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Maximusnak, Turin püspökének 37. beszéde

Nemzedékek mesélik Odysseus történetét, aki tíz esztendeje bo
lyongott már a tengeren, és képtelen volt eljutni hazájába, amikor
hajóját egy olyan hely felé irányította, ahol szirének gyönyörű éne
ke zengett halálos-édesen. Az arra járókat úgyelandalították a
lágy dallammal, hogy azok meg sem láthatták gyönyörük forrását,
már hajótörést szenvedve el is pusztultak. Mert ez az ének oly
annyira elragadó volt, hogy aki csak zengését meghallotta, mintha
megbabonázták volna, többé nem a kikötőbe tartott, ahová vá
gyott, hanem vesztébe rohant, amit el akart kerülni. Miután tehát
Odysseus ily csábító veszedelembe került, és a veszélyt el akarta
hárítani, hogy csak az élvezet maradjon meg, állítólag viasszal
tömte be társai fülét, önmagát pedig odakötözte a hajó árbocfájá
hoz, hogya társak ne hallják az ártalmas bűbájt, őt viszont a hajó
kiragadja a bajból.

Ha tehát a mesebeszéd szerint Odysseus az árbocfához kötöz
ve megmenekült a vészből, akkor mennyivel inkább hirdetni
kell azt, ami valóban megtörtént, tudniillik, hogya keresztfa im
már minden embert kimentett a halálveszélyből! Amióta ugyanis
az Úr Krisztus odakötöztetett a kereszthez, azóta mintegy bedu
gaszolt füllel suhanunk tova a világ hívogató veszedelmei mel
lett, és sem a világ meghallása nem tartóztat fel bennünket, sem
a jobb életre vezető útról nem térünk le a gyönyör szirtjei felé. A
keresztfa ugyanis nem csupán a hozzákötözött embert vezeti el
hazájába, hanem erejének árnyékával megőrzi a társakat is, akik
körülötte vannak. Hogy pedig a kereszt sok-sok bolyongás után
visszatérít bennünket hazánkba, azt Urunk jelenti ki, amikor a
keresztre feszített latornak azt mondja: "Még ma velem leszel a
Paradicsomban" (Lk 23,43). E hosszasan tévelygő, hajótörött la
tor csakis a fához kötözve térhetett vissza a paradicsomi hazába,
amelyet az első ember elhagyott. Mert a kereszt az egyházban
egyfajta árbocfa a hajón, hiszen a világ csábító és veszedelmes
hajótörései közepette egyedül az egyház marad meg épségben.
Aki ezen a hajón a keresztfához kötözi magát, vagy pedig a
Szentírással tömi be a fülét, az nem fog félni az érzékiség édes
viharától. Ugyanis a szirének megnyerő alakja nem más, mint az
elpuhult kéjvágy, mely elsorvasztja az ártalmas hízelgéssel meg
ragadott elme szilárdságát. Az Úr Krisztus tehát azért függött a
kereszten, hogy az egész emberiséget megszabadítsa a világ ha
jótöréséből.

De hogy Odysseus meséjét, ezt a költött, s nem megtörtént
esetet most már elhagyjuk, lássuk, találhatunk-e a Szentírásban
hasonló példát; olyasmit, amit Urunk saját személyében betelje
sített azután, hogy előbb prófétái által megígérte! Azt olvassuk
az Ószövetségben, hogy miután a szent Mózes kivezette Izrael
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fiait az egyiptomi fogságból, és a pusztában temérdek kígyó ke
serítette meg a nép életét, miközben semmilyen fegyver nem
biztosíthatott védelmet ellenük, nos, ekkor a szent Mózes, az is
teni Lélekkel eltelve, fára függesztett érckígyót állított fel a hal
doklók közé, és meghagyta a népnek, hogy e jeltől reméljék a
gyógyulást. Ezáltal oly hatékonyellenszerről gondoskodott a kí
gyómarás ellen, hogy ha valaki megsebesült, és föltekintett a kí
gyós keresztre, vagy abba vetette reményét, azonnal meggyó
gyult (Szám 21,4-9). Urunk is erre a tényre emlékeztet az Evan
géliumban, mondván: "Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a
pusztában, úgy kell az ember fiának is fölemeltetnie" (Jn 3,14).
Ha tehát a fára szögezett kígyó gyógyulást hozott Izrael fiainak,
mennyivel inkább ad gyógyírt a népeknek a keresztgerendára
feszített Úr! És ha ily hasznos volt az előkép, akkor, mit gondo
lunk, mekkora haszna van a beteljesülésnek? Először tehát kí
gyót feszítenek keresztre, mégpedig igen helyesen, tudniillik
azért, hogy mivel elsőként az ördög követett el bűnt Istennel
szemben, ezért elsőként őt öljék meg a kereszt ítélete által. Fára
szegezik, ami következetesen történt, hogy amiképpen a vágya
kozás fája által vezettetett félre az ember a Paradicsomban, úgy
most a fagerenda hozzon gyógyulást számára, és ugyanazon
anyag, amely a halálát okozta, most üdvének záloga legyen. Rá
adásul a kígyó után az Üdvözítóben maga az ember feszíttetik .
keresztre, azért, hogy a bűn szerzője után a gaztett is büntetést
nyerjen. Az első kereszttel a kígyót, a másikkal a kígyó mérgét
bosszulták meg, más szóval: először a bűn szerzője nyeri el bün
tetését, azután gonoszságát ítélik el. Ekkor ugyanis kihajtják, ki
kúrálják azt a mérget, amelyet sugalmazása által fecskendezett az
emberbe. Hiszen amikor szenvedést okoznak az embernek, nem
halálra adják, hanem jóvá teszik benne a halálos bűnt. Ezt vitte
végbe Urunk az általa felöltött ember révén, hogy ártatlan szen
vedésével kiigazítsa benne az ördögi álnokság engedetlenségét, és
az megszabaduljon a vétektől, amint megszabadult a haláltól.

Miután tehát elnyertük az Úr Jézust, aki szenvedésével meg
szabadított bennünket, mindig tekintsünk őrá, és az ő jelétől re
méljünk sebeinkre gyógyírt. Ha például szétárad bennünk a
kapzsiság mérge, nézzünk fel rá, és meggyógyít! Ha a skorpió
kéjvágya hasít belénk, őt kérleljük, és gondoskodik rólunk! Ha
földies gondolatok mardosnak, könyörögjünk hozzá, és életben
maradunk! Mert a mi lelkünk szellemi kígyói, melyeknek eltapo
sása végett Urunk keresztre feszíttetett, azok, amelyekről ő maga
kijelenti: "kígyókon és skorpiókon fogtok járni, és semmit sem
ártanak nektek" (Lk 10,19).
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