
AZ EGYHAZ SZAVA

"TARTSUK ELEVENEN ASSISI SZELLEM~T1"

Az elmúlt félév egyik legkiemel kedőbb egyházi és poli tikai eseménye kéts égkfvül
az 1986. okt éber 27·én Assisiben magatartott béke-Imanap volt . II. János Pál pápa
kezdeményezésére és részvételével a keresztény egyházak és egyházi közösségek,
valam int a vil ágvall ások vezető i együtt Imádkoztak, eszm él ődtek . hogy vil águnk töré.
keny és feny egetett békéj ének megvédéséhez kérjék az Ist eni segftséget . Az esemény.
nek világviszonylatban nagy teret szenteltek a tömegtájékoztatási eszközök. Maga a
pápa hónapokig szinte mlnden alkalmat megragadott, hogy vissz atérjen értel mezésére,
je lentésére. Egyben - mint egy .apologla suí" -t.ént teológiali ag ls igazolta ezt a tág
értelemben vett . ökumentzrnust" azok vádjával szemben, akik szinkret izmust (a val
lások és hitek összekeverését l látták benne. Fő l eg az 1986. december 22-I, a biboro
sokhoz Intézett beszédében fejt ette kl - a Zsinat tanítása alapján - . Asslsl szelle
rnének" teológiáját. Most ezt a dokumentumot - a bevezető és a befejező pontok
elhagyásával - teljes ford ftásban közöljük. De megemlftjük , hogya pápa az 1987.
január t -re (dec . t t -én) kladott békeüzenetéb en ls azzal fordult a hívökhöz. főleg a
keresztényekhez, hogy kötelezzék el magukat a béke keres ésére - Imában és elrnél
kedésben - úgy,ahogy ezt az Assisiben megtartott béke-Imatalálkozó érzékeltette.
Telje s egészében Assi si .szellemének" szentelte karácsonyi üzenetét ls , amelyből

két ponto t Idézünk.

A karácsonyi üzenetbő l

"Róma püspöke még egyszer köszönetet mond mindenklnek: a keresztény
egyházakhoz és egyházi közösségekhez tartozó tes tvéreknek, a nem keresz
tény vallásokhoz tartozó testvéreknek . Köszönetet mond mindny ájunknak
egyenként azért a külön leges napér t, amelyen

- szemben a föld hatalmassága ival, amelyek mérhetet len gazdagságot
ölnek bele a fegyvergyártásba, elpazarolják a drága er őforr ásokat és apoka
liptikus pusztltással rémítenek ;

szemben ezekkel a fenyegetá hatalmakkal ; -
elhatároztuk, hogy szegények leszünk:

- szegények, mint Kr isztus, lsten Fia és a világ üdvözítője ;

- szegények, mint Ferenc, Krisztus beszédes képmása ;
- szegények, mint annyi nagy lélek, akik megvilág ították az emberiség

útját.
Ezt határoztuk, mivel nem áll rendelkezésünkre más eszköz, mint a szegény
ség és a gyengeség hatalma: egyedül az imádság és a böjt ...•

"Testvéreim, szerte a földön! Ha lsten ennyire szeretett bennünket, hogy
ember l ett velünk, hogyne szeretnénk mi is egymást egészen addig, hogy meg
osztjuk másokkal mindazt, amit valamennyiünk örömére adott? Egyedül az
adakozó szeretet alakíthatja át bolygónk arculatát úgy, hogy a szellemeket
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és a szíveket a testvérisé g és a béke gondolatai felé fordítja. Világunk férf iai
és nói! Krisztus azt kéri , hogy szeressük egymást. Ime, ez karácsony üzenete ,
ezt kívánom mindnyájato knak teljes sz fvernb ő l . "

Beszéd a Bíborosi Kollégiumhoz és a Római Kúrlához

1986. dec. 22·én a pápa fogadta közvetlen rnunk at árs al t , a bíborosok at és a Római
Kúria tagJait, kikhez hosszú beszédet intézett . Miut án köszönetet mondott karácsonyi
Jókfvánságaikért, amelyeket az új dékán, Agnelo Rossl blboros tolm ácsolt, a szokástól
eltérOen nem vázolta az eltelt év egyházi eseményeit, hanem az okt . 27·1 assisi béke.
Imanapra Irányftotta a figyelmet, amelyre leginkább felfigyelt a világ. Az 1. pont be
vezetOje után a pápa Igy folytatta :

..2. Ez az esemény számomra olyan j e l en tősn ek túnik, hogy önmag ában
elmé lyült eszmélődésre serkent bennün ket : világítsuk meg egyre jobban jelen 
tését lsten örök Fia megtestesülése fényében, amelyre karácsonykor emléke
zünk. Mert világos, hogy nem elégedhetün k meg magával a ténnyel, az imanap
sik eres megrendezésével. Az Assisi Nap kétségtelenül arra ösztönöz minden
kit, akinek személyes és közö sségi életét a hitmeggyőződés irányít ja, hogy
vonja le belőle a következtetéseket a békéről alkotott elmélyültebb felfog ás
és az érte vállalt újabb elkötelezettség területén. De talán az imanap fől eg

arra szólí t bennünket , hogy keresztény és katolikus hitünk fényében ..értel 
mezzük " az Assisiben történt esemény t és annak jelentését. Csakuqyan az
ilyen horderejű esemény megfelelő érte lmezési kulcsát a II. Vatikáni Zsinat
tanítása nyújtja nekünk, amely megle pöen egyesítette a biblia i kiny ilatkozta
táshoz és az Egyház hagyományához való szigorú hűséget korunk szükség 
leteinek és nyugtalansága inak tuda tos ításával, amely röl szarnos beszédes ,jel'
tanúskodik (vö. Gaudium et spes 4).

3. A Zsinat több ízben kapcsolatba hozta az Egyház önazonosságát és kül
detését az emberi nem egységével, föleg amikor az Egyházat így határozta
meg:

.. .. . az Egyház Krisztusban mintegy szakramentuma, vagyis jele és eszköze
az Istennel való bensöséges egyesü lésnek és az egész egységének" (Lumen
gentium 1; GS 42).

Ez a gyökeres egység, amely az emberi lény önazonosságához tartoz ik,
az isteni ter emtés misztér iumán alapul. Az egy lsten, - akiben hiszünk , Atya,
Fiú és Szentlé lek, Szentháromság , 'cl Genezis teremtéselbeszélése szerint (vö.
Ter 1,26kk; 2,7,18-24) - különleges figyelemmel teremtette a férf it és a n őt .

Ez az állítás mély igazságot tartalmaz és k öz ő l : az egész emberi nem, minden
férfi és n ő egyetlen isteni eredetét áll ítja, ami az isten i képmás egységében
tük röződik. Minden ki lelkében hordozza (vö. Ter 1,26), és önmagától közös
cél felé irányít (vö. Nost ra aetate 1)...Magadnak (magad h o z) teremt ettél
minket, Urunk - kiál t fel Szent Ago ston , az ére tt go ndolkodó, Vallomásai ele
jén -, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugsz ik tebenned!" A Dei
Verbum kezdetú dogm atikai konstitúció kij elenti: " Isten, aki az Ige által te
remt (vö. Jn 1,3) és tart fenn mindent, a teremtett dolgokban örök tanúb izony-
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ságot tesz az emberek előtt önmagáról (vö. Róm 1,19-20) ... Szün te lenül gond
ját viselte az emberiségnek, hogy mindazoknak örök életet adjon, akik áll hata
tosan kitartanak a jóban és keresik az üdvösséget (vö. Róm 2,6-7)" (DV 3).

Ezért csak e g y e t I e n isteni terv létezik minden e világra jövő ember szá
mára (vö. Jn 1,9), egyetlen őselv és cél, bárm ilyen legyen bőrének színe , tör
ténelmi vagy földrajz i he lyzete, amelyben él és cselekszik, bárm ilyen a kultú
rája , amelyben felnött vagy kife jezi magát. A különbözőségek kevésbé jelentő

sek az egységhez viszonyítva, ame ly gyökeres, alapvető és meghatározó .
A. Az egyetlen és végleges isteni terv középpontjában Jézu s Kr isz1us áll,

aki lsten és ember, " akiben az ember meg talál ja a vallásos élet te ljességét;
lsten őbenne engesztelődött ki a világgal " (NA 2). Am int nincs férti vagy nő ,

aki ne hordaná magában az isteni eredet jeiét, úgy senki sem maradhat a
.rrrindenkl ért meghal t" Jézus Kr isztus, a világ Üdvözítője (vö . Jn 4,42) múvén
kívül vagy annak peremén. "Vall anunk kell: a Szentlélek mindenkine k módot
ad arra - lsten t udj a, miképpen - , hogya húsvét titkában részesedjé k" (GS
22).

A Timóteusnak írt első levélben olvassuk : ,,(Isten) azt aka rja, hog y minden
ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Hiszen egy az lsten, egy
a közvetítő lsten és ember között : az ember KrLsztus Jézus" (Him 2,4-6).

Az emberi nem teremtményi egységét és Krisztus üdvözítő múvének egy
ségét s annak ragyogó misztériumát képvise li az Egyház mlnt szolgáló és esz
köz; ez a titok nyilvánult meg világosan Ass is iben, a vallásfelekeze tek külön
bözőségei ellenére, amelyeket nem rejtettek és nem enyhítettek.

5. E misztérium fényénél ugyan is a különbözőségek, elsőso rban is a vall ási
kü l ön bözőségek, amennyiben nem felelnek meg lsten tervének, más rendhez
tartoznak. Míg az egység a teremtésböl és a megváltásból ered, tehát " isteni"
rendhez tartozik, a különbségek (a vallási megoszlások is) inkább " emberi
t é nyez ő t ő l " függnek, és meg kell szüntetni őket a teremtésből fakadó nagy
szerú egységterv fokozatos megvalősításával. Kétségkívül vannak olyan k ü

lönbségek, amelyekben az lsten által a népe knek adott gén iusz és lelki "gaz
dagságok" (vö. Ad gentes 11) tükröződnek. De nem ezekre utalok, hanem
azokra a különbözőségekre , amelyekben a történelem során a gonosz szellem
től félrevezetett emberi szellem korlátai, fejlődése és hanyatlása nyilatkoznak
meg (LG 16).

Az emberek gyakran nincsenek tudatában a közös eredetbő l és rendelte
tésbői fakadó , az egyetlen isteni tervből szárm azó gyökeres egységüknek; és
amikor különféle és egymással össze nem egyeztethető vallásokat köv etnek,
azt ér ezhetik, hogy megosztottságuk legyőzhetetlen. De ennek ellenére bele
vannak foglalva lsten egyetlen, Jézus Krisztusban megvalósuló tervébe : Kr isz
tus ugyanis "bizonyos módon egyesült minden emberrel" (GS 22), még ha ők

ennek nincsenek is tuda tában .
6. Istennek az emberiségre vonatkozó nagy tervében találja meg az Egyház

önazonosságát és feladatát " mint az üdvösség egyetemes szentsége", tehát
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éppen mint az Istennel való bensöséges egyesülés és az egész emberi nem
egységének jele és eszköze" (LG 1). Ez azt jelenti, hogy az Egyház arra van
hivatva, hogy minden erejével (az evangel.izálással, 'imával, párbeszéddel) igye
kezzék megszüntetni az emberek megosztottságát és helyreállí tan i azok egy
ségét, akik eltávolodnak eredetüktöl és végcéljuktól s így egymás ellenségei
lesznek. De jelenti azt 'is, hogy az egész emberi nem, bonyolult története so
rán, különbözö kultúráiva l arra hivatott, hogy " Isten új népévé váljék" (LG 13),
amelyben meggyógyul, megszilárdul és telemelkedik lsten áldott egysége az
emberrel és az emberi csal ád egysége. " Isten népének katolikus egységébe,
amelyelóre jelzi és el őmozd ítja az egyetemes békét, minden ember meg van
híva. Különféle módon, de ehhez az egységhez tartoznak vagy ehhez vannak
rendelve mind a kato li kus hívök, mind Krisztus más hívei , mind pedig általá
ban valamennyi ember, akiket az lsten kegyelme meghívott az üdvösségre"
(LG 13).

7. A teremtés és a megváltás eseményére alapozott egyetemes egység
nyomot hagy az emberek étö valóságában, a különbözö vall ósokhoz tartozó
emberek életében. Ezért a Zsinat arra szólította fel az Egyházat, hogy fedezze
fel és tisztelje az Ige magvait, amelyek jelen vannak ezekben a vallásokban
(Ad gentes 11), és azt állította, hogy mindazok, akik még nem fogadták be az
Evangéliumat, lsten egyetlen népe legföbb egységéhez van nak " rendelve" ,
amelyhez lsten kegyelme, a hit és a keresztség ajándéka révén már vala
mennyi keresztény hozzátartozik. E keresztényekkel a katolikusok, akik "meg
őrzik a közösség egységét Péter utóda alatt" , " több oknál fogva" egységben
vannak (vö. LG 15).

Pontosan az lsten egyetlen népéhez való .odarendelts éq" (ordinatio) va
I ó s á g o s é s o b j e k t í v é r t é k e (amely gyakran rejtve marad szemünk
elölt) nyilatkozott meg az Ass isiben tartott imanapon ; ugyanak kor a keres z
tények képv iselóivel végzett k özös imában kifejezödött aza mély egység,
amely már megvan közöttünk Krisztusban és a Szentlélekben, eleven és rn ű

ködik, mégha nem is teljes.
Igy az Assisi eseményt látható illusztrációnak, a tények leckéjének, rnln

denkl által érthetó katek ézisnek tekinthetjük : Kifejezte azt, amit az ökumen i
kus elkötelezettség és a vallások közötti párbeszéd feltételez és jelent, úgy ,
ahogy azt a II. Vatikáni Zsinat ajánlotta és elómozdította.

8. Az ilyen elkötelezettség ihletóje és alapvet ő irányítója mindig az egység
misztériuma, akár a hit és a keresztség által Kr isztusban m á r elért egység
rói van szó, akár arról , amely az lsten népéhez való "odarendeltségben " feje
zód ik ki, amelyet teh át m é g teljességében meg kell valósítani.

Az els ő feladat kelló és mind ig érvényes kifejezését az ökumen izmus ról
szó ló, "Unitatis red integratio" határozatban találjuk meg. A másod ikét pedJ.g
a vallások kapcsolatai ról és a vallásközi párbeszédról szóló "Nostra aetate "
kezdetú nyi latkozatban. Mindkettót a Lumen gentium címűkonstitúc ió össze
függésében kell olvasnunk.
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Az ökumenizmushoz viszonyitva a vallásközi párbeszéd még elég új: éppen
ehhez szolgáltat értékes gondolatelemeket az Assis iben tartott imanap, ha
a nem keresztény vallásokról szóló , Nostra aetate nyila tkozat figyelmes olva
sása fényében szemléljük az eseményt.

E nyilatkozat elején is az emberiség egységéről olvasunk, arról, ami közös
az emberekben, ami összeköti őket egymással: "Az összes népek egyetlen
közösséget alkotnak; egy az eredetük 'is, hiszen lsten telepltette be az emberi
fajjal az egész földet. Egy a végső cél juk is: az lsten . Isten gondviselése, tevé
keny jósága és üdvöz lt ö terve ped ig kiterjed mindenkire, amíg csak egybe
nem gyúlnek a választottak a Szent Városba, amelyet lsten dicsősége fog
beragyogn i, és az ő fény ében járnak majd ott a népek" (NA 1).

A Nyilatkozat a következő pontokban azt tanítja , hogy értékelnünk kell a
k ül önb öz ő, nem keresztény vall ásokat gyökeres egységünk álta lános kereté
ben, de kiemeli azoka t az igazi értékeket is, amelyek erőfeszítéseiket jellem
zik, amikor választ keresnek "az emberi állapot megoldatlan rejté lyeire". Az
Egyház szer int ezekben az erőfeszítésekben "megcsillan egy sugara annak
az ,igazságnak, amely megv ilágosít minden embert " (NA 2). Igy "a kato likus
egyház semmit sem vet el abból, ami ezekben a vallásokban igaz és szent":
sőt "buzdítja gyermekeit , hogy okosan és szeretettel , párbeszédet fo lytatva .. .
mutassák be a keresztény hitet és életet, de ismerjék el, őrizzék meg és fej 
lesszék tovább azokat a lelki és erkölcsi, társadalmi és kulturális értékeket,
amelyek ezekben a vallásokban ta lálhatók" (NA 2).

Az Egyház így mindenekelőtt el ismeri és tisztel i az lsten népéhez való
. odarendeltséqet" , amelyről a Lumen gen tium beszél, és amiről korában szól
tam . Amikor így cselekszik, tuda tában van annak, hogy isteni intést követ,
mivel maga a Teremtő és Megváltó rendelkezett úgy szere teltervében , hogy
ilyen titokzatos kapcsolat legyen a vallásos emberek és lsten népe egysége
között.

Mindenekelőtt sajátos kapcsolat van a zsidó néppel : "amely a szövetsége
ket és az ígéreteket kapta , és amelyből Krisztus test szerint származik" (LG,
16). Különleges lelki " kötelék" fúzi tehát az Egyházat a zsidó néphez (NA 4).
"De azokra is kiterjed az lsten üdvözítő szándéka, akik el ismerik a Teremtőt ;

köztük elsősorban a mohamedánokra, akik azt vallják, hogy Ábrahá m hitén
vannak , velünk együtt imád ják az egy Istent, aki irgalmas, és az utolsó napon
megftéli az embereket" (LG 16). t:s ott van még a kapcsolat azokkal, "akik
homályos képekben keres ik az ismeretlen Istent", minthogy O nincs távol
egyiküktől sem (vö. Csel 17,25-28) (LG 16).

9. Az Assisiben tartott imanap látható kifejezése volt a II. Vat ikán i Zsinat
e tanításának, amikor úgy mutatta be a katolikus egyházat, hogy kézen fogja
keresztény testvéreit, e keresztények pedig valamennyien együtt kezet nYúj
tanak a nem keresztény vallásokhoz tartozó testvéreknek. Assisiben, az ima
nap által , lsten kegyelmével sikerült a gyakorlatba átvinnünk - a szinkretiz
mus legkisebb árnyéka nélkül - meggyőzódésünket az emberi család terem-
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téstől és közös rendeltetésből fakadó egységét és a nem keresztény vall ások
érte lmét és értékét illetően, úgy, ahogy ezt a Zsinat hangsúlyozta .

IOs vajon az imanap nem tan ított meg bennünket arra, hogy nyitottabb és
éles látóbb szemm el új raolvassuk a zsinati tan ítást lsten üdvözítő tervé re.
Krísztus központi helyére és arra az alapvető egység re von atkozóan, amely
az Egyház szolg álatának kezdete és végcélja ? A kato likus egyh áz feladata
tel jes ítése közben jel ent meg gyermek einek és a világnak, "elómozdí tva az
egységet és a szeretetet az emberek, sőt a népek közöt t (NA 1).

Ebben az értelemben azt kell mondanunk, hogy a katet ikus egyház ön
azonossága és öntudata megerősödött Ass isiben . Az Egyház ugyan is (vagyis
mi magunk) jobban megértette az esemény fényénél, hogy mi az igaz i érte lme
az egység és a ki engeszte lőd és s z o I g á I a t á n a k , ame lyet az Úr ránk 
bízott, és amelyet ő maga gyakorolt elsőnek , amikor felaján lotta életét nem
csak a népért, hanem "hogy összegyűj tse lsten szétszört gyermekeit " (Jn
11,52).

10. Az Egyház ezt a lényeges szolgálatát különböző módokon gyakorolja :
az evange lizálás, a szentségek kiszolgáltatása és a lelkipásztorkodás révén 
Péter utóda és a püspökök vezetésével - , a papok, diakónusok, szerzetesek
és szerzetesnők mindennapi szolg álatáva l, a missz ionáriusok és katekéták
erőfeszítése és tanúságtétele révén, a szemlélődök csendes imája és a bete
gek szeg ények, elnyomottak szenvedése által , a keresztények között i párbe
széd és együttműködés számos útján, amint igyekeznek megval6sltani a Bol
dogságok eszmé nye it és előmozd ítan i lsten országa értékeit.

Az Egyház ezt a szolgá latát teljes ítette Assisiben is, ha úgy tetszik, szo
kat lan m6don, de azért nem kevésbé elkötelezetten és hatékonyan. Ezt elis
merték vendégeink , akik kif ejezték örömüket és arra buzdítottak, hogy foly
tassuk a megkezdett utat.

Másrészt a világ helyzete, amint lát juk, kar ácsony vigil iáján olyan , hogy
önmagában is sürgető felhivás : talál juk meg és tartsuk mind ig eleve nen Assisi
szelle mét min t a j övőbe vetett reménység lnd ít ékát ,

11. Assisiben különösképpen felfedeztük a bék éért végzett ima egyedülálló
értékét; azt is, hogy nem lehetséges a béke az ima, m ·' n d e n k ,j imája nél
kül , amelyet ki-k i saját önazonossága és Igazságkere sése szer int végez. l"s
ebben az előbb mondottak szerint meg kell látnunk egy másik cso dálatos meg
nyilatkozását annak az egységnek, amely összeköt benn ünket, túl a mindenki
által ismert különbségeken és mego szto ttság okon. Minden ig azi i ma a Szent
lélek befo lyásával történ ik, "aki hathat6san közbenjár értünk" , . rne rt mi még
azt sem tud juk , hogyan imádkozzunk helyesen". "A Lélek maga könyörög
helyettünk szavakba nem foglalhat6 sóhajtásokkal. Ak i vizsgá lja a szíveket ,
tudja, hogy mit kiván a Lélek " (vö. R6m 8,26-27). Vallhatjuk ugyanis, hogy
minden igazi imát a Szentlélek sugall , aki ti tokzatosan je len van minden em
ber szivében.
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Láttuk Assisiben az egységet, amely abból a ténybő l fakad, hogy minden
férf i és nő képes imádkozni, vagyis alávetni magát te ljesen Istennek és sze
gényne k ismeri el magát Oelőtte . Az lma egyik eszköz, hogy megva lósltsuk
lsten tervét az embe rek között (vö. Ad gentes 3).

Igy nyilvánvalóvá vált, hogy a világ nem adhat ja a békét (vö. Jn 14,27), ha
nem az lsten ajándéka, és hogy Tőle kell kérnünk mindenki Imája révén ." (. . .)

A befej ező 12. és 13. pontok közvetl enül a hallga tókhoz, a bIborosokhoz és a Római
Kúria tagjaihoz széltak. A Pápa Ismét emlékeztetett arra , hogy Krisztus bizonyos mö
don minden emberrel egyesült, amikor megtestesült. Az Egyháznak, az üdvösség egye·
tem es szentségén ek küidetéséhez tartozik , hogy - Assisi szellemében - az egység
és a béke szolgálója legyen a vil ágban.

(Sz. F.)

ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS A VILÁGIAK FELELOSS~G~ROL

A keresztény ókor legkiválóbb szóno kának beszédei, szentírásmagyará
zatai a hívek életéről is reál is képet nyújtanak; tulajdonképpen tükrök, ame
lyekben láthatj uk kora la ikusa inak életét és keresztényi feladatait. Ezekből

váloga ttunk kl néhány szeme lvényt.

A keresztény méltósága a Krisztussa l való bensóséges egységból ered :

"Krisztusra mint alapra ép íts ünk. Úgy kapcsolódj unk hozzá, mint a sz ö l ő 

vessző a sz ölöhöz, ne álljon semm i K~isztus és közénk, mert abban a pillanat
ban, ha a legkisebb szakadás is fell épne viszonyunkban, elveszünk. ... MI
nemcsak kapcsolódunk Krisztushoz: egységben vagyunk vele, s a legkisebb
távolság is a halálunk at jelenti . Irva van ugyan is : " Lám, elveszne k, akik el
szakadnak tőled " (Zs 73,27). Forrjunk tehát egybe vele, mégpedig tetteink
által, mert ő mondja: "Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem"
(Jn 14,21). O a fej, mi a test ; lehet üres té r a fej és a test között? O az alap,
mi az ép ítmény; ő a sz öl ötö, mi a sz ő l ő vessz ők : ó a férj, mi a feleség ; ó a
pásztor, mi a nyáj , ő az út, mi az utasok; mi vagyunk a templom, ő laki'k ben
nünk; ő az idősebb testvér, ml a fiatalabbak; ó az örökös, ml a társörőkösök;

ő az élet, ml az é lők ; ő a feltámadás, mi a feltámasztottak ; ó a fény, mi a meg
világ íto ttak. - Mindez a vele való egységrő l beszé l, mindez jelzi, hogy nem
lehet a legkisebb úr sem Krisztus és mi közöttünk. Ak i a legcsekélyebb mó
don is elt ávolodi k tőle , az látni fogja, hogy a szakadék növekszik, és végül
telj esen leváli k. A test tönkremegy, bárm ilyen finoman is vágja át a kard . S
a vékony repedések nem vezetnek-e az épü let összeomlásához? Ha kics it is
bevágjuk az ágat, elszárad az. Az a kis vágás a minden. Amikor tehát kisebb
vétket követtünk el, amikor kics it voltunk csak hanyagok, ne tekintsük azt
csekélységnek, különben naggyá fejlődik " (Homilia 8,4 in 1Cor.).
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