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1. Nyissátok ki füleiteket, akik elindultatok Isten felé, akik hí
vőknek tartjátok magatokat, és vizsgáljátok meg figyelmesebben,
hogy miként igazolja a hívők hitét az az elbeszélés, amit felolvas
tak nekünk. És történt, mondja a Szentírás, hogy e szavak után az
Úr próbára tette Abrahámot, és azt mondta neki: Abrahám, Abrahám. 6
pedig uálaszoli: Itt vagyok (Ter 22,1). Részletesen vedd sorra a
Szentírás elbeszéléseit. Mert az egyes részletekben lel kincsre az,
aki mélyre tud ásni, s talán éppen ott rejtőznek a misztériumok
drága ékszerei, ahol nem is várnánk.

Ábrámnak nevezték korábban ezt a férfit, de sehol nem olvas
suk, hogy Isten e néven szólítaná, vagy azt mondaná neki: Áb
rám, Ábrám. Isten ugyanis nem szólíthatta azon a néven, amit el
kellett törölni, hanem azzal a névvel nevezi meg, amit ő maga
adott neki, és nem csupán megszólítja vele, de kétszer is elismétli
azt. Miután pedig Ábrahám válaszolt: Itt vagyok, meghagyja neki.
Vedd a te legkedvesebb fiadat, Izsákot, akit szeretsz, és ajánld fel nekem.
Menj a magasan fekvő földre, és ott ajánld fel őt, mint égőáldozatot az
egyik hegyen, amit majd neked mutatok (Ter 22,2).

Hogy e nevet miért adta neki Isten, és miért szólította Ábra
hámnak, azt ő maga magyarázta meg: Mivel sok nép atyjává tettelek
téged (Ter 17,5). Ezzel az ígérettel ajándékozta meg Isten, amikor
még csak Izmael volt a fia, de biztosította arról, hogyaSárától
születő fiúban majdan beteljesedik az ígéret. Így feltüzelte lelkü
ket a fiú iránti szeretetre, és nem csupán az utódlás miatt, hanem
az ígéretekbe vetett remény által is.

Ámde ezt a fiút, akiért e nagyszerű és csodálatos ígéreteket
kapta, mondom, ezt a fiút, akiért az Ábrahám névvel ruházta fel
őt Isten, az Úr parancsára fel kell ajánlania, mint égőáldozatot az
egyik hegyen.

Ó Ábrahám, mit felelsz erre? Miféle gondolatok viaskodnak szí
vedben? Elhangzott Isten szava, amely megrengeti és próbára te
szi hitedet. Mit mondasz erre? Mire gondolsz? Mivel mented ki
magad? Talán szívedben latolgatva arra gondolsz: ha az ígérete
ket Izsákban kaptam, őt viszont égőáldozatul ajánlom, akkor el-
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vész az ígéretbe vetett remény? Vagy inkább azt gondolod és
mondod, hogy aki az ígéretet adta, nem hazudhat (vö. Zsid 6,18),
történhet bármi, az ígéret akkor is megmarad?

Én bizony, minthogy a legkisebb vagyok (vö. IKor 15,9), nem
tudom kifürkészni egy ily' hatalmas pátriárka gondolatait, és fel
nem foghatom, hogy Isten szava, amely kiszökkent, hogy próbára
tegye Ábrahámot, miféle gondolatokra ébresztette őt, milyen érzé
seket keltett lelkében, amikor azt parancsolta, hogy ölje meg
egyetlen fiát. Mivel azonban a próféták szelleme a prófétáknak van
alávetve (IKor 14,32), azt hiszem, Pál ayostol, aki a Szentlélek által
megtanulta, hogy mi játszódott le Abrahám lelkében, s miféle
gondolatok támadtak benne, megmutatta ezt mondván: Ábrahám
nem ingott meg a hitben, amikor egyetlen fiát feláldozta, akiben az ígé
reteket kapta, mert azt gondolta, hogy Istennek hatalma van feltámasz
tani őt a halottak közül is (Zsid 11,17; 19). Az Apostol tehát tudo
másunkra hozta a hívő ember gondolatait, vagyis azt, hogy a fel
támadásba vetett hit már Izsák kapcsán kezdetét vette. Ábrahám
remélte, hogy Izsák fel fog támadni, és hitte, hogy bekövetkezik
az, ami addig még nem történt meg. Miképpen volnának hát Ab
rahám fiai (vö. Jn 8,37), akik nem hisznek abban, ami megvalósult
Krisztusban, s amiről Ábrahám hitte, hogy beteljesedik majd
Izsákban? Sőt, hogy még világosabban szóljak, Ábrahám tudta
magáról, hogy előképe a jövendő igazságnak, tudta, hogy az ő

magvából fog megszületni a Krisztus, akit fel kell majd ajánlani,
mint az egész világ igazabb áldozatát, és aki fel fog támadni a
halottak közül.

2. Egyelőre azonban, ahogy az Írás mondja, próbára tette Isten
Ábrahámot, és azt mondja neki: Vedd a te legkedvesebb fiadat, Izsá-
kot, akit szeretsz (Ter 22,1-2). .

Mert kevés lett volna pusztán annyit mondani: fiadat, ráadásul
'azt is hozzáteszi: a legkedvesebbet. Legyen hát! De miért egészíti ki
még ezzel is: akit szeretsz? Lásd, mennyire súlyos a próbatétel! A
többször elismételt, becsességet és kedvességet idéző szavak hatá
sára felébrednek az apai érzelmek, hogy a szeretet éber emlékeze
te visszatartsa a fiú feláldozására emelkedő atyai jobbot, és a hús
vér test teljes hadereje szembeszegüljön a szellem hitével.

Vedd tehát, mondja, a te legkedvesebb fiadat, akit szeretsz, Izsákot.
Rendben van, uram, hogy az atya emlékezetébe idézed a fiút, de
még azt is hozzáteszed: a legkedvesebbet, azt, akinek meggyilkolá
sát parancsolod! Elég ennyi az apa gyötrelméhez. Ehhez azután
megint csak hozzáfúzöd: akit szeretsz. Legyen a szenvedés három
szoros az atya számára. Miért kell még az Izsák névre is emlékez
tetned őt? Talán nem tudta Ábrahám, hogy legkedvesebb fiát, azt,
akit szeretett, Izsáknak hívják? De hát miért teszi ezt hozzá éppen
ekkor? Azért, hogy Ábrahám emlékezzék rá, te azt mondtad neki:
Izsákban nyersz majd utódokat, és Izsákban valésulnak meg szá
modra az ígéretek (vö. Ter 21,12; Róm 9,7: Zsid 11,18; Gal 3,16). A
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nevet is felidézi, hogy rádöbbentse a névhez kapcsolódó ígéretek
reménytelen voltára. Mindez azért történik, mert Isten próbára
tette Abrahárnot.

3. Mi következik most? Menj a magasan fekvő földre, mondja a
Szentírás, az egyik hegyre, amit majd neked mutatok, és ott ajánld fel
őt, mint égőáldozatot (Ter 22,2).

Vegyétek szemügyre minden egyes részletében, miként súlyos
bodik a megpróbáltatás! Menj a magasan fekvő földre. Vajon nem le
hetett volna előbb elvezetni Ábrahámot és fiát ahhoz a magasan
fekvő földhöz és felvinni a hegyre, amit az Úr kiválasztott, s csak
ott megparancsolni az apának, hogy áldozza fel a fiút? Ábrahám
azonban előbb tudja meg azt, hogy fel kell áldoznia fiát, s csak
azután kap parancsot arra, hogy menjen a magasan fekvő földre,
és hágjon fel a hegyre. Vajon miért történik így? Azért, hogy amíg
halad, amíg az utat rója, egész utazása alatt emésszék gondolatai,
hogy gyötrődjék a sürgető parancs és egyetlen fia iránti lázongó
szeretetének szorításában. Azért kell tehát utazni, s a hegyre is
azért kell felhágni, hogy mindeközben legyen idő az atyai szere
tet és a hit küzdelmére, hogy megmérkőzhessékegymással Isten
szeretete és a hús-vér test szeretete, a jelen javainak öröme és a
jövendőkre való várakozás.

A magasan fekvő földre küldi tehát Isten, csakhogy a pátriárka
számára, aki az Úr kedvéért hatalmas tettet készül végrehajtani, a
magasan fekvő föld még nem elegendő, hanem a parancs szerint
a hegyre is fel kell kapaszkodnia, azért ugyanis, hogy a hit által
felemelkedve elhagyja a földi dolgokat, és a mennyeiek felé szár
nyalj on.

4. Abrahám tehát reggel fölkelt, fölnyergelte szamarát, és fát hasoga
tott az ég6áldozathoz. Fogta a fiát, Izsákot, és két szolgáját, majd harmad
napon elérkezett arra a helyre, amit Isten kijelölt számára (Ter 22,3).

Ábrahám reggel fölkelt - és a "reggel" említésével talán azt
akarta megmutatni a Szentírás, hogy szívében már a fény kezdete
ragyogott -, fölnyergelte szamarát, előkészítette a tűzifát, fogta a
fiút. Nem tanakodott, nem húzódozott, nem tanácskozott senki
vel, hanem tüstént nekivágott az útnak. Majd harmadnapon, mond
ja az Írás, elérkezett arra a helyre, amit Isten kijelölt számára.

Most nem beszélek arról, hogy milyen misztériumot rejt magá
ban a "harmadik nap", inkább annak bölcsességére és szándékára
figyelek, aki próbára teszi Ábrahámot. Nos, a közelben nem volt
hegy - márpedig az egész a hegyek között történt -, hanem há
rom napot ölel fel az utazás, és három teljes napon át kínozzák
az apa szívét a visszatérő gondok, mert Isten úgy akarja, hogy e
hosszúra nyúlt út során mindvégig az apa szeme előtt legyen a
fiú, az ételt együtt fogyasszák el, éjszakánként atyja karjaiban
nyugodjék a gyermek, keblére hajoljon, ölében feküdjön. Lásd,
miként tetéződik a próbatétel!
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A harmadik nap mindazonáltal mindig illik a misztériumokhoz.
Az Egyiptomból kivonuló nép harmadnapon ajánlja fel áldozatát
Istennek, és a harmadik napon tisztul meg (vö. Kiv 19,11-16), har
madnapon támadt fel az Úr (vö. Mt 27,63; Mk 8,31), és sok egyéb
misztériumot is magában foglal ez a nap.

5. Amikor Abrahám feltekintett, messziről meglátta a helyet, és azt
mondta szolgáinak: Maradjatok itt a szamárral, mi pedig odamegyünk a
gyermekkel, és miután imádkoztunk, visszatérünk hozzátok (Ter 22,4-5).

Elbocsátja a szolgákat. A szolgák ugyanis nem voltak képesek
felmenni Ábrahámmal arra a helyre, amit Isten jelölt ki az égőál

dozat számára. Maradjatok hát itt, mondja nekik, mi pedig elme
gyünk a gyermekkel, és miután imádkoztunk, visszatérünk hozzátok.
Áruld el nekem, Ábrahám, vajon igazat mondasz azzal a szolgák
nak, hogy imádkozni fogsz és visszatérsz a gyermekkel, avagy rá
szeded őket? Ha igazat mondasz, akkor tehát nem áldozod fel őt.

Ha rászeded őket, akkor az méltatlan egy ilyen pátriárkához. Mi
lyen lelkületről árulkodnak szavaid? Igazat mondok, válaszolja ő,

és felajánlom a gyermeket mint égőáldozatot, hiszen ezért viszem
magamma'i a tűzifát is, de vele együtt jövök vissza hozzátok.
Mert hiszek, és hitem szerint Istennek hatalma van feltámasztani
őt a halottak közül is (Zsid 11,19).

6. A Szentírás elbeszélése szerint ezek után Abrahám fogta az
égőáldozathoz szükséges fát, s fia, Izsák vállára helyezte, majd kezébe
vette a tüzet és a kardot, és egymás mellett mentek (Ter 22,6).

Az, hogy Izsák maga vitte az égőáldozathoz szükséges fát, annak
képe, hogy Krisztus maga hordozta keresztjét On 19,17). Márpedig
az égőáldozathoz szükséges fát tisztsége szerint a főpap hordozza. Ö
tehát egyszerre lesz áldozattá és főpappá. Erre vonatkozik a ki
egészítés is: egymás mellett mentek. Mert amikor Ábrahám mintegy
áldozatbemutatásra készülve a tüzet és a kést vitte, Izsák nem
mögötte, hanem mellette haladt, hogy ezáltal megtudjuk: osztozik
atyjával a főpapi tisztségben.

Mi történik ezután? Akkor Izsák, mondja az Írás, megszólította
atyját, Abrahámot: Atyám (Ter 22,7).

Amit ebben a pillanatban a fiú kimondott, szintén a próbatétel
szava. Mert el tudod-e képzelni, hogy az áldozatul szánt fiú mi
lyen mélyen felkavarta atyja lelkét e szóval? Erre még Ábrahám
is, jóllehet hite miatt hajlíthatatlanabb, még ő maga is gyengéd
szóval felel, és így válaszol: Mondd, fiam! Izsák pedig folytatja:
Lám, itt a tűz és a fa, de hol a bárány az égőáldozathoz? Ábrahám er
re azt feleli: Isten majd gondoskodik magának bárányról az égőáldozat

hoz, fiam (Ter 22,7-8).
Megdöbbent az az egészen pontos és biztos válasz, amit Ábra

hám adott. Nem tudom, hogy mit látott szellemben, hiszen nem
a jelenről, hanem a jövőről mondja: Isten majd gondoskodik magá
nak bárányról. Az eljövendőkről ad választ a fiúnak, aki a jelenva
lókról kérdezi. Mert maga az Úr lesz az, aki gondoskodik magának bá-
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rányról Krisztusban, hiszen a bölcsesség is maga építette meg házát
(Péld 9,1), és önmagát üresítette ki egészen a halálig (Fil 2,8), és min
denben, amit Krisztussal kapcsolatban olvasol, azt találod, hogy
önként, s nem kényszerből történt.

7. Elindultak tehát mindketten, és megérkeztek arra a helyre, amit Is
ten mondott neki (Ter 22,8-9).

Miután Mózes megérkezett ahhoz a helyhez, amit Isten muta
tott neki, nem emelkedhetett följebb, hanem Isten előbb ráparan
csolt: Oldozd le a saruszíjakat lábadról (Kiv 3,5). Ábrahámnak és
Izsáknak semmi ilyent nem mond, ők anélkül emelkednek fel,
hogy levetnék sarujukat. Ennek talán az az értelme, hogy Mózes,
jóllehet nagy volt, ámde Egyiptomból jött, és lábát még körülfon
ták a halandóság kötelékei. Ábrahámot és Izsákot ellenben semmi
ilyesmi nem akadályozta, ők megérkeztek arra a helyre.

Oltárt épít Ábrahám, az oltárra helyezi a fát, megkötözi a fiút,
és felkészül arra, hogy megölje (vö. Ter 22,9-10).

Itt, Isten templomában, nagy számban vagytok jelen apák, akik
mindezt hallgatjátok. Van-e köztetek olyan, aki pusztán e történet
segítségével oly nagy szilárdságra, oly nagy lelkierőre tesz szert,
hogy ha netalántán elragadja tőle gyermekét a halál - egyszeru
és közönséges halál, amely mindannyiunkat utolér -, s még ha
egyetlen, még ha kedvenc fiáról van szó, akkor is Ábrahámot te
kinti példaképének, az ő lelki nagysága lebeg szeme előtt? Holott
tőled nem kémek olyan mérvű lelki nagyságot, hogy magad vess
kötelet gyermekedre, hogy magad kösd gúzsba őt, magad ké
szítsd elő a kardot és te magad öld meg fiadat. Ilyen feladatokat
nem rónak rád. Légy legalább elszánt, légy elmédben rendíthetet
len, szilárd hittel, örömmel ajánld fel fiadat Istennek! Légy fiad
lelkének főpapja! Márpedig a főpaphoz, aki Istennek mutat be ál
dozatot, nem illik a sírás. Látni akarod, hogy ezt kérik tőled? Az
Evangéliumban azt mondja az Úr: Ha Abrahám fiai volnátok, Abra
hám tetteit cselekednétek (Jn 8,39). Íme, itt van Ábrahám tette! Cse
lekedjétek, amit Ábrahám tett, de ne szomorúan, mert Isten a jó
kedvű adakozót szereti (2Kor 9,7). Ha majd ti is ekkora elszántság
gal álltok Isten rendelkezésére, akkor nektek is azt fogja mondani:
Menj fel a magasan fekv6 fóldre és a hegyre, amit neked mutatok, és
ajánld fel ott nekem fiadat. Ne a föld mélyén, ne a siralom völgyében
(vö. Zsolt 83,7), hanem a magas hegycsúcsokon ajánld fel fiadat!
Mutasd meg, hogy az Istenbe vetett hit erősebb a hús-vér test ér
zelmeinél! Mert a Szentírás szerint Ábrahám szerette fiát, Izsákot,
de az istenszeretetet elébe helyezte a hús-vér test szeretetének, és
nem a hús-vér test, hanem Krisztus szeretetében (vö. Fil 1,8), vagyis
Isten Igéjének, az Igazságnak és a Bölcsességnek szeretetében bi
zonyult kitartónak.

8. És Abrahám kinyújtotta kezét, mondja az Írás, hogy megragadja
a kardot, és megölje fiát. De az Úr angyala megszólította az égb6l, és
azt mondta: Abrahám, Abrahám. <5 pedig válaszolt: Itt vagyok. Az foly-
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tatta: Ne emeld kezed a fiúra, és ne árts neki. Most már tudom, hogy
féled az Istent (Ter 22,10-12).

E szakasszal kapcsolatban rendszerint ellenünk vetik, hogy Is
ten azt mondja: csak most ismerte meg, hogy Ábrahám féli az Is
tent, mintha ezt korábban nem tudta volna. Tudta Isten, és nem
volt rejtve előtte, hiszen ő az, aki ismert mindent, mielőtt még létre
jöttek (Dán 13,42), csakhogy így írták meg miattad, mert te is hi
szel már Istenben, de ha nem végzed el a hit munkáit (vö. 2Tessz
1,11), ha nem engedelmeskedsz valamennyi parancsnak, még a
nehezebbeknek is, ha nem ajánlasz fel áldozatot, és nem bizo
nyítod, hogy sem apád, sem anyád, sem gyermekeid nem fonto
sabbak számodra Istennél, akkor nem ismerszik meg, hogy féled
az Istent, és nem mondják rólad: most már tudom, hogy féled az Is
tent.

Mindazonáltal meg kell vizsgálni, hogy az Írás szerint mindezt
egy angyal mondta Ábrahámnak, a folytatásból pedig világosan
kiderül: ez az angyal maga az Úr. Ebből én arra következtetek,
hogy amiként közöttünk, emberek között, külsejét tekintve olyan
volt, mint egy ember (Fil 2,7), úgy külsejét tekintve az angyalok kö
zött is olyan volt, mint egy angyal. És az angyalok az ő példáját
követve örvendeznek a mennyben egyetlen bűnösön, aki bűnbánatot
gyakorol (vö. Lk 15,10), és büszkélkednek az emberek előmenetelé

vel. Az angyalok ugyanis mintegy gondnokai lelkünknek, mert
amíg kiskorúak vagyunk, rájuk bíztak minket, mint gyámokra és pártfo
gókra az Atyától rendelt ideig (Gal 4,2-3). Ennélfogva most ők is azt
mondják előrehaladásunkatlátva: Most már tudom, hogyféled az Is
tent. Ha például én készen állok a vértanúságra, ettől még nem
mondhatja nekem az angyal: Most már tudom, hogy féled az Istent,
mert az értelemben megfogant elhatározást egyedül Isten ismeri.
Ám ha vállalom a küzdelmeket, ha jó hitvallást teszek (vö.: lTim
6,12), ha szilárdan hordozom valamennyi terhemet, akkor, hogy
megerősítsenés megszilárdítson, már az angyal is mondhatja ne
kem: Most már tudom, hogyféled az Istent.

E szavakat azonban Ábrahámhoz intézték, róla hirdették, hogy
féli az Istent. Miért? Mert nem kímélte fiát. Ami mármost minket
illet, vessük össze mindezt az Apostol szavaival, amikor is azt
mondja Istenről: Ó nem kímélte tulajdon fiát, hanem mindnyájunkért
adta 6t (Róm 8,32). Lásd, miként vetélkedik Isten az emberekkel a
nemeslelkű adakozásban: Ábrahám felajánlotta Istennek a halan
dó fiút, aki azután nem halt meg, Isten pedig halhatatlan fiút
adott halálra az emberekért.

Mit mondjunk erre? Mivel viszonzom az Úrnak mindazt, amit ve
lem tett? (Zsolt 115,3) Isten, az Atya nem kímélte értünk tulajdon fi
át. Lesz-e köztetek olyan, aki meghallja egyszer az angyal szavát:
Most már tudom, hogy fé/ed az Istent, mert nem kímélted fiadat (Ter
22,12), vagy leányodat, avagy feleségedet; nem kímélted vagyo
nod, világi tisztségeid, vágyaidat, hogy kivívd e világ tetszését,
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hanem mindent megvetettél és mindent szemétnek tekintettél,
hogy megnyerd Krisztust (Fil 3,8), eladtál mindent, szétosztottad a
szegényeknek, és Isten Igéjét követted (vö. Mt 19,21)? Mondd, ki az
köztetek, aki hasonló szót hall majd az angyaltól? Márpedig Áb
rahám ezt a beszédet hallja, és az angyal azt mondja neki: Nem
kímélted értem szeretett fiadat.

9. És amikor Abrahám felemelte szemét, mondja az Irás, látott egy
kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban (Ter 22,13).

Korábban, azt hiszem, említettem már, hogy Izsák Krisztust jel
képezi. Úgy tűnik azonban, hogy e helyütt éppen úgy Krisztust
jelképezi a kos is. Érdemes megismerni, hogy miként vonatkozik
mindkettő Krisztusra: egyfelől Izsák, akit nem öltek meg, másfe
lől a kos, akit megöltek.

Krisztus Isten Igéje, csakhogy az Ige testté lett (Jn 1,14). Eszerint
van valami Krisztusban, ami fentről való, és van, ami az emberi
természetből és a szűzi méhből vétetett. Krisztus tehát szenved,
ámde hús-vér testben, és alá van vetve a halálnak, mármint a
hús-vér test, amit itt a kos jelképez, ahogy János is azt mondta:
Ime, az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, (Jn 1,29). Ellen
ben az Ige, vagyis a szellem szerinti Krisztus, akit Izsák jelképez,
megmaradt a romolhatatlanságban (vö. IKor 15,42). Ezért van az,
hogy ő áldozat és főpap is egyben. Mert szelleme szerint áldoza
tot ajánl fel az Atyának, hús-vér teste szerint viszont ő maga a
kereszt oltárán felajánlott áldozat, hiszen ahogy róla mondta Já
nos: Ime az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, úgy őróla mond
ta a Zsoltáros is: Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint
(Zsolt 109,4). Tehát a kos szarvánál fogva fennakadt a bozótban.

10. Megfogta a kost, és felajánlotta égBáldozatul fia, Izsák helyett, és
Ábrahúm azt a nevet adta e helynek: Az Úr lát (Ter 22,13-14).

Akik meg tudják hallani ezt, azok előtt világosan feltárul a szel
lemi értelem útja. Mert minden történés látványhoz vezet, hiszen
az áll itt: az Úr lát. A látvány pedig, amit az Úr lát, a szellemben
van, hogy te is szellemben lásd a leírtakat, és ahogy Istenben
semmi nincs, ami testi volna, úgy te se tarts semmit testinek
mindezekben, hanem te is szellemedben nemzd (vö. Gal 6,8) Izsá
kot, a fiút, azután, hogy birtokolni kezded a Szellem gyümölcsét, az
örömöt és a békét (vö. Gal 5,22).

Ezt a fiút azonban csak abban az esetben fogod nemzeni, ha
veled is megtörténik az, amit Sárával kapcsolatban mond az Írás,
miszerint Sárának megfogyatkoztak asszonyi képességei (vö. Ter 18,11),
és akkor szülte Izsákot. Akkor nemzed tehát, ha az asszonyi ké
pességek a te lelkedben is olyanannyira megfogyatkoznak, hogy
már semmiféle asszonyi és nőies sajátosság nem gyengíti lelked,
hanem férfimódra cselekszel (vö. Mtörv. 31,6), és férfimódra felövezed
ágyékodat; ha melleden hordozod az igazságosság mellvértjét, ha fel
öltöd az üdvösség sisakját és a szellem kardját (Ef 6,14; 17). Ha tehát
lelkedben megszűnnek az asszonyi képességek, fiút, vagyis örö-
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met és ujjongást nemzel hitvesed, az erény és a bölcsesség számá
ra. Örömet pedig akkor nemzel, ha nagy örömnek tartod, amikor kii
lönféle kísértésekbe esel (vö. Jak 1,2), és ezt az örömet áldozatul
ajánlod Istennek. Mert amikor örömmel közelítesz az Úrhoz, ő új
ból visszaadja neked, amit felajánlottál, és így szól hozzád: Újból
látni fogtok engem, és örvendezni fog szívetek, és örömötöket senki nem
veszi el tőletek (Jn 16,22). Ily módon megsokasítva kapod majd
vissza, amit Istennek ajánlottál.

Hasonlóról van szó az Evangéliumokban is, jóllehet más képbe
foglalva, ahol egy példabeszéd szerint valaki kapott egy minát,
hogy kereskedjék vele, és vagyont szerezzen a családfőnek (vö.
Mt 25,16 kk.). De ha te az öt minát megsokasítva tízet szerzel, ak
kor azt te kapod meg, neked engedik át. Hallgasd csak, mit
mond: Fogjátok ezt a minái, és adjátok annak, akinek tíz minája van
(Lk 19,24). Így látszólag az Úr javára kereskedünk, ámde mi ma
gunk tesszük el a nyereséget, és úgy tűnik, mintha mi ajánlanánk
fel áldozatokat az Urnak, holott visszakapjuk, amit felajánlottunk
neki. Isten ugyanis nem szorul semmire, hanem bennünket akar
gazdagítani, és arra vágyik, hogy minden egyes dologban előre

haladjunk.
Képletesen ezt mutatják meg nekünk azok az események is,

amelyek Jóbbal történtek. Mert amikor gazdag volt, ő is elveszí
tette mindenét Istenért. Mivel azonban helytállt a béketűrés küz
delmeiben, és az őt ért szenvedések közepette nagy lelki erőről

tett tanúbizonyságot, és így szólt: Az Úr adta, az Úr elvette, amint
az Úrnak tetszett, úgy történt, legyen áldott az Úr neve (Jób 1,21),
ezért lásd csak, mit mond róla végül az Írás: Kétszeresen kapta
vissza mindazt, amit elveszített (Jób 42,10).

Látod, mit jelent elveszíteni valamit az Úrért: megsokszorozva
visszanyerni azt. Neked pedig még többet is ígérnek az Evangéli
umok, százszorasát ígérik, és ráadásul az örök életet (vö. Mt 19,29)
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban, akinek dicsőség és hatalom mind
örökkön örökké. Amen (vö. 1Pét 4,11; Jel 1,6).

Heidl György fordítása
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