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SZENT ÁGOSTON LELKIPÁSZTORI LELKűLETE

Ha Szent Ágostonra gondolunk, szinte biztos, hogy az igaz
ságért, az Istenért küzdő férfi jut eszünkbe. Kevesebbet hallot
tunk az igazság birtokában élő Agostonról, Hippó lalkipáaztorá
ról, aki a jól megszolgált boldogsággal szlvében vezette híveit az
üdvösség' felé: "Az első modern ember" (Harnack) gondolatai be
leszövődte.ka keresztény kulturába,a történelem menetébe, miu
denütt visszhangzanak, ahol az emberi lélek mélységed feltárulnak.
A szentség útjait járó ember azonban mintha már nem volna
olyan izgató és érdekes, mint a bűneivel küszködő, Pedig Agoston
a lelkipásztori munkában éppúgy óriássá nőtt, mint az igazságért
való küzdelembeu, emberi nagysága nem kisebb mások lelkéért
vívott harcában, mínt volta sorsdöntő harcban önnön lelkéért
Ezért Agos,ton lelkipásztoni lelkületére szeretnénk rávilágítani
néhány fénysugárral.

Ha ifjúkorának élete nem 'is, tanulmányai, a rétorság, az uj
platonikus filozófia, a világi tudományok ismerete nagy seg ítsé
get jelentett számára a mások vezetéséhez szükséges műveltség

megszerzésében, Az az Agoston, aki magabiztos tudással hadako
zik az eretnekek ellen, leghatásosabb fegyvereit a korabeli filo
zófiától kölcsönözte. Altalában mindig észre, tudta venni az ér
téket a pogány gondolkodókban éppúgy, mint a történelem mene
tében, a bűnökben vergődő emberekben. Lelke szörnyű küzdelrnei
ben nyílott meg a valódi értékek elfogulatlan befogadására, A
pogány iskolákban tanulta meg' a kifejezés művészetét is, melv
'aztán hatásának egyik titka lett. A szónok, a vitázó, a, levélíró
Ágostont ma is megbámuljuic fordulato,s,eleven, paradoxonokban
gazdag írásművészete hűséges tükre villanó és mégis mélyre vilá
gító gondolatainak.

Miind,ezeka nyers értékek csak megkeresztelkedése után nég-y
évvel válhattak lelkipásztorierényekké. Agoston nem akart pap,
még kevésbbé püspök lenni. Olyan városokat tudatosan elkerült,
ahol a püspöki szék üresedésben volt. 391 egy tavaszi napján
Hippoba érke,wtt látogatóba, nyugodtan ment, Valerius volt a
város püspöke, nem fenyegette veszély. És mégi,s: Isten akarata
elől nem tudott kitérni: Egyik öregkord prédikációjában így be
szél erről a napról.

"Én, akit ti Isten jóságából püspökként Iáttok, fiatalon ér
keztom ebbe a városba... kerestem, hol alapíthatok monostort,
hogy ott élhessek testvéreimmel. A világ minden reményét el
hagytam él:' nem akartam az lenni. ami leliettem volna és nem
kerestem, ami vagyok. Az Úr lakomáján nem a felsőbb helvet vá
lasztottam, hanem az alsóbb elhagyott helyet, de Őneki úgy tet
szett, hogy Ielszólítson: Men] följebb! Az Úrnak a szolga nem
mondhat ellent ... Barátom látogafására jöttem ebbe a városba,
mintegy bistouaágban éreztem magamat, mert itt volt püspök.
Elfogtak, presbiterré lettem ... Semmit sem hoztarn magammal,
nem jöttem mással ehhez az egyházhoz mint abban a ruhában,
amit akko'!' éppen magamon viseltem",

Pappászentelésében mindenki Isten kezét látta, ő maga is.
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'Tehetsége és buzgósága aztác megszabta további útját. Valerius
maga mellé vette püspöknek, ahogy várták is. A püspökválasztás
után egyik kortárs így fe'jezi ki örömét: "Nem azért írjuk meg
öl:ömünkei, mert Agoston nyerte el a püspökséget, hanem azért"
mert Isten annyira gondot visel Afrikae,gyházaira, hogy az égi
igéket Agoston ajkáról fogadhatják, aki az úr' ajándékának na
gyobb kegyelme szerint új formában adja elő azokat." A. püs
pökséggel a mélységböl e,lérk,eze,tta magasba; most már mások
msgszentelésén keresztűl kellett magának is megszen.telödnie, Ne
héz feladatot vállalt, de lelküle-tében bíztadó erők találkoztak a
munkára, Két alapvető vonás hangolódik egybe lelkipásztori lel-

. kűletében: önnönmaga felé a mély felelősségtudat, mások felé a
lángoló szerétet a Titokzatos Test tagjai iránt.

Szent Ágoston lelkipásztor-i felelősség-tuderta sainte megdob
bentően hat reánk. Kevesen, éltek annyira közel az Istenhez, mint

.6, mégis meanyire fél,t vállalnia lelkipásztorság súlyát, Pappá
szentelése után levelet írt püspökéhez: Látja, mennyire gyenge
a feladathoz, azért azt kéri tőle, engedjen neki e,gy kis időt, hogy
a Szerrtírás tanulmányozásával és imádsággal készülhessen a
munkára, "NinC's semmi ebben az életben, de különösen mostaná
han, nehezebb, fáradtságosabb, veszélvesebba püspök, a pap vala
a diakonus hivatalánál. de boldogabb' sincs az Isten előtt, ha úgy
küzd, ahogYa mi vezérünk parancsolja. Hogy milven módon 'i'
- Bizony sem gyermekségemben, sem ifjúságomhan nem tanul
tÍU)1, amikor pedig tanulni kezdtem, úJa látszik, bűneim átká
hól kifolyólag (mást mit gondoljak !) rákénvszerftettek, hogy át
vegyem a kormányrúd második helyét, pedig még az evezőlapát
kezeléset sem tanulfam. Miután már az élre kerültem, akkor kezd
tem érezni vakmerőségemért a felelőssége-t, bár azelőtf is a leg
v;esz,élyesebbnek ítéltem ezt a szelgálatot. ms ezért tőr-tok fel köny
rryeim, melyeket néhány városbeli testvér észrevett szentelésem
idején és nem tudván fájd,almamnak okát, jó lélekkel 4I'igasztalt.
De sokkal nehezebbnek találtam, mint amilyennek sejtettern. Túl
becsültem erőmet és energiámat ... az Ür azonban megcsúfolt en
gém és azt akarta, hogy tapasztalatnirn által ismerjem meg ma
gamat. Ha ez nem kárhozatomra, hanem üdvösségemre történ i.
ahogy most, ismervén nyomorúságomat, bíztosan remélem. - ak
kor viszont nekem kötelességern az, isteni Irások minden segí t
s,égét felkutatnom és. imádsággal, olvasmánnyal odáig fejlőd'

nöm, hogy lelkemnek az ilyen veszélyes feladathoz mezleeven a
'szükséges ereje,' Osak nagyok tudják így átérezni küldetésük
roppant terhét, cs/ak ők ragadnak meg minden eszközt, hoszy erő
sakké legyenek a feladathoz. "Nagy félelemmel és szorgulommal
kell arra törekednünk, ho,gy főpapságunk tisztességét megrovás
nélkül tudjuk betölteni".

Agoston nem emberi kritikától és meerovástól fél, szeme foly
ton a számonkérő Istenre irányul. Püspökszentelésének egyik év
fordulóján, bizonvára nagy ünneplés közepett, így telsz vallomást
er:ct51: "A mai nap figyeImeztet, hogy mélven gondoljam át ter
hemet... Annyi' év jött és ment el azóta (t. i. pűspökszentelése
úta); közelebb hozták az utolsó napot és a keserű, tüskés gondo
latot, hogyan tudok számot adni rólatok. Ti csak magatokról ad
fók számot, nekem pedig még értetek is felelnem kell. Ezért na-
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gy<tbb a terhem. J ól hordozva nagyobb dicsőséget szerez, de hűt
lenül viselve a legrettenetesebb büntetést kényszer-íti rám."

A felelőssége,t az Istenszeretet könnyíti meg. Ezért mutat ra
a Feltámadott és Péter párbeszédére, ahol az Úr szeretetéről val
latja ki Pétert. "Me.rt hol lángol a szív, könnyű ott a teher". "Bi
zonyára az Úr Jézus nem mondta volna, hogy az én terhern köny
nyű, ha nem hordozná a hordozóval együtt."

Az apostoli élet feltétele az életszentségre való törekvés. Ar.
-élet és szavak egységét magától és papjaitól is megköveteli. A
pap "legyen először imádkozó, azután szónokló", mert "nem
gyujthatja fel hallgatóságát az, aki maga sem ég". "Senki se le
gyen annyira tevékenykedő, hogy elmulassza az Istennel vató
egyesülést". Úgy látszik. természettől fogva hajlama volt.a ma
gányra. püspökkészentelése óta erről is le kellett mondania, bár
a hétnek egyik napját fenntartotta magának. "Semmisem jobb,
édesebb, mint az isteni kincsek tárát kutatni senkitől nem zavar-
va; jó és édes dolog ez, de prédikálni. vádolni, javítani, épÍ!teni,
mindenkíért aggódni - nagy feladat, nagy teher, nagy fárad
ség," Sok munká.ia kőzepett is eljutott addig a művészetig, ho,g:y
Isten békéjét hordoz/ta a világban és "lelkének kamrájában imád
ta az Urat". Pap- és klertkustestvéreivel közös életet folytat,
bátran odaállhatunk a hívek elé: "Úgy élünk abban a házban,
melyet a püspök házának hívnak, hogy amennyire tehetjük, utá
nozzuk a szenteket", Mánden cselekvés alapjául az Isten dicsősé
gére való törekvést jelöli meg. "A helves cselekvési mód az,
amelynél a szem állandóan az Istenre irányul... Az ilyesfajta
cselekvés elk8'rülia hamar kifáradó kapkodást-.a lustaságot, Il
tévelygést, a tunyaságot, a fennhéjásást és az aggodalmaskodáat.
Tégy így és Isten békéje lesz veletek" - írja Paulinushoz; egy
kolostor fejéhez,

A lelkipásztori buzgóság mélybenyú ló gyökere az életszentség,
ennek ereje őrzi meg a lelkipásztort a. veszedelmek idején. Mert
.az árulás veszélyét Agnsdon nem kicsinyelte le sem magában,
sem másban. Ismerte magában a test és vér erejét és nyilt szem
mel figyelte paptársainak sorsát. Még mirrt laikus írja a pa-p
ságról: "Nagyon nehéz, hogy ilyen helyen a magas életideált meg
tartsák és lelküket nyugalomban és békében megőnizzék". A leg
nagyobb veszélynek IIi gőgöt és la belőle fakadó ellgedetl8'l1Jsé~Bt
tekinti. Ez,ért figye'lmez,teti Macedoniust: "A rosszakhoz légy II"
galrnas és jó ember vagy; m inél jobb vagy, annál inkább lé,g-y
szelíd, és minél na.gyobba hatalmad, annál inkább légy alázatea
a jámbor lelkületben.' Sokat kell hadakosnia a nyerészkedés, 'fl
hatalomvágy és az önmaguk dicsőségét hajhászők ellen. "Kétf~lB
fajtája van annak, hogy a néptől szereszenekvakík., magukat le
geltetik, nem a nyájat: a szükségesen túli anyagi haszon éSI a nép
szerűséghadhássás". Viszont a pap.ság eltartását a, hívekre: bízza.
Ismeri la megszokás veszedelmét, mely megfakít mínden szent dol
got. "Imádkozzatok, hogy legyőz.zük a léleknek testből eredő gYffil
geségé~, melyet a napijnegszokás táplál és növeszt". Ha pedig az
ősz püspök figyelmeztet, kedves alázattlal mindig saját hibáiból
indul ki, hiányzik belőle az.,igazak gőgje", mely olyan sokszor
útját vágja a megtérésnek. Egoy fiatalpüspök:tár.sa, Auxilius, el
'hirtelenkedve egy egész családot '~izárt az Egyházközösségéhől a
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családfő bűne miatt, Agoston levélben inti szelídségre: "Ne gon
dold, hogy mi püspökök nem eshetünk jogtalan haragba, sokszor
kell arra gondolnunk, hogy mi is, mint emberek, nagy veszélyek
és kísértések közepett élünk." Még a szószékeru is így beszél: "Bi
zonyára mert Isten akarta, azért vagyok papja, de, mégis bűnös

vagyok, hozzátok hasonlóan mellemet verem, hozzátok hasonlóan
bocsánatért könyörgök és hozzátok hasonlóan az irgalmas Isten
ben bízom."

Ilyen világosan látva a veszedelmeket, ennyire mély alázatban
élve az áldozatos hűséget is könnyebb megszereznie, A hűség- ls
ten nagy kegyelme, de egyúttal az emberi lélek értékelése is. Ha
valaki, akkor Agoston tudta él'!tékelniaz emberi lelket- hiszen
nagyobbra már nem lehet magasztalni, mint amikor a Szenthá
romság belső életéhez az emberi lélek képességeit választja, ha
sonlóságnak - s mivel értékelte, azérit minden áldceatra hajlandó
volt értle. Amikor a vandál pusatitás idején felvetőd'ik a kérdés,
hogy a papság és la püspökök biztonságba húzódhatnak-e, Agoston
aet feleli, nemi lehet a hívőkeit a szent áldozadtól és a szent tit
kok vigasztalásától megfoszeani éppen akkor, midőn legjobban
szükségük van rá. "Távol legyen tőlünk, hogy ilyen kevésre érté
keljük ezt a mi hadónkat". Neki a lelkek érdeke az első: ezért tud
figyelmeetetni, még ha neheztelés jár is utána; ha kell, méltat
lan életű papját tiltja ki az egyházból; ha kelia hívek előtt ál
dozza fel a hamis népszerűséget. "Ve,szedelem az számomra, ha
észreveszem, mennvire dícsérték, s elhallgatom, hogyan éltek"
Fáj neki a hűtlenség, dé örül az Egyház egységére térőknek. Sa
turninus és Eufrátes papok a donatizmusból tértek vissza, Agos
ton levele a hűséges szelgálatot emeli ld ellőttük. "Tegyétek hű
séggel, vidám szívvel e,gyháú kötelességteket, amelyek beosztás
tok szerint hozzátok tartoznak; la szolg álaitot őszintén töltsétek
be azért az Istenért,akialatt együtt szelgálunk és' akinek, tud
juk, cselekedeteinkrtil számot fogunk adni l"

Ime, a felelős Ielkípásztor lelkűlete: mélyen az életszentségben
gyökeredzik, a küzdelmekben erős, a lélekmentő szolgálatban hű

séges.
"Bizonyára sz·eretedaz Egyházat" - veti fel e-gyik levelében

minden pap és hívő lelkiismeretbeli kérdését. Egész működése

nagy "igen" volt erre, és felelősségtudata mellett semmisem jel
lemzi jobban, mint szeretete a Titokzatos Test iránt. Krísetus
iránti szeretetét átvitte az. E.gyház~a, egész munkásságát ez a sze
rétet fogbalja e,gységbe. Csak kevesen éltek annyira benne a kris'Z
tusi Test szeretetében, mint ő. Amikor küzd, vitázik, könyveit írja
az eretnekek ellen, ezt a Testet, ennek la Testnek az e,gységét, védi.
Amikor papjairól, magáról beszél, mindig a krdsetusi test viszo
nyában látja a feladatokat. Magát "Krisztus és Krisztus tagjai
nak szolgája" éímmel illeti, akinek kötelessége "nem annyira élen
állni, mint inkább használni". "Miért beszélek I Miért élek' Csak
arra tekintek, hogy mindnyájan Knisstusaal éljünk. Ez az én kí
vánságom, ez az én dicsőségem, hirnevem és örömöm. Még ha
nem hallgatnátok ÍJs rám, én nem némulnék el, mert :íg-y men
tem meg lelkemet. De nem akarok üdvözülni nélkületek.'

Püspöki tiszténak fáradságait öntudattal vállalja. Severus
PÜJspöktár,sának ,azt írja: "Testvérem, hiszem, hogy ismered..
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meunv i dolog fordu l meg kezeim között, Különböző gondok mi
att, melveket szolg álatunkbau teljesiteni kötelesség, csak kis tö
redék-idő jut magamra". Vállalja a papság nevelését, odagyü.iti
őket maga köré, szerzetesi közősségbeu élnek, maga is tanítja
öket, hogy "ért,sék a pásztorok a hivatalhoz szükséges tudományt."
Ügyel sa.iátmagu is papjai jóhfrére, "KeH a lelkiismereit magad
nak, a jóhír ernber-társadnak. Aki lelkiiemeretében bízva elhanva-,
golja jóhírét, az, kegvetlen, főle-g ha olyan helyen áll, ahol á jó
hírre szűkség van." Nean iakar hízelgést hallani az emberektől,
de őszintén örül, ha lelkipásztori munkáját siker koronázza, "A
gonoszul élőktől nem akarok dícséretet hallani, de ha azt mon
danám, a becsületesektől sem akarok, hazudnék." "Nem azért jó
<IZ én lelkiismeretem, mert ti dícsérItek ! Mliért dícséritek az,t,
amit nem Iáttokf Az, dícsérje aki látja, az javíbsa is, ha valamit
lát ott, ami bántja, a szemét.'

Püspöki tisztében néha: kemény kézzel kellett megvédenie az
Bgyház egységét. Sok fájdalmat okoztak neki a hivatásukat nem
hecsülő egyháúak Abundantiust kitiltotta ·az· egyházból, mert egy
i'iildmívels rábízott pénzét elköltötte és mert tiszdátalan életű ... "
.,Én ezt a papot a presbyterí ti,sztségtől elmozdítandónak itélem,
megtiltván neki, hogy Isten egyházába megjelenjék". Paulus piis
pöktársát is f,igyelmezte.ti, hogya püspökség "nem a csalóka. élet
f'enn.tartásá.hoz szükség'es üzlet". Az egyház egységéért mindent
rel tudna áldozni. A donatistákkal való viták idején valahogy
bedobták a köztudatba. hogy az-ért nem s ikerill megvalósitani az
l'gYB(~,gHt, inert Ágoston meg'akadályozza, Agoslton ekkor körleve
let intéz a püspökökhöz.. Lelki na,gYlságának, egyház-s.ze,retetének
fényes bizonysága ez a levél. Felajáuhia benne lemondását, ha HZ
az egységet létrehozza. "Nemde égi tanítás, hogy az Ö tagjai va
gyunk és mi féljünk leszállanl a trónról, hogy ezek a tagok a
széthúzásban elpusztoljanak ~ A ke,resztény nép miatt rendeltet
tünk püspökké, megfesszük tehált,ami a kereseténv népnek a bé
kéhez szükséges, Sokkal gyümölcsözőbb lesz számunkra a püspöki
méltóság, ha Krisztus nyája eltávozásukkal inkább tud egyesülni,
mintha visszamaradva szétszóródik." Persze leskevésbbé sem
Ágoston volt az egység akadálya. Neki núnden s,zéthúzás: vita,
eretnekség, fájdalom. Még a szeretetlenség is, ami a vezetése alatt
álló közösség-ben előfordul, mélyen érinti szivét. "Mintha nem e,gy
Testnek tagjai volnánk, nem e,gy fejünk volna, nem., e1gy kegye
lem áradna ránk, nem egy kenyérrel élnénk, nem egy úton' jár
nánk, nem ugyanazon házhan Iakrránk" - úgy viselkedünk. Az
egysé.gre gondolt akkor is, míkor előre kiválasztotta utódját a
püspöki székben, négy évvel halála előtt. "Tudom, hogy a püs
pökök halála után viszálv és vetélkedés szokta megzavarni az, egy
házakat, gyakran tapasetalom és sajnáhtam ezt. Nekem tehát gon
doskodnom ken erről a városról, hogy ez meg ne történjék. Herak
liust választják meg. "Amivel eddig hozzárn jötte,tek, őhozzá tar
toúk; amikor pedig szükséges a tanács, nem tagadom meg se
gíiségemet."

A hívőkkel való kapcsolatában is a Titokzatos Test szeretete
érződik. Sokszor magyarázza híveinek, hogy. Krisstus az egyetlen
pás~tor, a többi pásztorok Őbenne "mind egységben egyek". A
lelkipásztorok Krisetus megbízásából legeltetik a nyájat - így,
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kell tehát becsülni őket, így kell engedelmeskedni nekik. "Ha mi
félelemmel Jegeltetjük a nyájat, ,a nyájnak mennvif kell aggód
nia magáért. Miránk tartozik a gond, rátok az engedelmesség, mi
ránk ft pásztor' ébersége, rátok a nyáj alázatossága". 'I'udia, hogy
Viannak hamis pásztorok, rossz klerikusok, akik bűnre viszik a
népet. de odaállítja hívei elé a szabályt: "A jó pásztort-ezeretni
kell, a bérest eltűrni,a rablót kerülni". Az ő szeretete hívei iránt
lángolóan áldozatos. Ebből nem is csinál titkot: "Isten adna erőt
nekünk, hogy úgy szeressünk titeket, hogy érettetek a halálra is.
is vállalkozni tudjunk."

A krisztusi 'I'est öntudatos szerétetét akarja belenevelni hí
veibe is. Ez az igazi katolikus öntudat. "Krisztus nevében Isten
népe vagytok, katolikus nép vagytok, Krisatus tagjali vagytok,
gondoljátok meg, milven Főben egyeeiilünk." A Test életáramlása
a tagok felé a szentségeken keresztül tör-ténik. Ez, a gondolaf át
melegíti szentség-közlő munkásságát, "Ös8zelgyüjt minket az, egy
ház egy lélekké, egy testté, melynek feje Krisatus v.. Az ilyen
gyülek8'zést nem a testi születés, nem a lelki u.iiáseületés teremti
meg." Főleg a szentáldozást és a szerutrnisét emeli ki. "Ennek a
testnek egysége a mi áldozatunkkal fejeződik ki." Az Úra lélek
templomában szeret helyet fogl,alni, ezért inti híveit. ne tartóz
kodjanak ,laz Úr testének mindennapos orvosságától". Krisetus
teste teremt egységet a tagok között, "Megáldozunk, hogy méltók
leg'yünk ősszekapcsolódni Krisztus tagj'aiv,al és hogy testének, a
leghűségesebb szeretetnek kötelékét magunkba öleljük." A Krisz
tus 'I'itokzatos Testéről szóló tanítás alkalmas arra, hogy egész
erkölcslÍ,a'Illt építsen rá, és főleg az egymáshoz való viszonyt e ta
nítás fényében lássa. Amikor a jócse1lekedetekről, a yendégszere
tetről, más vagyonának tiszte,letben tartrusáról,a Üiszta életről
prédikál, mindig alapul veszi.: Krisztus tagjai vagyunk." ,,'reljes
séggel rászorul Kriszaus, nem a Főben, hanem tagjaiban" a jó
cselekedetekre, Ö maga elosztja atyai örökségőt, háza, amint maga
mondja, minden jövőmenőnek nyitva áll, uw,r'l a püsp'6khiiz elll
berség illik." Adósok menekülnek hí.telezőik elől. Az emberi nem
szeretete miatt rákénY8zel1'ülközbenjárni a vádlobtakér-t, úgyhogy
egyik~püspöktársa előtt a bűnpántolás gyanúj.a alól kell tisztáz>
nia magát. A szerétetet m.indig a jog fölé helyezte,

Krisztus testének épitésébenaz egyes állapotokkal külön-kü
lön is Iog'Ialkozik. Beszél az újonnan meg'keressteikedettekhea és
először áldozókhoz és inti őket, hogy óvakodjanak a 1'08'13>1 keresz
tények utánzásától. Beszél a szüzessésr értékéről, de megállapítja.
hogy más erények nélkül hiábavalóság, ment a hazug. engedetlen
és rágalmazó szüzet Isten ki fogja zárni országából. Be8z,~'l a há
zasokhoz,assz,onyokhm, férfÍiakhoz, lszülőkhöz és gyermekekhez.
A szeretet, az üdvözítés gondja látszik minden szaván.

De neki is sokat kellett küzdenio híveinek emberi gyarlósá
galval. Hevesvérű déli nép volt a pun, köztük még ott romboltak
a pogányság ssokásai, erkölcsed. Nem szűnik figyelmeztetni főle,g
Keresztelő Szent János és Január kalendája (u.iév) előtt. Már ka
rácsonykor odaáll hívei elé: "Ime a püspök figyelmezt,et, int, kér!
Ne történjenek olyan dolgok, melyeket gyűlöl ,ar, Isten! Ne legven
a játékból gonoszság, vidámságból beostelenséa, Halljátok, keresz
tények vagytok! Gondoljátok meg, kik vagytok, gondoljátok meg,
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mennyiért vagytok megváltva". Küzdenie kell a divat túlkapásai,
a jósok Iélekmérgezései, a pogány házwssági szokások, az íszá
kosság ellen. Nagy gondot okozott neki a templom megbecsülése, a
szent áfdozatban való helyes részvétel. Voltak akkor is, akik mín
denre ráértek, de e,gy másét végigvárni már nem tudtak. "Semmi
dolguk nincs, ha valahol naphosssat beszélni kell, ebédekre siet
nek és ha estélig' tart is, nem fáradnak bele", ,,Aki megérti, mi
történik laz egyházban, amiko!" az isaeni ütkokat ünnepeljük, az
felismeri, mekkora rosszat teszn6lk azok, akik a mise befejezése
előtt nagy ok nélkül elmennek", AZi oltár közössége, a templom
az összefogó erőt jeol,enteot.te a hívek köz,ött, az egyhásközséguek ez
az alapja, "A templom minden hívől,lillyja; akik megesülettek a
halálra, itt születtek ujra az életre," De vannak, akiknek a ke
resz.tség nem az életet jelenti, ezek a rossz keresetények. "Aki
alig-alig jön templomba s ha eljön, nem fog hozzá, hogy bűneiért

esdekeljen. hanem ügyeit beszélgeti ; aki viszályt és haragot idéz
elő. vagy ha helyet talál. akkor a hányásig iszik (aztán még fel
sorolja a lopást, házesság'törést, hamis tanúság-ot, rágalmazást,
hamis esküt), ezek nem menedékűl, hanem itéletül vették fel a
keresztény nevet és a keresztség szentségét."

Munkájáért híveiitől hálaként imádságot kért papjainak és
önmagának. "Tudmll, hogy az érettern imádkozó szerétetet nem
veti me.gaz Isten". "Imádkozzatok érettünk, hogy a ránkbízott
nyáj számára állandóan törekedjünk lelki láptálékról gondoskod
ni." De legmeghatóbb Dáriushoz intézett levele, melvet 429-ben,
egy évvel halála előtt írt.

"Imádkozzál kedves fiam, érettem, imádkozzál. LegIelkemből
mondom én ez,t és tudom, nüó'1,t kérem. Ne hidd, hogy Iölösleges
alázatról van sz-ó ... MinJ{et élre állítottak, ti pedig Isten nyája
vagytok. Gondoljatok erre és lássátok, hogy mennyivel több ve
szélynek vagyunk kitéve, nrint ti ... Igy hát imádkozzatok ér
tünk! A ti érdeketek is, hogy jó számadást tehessünk rólatok az
első pásetornál, a mi Urunknál ... Kérrjetek számunkrra nyugodt
életet a szerétetben ésa jámborságban".

E levél után nemsokára számotadott ,a rábízottakról. Bizo
nvára nem lehetett nehéz neki. Hiszen, aki ennyire átérezte fele
Iősségét, aki ennyire a 'I'itokzatos Testért élt, annak számadásá
han nem lehetett hiány a Főpászor előtt sem.
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