
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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Ha ilyen mély kapcsolat fűzi a keresztényt Jézushoz, akkor komoly felada
tok várnak rá:

..Semmi sem oly hiábavaló, mint az a keresztény, aki nem töródil< avval ,
hogy megmentse testvérét. Ne hivatkozz szegénységed rel Az a szegény asz
szony, aki két f illért tett a perselybe, ellened szól. Valamint Péter is, aki azt
mondta : ,Aranyam, ezüstöm nincs .' . .. I:s Pál is, aki annyira szegény volt, hogy
éhezett.

Ne hivatkozz arra, hogy jelentéktelen ember vagy, mert az apostolok is
egyszerű emberek voltak, alacsony réteghez tartoztak I Ne hivatkozz tudatlan
ságodra, mert ök is tanulatlanok voltak! De ha rabszolga vagy, ha menekült
lennél is, akkor is sokat tehetsz: az vol t Ones imusz is. Beteg vagy? Timóteus
is az volt. . .. Mindenki hasznos lehe t felebarátjának, csak legyen kész meg
tenni a töle telhetöt. Nem látod , milyen erösek, szépek, égre török az erdöben
a fák? S mégis, kertünkben szfves ebben látjuk a gyümölcsökkel megrakott
gránátalma- vagy olajfákat : ezek ugyanis hasznosak, míg amazok sz épséqe
meddö, kevesebb bennük a haszon . Ez utóbbiakhoz hasonlítanak azok az em
berek, akik nem Krisztusb ól táplálkoznak, ill etve még ezekhez sem, mert csak
büntetést érdemelnek, mfg a meddö fák hasznosak lehetnek az építkezésnél.
Hogy nevezhetnénk kovásznak azt, aki nem képes megkelesztetni a tésztát ,
amibe belekeverték? Illatszernek nevezhetjük azt az anyagot, amely nem tölti
el illatával a hozzá közeledöket? Ne mondd : Képtelenség hatni a másikra. Le
hetetlen az, hogy semm i se történjék akko r, ha te valóban keresztény vagy.
A keresztény lényegéhez tartozik a cselekvés. I:ppen olyan ellen tmondás azt
állítani a keresztényröl, hogy nem lehet felebarátja hasznára, mint azt rnon
dan i a napról , hogy nem világít és nem meleg!t. Ne mondd tehát: lehetetlen.
Az ellenkezöje lehetetlen : Ne sértegesd az Istent! (Homil ia 20.4, in Act. Apost.)

Többször megmagyarázza, hogy miben áll az igazi keresztény szeretet :

..Az 19aZli szeretet távolról sem teklinti a saját érdekét. hanem mindenekelött
felebarátja javát nézi : nem is veszi észre , mire van szüksége, csak másokon
keresztül. Az tartja életben az egyház testét, hogy a lelki táplálék eljut min
den tagba. Az a tag tehát, amelyik saját magának tartaná vissza ez egész táp
lálékot, önmag ának és az egész testnek ártana. Igy péld ául saját vesztét okoz
ná az a gyomor, amely ik magának tart aná meg a táplálékot, miközben a többi
testrész elsorvadna. Ha viszont - megtartva maga számára a szükséges táp
lálékot - továbbadja a maradékot a több i tag nak, mind ö, mind ped ig amazok
kiváló egészségnek örvendenek. Hasonlóképpen csak saját magad és ember
társaid romlás át okozod, ha magadnak tartod meg, s nem adod át ember
társaidnak a tanítást, amelyet tölünk kapsz " (Sermo 9,2. in Gn).

.Jrne, a tökéletes keresztény szabálya , pontos meghatározása: keresd az
általános jót. Azzal utánzod legjobban Krisztust, ha buzgólkodsz felebarátod
javán. Ha valaki nem törekszik a mások hasznára lenni, semmilyen erénye
sem lehet tökéletes. Ennek bizonyítéka az a félénk bár hű szolga, akit azért
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korholt az Úr, mert nem kamatoztatta a rá bízott talentumot. Mire jó tehát,
testvérem, ha böjtölsz, megtagadod magad és siratod búneidet? Ha mindezek
mellett haszontalan vagyembertársaidnak, akkor cselekedeteidben nincs meg
osztottság?" (Homilia 25,3-4 in 1Kor).

Aranyszájú Szent János nemcsak általánosságban hívja fel a keresztény
figyeimét arra, hogy Krisztussal egyesült életének lényege az apostolkodás.
Konkrét példákkal is szolgál, hogyan valósíthatjuk meg azt. A vidéki jómódú
birtokos és családapa számára is ecseteli az igam hithirdető magatartását:

" Fü rdőket és kereskedéseket épitesz a falvakban? A városok laza erköl
csét vezeted be vidéken, megrontod a parasztokat, s ennek az lesz a szükség
szerú következménye, hogy féktelenekké válnak . A mulandó népszerúség kere
sésével saját érdekeid ellen dolgozol. Ehelyett inkább törekedjél arra, hogy
kereszténységre térítsed a falusiakat, ha még pogányok. vagy gyarapítsad
őke t erényekben, ha már hozzánk tartoznak. De hogyan javíthatsz életükön,
ha továbbra ;s látják , hogy elhanyagolod lelkük sorsát? ~píts fürdók helyett
templomokat! Egyetlen birtok se maradjon templom nélkülI Ne mondd , hogy
van már templom a szomszéd faluban! Legyen a te birtokodon! Ezenfelül gon
doskodj arról, hogy megélhessen a hitoktató, a diakónus és az egész papi k ö

zösség! Úgy törődj evvel az egyházzal, mintha saját lányodnak adnál hozo
mányt. Igy lesz áldás számodra a falu . Ha a császár kérné tőled, hogy ép íts
neki házat - mégha csak egy éjszakára is - nem eletnél eleget tenn i kérésé
nek? Ne adj tehát kevesebbet Istennek mint a császárnak! Túl költségesnek
találod a vállalkozást? Ne nézd az áldozatot : minden későbbi termésnek te
veted meg az alapját. Neked lesz köszönhető , ha hitú joncok lesznek a szom
széd falvakban" (Homil ia 18,4-5 in Ac).

.Kedveselrn, tanuljátok meg leckémet, és hazatérve terítsetek két asztalt :
az egyik legyen az élelemé, másik a lélek táplálékáé. A férj ismételje a kapott
tanítást, az ő szájából hallja a felesége, értsék meg gyermekei, de szolgá i se
legyenek megfosztva a jó hírtől. Tegyétek templommá házatokat, mert számon
kér ik tőletek gyermekeitek és szolgáitok lelk i üdvét. Amint mi fele lni fogun k
a ti leketekért. úgy felel majd minden i.kötök rabszolgája, felesége és gyer
mekei lelki üdvéért" (Sermo 6,2 in Gn).

" Kényeztessük tagjainkat, és ne nyugtalankodjunk Krisztus tagjai miatt?
Nemde borzalmas dolog lenne, ha valaki látná, hogy elrohad a húsa s nem
t ö rőd ne vele? Bizonyára nem néznéd tétlenül, ha egyik rabszolgád vagy szama
rad egyik testrésze üszkösödni kezdene . De amikor látod, hogy Krisztus testét
támadja meg a betegség, futva mész el mellette?" (Homil ia 44,4, 1Cor)

"Nem nehéz annak kiszolgáltatni a szentségeket, aki helyes oktatást ka
pott és a~i hisz. De micsoda munka és bölcsesség szükséges akkor, ha hi
tetleneket kell tanItani és téríteni" (Homilia 6,31 in 1Cor).

"Ma nem győztem meg hallgatómat? Lehetséges, hogy sikerül holnap, hol
napután , négy nap múlva vagy valamikor. A halász, aki egész nap hiába ve
tette ki hálóját, néha este fog halat, vagy éppen akkor, amikor már indulni
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akar. A földmives sem szűnik meg megmun káln i fö ldjét , jóllehet éveken ke
resztűl gyenge volt a termés : néha egy év behozza - mégped ig bőségesen 
az elmúlt évek veszteségeit . . , Isten nem azt kivánja tőlünk, hogy sikeresek
legyünk, hanem azt, hogy dolgozzunk. S munkánkat nem fizeti meg kevésbé
azért, mert nem hallgattak meg . .. S vajon megszün ik kisérteni az ördög rnln
den egyes h ivőt , mivel látja, hogy sokan közü lük megmenekülnek? Nézzéte k,
milyen gonddal , milyen pokoli kitartással , milyen fö rtelmes figyelmességg el
követi a lelket, mig csak az utolsót nem lélegzi l" (De Lazaro, Conc io I 2-6)

"Mégha a legtökéletesebb cselekedeteket ls hajtottuk végre, de szétrom
boljuk az egységet , úgy fognak megbüntetn i bennünket, mintha Krisztus testét
téptük volna darabokra.. . . I:s nemcsak azoknak beszélek , akiknek valam ilyen
vélt méltóságuk van, hanem az alattvalóknak is. Egy szent ember Igen merész
kifejezést használt valam ikor: ezt a bűnt még a vértanúság sem törli el. Ugyan
is rnlért szenvedsz vértanúságot? Nemde Jézus Krisztus dicsőségére? Te pe
dig Krisztusért adod életed , de pusztitod az egyházat, amelyért meghalt Krisz
tus? ... Ellenségeink támadásai kevesebbet ártanak, mint megosztottságaink :
azok az egyház dicsőségét növelik, ezek a világ gúnyjának szo lgáltatják ki"
(Homilia 11,4 in Ep.).

Lábnyomok

Egyszer valaki azt álmodta, hogy az Úrral együtt
meneteit az úton,
miközben életének egyes Jelenetei
villantak fel el őtte az égbolton.

VIsszapIllantott.
s két sor lábnyomot látott a homokban
egymás mellett haladva :
a sajátját és az Úrét .. .
Amikor az utolsó jelenethez érkezett, újból
visszap illantott alábnyomokra.
lOs ekkor észrevette, hogy az út folyamán
sokszor csak egy sor lábnyom volt látható .

Arra ls felfigyelt,
hogy ez életének legkeservesebb szakaszainál fordult elO.
Bántotta a dolog és megkérdezte az Urat: Uram, Te megIgérted , hogy
ha követlek téged, Te mindig velem jársz életem útjain.
De Ime, a legnyomasztóbb esetekben csak
egyetlen sor lábnyom látható.
Nem értem , hogy éppen akkor hagytál volna el ,
mikor leginkább szükségem volt Rád.

Az Úr Igy felelt:
Drága gyermekem. én szeretlek téged , és sohasem hagynálak el.
A megpróbáltatás Idején ,
amikor úgy szenvedtél, - amikor csak egy sor lábnyomot látsz . -

akkor karjaimra vettelek,
és úgy hordoztalak.
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