
Új TEOLÓGUS
SZENT SIMEON

XX. Teológiával teljes hálaadás és vallomás, továbbá a
Szentlélek adományáról és a benne való részesedésró1

1VÖ. Jn 1,1: "Kezdetben
volt az Ige", és a

Nikaia-khalkédóni hitval
lás: "[Hiszek] az egy Úr

Jézus Krisztusban, aki
az Atyától minden idők

előtt (pro pantón tón
aiónón) született".

2VÖ. A khalkédóni hitval
lás formulája: "egy és

ugyanazon Krisztus, Fiú,
egyszülött Úr, aki össze

keverhetetlenül, változ
hatatlanul, elválaszthatat
lanul és elkülöníthetetle

nül két természetben
ismerszik meg..."

3VÖ. Iz 9,1: "ó nép,
amely sötétségben jár,

lássatok nagy fényt, akik
a halál földjén és ámyé
kában ültök, fény ragyog
fel nektek". Ezt idézi Mt
4,16: "a nép, amely sö-

tétségben ült, nagy fényt
látott, és azoknak, akik a
halál földjén és ámyéká
ban ültek, fény ragyogott

fel." Vö. még lz 42,7:
.szövetséqül adtalak a

népnek, fényül a nemze
teknek, hogy megnyisd a

vakok szemét, kivezesd
a fogságból a megbilin
cselteket, s a börtönnek
házából azokat, akik sö-

tétségben ülteK', és
Lk 1,78-79: "meglátogat
benneteket a napkelet a

magasságból, hogy felra
gyogjon azoknak, akik a

sötétségben és a halál
ámyékában ülneK'.

Értem jelentél meg a földön a Szűztól,

ki láthatatlan vagy az örök idóKtól/
és testté lettél s emberként mutatkoztál,
ki az örök fényt tetted hajlékoddá.

5 S leírhatóként gondol el most mindenki,
bár soha semmi téged magába nem zár,
kit nem fejez ki semmilyen kiejtett szó,
értelmünk vággyal markoina meg sietve,
de meg nem tarthat, féltében visszahóKöl,

10 és keres ismét, a bensejében égve,
s egy pillanatra meglátva ragyogásod
visszahull félve és nagy örömmel ujjong.
Mert el nem bírja az emberi természet
azt, hogy egészen meglásson, Krisztus, téged,

15 még ha hisszük is azt, hogy teljes egészben
veszünk magunkhoz a Lélekben, mit adtál
és tisztaságos véredben és testedben,
mikból részt kapva hisszük azt, és megvalljuk,
hogy osztatlanul és keveredés nélkül2

20 eszünk és bírunk téged, hisz' nincsen részed
romlásban s szennyben, hanem átadod nékem,
Ige, romlatlan, ragyogó tisztaságod,
és gonoszságom szennyét lemosod rólam,
és vétkeimnek sötétségét elűzöd,

25 és megtisztítod szívemeta szégyentól,
és bajaimnak súlyos terhén könnyítesz,
és fénnyé teszel, bár sötétségben ültem}
és mindenfelól széppé varázsolsz engem,
halhatatlanság sugarával ragyogsz be,

30 és megdöbbenek, láztól ég egész bensőm,

míg arra vágyam, hogy imádjalak téged.

S míg mindezekról töprengek gyötrelmemben
- ó, milyen csoda! - meglátlak önmagamban,
hogy ott időzöl, mozogsz és beszélsz bennem,

35 s a döbbenettól szóhoz sem tudok jutni,
míg mondhatatlan dicsőséged szemlélem,
és zavaromban félelem tart most fogva,
amint látom, hogy a szívem körülfogja
azt, ki kezében tartja a mindenséget.4

40 Ám milyen furcsa a te irgalmad, Krisztus,
és mily végtelen, Ige, alászállásod!
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Kiv 33,20,
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Him 6,16.
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Bölcs 7,22-27.

Bölcs 1,7.



4VÖ. Bölcs 1,7: "az Úr Hogyan szállhattál alá szegénységemhez,
Lelke betöltötte a lakott hogy' térhettél be ilyen mocskos szállásra,5 Mt 8. 8,Lk 7. 6.
földet, és aki mindent a aki fényben laksz, mely hozzáférhetetlen? Hím 6,16.

kezében tart, ismeri, 45 S hogy' tartod ezt meg anélkül, hogyelégne, Kiv 3,2-3.
mit beszélünk". aki emésztő tűz vagy a halandoknakt" MTörv 4,24.

5VÖ. az Aranyszájú Mit tehetnék én, méltót dicsőségedhez,
Szent Jánosnak tulajdo- s mi volna illő ekkora szeretethez?
nított áldozás előtti ima: Mit ajánjak fel azért a magas rangért

"Nem vagyok méltó, 50 és dicsőségért, mellyel megkoszorúztál?
sem érdemes arra, hogy Kit az emberek még látni sem akarnak,
lelkem hajlékának födele és szólni hozzám, vagy velem együtt lenni

alá jöjj, mert egészen sem hajlandók már nagy nyomorúságomban,
puszta és omladozó te, aki minden leheletet is táplálsz,! lz 57,16.

az..." (Ford. Berki Feriz.) 55 s a szeráfoknak hozzáférhetetlen vagy,
Liturgikon I, Budapest, mindenek Ura, Teremtője s Királya,

1980 (2. kiad.), 14. nemcsak látsz engem, beszélsz hozzám és táplálsz,
6Utalás az égő csipke- de arra méltatsz, hogy tisztaságos tested Mt26,26-28,

bokorra (Kiv 3,2-3): kezembe fogjam, és egyem valósággal, Mk 14,22-24,
"megjelent [Mózesnek] 60 és hogy igyam is a te szentséges véred, Lk 22,19-20,
az Úr angyala tűznek mely kiontatott érettem halálodkor. Jn 6,53,

lángjában egy bokorból, Sőt, szolgájukká és beavatottjukká 1Kor 11,23-26.
és látta, hogya bokor tettél ezeknek, holott te ismersz engem,

tűztől lángol, de a bokor hisz' mindent tudtál, mielőtt a világot
nem égett el", valamint 65 megteremtetiedf azt, amely láthatatlan Zsuzs 35,2

az Úrnak Izraelhez inté- (a láthatókat csak később alkottad meg)? (= Dán 13,42).
zett szavaira (MTörv Tudod, hogy bűnös vagyok, tékozló, vámos/o Li< 15,11-32,

4,24): .rnert az Úr, a te rabló és gonosz, gyilkosa önmagamnak, 18,10-14,
Istened emésztő tűz, színlelern a jót, de cselekszem a rosszat, Zsolt 6,9,

féltékeny lsten". 70 s keresztülhágom minden egyes parancsod." Lk 13,27.
7VÖ. Iz 57,16: "én alkot- Tudad jól, mindaz igaz, amit elmondtam. Lk 15,29.

tam meg minden Hogy' is jelenjek meg színed előtt, Krisztus,
leheletet". hogy' közelítsek szentséges oltárodhoz, Lk 22,30.

BVÖ. Zsuzs 35,2 (= Dán és tiszta tested hogyan fogjam kezembe,
13,42): "örökkévaló Úr 75 hiszen kezemet teljesen beszennyeztem?

lsten, te mindent tudsz, Hogy' hirdesselek, hogy' merjelek átadni,
mielőtt még meglenne..." ha nincsen hitbá1 és jócselekedetbá1
9Nagy Szent Vazul taní- szeretet bennem és bizalom irántad,

tása szerint az lsten elő- hanem adósad vagyok, amint tudod jól,
ször az angyalok világát 80 sok talentummal, sok-sok törvényszegéssel? Mt 18,24.
alkotta meg, mielőtt még Értelmem lankad, és elgyengül a nyelvem,

megteremtette volna az s nem marad számban egyetlen szó se, Krisztus,
eget és a földet. hogy elmondhassam jóságodnak sok művét,

lOSimeon a tékozló fiú mit cselekedtél velem, a te szolgáddal.
és a vámos újszövetségi 85 Ám forró láztól, mint tűztá1 ég a bensőm,

alakjaiban szereti felis- és elviselni nem tudom hallgatással
merni magát. Ezzel egy- sok ajándékod hatalmas súlyos terhét.

szerre utal önnön Ki hangot adtál beszédre a verébnek,

406



bűnösségére és a
Krisztus végtelen

kegyelmére.

"Simeon itt még mindig
a tékozló fiú példabe
szédére gondol. A .hű

fiú· így szól atyjához:
•soha egyetlen paran

csodat sem hágtam át"
(Lk 15,29). Ezzel szem

ben a "tékozló fiú' -
Simeon - az Úr

minden egyes
parancsát áthágta.

adjál szavakat az én nyomorult számba,
90 hogy mindenkinek hirdethessem írásban

vagy akár szóban, mit velem cselekedtél
irgalmad által, amelynek nincs határa,
és egyedül csak emberszeretetedbó1!
Hisz' ész!ölötti, félelmetes s hatalmas

95 mindaz, mit nékem adtál az idegennek,
tanulat/annak, szegény bátortalannak,
kit maguk közül az emberek kivetnek.
Szüleim nem szerettek igazi szeretettel,
testvéreim s barátaim mind-mind csak kinevettek,

100míg azt mondták, hogy szeretnek, csak hazudtak szemembe.
Rokonaim, idegenek, világ eló'kelői

csak addig fordultak felém s akartak engem látni,
ameddig részesedtem az istentelenségükbó1.
De sokszor vágyakoztam én - bűn nélkül - dicsőségre,

105de nem találhattam meg azt e múlandó életben.
Mert a világ dicsősége, amiképp megtanultam,
már cselekedet nélkül is szörnyű és halálos bűn.

De sokszor vártam emberek kedves szeretetére,
hogy bizalommal legyenek irántam, s melegséggel,

110de nem viselt el senki sem, aki csak jó ember volt.
S bár mások szerettek volna ismerni s látni engem,
de én kerültem őket el, mert gonoszt cselekedtek.
Mindezt te művelted velem, Uram, sok egyéb mel/ett, .
mit elmondani sem bírok, és nem is emlékszem rá,

115 velem, tékozló fiúval nagy gondviselésedben,
hogy kimentsél az örvénybó1 s a világnak éjébó1,
s az élet gyönyöreinek rettentő csalásából.
A jó emberek kerülték azt, ahogyan kinéztem,
s a rosszakat én kerültem saját akaratomból,

120hisz' szerettem, amint mondtam, a világ dicsőségét,

gazdagságát, öltözetét, s süket hivalkodását.
Nem is tudom, mit mondhatok, és hogyan szóljak hozzád,
mert elmondani is félek ezeket és leírni,
nehogy szívem csapdájába hul/jak, s nagyot vétkezzem,

125 s kitörölhetet/en legyen, amit hamisan írtam.
Amikor az őrületnek cselekvésére hívtak
és e csalóka világnak vétkeit elkövetnem,
szívem összefacsarodott egészen a bensőmben,

és mintegy elbújt valóban, mert magát úgy szégyellte,
130hisz láthatatlanul kezed ereje szorította.

És habár szerettem mindazt, ami jó az életben,
mi szemünket vidámítja, és torkunkat nyugtatja,
és a testünket ékíti, amely úgyis elpusztul,
ámde a szennyes tetteket s a szégyenteljes vágyat

135a szívembó1 kitörölted te magad, Uram lsten,
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12VÖ. Lk 15,22: "így
szólt az atya a szolgái

hoz: hozzátok elő a leg
jobb ruhát!" Az. atya, akit

Simeon a Krisztussal
azonosít, értelemszerűen

király, a köntös pedig,
mint az Simeon egyéb

művei ből kiderül, a
Szentlélek kegyelme.

és lelkembe gyűlöletét ültetted el ezeknek.
Habár a szándékom szerint ezekben elidőztem,

és meg nem valósult vágyat, s tetteket vágyak nélkül
adtál nekem - s a legnagyobb csoda pontosan ez volt -,

140és jó gondviselésedben elválasztottál engem
királyoktól, gazdagoktól, s a világi uraktól.
S bár oly sokan buzdítottak, s már-már én is akartam,
te magad nem engedted meg tanácsuk megfogadnom.
S míg mások a dicsőségró1 s gazdagságról beszéltek,

145én utálattal gyűlöltem ó1cet teljes szívembó1
úgy, hogy magamtól látni sem akartam többé ó1cet,
s azok őrjöngő dühükben bottal ütöttek engem.
A többiek meg gyaláztak engem mások fülébe,
s azt állították, hogy minden gazságot elkövettem,

150el akarván téríteni az egyenes ösvénytó1.
Én kerültem a bűnöket, hogy gyalázat ne érjen,
s ó1c éppen azért gyaláztak, hogya bűnt elkövessem,
ha emberek dicséretét kívánnám a lelkemben.
És megmondták, hogy mindig is gyötörni fognak engem,

155amíg csak el nem fogadom, hogy kedvük szerint éljek.
S azoknak, kik a világnak dicsőségét kínálták,
így válaszoltam, Krisziusom, mert te ihlettél erre:
ha a világ dicsősége mind csak a tiéd volna,
és fejeden a császári korona ékeskednék.

160és a lábadat bioorszin lábbelibe bújtatnád,
és mindennek egyszerre csak urává tennél engem,
magad meg paraszttá lennél, s szolgám kívánnál lenni,
gonoszságodban még akkor sem akarnék osztozni,
s nem engednék szándékodnak mindaddig, amíg élek.

165Milyen papír fogadná be sok-sok jótéteményed
és sok-sok ajándékodat, amelyet nékem adtál?
Ha volna tízezer kezem és tízezernyi nyelvem,
elmondani vagy leírni akkor sem volnék képes.
Hiszen mélységük végtelen, s számtalan sokaságuk,

170a dicsőség nagyságától mind-mind felfoghatatlan:
szívembe mar a fájdalom, gondolatom ellankad,
hogy nem tudok, én Istenem, méltón beszélni rólad,
hiszen ha csak felidézem, mit tettem, szerencsétlen,
s hogy miként segítettél meg, hogy honnan ragadtál ki,

175 s mennyi veszélybó1, Krisztusom, emberszeretetedben,
s nem emlékeztél bűneim végtelen tengerére,
hanem miniha csak sok és nagy jót cselekedtem volna
és tiszta maradtam volna a szent keresztség óta,
úgy fogadtál önmagadhoz, úgy tiszteltél meg engem,

180úgy öltöztettél fel engem a királyi köntösbe. ll Lk 15,22.
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1Kor 2,9.

Jn 4,13-14.
Ter 2,9, Jel 2,7.

Him 6,16.
Kiv 16,33,
Héb 9,4.
Lk 8,16.
Mt 13,45-46.
Mt 13,44.

Zsolt 26[27],5,
39[40].2,
60[61].2,
Mt 7,25.
Zsolt 50[51],9,
Mt 17,2,
Mk 9,3.
Lk 15,8.

Egészen rettegés fog el, s nem bírok az örömmel,
a torkomban reked a szó, erőm egészen elhagy,
hogy átadod magad nekem, mindenség Teremtője,

szennyes és bűnös embernek, akit mindenki megvet,
185 az emberek s a démonok, mert magam is az lettem,

és óKet is túlszárnyaltam sok-sok gonosztettemmel.
Jaj nekem, bár tisztátalan s rút vagyok - hogy' is mondjam -,
mégis egyesültél velem nagy könyörületedben,
ki mindenestül tiszta vagy, s szentséged mérhetetlen,

190 erőd hasonlíthatatlan, dicsőséged hatalmas,
és leszálltál a mennyekbó1, mondhatatlan magasból,
vétkezéseim poklának kapuin is beléptél
koldus sötétségembe, és a sok-sok durva bűntó1

és teljes hanyagságomtól elhagyott, összeomlott
195 és mocsokkal telt házamban ütötted fel szállásod.

Ki korábban felkeltettél, mert odalent feküdtem,
isteni parancsaidnak sziklájára helyeztélP
lemostál s megtisztítottál bajaimnak sarától,
és a hónál is fehérebb köntösbe öltöztettél,14

200a beszennyezett hajlékot kisöpörted egészen,
bejöttél és ott lakoztál, Istenem, Szentháromság.
Isteni istenségednek a trónusává tettél,
és megközelíthetetlen dicsőségednek házává,
múlhatatlanság mannáját hordozó szent edénnyé,

205kiolthatatlan, isteni fénnyel égő lámpássá,
az értékes igazgyöngynek igaz foglalatává,
szántófölddé, hol rejtőzik az egész világ kincse,
forrássá, melybó1 ki iszik, meg nem szomjazik többé,
s amely kristálytiszta vizét tízszeresen is ontja,

210és halhatatlanná teszi, akik ezt hitbó1 isszák,
a gyönyöröknek kertjévé, hol nő az Élet Fája,
és földdé, mely körülveszi aBefogadhatatlant,
téged, kit egykor kerestem egész szívem hevével,
és hogy csak terólad halljak, örökké erre vágytam,

215 és emlékedet lelkemben kívántam megőrizni,

s minél gyakrabban hallani és beszélgetni rólad.
S habár korábban értelmem terólad tiszta képet
alkotni nem bírt sehogy sem,
és szemeim nem láthatták, füleim nem hallhatták,

220 s az isteni gondolatok szívemhez el nem értek,
hanem, amint hallott rólad, lelkemben döbbenet kelt,
és félelem szorította és remegett egészen,
de most, hogy önmagában lát, egészen elcsodálkozik,
és hogy tükörben lát téged, ahogy' megadod néki,15 2Kor 3,18.

225egészen a mindenségben, s egészen azon kívül,
s mégis egészen ébenne,
egészen érthetetlenül isteni istenségben,

15VÖ. 2Kor 3,18: .mi
pedig mindannyian

fedetlen arccal tükrözzük
az Úr dicsőségé!..."

13VÖ. Zsolt 39[40],2:
.kősziklára helyezte

lábamat", és Mt 7,25: az
okos ember a Krisztus

parancsolatainak sziklá
jára építette a házát.

14VÖ. Zsolt 50[51],9:
"hints meg engem izsóp

pal, és megtisztulok.
Moss meg engem, és

fehérebb leszek a
hónál", valamint Mt 17,2
és Mk 9,3 olvasatai né

hány kéziratban illetve
egyházatyánál:

[a tábor-hegyi szinevál
tozáskor a Krisztus]

"ruhája olyan ragyogó
lett, mint a hó".
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16VÖ. Lk 12,49: "azért
jöttem, hogy tüzet

vessek a földre, és mit
akarok, ha már
meggyulladt. .."

ki mindennek láthatatlan, s mindentó1 elrejtőzik,

ki megközelíthetetlen vagy és pusztán azoknak megközelíthető,

[akiknek az akarsz lenni
230 úgy, ahogy' te magad akarsz, Jóságos, megjelenni,

ki szeráfnak és kerubnak és minden szent angyalnak
megközelíthetetlen vagy istenséged fényében,
s megközelíthető lettél emberek közt lakozván.
Egészen önmagán kívül kerül megdöbbent lelkem,

235 nagy emberszeretetedet s jóságodat csodálja,
hogy megmosod szennyes lelkünk, s eszünk megvilágítod,
kezedbe fogod földies, anyagi lényegünket,
s az isteni szeretetet nagy lángra gyújtod bennünk,
Az isteni vágy szerelmét tűzként veted lelkemre/6 Lk 12,49.

240felkészítesz, hogy szállhassak fel, a harmadik égig,
s hogyelragadtassam, Uram, a szent Paradicsomba,
hol fülem kimondhatatlan és furcsa szavakat hall,
mit nem szabad elmondani embernek, s szóba fogni. 2Kor 12,2-4.
Néked tisztelet jár, dicsőség, magasztalás,

245 s örök hatalom, Krisztusom, a mindenség Urának
az Atyával s a Lélekkel, a szent természetűvel,

most és mindig és mindenkor, és örökkön-örökké. Ámen.
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