isten névben, és azt gondolnád, hogy 

ennek a betűnek mindig ez a helye, kitörölnéd a diabolus/ördög szóból. A 

Deus/Isten név ugyanis ugyanazzal a betűvel kezdődik, mint a diabolus/ördög 

név. 

Lássad tehát, milyen képtelen távol van mind az emberi mind az isteni dolgoktól 

az, aki azt mondaná az egyetlen D betűről, hogy nem szerepelhet a diabolus 

névben. És ha kérdeznéd: Miért?, azt válaszolná: „Én a Deus névben olvastam 

ezt a betűt!” Kinevetnék ezt az embert, mert nem volna, aki ezt a magyarázatot 

elfogadná. 

Tehát ne gondolkozzatok ilyen gyerekesen ezekről az isteni dolgokról sem, hogy 

esetleg valamelyiktek, mert korábban azt mondtam, hogy az erdei vadak a 

pogányokat jelentik, most meg azt mondom, hogy a démonokat és a gonosz 

angyalokat jelentik, azt gondolja, ellentmondásba keveredtem. Ezek hasonlatok, 

és a helyükön, a körülmények szerint kell őket értelmezni. 

Abban indulnak meg mind az erdei vadak. – Hol? Az éjszakában, amelyet 

lehelyezett az Úr, mert a Nap ismeri lenyugvását. 

Az ordító oroszlánkölykök, hogy zsákmányoljanak, és eledelt kérnek Istentől 

maguknak. – Az Úr, közeledve lenyugvásához, maga az igazságosság Napja, aki 

ismerte lenyugvását, mondja a tanítványainak – akik majd sötétség lesznek, 

amikor az oroszlán körüljár, keresvén kit nyeljen el –, hogy az az oroszlán senkit 
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el nem nyelhetne, ha nem kérné: Ezen az éjszakán a sátán kikért titeket, hogy 

megrostáljon, mint a búzát; és én imádkoztam érted, Péter, hogy meg ne 

fogyatkozzék a te hited.
1
 Ugye Péter, amikor háromszor tagadott, már az 

oroszlán fogai között volt?
2
 Az ordító oroszlánkölykök, hogy zsákmányoljanak, 

és eledelt kérnek Istentől maguknak. 

 

A démonok már visszahúzódtak az Egyház üldözésétől 

23. [22. v.] Fölkelt a nap. Aki mondta: Hatalmam van a lelkem letételére és 

hatalmam van az újra fölvételére, ismerte lenyugvását, és letette az életét; fölkelt 

a Nap és visszavette az életét. Fölkelt a Nap, mert lenyugodott a Nap, de a Nap 

nem aludt ki. 

Azoknak, akik nem értik Krisztust, még éjszaka van; nekik még nem kelt föl a 

Nap; igyekezzenek, hogy megértsék, nehogy elragadja őket az ordító oroszlán. 

Mert íme, akinek már felkelt a Nap, azokat nem merik támadni az 

oroszlánkölykök. Mert ez következik: Fölkelt a nap és összegyűlnek, és 

lehevernek fekvőhelyükön. 

Ahol fölkel ez a Nap, hogy a földkerekség értse Krisztust és megdicsőüljön az 

egész világon, az oroszlánkölykök egyre inkább összegyűlnek; azok a démonok, 

akik a hitetlenség fiaiban működve Isten házának üldözésére ingereltek, 

visszavonulnak az Egyház üldözésétől. Mert megmondták: a levegőégben 

uralkodó fejdelem hatalma alatt.
3
 Mivel most már közülük senki nem meri 

üldözni az Egyházat, fölkelt a nap és összegyűltek. És hol vannak? Lehevernek 

fekvőhelyükön. 

Fekvőhelyük a hitetlenek szíve. Oly sokan hordoznak a szívükben heverő 

oroszlánokat! De nem törnek ki onnan, nem támadják meg ezt a zarándok 

Jeruzsálemet. Miért nem? Mert már fölkelt a Nap, és ragyog az egész 

földkerekség fölött. 

 

24. [23. v.] Tehát lássad, mi következik azután, hogy fölkelt a nap és 

összegyűlnek, és lehevernek fekvőhelyükön. 

Mit teszel, ó Isten embere? Mit teszel, ó Isten Egyháza? Mit teszel, ó Krisztus 

teste, melynek Feje az égben van? Mit teszel, ó ember az Ő egysége? – Kijön az 

ember a munkájára – mondja. 

Tehát ez az ember jótetteket tesz az Egyház békéjének biztonságában, tevékeny-

kedik egészen a végig. Jön majd bizonyos elsötétedés, jön majd valami támadás, 

de este, azaz a világ végén; most azonban békességben és nyugalomban 
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tevékenykedik az Egyház, mert kijön az ember a munkájára, és tevékenységére 

egészen estig. 

 

Isten a Fia által teremtette és újítja meg a világot 

25. [24. v.] Mily magasztosak a te műveid, Uram! – Valóban nagyok, valóban 

magasztosak. Hol készültek ezek a valóban nagy művek? Hol van a hely, ahol 

megállt, vagy hol ült le és megalkotta ezeket a műveket? Hol van a hely, ahol 

mindezt művelte? Honnan jöttek elő ezek a szépségek? 

Ha szó szerint veszed, ez az egész rendezett teremtés, rendezett futásával, 

rendezett szépségével, rendezett felkelésével, rendezett lenyugvásával, 

rendezetten működve minden időben, honnan jött elő? 

Maga az Egyház hogyan növekedett, hogyan bontakozott ki, hogyan jutott el a 

tökéletességre? Hogyan van a halhatatlanság céljára rendelve? Milyen hirnökök 

hirdetik? Milyen misztériumok ajánlják figyelmünkbe? Milyen szentségek alá 

van rejtve? Milyen igehirdetés tárja fel? Hol alkotta mindezt Isten? 

Látom a nagy műveket: Mily magasztosak a te műveid, Uram! Keresem, hogy 

hol készültek, és nem találom a helyet; de látom, ami következik: Mindeneket 

bölcsességben alkottál. Tehát mindeneket Krisztusban alkottál. A megvetettben, 

az ütlegeltben, a leköpdösöttben, a tövissel koronázottban, a megfeszítettben, 

mindeneket Benne alkottál. 

Hallom, hallom, mit hirdetsz róla katonád által az embereknek; mit prédikálsz 

szent hírnököd által a nemzeteknek: Krisztust, Isten Erejét és Isten Bölcsességét. 

Nevessék csak ki a zsidók a megfeszített Krisztust, mert számukra botrány; 

nevessék csak ki a pogányok a megfeszített Krisztust, mert számukra ostobaság, 

mi azonban – mondja – a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan 

botrány, a pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, 

akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége.
1
 Mindeneket 

bölcsességben alkottál. 

 

26. Betelt a föld a teremtéseddel. – Betelt a Föld Krisztus teremtésével. Hogyan? 

Ahogyan látjuk: van-e valami, amit nem az Atya teremtett a Fiú által? Ami csak 

jár és mászik a földön, ami úszik a vizekben, ami repül a levegőben, ami 

körbejár az égen, és még inkább a Földön, az egész világ Isten teremtménye. 

De vajon mit mond itt arról az új teremtésről, amelyről az Apostol beszél: 

Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új 

valósult meg. De ezt Isten viszi végbe.
2
 Az új teremtmény, amely 

megteremtetett, a Krisztusban hívők, mind, akik levetik magukról a régi embert 
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és magukra öltik az újat.
1
 Betelt a föld a teremtéseddel. A föld egy pontján 

feszítették meg, egy kicsinyke helyen esett a búzaszem a földbe és meghalt, de 

óriási termést hozott. Uram, Jézus, egyedül voltál, amíg átvonultál; felismerem a 

hangodat egy másik zsoltárban, amelyben mondtad: Egyedül vagyok, amíg 

átvonulok.
2
 

Egyedül voltál, amíg átvonultál, egyedül voltál, amíg megismerted 

lenyugvásodat, de a lenyugvásból átmentél a felkelésbe. Fölkeltél, fölragyogtál, 

megdicsőültél, amikor fölmentél a mennybe, és betelt a föld a teremtéseddel. 

Testvérek, a zsoltárt még nem fejeztük be, de valamit Krisztus nevében 

átviszünk az Úr napjára (vasárnapra) is. 
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SZÁZHARMADIK ZSOLTÁR (104.) 

Negyedik beszéd (24–35. v.) 

Elmondta Karthagóban 412. szeptember–decemberben 

58 éves, 21 éves pap, 17 éves püspök 

 

 

24Mily magasztosak a te műveid, Uram! 

Mindeneket bölcsességben alkottál, 

betelt a föld a teremtéseddel. 

25Íme, a nagy és tágas és széles tenger: 

benne a csúszómászók, melyeknek nincs száma, 

kicsi élőlények nagyokkal együtt; 

26rajta járnak a hajók, 

ott van a sárkány, melyet megalkottál, hogy megcsúfold. 

 

27Mindenek tőled várják, 

hogy eledelt adj nekik alkalmas időben. 

28Amikor adod nekik, összegyűjtik, 

amikor föltárod a kezeidet, mindenek betelnek jósággal. 

29Amikor azonban elfordítod arcodat, megháborodnak; 

elveszed a leheletüket és elfogynak, 

és visszatérnek a porukba. 

30Kibocsátod a lelkedet és megteremtetnek, 

és megújítod a föld színét. 

31Legyen örökkévaló az Úr dicsősége, 

örvendezzék az Úr az Ő műveiben. 

32Ki rátekint a földre és megreszketteti, 

aki megérinti a hegyeket, és azok füstölögnek. 

 

33Éneklek az Úrnak én életemben, 

zsoltározok az én Istenemnek, amíg csak vagyok. 

34Legyen kedves előtte az én elbeszélésem 

én pedig gyönyörködöm az Úrban. 

 

35Fogyjanak el a bűnösök a földről 

és a gonoszok úgy, hogy ne legyenek többé. 

Áldjad én lelkem az Urat. 
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1. Szeretetreméltóságtok emlékszik rá, hogy Isten egyetlen beszéde szól az 

összes Írásokban, és a sok szent szája által az egyetlen Ige szólal meg, mely, 

mivel kezdetben Isten az Istennél, ott nem szótagokból áll, mert független az 

időtől, és nem szabad csodálkoznunk azon, hogy a mi gyöngeségünk miatt 

leszállott a mi szótagjainkhoz, amikor leszállott, hogy magára öltse testünk 

gyöngeségét.
1
 

Ez a zsoltár már sok mindent elmondott nekünk, a benne rejlő misztériumokat 

elénk tárta, hogy a zörgetőnek ajtó nyíljék, nem kevés idő alatt, amikor 

felolvasták, figyelmetekbe ajánlottuk, a titkaira rámutattunk, kibontottuk, elétek 

állítottuk. Emlékeztek, hogy mondtuk: tegnap sem jutottunk a zsoltár végére, 

hanem elnapoltuk mára. 

Az Úr akarta, hogy legyen időnk a törlesztésre, én leróhassam adósságomat és 

eleget tehessek a követelőimnek; Ő adja meg tehát a jót, amivel törleszthetünk, 

aki nem fizetett meg a rosszért, amit elkövettünk. 

 

Az isteni bölcsességben részesedő embernek dicsérnie kell a teremtő Istent 

 

2. [24–25. v.] Mint tudjátok, mint áhítatos örömmel emlékeztek rá, a szívünk a 

zsoltárral együtt felkiáltott: Mily magasztosak a te műveid, Uram! Mindeneket 

bölcsességben alkottál, betelt a föld a teremtéseddel. 

Mindent, amit Isten alkotott, bölcsességben alkotta és a bölcsesség által alkotta. 

Minden, ami ismeri a bölcsességet és minden, ami nem ismeri a bölcsességet, de 

Isten teremtésében van, bölcsességben lett teremtve, és a bölcsesség által lett 

teremtve. 

Akik ismerik a bölcsességet, azoknak világossága a bölcsesség; akik nem 

ismerik a bölcsességet, azoknak alkotója a bölcsesség, bár ők maguk az 

oktalanság rabjai; akiknek világossága, azoknak alkotója is, de nem 

mindenkinek világossága, akiknek alkotója a bölcsesség. 

Az emberek között sokan vannak, akik részesei bölcsességnek, és bölcseknek 

nevezik őket; akik híjával vannak a bölcsességnek, azokat ostobáknak nevezik. 

Azért nevezik őket rosszallóan ostobáknak, mert ha törekednének a 

bölcsességre, ha kérnék, ha keresnék, ha zörgetnének részesedhetnének benne, 

mert nem természetük szerint, hanem hanyagságuk miatt tagadták meg tőlük. 

De vannak más teremtmények, amelyek nem részesedhetnek a bölcsességben, 

például a vadállatok, a jószágok, a fák, amelyek nem gondolkodnak. Vajon 

mivel nem részesedhetnek a bölcsességben, amiatt nem bölcsességben és nem a 

bölcsesség által lettek teremtve? Tehát Isten nem kíván értelmet a lótól és az 
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öszvértől, de az embereknek mondja: Ne legyetek olyanok, mint a ló és az 

öszvér, amelyekben nincsen értelem.
1
 Ami a lónak természetes, az az embernek 

bűn. 

Isten tehát ezt mondja: „Nem várom, hogy bölcsességem részesei legyenek 

azok, amelyeket nem a magam képére és hasonlatosságára teremtettem; de amit 

arra teremtettem, attól elvárom, és megkövetelem annak használatát, amivel 

megajándékoztam.” 

Ha tehát az emberek megadják Istennek azt, ami Istené, ha megadják a 

császárnak, ami a császáré;
2
 azaz visszaadják a császárnak a képmását, és 

visszaadják Istennek a maga képmását, fölemelik elméjüket; nem önmagukhoz, 

hanem alkotójukhoz és a világossághoz, amelyből valók, a lelki izzáshoz, 

amelytől felhevülnek, amelytől ha eltávolodnak, kihűlnek és elsötétednek, és ha 

visszatérnek hozzá megvilágosodnak; és mivel jámborul mondták neki: Te 

teszed világítóvá a mécsesemet, Uram, én Istenem, megvilágosítod a 

sötétségemet;
3
 miután szétoszlott a földi ostobaság sötétsége, megnyitván 

szájukat lélegzetet vesznek, és amint mondtam, kinyitják szívük hívő szemét; és 

lélekben körültekintenek az egész világon, a földön, a tengeren és az égen, és 

amikor látják, hogy minden szépen el van rendezve, minden rendben járja a 

maga útját, nemük szerint különböznek, magról szaporodnak, nemzedékekben 

váltják egymást, az időszakoknak megfelelően működnek, és mindebben kedvét 

leli az Alkotó, hogy ők maguk is elnyerjék a teremtésben az Alkotó tetszését, 

nagy örömükben felkiáltanak, mert ehhez az örömhöz valóban nincs más 

fogható: Mily magasztosak a te műveid, Uram! Mindeneket bölcsességben 

alkottál! 

De hol van a bölcsesség, amelyben mindeneket alkottál? Mivel lehet elérni? 

Milyen szem láthatja? Hogyan kell keresni? Mivel lehet kiérdemelni? A 

kegyelmeden kívül, mire lehetne gondolni? 

Aki megajándékozott minket azzal, hogy létezhetünk, ajándékba adja azt is, 

hogy jók legyünk. Megadja a megtérteknek Ő, aki megtérésünk előtt, amikor 

még tőle elfordulva a magunk utait jártuk, nemde keresett minket? Nemde 

leszállott a mennyből? Nemde az Ige testté lett és közöttünk lakozott?
4
 Nemde 

miközben a kereszten függött, meggyújtotta testének mécsesét, hogy 

megkeresse az elveszett drachmát?
5
 Kereste és megtalálta és a szomszédai, azaz 

az Isten közelében lévő összes szellemi teremtmények mind megünnepelték 

érte. A szomszédok örültek a drachma megtalálásának, az emberi lelket az 

                                         
1
Zsolt 31,9. 

2
Vö. Mt 22,21. 

3
Zsolt 17,29. 

4
Vö. Jn 1,14. 

5
Vö. Lk 15,8. 



 1000 

angyalok örvendezése közepette találták meg. Megtalálták, tehát örüljön és 

mondja: Mily magasztosak a te műveid, Uram! Mindeneket bölcsességben 

alkottál. 

 

Milyen teremtmények töltik be a földet 

3. Betelt a föld a teremtéseddel. – Milyen teremtéseddel telt meg a Föld? Erdei 

és gyümölcsfákkal, vadállatokkal és jószágokkal, az egész emberi nemmel telt 

meg a Föld, Isten teremtése. Látjuk, ismerjük, olvassuk, tudjuk, dicsérjük, 

beszélünk róla; és képtelenek vagyunk úgy dicsérni, ahogyan a jók láttán 

szívünkből árad. 

De még inkább figyelnünk kell arra a teremtményre, akiről az Apostol beszél: 

Aki tehát Krisztusban van, az új teremtmény, a régiek elmúltak, íme mindenenk 

megújultak.
1
 

Miféle régiek múltak el? – A nemzeteknél a bálványimádás, a zsidóknál a 

Törvény szolgasága és az összes áldozat, amelyek a mai áldozat előképei voltak. 

Amikor eláradt az ember régisége, eljött, aki megújítja a maga művét, eljött az, 

aki megolvasztja ezüstjét, aki megönti a maga pénzét és várjuk, hogy a föld 

megteljen Istenben hívő keresztényekkel, akik elfordultak korábbi 

tisztátalanságaiktól és bálványaiktól, a régi reménytől az új világ reményéhez; és 

még nem a maga valóságában, de a reményben már birtokolják, és a remény 

által már énekeljük és mondjuk: betelt a föld a teremtéseddel. 

Mert még nem a hazában énekeljük ezt, még nem az ígért nyugalomban, még 

nem a kapui záraiban megerősített Jeruzsálemben;
2
 hanem még vándorlás 

közben tekintünk előre arra a világra, miközben az emberek mindenfelől sietnek 

a hithez, félnek a kárhozattól, megvetik a halált, szeretik az örök életet és 

kevésre tartják a jelen életet; ettől a látványtól betelve örömmel mondjuk: betelt 

a föld a teremtéseddel. 

 

Biztonságban vagyunk a világ hullámai között, 

ha Krisztus keresztjén hajózunk 

4. [25. v.] Ezt a világot még a kísértések hullámai ostromolják, a szorongatások 

és háborgatások viharai és zivatarai zavarják, de mégis haladunk. Jóllehet a 

tenger fenyeget, tornyosulnak a hullámai és viharokat szül, mégis haladunk, 

mert megadatott nekünk a fa, amellyel hajózhatunk; betelt a föld a 

teremtéseddel. 
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Még nem értünk az élők földjére, ez még a halandók földje; de már kiáltjuk és 

mondjuk: a reményem Te vagy, részem az élők földjén.
1
 A halandók földjén 

reményem, az élők földjén a részem. Íme, ez az a föld, amely telve van Isten 

teremtésével. 

Aki még itt van, a halandók földjén, még nincs az élők földjén, hol megy át? – 

Halljad a folytatást: Íme, a nagy és tágas és széles tenger: benne a 

csúszómászók, melyeknek nincs száma, kicsi élőlények nagyokkal együtt. 

A félelmetes tengerről beszél: benne a csúszómászók, melyeknek nincs száma. 

Csapdák leselkednek ebben a világban és az óvatlanokat megfogják; a 

csúszómászó kísértéseket ki tudja megszámlálni? Csúsznak-másznak, de 

vigyázz be ne csusszanjanak. 

Virrasztani kell a fán; a vízben is, a hullámok között is biztonságban vagyunk; 

Krisztus nem alszik, ne aludjék a hit sem, és ha elaludna, föl kell ébreszteni; ő 

parancsolni fog a szélnek és a tenger megnyugszik;
2
 az útnak vége lesz, öröm 

lesz a hazában. 

Benne a csúszómászók, melyeknek nincs száma, kicsi élőlények nagyokkal 

együtt. Ebben a veszedelmes tengerben ott látom a nem hívőket is, ők ugyanis a 

terméketlen és keserű vízben forgolódnak, és vannak köztük kicsinyek és 

nagyok egyaránt. 

Ezt ismerjük: a világ kicsinyei közül még sokan nem hittek; a világ nagyjai 

közül még sokan nem hittek; kicsi élőlények nagyokkal együtt vannak ebben a 

tengerben. 

Gyűlölik az Egyházat, nyomasztja őket Krisztus neve, de nem kegyetlenkednek, 

mert nem engedik meg nekik; a kezükig nem juthat el, a szívükbe van zárva a 

kegyetlenkedés. Mert valamennyien, akár kicsinyek, akár nagyok, kicsi 

élőlények nagyokkal együtt, akik most panaszkodnak amiatt, hogy bezárták a 

templomaikat, oltáraikat felforgatták, bálványaikat összetörték, törvényt hoztak, 

mely szerint bálványoknak áldozni főbenjáró bűn; akik ezek miatt 

panaszkodnak, még a tengerben vannak. 

És mi van mivelünk? A haza felé merre tartunk? A tengeren át, de a fán. Ne félj 

a veszélyektől, az a fa hordoz, amely fenntartja a világot. 

Tehát figyeljetek: Íme, a nagy és tágas és széles tenger: benne a csúszómászók, 

melyeknek nincs száma, kicsi élőlények nagyokkal együtt. Ne félj, ne riadj meg, 

legyen honvágyad, értsd a vándorlást. 
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5. [26. v.] Rajta járnak a hajók. – Íme, a tengeren, amely ijesztett, hajók járnak 

és nem merülnek el. A hajókon az egyházakat értjük. Viharokban, a kísértések 

zivataraiban, a világ hullámai, a kis és nagy élőlények között járnak. 

Keresztjének fáján Krisztus a kormányos. 

Rajta járnak a hajók. – Ne féljenek a hajók, ne arra figyeljenek, hogy hol 

hajóznak, hanem arra, hogy ki kormányozza őket. 

Rajta járnak a hajók. – Melyikük szomorkodhat, ha tudja, hogy Krisztus a 

kormányosa? Biztonsággal hajózzanak, állhatatosan hajózzanak, el fognak jutni 

a kellő célba, elvezeti őket a nyugalom földjére. 

 

Az őskígyó sugallatait vissza kell vernünk, ha el akarjuk kerülni a halált 

6. Ebben a tengerben van még valami, ami felülmúlja a kicsi élőlényeket a 

nagyokkal együtt. Mi lehet ez? Halljuk a zsoltárt: 

Ott van a sárkány, melyet megalkottál, hogy megcsúfold. – Itt vannak a 

csúszómászók, melyeknek nincs száma, itt a kicsi élőlények nagyokkal együtt; itt 

járnak a hajók, és nem félnek nem csak a csúszómászóktól, melyeknek nincs 

száma, meg a kicsi és nagy élőlényektől, hanem a sárkánytól sem, melyet 

megalkottál, hogy megcsúfold. 

Nagy titok ez, de arról fogok szólni, amit tudtok. Tudjátok, hogy az Egyház 

ellensége valami sárkányféle; testi szemetekkel nem, de a hit szemével láttátok. 

Ő az, akit oroszlánnak is neveznek, róla mondja az Írás: Megtiprod majd az 

oroszlánt és a sárkányt.
1
 A Fő már megtiporta, meg fogja tiporni a test is, csak 

tagjai ragaszkodjanak a Főhöz, hogy tagjai legyenek. 

Elmondta az első nőről, akit ez a sárkány szedett rá, tudniillik arról az Éváról, 

akinek a halálos tanácsot adta, és álnok meggyőzéssel kígyó módjára surrant be 

a női szívbe. Tény, amit tudunk, hogy mi is megtettük azt, amit bánunk. 

Abban a két emberben ugyanis az egész emberi nem ott volt, innen a halál 

származása, innen a kicsinyekben is az adósság, a vétkek. Mert ki lehet tiszta a 

szemedben? – mondja az Írás.
2
 Még a csecsemő sem, aki egy napot élt a 

földön.
3
A bűn dugványa, a halál dugványa az első bűnből való. 

Azt is tudjátok, mit mondott az asszonynak, vagy inkább a kígyónak Isten, 

amikor meghallotta az első ember bűnét: Ő (az asszony) megfigyeli majd a 

fejedet, te meg az ő sarkát fogod figyelni.
4
 

                                         
1
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2
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3
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4
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Nagy misztériumként hangzott el, a leendő Egyház előképeként hangzott el, 

amely majd férjének oldalából fog születni, amikor az szintén álomban lesz. 

Ádám ugyanis az eljövendő előképe volt. Ezt az Apostol mondja: Aki az 

eljövendő előképe.
1
 Előre jelezte a jövendőt, az Egyház a kereszten alvó az Úr 

oldalából született. Mert a megfeszített átszúrt oldalából fakadtak az Egyház 

szentségei. 

Mit mondott tehát az Egyháznak? Halljátok csak, értsétek, és legyetek óvatosak: 

Ő (az asszony) megfigyeli a fejedet, te meg az ő sarkát.
2
 

Ó Egyház, figyeld a kígyó fejét. 

Mi a kígyó feje? – Az első biztatás a bűnre. Ha eszedbe jut valami tiltott dolog, 

ne tartsd eszedben, ne egyezz bele. Ami eszedbe jutott, az a kígyó feje, tipord 

szét a fejét, és megmenekülsz a további gerjedelmektől. 

Mit jelent a tipord szét a fejét? – Magát a biztatást utasítsd el. 

„De nyereséggel biztat: »Itt nagyot nyerhetsz, itt sok arany van, ha ezt a csalást 

megteszed, gazdag leszel!«” – A kígyó feje ez, tipord el. 

Mit jelent az, hogy tipord el? – Utáld, amire biztat. 

„De sok arannyal biztat!” – És mit használ az embernek, ha az egész világot 

megnyeri a lelkének pedig kárát látja?
3
 Vesszen a világi nyereség, csak a 

léleknek ne essen kára. Ha ezt mondod, megfigyelted a kígyó fejét és 

széttiportad. 

De az ördög figyeli a te sarkadat. 

Mit jelent ez, hogy figyeli a sarkadat? – Lesi, hogy mikor kanyarodsz le Isten 

útjáról. Te figyeled az ő első biztatását, ő a botlásodat lesi. Ha ugyanis 

megbotlasz, el fogsz esni, ha elesel, birtokába vesz. Ha nem akarsz elesni, ne 

térj le az útról. Keskeny utat nyitott előtted Isten, ami rajta kívül van, csúszós. 

Ezért a világosság Krisztus, ezért az út Krisztus: Ő volt az igaz világosság, aki 

megvilágosít minden embert aki e világra jön;
4
 és: Én vagyok az út, az igazság 

és az élet.
5
 Rajtam jársz, hozzám jössz. 

Ha tehát ő a világosság és ő az út, ha visszahúzódsz tőle, nem vagy 

világosságban, nem vagy az úton. És mi történik veled? Az, amit az egyik 

zsoltár a gonoszokról mond: Legyen az útjuk sötétség és síkosság.
6
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2
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A Paradicsomban egykor győztes ördögöt Jób, 

a szent férfi legyőzte 

7. Tehát ez a sárkány, az izzó haragú, ravaszul álnok, ősi ellenségünk, itt van 

ebben a nagy tengerben. Ott van a sárkány, melyet megalkottál, hogy 

megcsúfold. Te tedd csúffá a sárkányt, mert ezért van itt a sárkány. Bűne miatt 

bukott le magasságos égi lakóhelyéről,  és lett angyalból ördöggé, és kapott 

valami helyet ebben a nagy és tágas tengerben. Amit országának gondolsz, az 

valójában a börtöne. 

Mert sokan mondják: „Miért kapott ekkora hatalmat az ördög, hogy uralkodik 

ebben a világban, és annyi mindenre képes, annyi mindent megtehet?” 

Mennyire képes, vagy mennyit tehet meg? Ha nem kap rá engedélyt, semmit 

sem tehet. Te úgy cselekedj, hogy ne kapjon engedélyt rád nézve; vagy ha 

engedélyt kap a kísértésre, vesztesen kelljen távoznia, ne vehessen birtokába. 

Mert engedélyt kapott arra, hogy Isten egyik másik szent szolgáját megkísértse; 

ők azonban legyőzték, mert nem tértek le az útról, nem estek el azok, akiknek a 

sarkát leste. 

Az a szent Jób a szemétdombon ült és közben sietve ment az úton; lássátok csak, 

hogyan figyelte a fejét és hogyan leste az ördög az ő sarkát. Jób elűzte magától a 

biztatót, aki azt várta, hogy elessen. Elragadta mindenét, amije csak volt, csak 

segítőtársát hagyta meg, nem férjének vigaszául, hanem inkább kísértőjéül. 

Megkapta őt is, mert az asszony nem figyelte a kígyó fejét. 

Az asszony még Éva volt, de Jób már nem volt Ádám. Mindenétől megfosztva 

Jób egyedül maradt asszonyával, aki által megkísértetett és Istennel, aki vezette 

őt. 

Ha házát nézed, lett-e valaki hirtelen nála szegényebb? De ha a szívét nézed, ki 

volt nála gazdagabb? Nézd háza szegénységét: elveszítette mindenét. Nézd 

szívének gazdagságát: Az Úr adta, az Úr elvette, amint az Úrnak tetszett, úgy 

történt, legyen áldott az Úr neve.
1
 Az Úr adta, az Úr elvette; ismerte vezérlőjét 

és kísértőjét; ismerte azt, aki engedélyt adott a kísértőjének. 

„Az ördög ne tulajdonítson magának semmit – mondta –; ártó akarata van, de 

hatalma csak akkor van, ha engedélyt kap; amekkora hatalmat kapott, én annyit 

szenvedek; tehát nem tőle szenvedek, hanem Attól, aki hatalmat adott neki; 

megvetem kísértőm gőgjét, elviselem Atyám ostorcsapásait.” 

Elűzte a kísértőt, figyelte a fejét, az nem tudott behatolni a szívébe; az ördög 

körülbástyázott várost ostromolt kívülről, de bevenni nem tudta. 

                                         
1
Jób 1,21. 
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Akkor más kísértés következett: az ördög engedélyt kapott Jób testére, súlyos 

sebekkel borította el tetőtől talpig; kelések fakadtak rajta, férgek lepték el, 

kiküldték a házból, a szemétdombon ült. Ott pedig a foglyul ejtett Éva, akit az 

ördög nem támaszul, hanem botlást okozó akadályul tett eléje, uszította, hogy 

káromolja Istent. 

Kezdetben Éva azt sugallta a Paradicsomban, hogy Ádám sértse meg Istent, 

most azt sugallta, hogy káromolja Istent. Akkor fölébe kerekedett ép férjének, 

most a sebekkel borított Ádám legyőzte Évát; Éva a Paradicsomban magával 

rántotta Ádámot, a szemétdombon alul maradt vele szemben. 

A sárkány figyelte, hogy vajon Jób megbotlik-e a nyelvével. Mert minden 

embernek a tettében lába van arra, amit tesz; amire rámozdul, arra mintegy 

elindul. Jób sok mindent mondott, hogy mennyit, azt tudják azok, akik olvasták 

a történetét; sok szava közben a kígyó leste, elbotlik-e a sarka. Ő azonban, aki 

figyelte a kígyó fejét, minden késztetést visszavert. 

Megfelelt az asszonynak is úgy, ahogy illett válaszolni az asszonynak; ezt 

mondta: Úgy beszéltél, mint egy az ostoba asszonyok közül; ha a jókat 

elfogadtuk az Úr kezéből, a rosszakat miért ne viselnénk el? És mindeközben, 

amiket mondott, soha nem botlott meg.
1
 Amit sokan nem értenek meg e 

szavakban, és egyes szavakat úgy értelmeznek, mintha valami sértőt mondott 

volna Jób Isten ellen. 

 

Helyesen kell érteni keserű és szemrehányó szavait 

8. Mert többek között ezt is mondta, mintegy kifakadva Isten ellen, ahogy az 

értelmetlenek látják, Jób azonban egy nagy prófécia nagy személye nevében 

szólalt meg: Bárcsak – így szólt Istenhez beszélve – bárcsak lenne köztünk 

döntőbíró!
2
 

Mit jelent ez, hogy bárcsak lenne köztünk döntőbíró! – Azt jelenti, hogy lenne 

közünk valaki, aki ítélne és ítélete szerint az én ügyem győzne. Így értjük első 

hallásra; de vizsgáld csak magad, nehogy elbotolj, az ördög mindig figyeli a 

sarkadat. 

Mit gondolunk, mit mondott Jób? Bárcsak lenne köztünk döntőbíró! Bárcsak 

lenne köztünk valaki, aki ítéletet mondana köztem és közted! Ezt mondja az 

ember Istennek, ezt mondja a szemétdombon az ember, ezt még az égben az 

angyal is Istennek: Bárcsak lenne köztünk döntőbíró! De mit látott előre? Mire 

vágyott? Sok próféta és igaz akarta látni, amit ti láttok – mondja az Úr – és nem 

látták.
3
 Döntőbírót szeretett volna. 

                                         
1
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2
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Ki a döntőbíró? – Köztes személy egy ügy eldöntésére. Nemde Isten ellenségei 

voltunk, és vesztes ügyünk volt Istennel szemben? Ki zárhatta volna le ezt a 

vesztes ügyet, ha nem az a köztes döntőbíró, aki ha el nem jön, az irgalmasság 

útja lezárult volna? Róla mondja az Apostol: Hiszen egy az Isten, és egy a 

közvetítő Isten és az ember között, az ember Jézus Krisztus.
1
 Ha nem ember, 

akkor nem közvetítő, mert egyenlő az Atya Istennel. 

Egy másik helyen mondja: Egynek azonban nem kell közvetítő, Isten pedig egy.
2
 

Közvetítő kettő közé kell; tehát Krisztus az ember és Isten közötti közvetítő. 

Nem mint Isten, hanem mint ember; mert istenként egyenlő az Atyával, de az 

Atyával egyenlő nem közvetítő. Hogy közvetítő lehessen, leszáll a magaságból a 

mélységbe, az Atyával való egyenlőségből megteszi, amit az Apostol mond: 

Kifosztotta magát a szolga alakját fölvéve, hasonló lett az emberekhez és a 

külsejét terkintve embernek találták.
3
 Kiontja a vérét, eltörli adóslevelünket,

4
 

igazságot tesz köztünk és Isten között; a mi akaratunkat hozzáigazítja az 

igazságossághoz, az Ő ítéletét odahajlítja az irgalmassághoz. 

Amint tehát ezt az egyet magyaráztuk – amennyire az Úr megadta –, amiről úgy 

tűnt, hogy Jób sértően mondta, úgy a többinek is, amiről úgy gondolod, hogy 

illetlen és káromló, megvan az értelme. Amit másként gondolnánk, ha az Úr 

nem tanúsította volna még mielőtt Jób megszólalt, és miután Jób elmondott 

mindent. 

Isten először ezzel tanúsította Jób jóságát: Kifogástalan ember, Isten igazi 

tisztelője.
5
 Isten mondta ezt, a próbára tétele előtt mondta. De nehogy valaki 

azokat a szavakat helytelenül értelmezve megbotránkozzék, és azt gondolja, 

hogy Jób igaz ember volt ugyan a próbatét előtt, a kísértésben azonban súlyosan 

csődöt mondott és szentségtörő káromlásba esett; mikor maga Jób is meg a 

barátai is, akik vigasztalták, befejezték a beszédeket, az Úr azzal tanúskodott, 

hogy a barátok nem beszéltek igazat, mint ahogy az ő szolgája, Jób igazat 

mondott. Ezt mondta: Nem mondtatok semmi igazat a színem előtt, mint az én 

szolgám, Jób.
6
 Ezután parancsot adott, hogy Jób mutasson be értük áldozatokat, 

melyekért feloldozást kapnak a bűneik. 

 

Az ördög hatalmát Isten hatalma és az ember akarata korlátozza 

9. Rajta hát, testvéreim, aki figyelni akarja a kígyó fejét és biztonsággal akar 

átkelni ezen a tengeren – mert ennek a kígyónak itt kell laknia, és ahogyan 
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kezdtem mondani, az égből lebukott ördög ezt a helyet kapta –, figyelje a fejét a 

világi félelem és a világi kívánság felől is. Mert úgy biztat valamire, hogy vagy 

félj tőle, vagy kívánd meg; vagy a szeretetedet kísérti, vagy a félelmedet. 

Ha te félsz a Gehennától és szereted Isten Országát, figyeled a fejét. Ha 

elkerülöd a fejét, biztonságban leszel, nem fogja elérni elesésedet és nem fog 

örülni a romlásodon. 

De senki ne mondja, ahogy megmondtam: „Nagy hatalma van!” – Az emberek 

ugyanis csak azt látják, hogy mekkora hatalmat kapott, hogy mit veszített el, azt 

nem látják. Szent Jób azonban, amikor misztikus és titokzatos szavaival a 

hatalomról szólt, amelyet az ördögről állítanak, és sokféle kép hasonlatával adott 

róla leírást, magyarázva, hogy ki az ördög és mire képes, ezt is mondta: Nincs 

hozzá hasonló a föld színén, hogy angyalaim gúnyolják őt. Isten mondja ezt Jób 

könyvében: Nincs hozzá hasonló a föld színén, hogy angyalaim gúnyolják őt. 

Minden mélységet lát, és ő a királya mindennek, ami a vizekben van.
1
 

Ezzel a tanúságtétellel összecseng ez a zsoltár. Amikor ugyanis a nagy és tágas 

és széles tengerről beszél, benne kicsi élőlények nagyokkal együtt, meg a 

csúszómászók, melyeknek nincs száma, ahol a hajók a fa biztonságában járnak, 

mondja: ott van a sárkány, melyet megalkottál, hogy megcsúfold. 

De ha csúfolásra van ott, hogyan teszi csúffá Isten? Vagy odaadta játékszerül, 

azaz hogy csúfolják? Gondolhatnánk, hogy Isten teszi csúffá, ha Jób könyve 

meg nem oldaná a kérdést, ugyanis ezt mondja: Hogy angyalaim gúnyolják őt. 

Akarod csúfolni az ördögöt? – Légy Isten angyala. 

De még nem vagy Isten angyala. – Addig is, amíg az leszel, ha arrafelé tartasz, 

hogy az légy, vannak angyalok, akik csúfolják a sárkányt, hogy ne árhasson 

neked. A mennyei angyalok ugyanis a levegőég hatalmasságai fölött állnak, és 

ebből következik, ami itt történik. 

Ők ugyanis látják a szilárd törvényt, az örök törvényt, amely írás nélkül, 

szótagok nélkül, hangok nélkül örökre érvényes; az angyalok tiszta szívvel 

látnak, és e törvénynek megfelelően tesznek mindent, ami itt történik, és a 

hatalmasságok a legnagyobbtól a legkisebbig hozzá igazodnak. És ha a legfelső 

ég hatalmasságait Isten Igéje vezérli, mennyivel inkább a lejjebb lévőket és a 

földieket? 

Nem marad meg más a gonoszokban csak az ártani vágyás. Ez az ártani vágyás, 

az ártani akarás van az ember hatalmában. Ha pedig tudott ártani valakinek, ne 

dicsekedjék, mert nem ő ártott, hanem hatalmat kapott rá. Egyszer mondták 

meg, és érvényes a tétel: Nincs hatalom, csak Istentől.
2
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Miért félsz tehát? Legyen a vizekben a sárkány, legyen a tengerben a sárkány, te 

ott fogsz átkelni. Ha arra alkották, hogy kicsúfolják, emiatt van ezen a helyen, 

ezért rendelték erre a helyre. Nagy valaminek gondolod, hogy ezen a helyen 

van, mert nem ismered az angyalok székeit, ahonnan lebukott; amit te a sárkány 

dicsőségének nézel, az a kárhozata. 

 

Egy nagy háztartás és a benne szolgálók munkájának hasonlata 

10. Lássatok csak röviden egy hasonlatot, mert valóban nagy dolog ezt ismerni 

és érteni. Képzeljétek el, hogy ez az egész teremtett világ egyetlen nagy ház. 

Ennek a háznak ura van, és vannak szolgái. A szolgák között vannak, akik az úr 

közvetlen környezetéhez tartoznak és a ruhatárakat, kincstárakat, magtárakat, a 

nagy birtokokat kezelik; és vannak alacsonyabb rangú szolgák, akik feladata úgy 

van szétosztva, hogy egyesek dolga a csatornatisztítás. A legrangosabb kor-

mányzók és a legegyszerűbb szolgálatok között hányféle fokozat van! 

Ha tehát egy magas rangú kormányzó vétett, és ura büntetésből mondjuk egy 

távoli helyre ajtónállónak küldi, és ő kapott hatalmát gyakorolva a ki és 

bemenőket zaklatja azon hatalmával, amelyet urától kapott, azok pedig nem 

tudják, hogy korábban magas rangú kormányzó volt, azt gondolják, hogy milyen 

nagyhatalmú, mert nem tudják, mit veszített el. 

És mégis, testvéreim, az az ajtónálló, akiről ennek a nagy földi háznak a 

hasonlatában szóltam, tehet valamit urának tudta nélkül, és zaklathat valakit 

anélkül, hogy arra parancsot kapott volna. Ez pedig (t.i. a sárkány) még csak az 

ajtóhoz sem küldetett, amelyen át bemegyünk Istenhez. Mert Krisztus ez az ajtó, 

és Krisztus által megyünk be a örök életre.
1
 

De van olyan ajtó, amelyen át ebbe az életbe jövünk, a halandóság ajtaja; e 

gyönge test megfelelő részei körül, ennél az ajtónál ajtónállóként van ott; itt van 

hatalma ebben a tengerben, amelyen hajók járnak, de hatalma nem akkora, hogy 

bármit tehetne Ura akarata vagy tudása nélkül. Nehogy valaki mondhassa: 

„Elveszítette ugyan nagy hatalmát a felső rétegekben, de én itt alul vagyok, itt 

hatalmában tarthat, tehát szolgálnom kell neki!” 

Ne essél tévedésbe! Ismer téged az te Urad, és annyira ismer, hogy a hajszálaid 

számát is tudja.
2
 Tehát miért félsz? Lehet, hogy megkísérti a testedet – Urad 

ostora az, nem kísértőd hatalma. Ártani akar ígért üdvösségednek, de nem 

engedik meg neki; ahhoz azonban, hogy ne engedjél neki, legyen a Főd 

Krisztus; űzd el a sárkány fejét, ne egyezz bele késztetésébe, ne térj le utadról. 

Ott van a sárkány, melyet megalkottál, hogy megcsúfold. 

 

                                         
1
Vö. Jn 10,9. 

2
Vö. Mt 10,30. 
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Ne a földieket ízleld, ha nem akarsz a kígyó tápláléka lenni 

11. [27–29. v.] Akarod látni, hogy mennyire nem árthat neked, csak ha 

engedélyt kap rá? – Mindenek tőled várják – mondja a zsoltár –, hogy eledelt adj 

nekik alkalmas időben. Ez a sárkány is enni akar, de nem eheti azt, amit akar. 

Mindenek tőled várják, hogy eledelt adj nekik alkalmas időben. 

Mindenek: a csúszómászók is, melyeknek nincs száma, a kicsi élőlények a 

nagyokkal együtt, még a sárkány is, és minden teremtmény, amelyekkel 

betöltötted a földet. Mindenek tőled várják, hogy eledelt adj nekik alkalmas 

időben, mindegyik a maga eledelét várja. Megvan a saját eledeled, a sárkánynak 

is megvan a magáé. 

Ha erkölcsösen élsz, Krisztus az eledeled; ha visszahúzódsz Krisztustól, a 

sárkány eledele leszel. Mindenek tőled várják, hogy eledelt adj nekik alkalmas 

időben. 

Mit mondott a sárkánynak? – Azt, hogy földet fogsz enni. A sárkánynak mondta: 

Földet fogsz enni életednek minden napján.
1
 

Hallottad a sárkány eledelét. Ha nem akarod, hogy Isten eledelül adjon téged a 

sárkánynak; ne akarj a sárkány eledele lenni, azaz ne hagyd el Isten Igéjét. Ahol 

ugyanis mondatott a sárkánynak: Földet fogsz enni, ott már előbb mondta a 

törvényszegőnek: Föld vagy és visszatérsz a földbe.
2
 

Nem akarsz a kígyó eledele lenni? – Ne légy föld. 

Erre azt mondod: „Hogyan nem leszek föld?” – Úgy, hogy nem a földieket 

ízleled. 

Hallgass az Apostolra, hogy ne légy föld. Mert a test, amit hordozol, föld, de te 

ne légy föld. 

Mit jelent ez? – Azt jelenti, hogy ha Krisztussal együtt feltámadtatok, az 

odafönn valókat keressétek, ahol Krisztus van és ül az Isten jobbján; az odafönn 

valókat ízleljétek, ne a földön valókat.
3
 

Ha nem a földieket ízleled, nem vagy föld; ha nem vagy föld, nem fog megenni 

a kígyó, amelynek eledeléül a föld adatott. Isten megadja eledelét a kígyónak 

amikor akarja, és akit akar, de helyesen ítél, nem tévedhet, nem ad neki aranyat 

föld helyett. Mindenek tőled várják, hogy eledelt adj nekik alkalmas időben. 

Amikor adod nekik, összegyűjtik. Ott van előttük, de nem gyűjthetik össze, csak 

amikor adod nekik. Ott volt az ördög előtt Jób, és nem nyelte el Jóbot, még csak 

                                         
1
Ter 3,14. 

2
Ter 3,19. 

3
Kol 3,1–2. 
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kísérteni sem merte, csak akkor, amikor az Úr odaadta neki. Tőled várják; 

amikor adod nekik, összegyűjtik, ha nem adod, nem gyűjtik össze. 

 

Az ember nem önmagától, hanem Isten ajándékából jó 

12. És mi lesz velünk, testvérek? Mi lesz a mi eledelünk? – Szó lesz a mi 

eledelünkről is. 

Amikor föltárod a kezeidet, mindenek betelnek jósággal. 

Mit jelent, ó Uram, hogy föltárod a kezeidet? – A te kezed Krisztus. És az Úr 

keze kinek nyilvánult meg?
1
 Akinek megnyilvánul, annak megnyílik, a 

megnyilvánulás ugyanis megnyílás. 

Amikor föltárod a kezeidet, mindenek betelnek jósággal. Amikor 

kinyilatkoztatod a te Krisztusodat, mindenek betelnek jósággal. Maguktól 

nincsen jóságuk, ezt néha maguk is bizonyítják: Amikor azonban elfordítod 

arcodat, megháborodnak. 

Sokan betelve jósággal maguknak tulajdonították, amijük volt, és igaz voltukkal 

akartak dicsekedni, és mondták maguknak: „Igaz ember vagyok, nagy ember 

vagyok” – és tetszelegtek önmagukkal. És rájuk dörrent az Apostol: „Mid van, 

amit nem úgy kaptál?”
2
 

Isten pedig, bizonyítani akarván az embernek, hogy amije van Őtőle van, hogy a 

jósággal együtt alázatos is legyen, időnként megzavarja; elfordítja tőle az arcát 

és az ember kísértésbe esik; és megmutatja neki hogy az Ő kormányzásának 

köszönheti, hogy igaz ember volt és erkölcsösen járt. Amikor azonban elfordítod 

arcodat, megháborodnak. 

Nézzétek csak, mit mond egy másik zsoltárban: Én azt mondtam bőségemben: 

Soha nem fogok meginogni.
3
 Önmagában bízott; telve volt jósággal, azt 

gondolta, minden jósága magától való és mondta a szívében: Soha nem fogok 

meginogni. Mivel azonban már tapasztalta, hogy részesült Isten kegyelmében, 

azért, amit tapasztalt, hálát adott: Uram, a te akaratodban erőssé tetted az én 

ékességemet; elfordítottad tőlem arcodat, és én megrendültem.
4
 Így itt is: 

amikor föltárod a kezeidet; kitárod a kezedet és mindenek betelnek jókkal, nem a 

kezedtől, hanem kitárt kezedtől; amikor azonban elfordítod arcodat, 

megháborodnak. 

 

Minden emberi dicsekvés ki van zárva 

                                         
1
Iz 53,1. 

2
1Kor 4,7. 

3
Zsolt 29,7–8. 

4
Zsolt 29,8. 



 1011 

13. De miért teszed ezt? Miért fordítod el arcodat, hogy megháborodjanak? 

Elveszed a leheletüket és elfogynak. – A leheletük a gőgjük volt; dicsekszenek, 

maguknak tulajdonítják, önmagukat igazolják. Fordítsd el tehát arcodat, hogy 

megháborodjanak; vedd el a lélegzetüket és elgyengülnek, kiáltsanak Hozzád: 

Gyorsan hallgass meg, Uram, elfogy a lélegzetem. Ne fordítsd el arcodat tőlem.
1
 

Elveszed a leheletüket és elfogynak, és visszatérnek a porukba. – A bűnbánó 

ember rájött, hogy nincs ereje önmagból és vallomást tesz Istennek, és mondja, 

hogy ő csak föld és hamu. 

Ó, te gőgös, visszatértél a porodba, elvétetett lélegzeted, már nem hencengsz, 

nem kérkedsz, nem igazolod magad; látod, hogy porból lettél és amikor Urad 

elfordítja tőled arcát, visszazuhantál a porodba. Kérleld tehát, valld meg porodat 

és gyengeségedet. 

 

A Szentlélektől kaptuk a kegyelmet,  

amellyel meghaltunk a bűnnek és az igazságosságnak élünk 

 

14. [30. v.] És lássad, mi következik ezután: Kibocsátod a lelkedet és 

megteremtetnek. – Elveszed a lélegzetüket és kibocsátod a lelkedet. Elveszed a 

lélegzetüket, nincs saját lélegzetük. Tehát elpusztulnak? Boldogok a lelki 

szegények, de nem pusztultak el, mert övék a mennyek országa.
2
 

Nem akarták a saját lélegzetüket, ezért megkapták Isten lelkét. Mert ezt mondta 

leendő mártírjainak: Amikor majd elfognak és elővezetnek titeket, ne 

töprengjetek azon, hogy hogyan, vagy mit mondjatok; mert nem ti fogtok 

beszélni, hanem Atyátok Lelke szól majd bennetek.
3
 Ne magatoknak 

tulajdonítsátok az erőt. Ha a tiétek és nem az enyém, akkor durvaság, nem erő. 

Elveszed a lelküket és elfogynak, és visszatérnek a porukba. Kibocsátod a 

lelkedet és megteremtetnek. 

Mert az ő alkotásai vagyunk – mondja az Apostol –, jócselekedetekre teremtve.
4
 

Az ő Lelkétől kaptuk a kegyelmet, hogy az igazságnak éljünk, mert ő az, aki 

megigazulttá teszi a bűnöst.
5
 Elveszed a lelküket és elfogynak, és visszatérnek a 

porukba. Kibocsátod a lelkedet és megteremtetnek, és megújítod a föld színét, 

azaz új emberekkel, akik megvallják, hogy megigazulttá tették őket, nem 

maguktól igazak, hanem Isten kegyelme van bennük. 

                                         
1
Zsolt 142,7. 

2
Mt 5,3. 

3
Mt 10,19–20. 

4
Ef 2,10. 

5
Vö. Róm 4,5. 
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Nézd csak, milyenek azok, akiktől megújul a föld színe. Pál mondja: Többet 

fáradoztam mindnyájuknál. Mit jelent ez, Pál? Vajon te, vajon a te lélegzeted? 

Nem én – mondja –, hanem Isten kegyelme velem.
1
 

 

15. [31. v.] Mi történik tehát? Ha elveszi a lélegzetünket visszatérünk a 

porunkba, hasznos tehát figyelni a gyöngeségünkre, hogy elnyerve az Ő Lelkét 

újjáteremtessünk. 

Nézd csak, mi következik: Legyen örökkévaló az Úr dicsősége. – Nem a tiéd, 

nem az enyém, nem is ezé, vagy azé; az Úré legyen a dicsőség, nem csak egy 

ideig, hanem örökké. Örvendezzék az Úr az Ő műveiben; nem a tieidben mint 

tieidben, mert a te tetteid gonoszságod miatt rosszak; ha jók, Isten kegyelméből 

jók. Örvendezzék az Úr az Ő műveiben 

 

Félelemmel és rettegéssel kell munkálnunk 

üdvösségünket 

16. [32. v.] Ki rátekint a földre és megreszketteti, aki megérinti a hegyeket, és 

azok füstölögnek. – Ó föld, ujjongtál jóságod miatt, magadnak tulajdonítottad 

gazdag erőidet; íme, rád tekint az Úr és megremegtet. Tekintsen rád és reszket-

tesen meg, mert jobb az alázatos reszketés mint a gőgös önbizalom. Nézzétek 

csak, hogy tekint rá Isten a földre és hogyan reszketteti meg. 

A magában bízó és ujjongó földnek mondja az Apostol: Félelemmel és 

rettegéssel munkáljátok üdvösségteket. Félelemmel és rettegéssel, mert Isten az 

aki tevékenykedik bennetek.
2
 Mondod, ó Pál: munkáljátok; mondod hogy 

munkáljuk, de miért rettegéssel? Azért mert Isten az, aki munkálkodik bennetek. 

Tehát azért rettegéssel, mert Isten munkálkodik. Félelemmel és rettegéssel 

munkálkodjál, mert Ő adta, nem tőled van, amid van; mert ha nem féled Őt, 

elveszi tőled, amit adott. Tehát rettegéssel munkálkodjál. 

Láss egy másik zsoltárt: Szolgáljatok az Úrnak félelemmel és ujjongjatok neki 

rettegéssel.
3
 Ha rettegéssel kell ujjongani, Isten odanéz és megrendül a föld; ha 

Isten tekintetére megreszket a szívünk, akkor ott megnyugszik Isten. 

Halljad ezt egy másik helyen: Ki fölött nyugszik meg a lelkem? Az alázatos, 

nyugodt és igéimet félő fölött.
4
 

Ki rátekint a földre és megreszketteti, aki megérinti a hegyeket, és azok 

füstölögnek. – A hegyek gőgösködtek, hencegtek amíg Isten meg nem érintette 

őket; megérinti őket és füstölögnek. 

                                         
1
1Kor 15,10. 

2
Fil 2,12–13. 

3
Zsolt 2,11. 

4
Iz 66,2. 
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Mit jelent az, hogy füstölögnek a hegyek? – Azt jelenti, hogy az Úrhoz 

imádkoznak. Íme a nagy hegyek, a gőgösök, a hatalmas hegyek nem kérték 

Istent; azt akarták, hogy őket kérjék, és a náluk nagyobbhoz nem fordultak 

kérésekkel. Ki az a hatalmas, felfuvalkodott és gőgös a földön, aki alázatos 

kérésre méltatná Istent? 

A gonoszokról beszélek, nem Libanon cédrusairól, amelyeket az Úr ültetett. 

Bármelyik bűnös, boldogtalan lélek nem tudja kérni Istent, de azt akarja, hogy 

hozzá forduljanak az emberek. Hegy ő, amelynek arra van szüksége, hogy Isten 

megérintse és elkezdjen füstölögni; amikor füstölögni kezd, könyörgéssel, 

mintegy a szív áldozatával fordul Istenhez. Füstöl Isten felé, azután veri a mellét 

és sírni is kezd, mert a füst könnyeket facsar az ember szeméből. Aki megérinti a 

hegyeket, és azok füstölögnek. 

 

17. [33. v.] Éneklek az Úrnak én életemben. – Mit fog énekelni? Mindazt, ami 

csak van, énekelni fogja. 

Énekeljünk az Úrnak életünkben. A mi életünk most remény, egykor majd 

örökkévalóság lesz; életünk a halandó életé, reményünk a halhatatlan életé. 

Éneklek az Úrnak én életemben, zsoltározok az én Istenemnek, amíg csak 

vagyok. Mivel őbenne vég nélkül vagyok, ameddig csak vagyok, zsoltározni 

fogok Istenemnek. 

De nehogy azt gondoljuk, hogy amikor majd abban a városban kezdünk 

zsoltározni Istennek, valami mást is fogunk csinálni; egész életünk zsoltározás 

lesz Istennek. Ha unalmassá válna amit dicsérünk, akkor a dicséretünk is 

unalmassá válna. Ha Őt örökké szeretjük, akkor örökké fogjuk dicsérni: 

zsoltározok az én Istenemnek, amíg csak vagyok. 

 

 

 

 

Kedves az Úrnak a te vallomásod, 

és édes neked az ő kegyelme 

18. [34. v.] Legyen kedves előtte az én elbeszélésem, én pedig gyönyörködöm az 

Úrban. 

Legyen kedves előtte az én elbeszélésem – de mi az ember elbeszélése Istennek, 

ha nem bűneinek megvallása? Valld meg Istennek, mi vagy, és beszélgettél vele. 

Beszélgess vele, tedd a jótetteket és beszélgess. Mosdjatok meg, legyetek tiszták 

– mondja Izaiás –, vigyétek el gondolataitok rosszaságát a szemem elől; 

hagyjátok abba a gonosz cselekvést, tanuljatok meg jót tenni: keressétek az 
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ítéletet, karoljátok föl az elnyomottakat, mondjatok ítéletet az árvának, védjétek 

meg az özvegyet. És jöjjetek, és szálljunk ítéletre, mondja az Úr.
1
 

Mit jelent beszélgetni Istennel? Mutasd meg magadat annak, aki ismer téged, 

hogy megmutatkozzon neked Ő, akit nem ismersz. 

Legyen kedves előtte az én elbeszélésem. – Íme, ez kedves a te Uradnak, a 

beszélgetésed; alázatosságod áldozata, szíved töredelme, életed egészen elégő 

áldozata, ez kedves Istennek. 

És mi kedves Istennek? – Az, hogy én pedig gyönyörködöm az Úrban. 

Ez a kölcsönös beszélgetés, amiről szóltam: Mutasd meg magadat annak, aki 

ismer téged, és megmutatkozik neked Ő, akit nem ismersz. Kedves neki a 

vallomásod, kedves neked az ő kegyelme. Elmondta magát neked. 

Hogyan mondta el magát neked? – az Ige által. 

Milyen Ige által? – Krisztus által. 

Neked mondta el és önmagát mondta el. Bizony, így van, halljuk csak magát az 

Igét: Aki engem lát, látja az Atyát is.
2
 Én pedig gyönyörködöm az Úrban. 

 

Bárcsak megigazulnának a bűnösök 

és többé ne volnának gonoszok 

19. [35. v.] Fogyjanak el a bűnösök a földről. – Kegyetlenkedni látszik. Ó te 

szent lélek, aki itt énekelsz és sóhajtozol! Bárcsak vele volna a mi lelkünk! 

Bárcsak mellette volna, vele volna, csatlakozna hozzá! Meglátná a 

kegyetlenkedő irgalmasságát is. Ki érti ezt meg, ha nem az, aki telve van 

szeretettel? 

Fogyjanak el a bűnösök a földről. – Megrezzensz, hogy átkozódik. És ki 

átkozódik? A szent. Kétségtelenül meghallgatásra talál. De a szenteknek ezt 

mondták: Áldást mondjatok és ne átkozódjatok.
3
 

Mit jelent tehát, amit mondott: Fogyjanak el a bűnösök a földről? – Azt jelenti, 

hogy teljesen fogyjanak el, vétessék el a lélegzetük, és fogyjanak el, hogy 

kibocsássa a lelkét és újjá teremtessenek. 

Fogyjanak el a bűnösök a földről és a gonoszok úgy, hogy ne legyenek többé. 

Kik ne legyenek, ha nem a gonoszok? Tehát váljanak igaz emberré, hogy többé 

legyenek gonoszok. Látja ezt és betelik örömmel és ismétli a zsoltár első sorát: 

Áldjad, én lelkem, az Urat. 

                                         
1
Iz 1,16–18. 

2
Jn 14,9. 

3
Róm 12,14. 
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Áldja lelkünk az Urat, testvérek, mert megadta a képességet és a beszédet 

nekünk, nektek pedig a figyelmet és az érdeklődést. 

Mindegyiktek, ahogyan képes rá, őrizze emlékezetében, amit hallott; beszél-

getésben idézzétek föl egymásban, rágjátok meg újra meg újra amit kaptatok, 

hogy ne merüljön feledésbe bennetek. Kívánatos kincstár lakjon a szátokban.
1
 

Nagy fáradsággal kerestük és találtuk meg, nagy fáradsággal hirdettük és 

taglaltuk, legyen a munkánk gyümölcsöző számotokra és áldja lelkünk az Urat. 

                                         
1
Vö. Péld 21,20. 
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