
8.ent Bernát

A .NÉGY ERÉNY
(SZENTBESZÉD GYOMöLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ONNEPÉ[~E)

Lakozzék a földön a dicsöség, melyben találkozik (j.'
irgalom és igazság.. ölelkezik az iflrtzságos~ág él bék« ,
(Zs. LX XXiV. 1.0. n.:

...1.2 embe,' a teremtés után négy erényt kopott Istentöl: az iuu,
,ág, irgalom, igazságosság és béke erényét.

Látjátok, kedves testvéreim, ez a négy erény disaitette az el
ső embert a teremtés után és öltöztette az üdvösség köntösébe. Eb
ben a négv erényben, ha együtt járnak, megvan al. üdvösség egpl-<"
teljessége, de külön-kűlön megszűunek erények lenni.

Újszülött gyermekei számára elsősorban dajkáról goudoskü
dott az Atya. Apolója, testőre, szolgá.ia az Irgalom, hűségesen kö
veti, gondozza és védelmezi élete utain.

De tanítóra is szüksége volt az eszes, ifjú lénynek. Vezetőre.

aki nem hagyja az állatok tudatlanságában, hanem felemeli é~

megismerteti a Lel,('főhh igazsággal. ~Jobb mcsterc nem lehetet (
volna az Igazságnál.

Nehogy azonban úgy járjon, mint sokan mások, akik ismer
vén a jót, nem cselekszik, vezetőül mellé.ie rendelte az Úr az Igaz
ságosságot.

A 'I'eremtő nagylelkűsége megajándékozta a Békével is, arnelv
táplálja és gyönyörűséggel tölti el lelkét. Kettős békét élvez: IH'
Iülről nem szerongutja lelki harc, kivülről nem gyötri félelem.
A test nem lázad fel a I lélek uralma ellen, s más toremtménnyel
nem áll szemben allenségesen. .

Mi hiányzott az embernek, akit az Irgalom védelmezett, az
!g-azság oktatott, az Igazságosság vezetett és a Béke táplálU A
ssereucsétlen mégis hátatfordított Jeruzsálem hajlékainak, s Je
rikó felé haladt, dc vesztére! mert az úton rablók kezébe eAch,
akik mindenéből kifosztották ...

Az ember elvesztette a négy erényt, lsten ajándékát.
Az Igazságosság elhagyta az embert, amikor f~\Ta inkábL

hallgatott a kígyó szavára, Adám pedig az asszonyra, mint az nr
szavára ...

Az Irgalmat megtagadták, amikor Éva féktelen mohóságában
Hem kímélte sem magát, sem férjét, még születcndő gyermekeit
sem, valamennyiük fejére zúdítván a borzalmas átkot, El II kér
lelhetetlen halált ...

Az Igazságot két ízben is elhagyta az asszonv. }i]!őször, ami
kor elferdítette az nr szavait: "halálnak halálával haJtok meg"
-- "nehogy meg találjunk halni" - igékké, Másodszor pedig, mi
vel hitt a kígyónak, aki. meghazudtolván az nr szavait, biztosí
totta őket, hogy semmiképen nem fognak' meghalni.

Mindezekkel már elvesztették a Békét is, mert II Béke nem
adatik meg a bűnösöknek - mondta a mi Urunk.

Ezután nem békecsókok és ölelés közben találkozott a ner/.{,'
erény, mint a próféták írják, hanem heves viszály támadt köztnk.
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Az Irgalom l~8 Béke védelmére kelt az elbukott embernek, az Igaz
ság és Igazságosság azonhan ellene fordulva halálát kívánta. E
két erény vádlója és üldőző]o lett az embereknek, míg két testvérük
szüntelenül ostromolja az Atya szivét Irgalomért. Rajtuk kívül
nincs senki a teremtéahen, aki keserűség nélkül tudna az ember
re gondolni, hiszen vétke bajt, bánatot és szerencsétlenséget hozot!
mindenkire. De ez a két kedves erény nem táplál ellene haragot,
a Béke nem szűnik meg könyörülni, az Irgalom nem fárad Imi~ '/lZ

esdeklésbe, míg csak az Atya szive meg iwrn indul.
"Oh, Urunk. hát csakugyan örökre el akarod taszítani Ma

goadtól a szeroncsétlen ernbert] Nem adsz neki alkalmat a bűn

bánatra és megtérésre'l Elfelejtettél már megbocsátani T El kell,
hogy némuljon a 're irgalmad1" - így esedeznek könnyek között.

Az Irgalom Atyja nem szólal meg. Azt hihetnek, hogy nem
is hallja meg a könyörgést. Do hiábavaló esdeklés n ines az. Úrnál.
Meghallgatja minden teremtménye kérését, de az időt és módot
O határozza meg. Most pedig, ha ezek akarata szer-int cseleked
nék, megtagadná az Igazságot és Igaz!-iágossitgot. Igy szólt tehát:

"Hagyjátok abba a könyörgést l Nem látjátok bosszútól ógő

nővéreiteket. Igazságot és Igazságosságot, akik szintén az ember
sorsát kívánják eldönteni és az ő kívánságuk is méltányos &ll.
igazsázos! Hallgassuk meg őket is, és majd azután mondom
ki az itéletet," ._- r~H azonnal szárnyra keltek ali égi követek. ,,1
hívni az Igazságot és Igazságosságot.

S már ott is volt az Igazság, a felhőkön lépdelt, komor ar«
cal, a sértett büszkeség sötét köntösbe burkolózva. Ezt láthatta a
próféta, amikor így írt: "Uram, a 'I'e Irgalmad az égben van,
fgazságod pedig a felhők között.'

A mindenség Ura pedig a haragosok közőtt trónolt ét; hall
gatta, mily hevesen védi mindenik a maga igazát. Bárcsak el
jönne valaki az ég lakói k őzül, hogy elmondja nekünk, milvon
igéket hallott ezen a találkozáson! Bár megtalálnánk a legkisebb
angyalt, hogyelmesélje, mit látott azon a napon az Úr lábainál!
De erre, sajnos, testvérek, hiába várunk. Megpróbálom hát én
elmondani nektek, hogyan ült törvényt sorsunk felett az Ig8.7~ág.
Igazságosság, Irgalom és Béke és Bíránk, az Úristen!

Az Irgalom szavát hallom:
"Könyörülj, Uram, gyermekeiden, mert gyarlók és eaendők

lettek! Bűntető kezed aúlyát már érezték. most mutasd meg ne
kik irgalmadat!"

De az Igazság közbevág ~ szól:
"Megszegheti-e szavát az igazságos IstenlÁdám maga {JC

csételte meg- halálos ítéletét, amikor evett a gyümölcsből, arnelv
től az Úr így tiltotta: "Ha eszel a tiltott gyümölcsböl, halálnak
halálával halsz!"

Az Irgalom könnybeborultan veti magát az Ül' lábai elé: ..Hát
engem is halálra ítéltél, Istenem' Azért születfem, hogy ilyen ko.;.
rai végem legyen l Nővérem, az Igazság is jól tudja, hogy 1\ T€'
Irgalmadnak vége, ha Te hajthatatlan maradss!"

Amaz rögtön mondja: "Ha az ember elkerüli a halált, akkor
az I~zság hal meg, pedig irva van, hogy az Úr Igazsága örök~
kévalól"

Oly elkeseredett lett a vita, kedves 'I'estvéreim, hog-y ll~m ill
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tudtam tovább hallgatni, és én is úgy sóhajtottam fel, mint ~
vltatkozók ott fenn: Miért is jött az ember erre a világra, mind
a,yájunk szomorúságára~"

Igy volt ez, Testvérek, nem akadt senki, aki meg tudta volna
menteni az Igazságot is és az Irgalmat is a haláltól. Az Igazság
liedig magát az isteni tekintélyt állította a maga oldalára, mond
ván, hogyha az élő és erős Isten parancsát büntetlenül áthágják,
akkor a bűn az Atyára hull vissza.

Végül a Békének kellett kézbelépni. Szegény kétségbeeave
kérlelte társait: ,,'l'estvéreim, az ég szerelmére, ne beszéljetek így!
Ilyen durva, szeretetlen szavakat kell hallanom az erényektől isT"

Ekkor a Bíró, aki mindezt szótlanul végighallgatta, lehajolt
ée ujjával a földre írta az itéletet. Béke, aki mellette állt, olvasta
fel mindnyájunknak:

"Az Igazság azt mondja: Végem van, ha Adám nem hal meg.
Trgalom pedig: Végem van, ha nem nyer irgalmat. - Adjunk
neki jó halált és így mindkettő.iük kívánsága teljesül."

Valamennyien csodálattal hallgatták ezeket a bölcs szavakat,
amelyekből igazság és irgalom egyaránt szólt. A veszekedés oka
megszünt, s mindenki elnémulva gondolkozott azon, miképen le
hetséges ez. Hogyan lehet "jó" a halál, amely keserves és ke
gyetIen természeténél fogva, és puszta említése is megfagyasztja
11 vért ereinkbenY

Az úr pedig mondta nekik: "Igaz, a bűnösök halála félelme
les, de a szentek halála édes lehet. Miért ne lenne édes, hiszen az
élet éR dicsőség kapuja]"

,.Ez így van - moudták azok, -- de hogyan Iesz a halál az
élet és dicsőség kapuiaf"

"Azzá lesz, ha akad valaki, aki nincs a halálnak alávetve,
mégis meghal szeretetből."

Nagyon tetszett ez a beszéd mindenkinek, mert látták, hogy
igazságos és irgalmas. De hol találnak ilyen ártatlan tisztaságot'
Ki az, aki önként vállalná a halált, s elhagyná az életet ezeretet
böIT Az Igazság bejárta az egész földet, de senkit sem talált bún
nélkül, és az Irgalom felkutatta az egész mindenséget, de senkiben
sem talált ekkora szeretetet. Mert senkinek nincs nagyobb sze
retete annál, aki életét adja inéltatlan és bűnös azoigáiért ••. De
hogyan merhetnénk ezt kívánni valakitöl1

A kitűzött napon megjelent az Irgalom és Igazság. Csügged
ten, lehajtott fejjel, mert hiába járták végig a világot, nem ta
lálták meg, amit kerestek.

A Béke hozzájuk lépett és így vigasztalta őket: "A mi Urunk
végtelenül bölcs, ahol mi nem találunk megoldást, Ö már tudja
a helyes utat. E!!yedül Ö mindenható, mi tehetetlenek vagyunk,
de O meg is tudja valósítani, amit tanácsolt."

Meghallotta a Király, hogy mij beszélnek és í~ szólt: "Meg
bántam, hogy embert teremtettem. Ez pedig annyi, mintha azt
mondanám: Én követtem el hibát. Nekem kell HZ engesztelés mőd
ját kitalálnom, a vezeklést magamra vállalom az ember helyett,
akit teremtettem. Ime, itt vagyok. Mert ez a pohár nem múlik el
.~ viláf.!"Íól, hacsak én ki nem ürítem.'

Előhívta az Úr Gábriel arkangyalt és mondta neki: ..Meni éIiI
mondd meg a síoní szűznek, hogy királYa jön hozzá.CI Gábriel el-
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llietett és mondta a szűznek: "Sion, díszítsd fel házadat, és ké
Rzülj a király fogadására."

Ekkor ujra megölelték egymást a régi haragosok. az Igazság
és Béke. Eddig pedig azért nem nyerhette el sem Abrahám, sem
Mózes, sem a többi igaz ember a boldogságot, mert akkor még
nem egyesült ölelésben az Igazság és Béke. Ekkor azonban barát
ságot kötöttek és nem váltak el többé. Azért kell nekünk is, drága
testvéreim, az Igazságot keresnünk, mert a Béke is aztvére öleli
mindazokat, akiknek lelkében az Igazság lakik.

NYÁRI ZIVATAR

Rángatóznak a zivatm' nagy
hálójában a tömzsi fák;
vad üvöltéssel [iilu.qornak,
kikbe a víllám beleoáq,
áoúlá karjaik recsegve
törnek a füstből még elő,

majd kegyetlenül, volt /telJ/ükből

ldfordítja a nyers erő.

Körül a szomszéd zsuptetőkön

- gépfegY7Jer lövedékei 
csapódó füstben elpereonek
cseppfolyósított kövei
az első zápor-zuhutaimuk,
s akiket törvény, gyökerek
selunia nem köt, menekűlnek

az állatok, az emberek.

Én ablakon át nézem őket

s azt, hogy az eső mint szakad,
mely lemásolja az üvegnek
nekiszoritott arcomat -
míg elmosódott rajza közt még
egy fáradt uák remegve mászkál
s két csetn: legördül, oly erőtlen,

mint az el/ojtott zokooásnál.

Kalász Mádon


