
SZENT ÁGOSTON GONDOLATAIBÓL
MINDENSZENTEK NAPJARA

..Krísztus szenvedett értünk, példát hagyván nektek, hogy élIZ Ö
nyomdokait kövessétek." (Pét. L 2, 21.) Ebben a mondatban mintha azt
mondaná Szent Péter apostol, hogy Krisztus csak azokért halt meg,
akik az Ö nyomában járnak. A szent vértanúk vérük-ontásáig követték
öt, szenvedésének Iemásoltáíg. Igaz, a mártirok követték öt. de nem
csak ök követték. Mert az ő átkeltük után nem szakadtak le a hidak,
és szemjuk oltása után nem apadt el a forrás, Ugyan mi is volna
azoknak a derék hívőknek a reménye, akik megkötött frlgyükben .tísz
tán és egyetértően viselik a házasság igáját, vagy önmegtartóztató őz

vegységben féken tartják testük kívánságait, folyton magasabbra építik
az életszentség ormát. új szüzíesséqben virágzanak és így követik a
Bárányt. bárhova megyen is? Mi volna az ő reményük. és mi volna
reményünk, mindvalamennyiiinknek, ha csupán azok számítananak Krísz
tus követőinek, akik vérüket ontották Érte? Anyaszentegyházunknak ta
lán el kell vesztenie ama (nem-vértanú] fiait, kiket annál nagyobb
számban hozott világra, minél békésebbé vált az idő folyása? Talán
üldözésekért kell imádkoznunk. talán kísértésekért. hogy (mint nem
mártírok) el ne vesszenek? Nem, nem, testvéreim! Hiszen hogyan kö
nyöröghetne az a valaki üldözésért. aki nap-nap után. így kiált az
Urhoz: "Ne vigy minket a kisértésbe"?

Ott vannak. ott vannak, testvéreim, az Úrnak abban a kertjében
nemcsak a vértanúk rózzái, hanem a szüzek liliomai is, a házasultak
repkénye is, az özvegyek víoláí is. Semmi rendü-rangú ember ne kétel
kedjék meghivott voltában: Krisztus mindenkiért szenvedett. Igazság
szerínt van megírva Róla: "O azt akarja, hogy minden ember üdvö
züljön s az igazság ismeretére eljusson." (L Tim. 2, 4.) Próbáljuk meg
érteni, hogyan követheti Krísztust a keresztény, vére ontása nélkül is.
különleges szenvedések nélkül is: Az Úr Krísztusról szóltában azt mondja
Szent Pál: "Aki mídőn Isten alakjában volt, nem tartotta az Istennel
való egyenlŐSégét oly dolognak. melyhez erőszakosan ragaszkodjék."
Micsoda fenség! "Hanem kiüresítette önmagát, fölvette a szolga alak
ját. emberekhez hasonló lett és külsejét tekintve úgy jelent meg, mint
ember." (Filipp. 2, 6-7.) Milyen megalázkodás! Krísztus megalázta ma
gát: ime, keresztény. van Kihez igazodni tudsz... Miután azonban
Krisztus átesett ezen a meqalázódáson és a halált leterítette, a mennybe
ment föl: kövessük! Halljuk meg az Apostol szavát: ..Ha föltámad
tatok Krisztussal, keressétek az odafent-valókat, ahol az Isten jobbján
üló Krísztus vagyon. Az odafönt-való dolgokat keressétek, ne a föl
dieket." (Kol. 3, 1-2.) A mulandó dolgoknak bármilyen gyönyörű

ségét bűvölt is elénk a világ, utasitsuk el, Bárminő keserűség vagy
borzalom mered is elénk, vegyük semmibe. Aki így tesz, az ne kétel
kedjék benne, hogy Krísztus nyomdokaihoz tartozik. Vigasztalódva
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mondhatja Szent Pál apostollal: "A mi hazánk a mennyekben van."
(Filipp. 3, 20.) (Sermonum 304, capp. 2-3.)

*
~ .. Boldogok a békességesek, mert ök Isten fiaínak fognak hivatni.

A béke tusakodás nélküli tökéletességet rejt magában. Isten fiai épazért
. békességesek, rnert bennük senuni sem hadakozik Isten ellen. Igy van
ez rendjén: a fiak hadd hasonlítsanak Atyjukhoz (aki a teljes összhang).
Önmagukon belül azok a békességesek. akik lelküknek minden hábor
gását le tudják csillapítani és alá tudják vetni józan meqfontolásuknak.
átszellemíesített értelmüknek. és: így testi kivánságaiknak megzabolázása
árán Isten országa lesz belőlük. Ebben az országban úgy van mindcn
elrendezve, hogy itt az parancsol, ami az emberben különösen kiválik,
tudniillik a józan értelem, ellene pedig nem küzd emberi mívoltunkaak
állati arculata. De még ezt a kiváló képességünket is alá kell vetnünk
a nála előbbrevalónak, Isten egyszülött Fiának, aki maga az Igazúg.
Senki nem parancsolhat az alája-rendelteknek. ha jómagát nem veti
alá saját fölöttesének. Ez a béke adatik meg a földön a jóakaratit em
bereknek. Ez a béke a teljes-értékűséqre jutott tökéletes bölcsnek élete.

Ebböl a békés és jólrendezett istenországából vettetett ki e világ
fejedelme, aki a feslett és rendezetlen életűeken uralkodik. Ha ez a
béke belül megvan és meg is szflárdult, a kivetett fejedelem indíthat
bárminő támadást, Isten szemével nézve csak növeli dicsőségünket.

Mert semmit meg nem rendíthet Isten országának épületében, sőt for
télyainak meqhiusultával értésünkre adja, mekkora erő van fölhalmozva
odabent. (Ex libro r. de Sermone Domini in monte, cap. 2.)

HALOTTAK NAPJÁRA

A halotti szertartás, a temetés módja, Ll gyászmenet inkább az
élőket vigasztalja, mintsem a holtakon segít. De azért ne vessük mell
és ne vessük ki gondoskodásunkból halottaink testét, föleg az igaz kí
vőkét ne, hiszen lelkük a testet eszközként, tartóedényként. Istennek
tetsző rnódon használta minden jócselekedethez. Ha az édesapa ruhája,
gyűrűje vagy bármely más holmija annál kedvesebb a hátramaradot
taknak. minél nagyobb a szeretetük szüleík iránt, akkor magát a testet
sem szabad semmikép sem lebecsülnünk, hiszen sokkal közvetlenebbüí
és szerosabban magunkhoz kötve viseljük, mint akármelyik ruhánkat.
Testünk nem külsö díszül vagy támaszul szolqál, hanem hozzátarto-

. zik emberi természetünkhöz. Ezért gondoskodtak buzgó kegyelettel az
ószövetségi igazak temetéséről is, ezért kisérték őket végsö útjukon és.
készítették elő elhantolásukat. ök maguk pedig még életükben rendel
keztek fiaik elött, testüknek elföldeléséről vagy éppen átszállításáról.

Ha valami kényszerüséq nem engedi meg sem a holttestnek elföldelésér,
sem lehetőség híján a szent helyeken való elhelyezését, még akkor se ka
.yagoljuk el az elhunytak lelkéért a könyörgést. Ezért vállalta magára
az Egyház egyetemes megemlékezés formájában ennek a könyörgésnek
elvégzését míndazokért, akik a keresztény katolikus közösséqben 11)''..\-



godtak el, még ha nevüket hallgatás leplezi is. Ily módon az egy. közös.
kegyes Anya azokért is elvégzi a könyörgést, akiknek erre hiányoznak
szüleík, vagy gyermekeik, jó ismerőseik vagy barátaik. Ha elmaradná
nak ezek a holtakért igaz hitben és kegyeletben mondott könyörgések,
azt gondolom, semmit sem használna az lelküknek, hogy tetemüket szent
helyeken helyeztük el.

Legyünk róla meggyőződve. hogyagondjainkban lévő holtakhoz
c&ak. az a könyörgés fut el, amelyet értük akár az oltárnak, akár imád
!lágainknak. akár alamizsnálkodásunknak áldozatával ünnepélyesen fel
ajánlunk. De ez sem válik mindenegyes halottunknak javára. hanem
közülük csak azoknak, akik. ezt életükben kiérdemelték. Mivel azonban
nem tudjuk megkülönböztetni, hogy kik ilyenek, mínden újjászületettért
be kell mutatni áldozatunkat, hogy közülük e g y olyat se mellőzzünk

el, kihez ebbeli jótéteményeink eljuthatnak, el kell jutniok. Inkább le
gyen ezirányú buzgólkodásunk azoknak fölösleges, akik sem kárát. sem
.hesznát nem látják, mintsem azoknak hiányozzék, akik hasznát látják.
Bárki már csak azért is fokozott buzgósággal végezheti ezt övéiért. hogy
majd őérette is ugyanilyen buzgóan végezzék hozzátartozói. Amit te
metéskor a testre fordítunk, az nem az üdvösség biztosítéka, hanem
csak emberi kötelesség. Tehetségünkhöz képest gondot kell tehát fordí
tani felebarátunk testére, míkor viselője eltávozott belőle. Ha ezt a
test föltámadásának tagadói is megteszik, mennyivel inkább meg
kell tenniök a hivőknek, hogy az elholt, de majdan feltámadó s az
örökkévalóságban megmaradó test gondozása egyúttal valamikép a hit
ről való tanúságtétel is legyen. (Ex libro de cura pro mortuis gerenda,
capp. 2-4. et. 18.)

Halála napjának közeledtekor anyám nem arra gondolt. hogy
tesrét költségesen temessük el vagy balzsamoztassuk be. nem kívánt m
lönleges síremléket, hazai földben sem óhajtott nyugodni. Nem e féléket
kért tőlünk. hanem csak arra vágyott, hogy emlékezzünk meg róla 01
tárodnál. Uram. hiszen napról-napra szakadatlanuloltárodnak szolgált.
Tudta, hogy az oltárról részesedik abban a szent áldozatban, mely
"mtgszüntette az ellenünk szóló okmányt" (kol. 2. 11.) és legyőzte
ellenségünket, aki számontartja bűneinket és azt vizsgálja, mit vethesserr
szemükre. Ámde nem talál semmit Abban, akiben mí gyözünk. Ártat
lan vérét ki ömlesztí Beléje vissza? Ki térítheti meg Neki váltságunknak
árát, mellyel kiragadott bennünket az ellenségnek hatalmából? Váltsá
gunknak ehhez a szent áldozatához kötötte oda lelkét a hit bilincsével
a Te szolgálölányod, Uram. Ne ékelödhessék Közéd és anyám közé
sem erőszakosan. sem tőrvetés útján az oroszlán meg a sárkány! Anyám
úgysem fogja azt vallani. hogy nincs semmi tartozása. mert így a ra
vasz vádló rábízonyíthatná és hatalmába keríthetné, hanem azt mondja
majd, hogy tartozását az a Valaki engedte el. akinek senki meg nem
térítheti azt az árat, amelyet Ö - bár nem volt adósa senkinek 
~ünk fizetett. (Conf. IX. D, 36.)
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