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A sorsról és a
gondviselésró1
Első beszéd

Sok nyugtalanságtól terhes a mi életünk, és zűrzavarokkal teli ez a
jelenlegi létünk. De nem ez a nehéz, szeretteim, hanem hogya zűr

zavarokat és a nyugtalanságokat vagy enyhébbé tenni, vagy fájda
lom nélkül elviselni: ezek közül egyiket sem szoktuk, hanem min
den időnketbosszankodásban töltjük. És ez az ember a szegénysé
get, az a betegséget panaszolja, egy másik a gondok tömegét és a
háztartás irányítását; az egyik a gyereknevelést, a másik a gyer
mektelenséget. És nézd az esztelenség túlzását! Ugyanis nem
ugyanazon dolgok, hanem különbözőkmiatt ugyanúgy jajgatunk
mindannyian. Bizony, ha a dolgok természete volna a panaszaink
oka, akkor nem kellene különböző dolgok miatt egyformán pa
naszkodnunk. Ha a szegénység rossz és elviselhetetlen, a gazdag
ságban élőnek egyáltalán nem kellene szomorúnak lennie. És ha a
gyermektelenség rossz dolog, a gyermekáldásban részesülőnek

örülnie kellene. Ellenben, ha az, hogy valaki a város közügyeit ve
zeti, tisztségekben részesül, és sokan alá vannak rendelve neki,
irigylésre méltó volna, akkor a tétlen és nyugodt élettől menekülni
kellene, és minden embernek gyűlölniekellene azt. Most azonban,
minthogy látod, hogy gazdagok és szegények hasonlóképpen pa
naszkodnak, gyakran pedig a gazdag a szegénynél inkább teszi
ezt, a hatalomban részesülő is, és az is, aki fölött uralkodnak, a sok
gyermek apja is, és az is, akinek egyetlen egy sincs, akkor ne a dol
gokat gondold a rendetlenség okának, hanem azokat az embere
ket, akik nem képesek a dolgokat szükség szerint használni és
megvédeni önmagukat minden csüggedéstől.

Ugyanis a nyugtalanság és a zűrzavar nem ezeknek a velejá
rója, hanem mi magunk és a mi értelmünk okozza őket. Így ha
értelmünk rendben volna, még ha számtalan vihar is támadna
mindenfelől, oly nagy nyugalomban volnánk, mintha egy kikö
tőben pihennénk. Amiképpen ha értelmünk nincs rendben, még
ha minden dolgunk kedvező széllel halad is, a hajótörésben lé
vőknél semennyivel sem lesz jobb a helyzetünk. Ezt a testek ese
tében is észre lehet venni. Ugyanis aki megedzette a testét, még
ha a levegő számtalan ingadozásával harcol is, nemcsak hogy
semmiféle rossz dolgot nem fog elszenvedni, hanem a testedzés
és a rossz idő elviselésében való gyakorlottság révén még erejé-
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nek növekedését is eléri. Akinek pedig erőtlen és gyenge a teste,
még ha a legjobb időjárásban van is része, annak semmi haszna
sem lesz ebből a jó szerencséből, mert az otthonról hozott erőt

lenség lerontja a szerenesés időjárási viszonyok áldásait. Ugyan
így látjuk az ételek esetében. Ugyanis ha erős és edzett a gyom
runk, bármit is bocsássunk bele, még ha az nyers is, még ha
megemészthetetlen is, azzá a tiszta nedvvé alakítja .át, mivel a
természetes vegyítés felülmúlja az étel hitványságát. Ha viszont
feszessége meg van lazulva és ernyedt, még ha mindennél pépe
sebb ételt is bocsájtanál bele, a legrosszabbá alakítaná és tönkre
tenné, mivel a gyengesége ártana az étel kiválóságának.

Ezért mi is, amikor a dolgok rendezetlenségét látjuk, ne Istent
okoljuk, szeretteim, ugyanis ezzel nem gyógyírt találunk a sebre,
hanem a sebhez hozzáadunk még egy sebet. Ne daimónoknak
tulajdonítsuk a világ irányítását, ne gondoljuk azt, hogya jelen
lévő dolgok gondviselés híján valók, ne emeljük falként a terem
tésnek és sorsnak valamiféle zsarnokát Isten gondviselése elé.
Ugyanis mindezek istenkáromlással valók, és a nyugtalanság és
a rendezetlenség valójában nem a dolgok folyománya, hanem az
ilyen állapotban lévő lélekből fakad .. Akinek még ha a dolgok jó
elrendezettségben van része ezerszer is, míg a magában lévő

rendezetlenséget és nyugtalanságot nem javítja ki, semmi haszna
sem lesz neki a dolgok jó elrendezettségből. Hanem miként a
szem, ha beteg, még déli napsütésben is árnyékot fog látni, és
más dolgokat más dolgok helyett, és semmi haszna sem lesz a
napsugárból; ha viszont egészséges és erős, akkor még este is
képes lesz a testet biztonságban vezetni. Ily módon a mi értel
münk szeme is, ameddig erős, még ha olyan dolgokat is fog
nézni, melyek rendezetlennek tűnnek, jól fog látni. Ha pedig el
romlott, ha magához az éghez vezeted is föl, az ottani dolgok
ban is sok rendezetlenséget és nyugtalanságot fog észrevenni. És
hogy ezek így vannak, sok példát fogok neked nyújtani erről a
régiek közül és a mi korunkból.

Hányan viselik szívesen a szegénységet, és nem szűnnek há
lát adni Istennek érte? Hányan vannak, akik bár vagyonosak és
jólétben élnek, nem adnak hálát, hanem káromolják az Urat?
Hányan vannak, akik bár semmi rosszat sem szenvedtek el, el
ítélik az egyetemes gondviselést? Hányan vannak, akik bár
egész életükben börtönben laktak, nyugodtabban viselik azt a
szenvedést azoknál, akik szabadságban és biztonságban éltek?
Látod, hogya lélek állapota és az egyéni gondolkodás az oka
ezeknek és azoknak is, nem pedig a dolgok természete. Így ha
gondot viselnénk az értelmünkre, nem volna nyugtalanság, nem
volna rendezetlenség, semmi rossz sem volna, még ha egy egész
tengerszorosnál nehezebben is mennének a mi életünk dolgai
egyszer fölfelé, máskor lefelé. Ugyanis, mondd meg nekem, mi
ért ad hálát Pál? Még ha korábban azok közül való volt is, akik
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a legjobb dolgokat élték meg, akik egész életükben erényesek
voltak, akik a legkevesebb rosszat szenvedték el, senki sem volt
sem igazságosabb nála az ég alatt lévő minden ember közül,
sem pedig nehezebb dolgokat nem viselt el nála, amióta vannak
emberek. Ámde látva, hogy sokaknak, akik gonoszságban élnek,
örül a lelkük, és a jelenlévő javakban részesülnek, hálát adott Is
tennek ő ma!]a is, és mindenki másnak is ezt parancsolta. Te
kintsetek rá! Es te is, amikor látod a gonoszt, amint örül a lelke,
amikor látod, hogy fölemelkedik, amikor látod, hogy hatalma
van az ellenségei fölött, akik bántották. és bosszút áll rajtuk,
mégsem szenved el semmilyen büntetést sem, hanem mindenfe
lől elöntik a javak, mindenki tiszteli és hízeleg neki, te magad
nak pedig mindenféle ezzel ellentétes dologban, ellenségeskedé
sekben, rágalmazásokban, ármányokban van részed, ne gondold,
hogy az elvetettek közül való vagy, hanem a te pártodon lévő

Pálra nézve irányítsd az értelmedet, vond vissza a gondolatai
dat, ne essél csüggedésbe! Hogy ki Isten barátja, és ki ellensége,
ne az itteni szerencséből és szerencsétlenségből ítéld meg, ha
nem ha látsz valakit, aki helyesen él, mentes a betegségtől, és az
istenfélelemre tekint, tekintsd boldognak, vedd úgy, hogy csodá
latra méltó, még ha ezer láncban fekszik is, ha egész életében
börtönben lakik is, még ha méltatlanoknak szolgál is, még ha
szegény is, még ha vastól senyved is, még ha bármilyen rosszat
elszenved is! Ugyanis boldog ez, még ha a szemét vájják is ki,
még ha meg is égetik, még ha lassanként el is emésztik a testét.
Ha pedig látsz egy másikat feslettségben és gonoszságban, olyat,
aki a végső rosszakban él, mégis sok tiszteletben részesül, és föl
megy magára a királyi trónra, diadém övezi, bíbor ruhája van,
és az egész földkerekség ura, sirasd meg éppen e miatt, és te
kintsd boldogtalannak. Ugyanis valójában semmi sem szeren
csétlenebb az ilyen állapotban lévő léleknél, még ha az egész
földkerekség alá is van vetve neki. Mi haszna van abból, hogy
javakban gazdag, miközben az erény tekintetében mindenkinél
szegényebb? Mi haszna, ha annyi emberen van hatalma, miköz
ben saját magán és saját szenvedésein nem tud felülemelkedni?

De ha látjuk, hogya teste rossz állapotban van és lázas, kösz
vény, valamilyen sorvadás vagy más gyógyíthatatlan betegség
sújtja, sírunk, még ha mindenkinél módosabb is, és annál in
kább, minél módosabb. Ugyanis a bajok érzékelése keserűbb, ha
valaki a szükséges dolgok teljében van. Aki pedig a szegénység
miatt meg van akadályozva az élvezetben, az a szükséget vi
gaszként bírja. Akinek pedig úr lévén része volna minden élve
zetben, de a betegeskedés megakadályozza benne, annál inkább
emészti magát. Hát nem ellentmondásos, hogy ha testi bajtól
sújtva látunk valakit, szerencsétlennek tartjuk, még ha módos is;
azt viszont, akinek a lelke van rossz állapotban, a lelke, mellyel
semmi nem ér fel, melynél semmi sem tiszteletreméltóbb, bol-
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lAz. állatok és az ember
testalkatának ilyen

értelmezése elterjedt
toposz, lásd például

Saliustius: Bel/um
Catilinae 1.

2Zsolt 49,21.

dognak mondjuk egy kevés vagyon miatt is, vagy az időleges

tisztelet miatt, vagy valami más miatt azon dolgok közül, me
lyek itt maradnak, és az élet után, gyakran pedig inkább az élet
vége előtt, elhagynak bennünket? Ne, kérlek! Ezek a dolgok a
mi nyugtalanságunk és zűrzavarunk okozói. Ezért vádolják Is
tent sokan, ezért gondolják, hogy a világ gondviselés nélkül
való. Mert ha tudnák, hogy semmi jó sincs a jelenlegi életben,
csak egyedül az erény, sem a gazdagság, sem a javak, sem az
egészség, sem a hatalom, sem pedig semmi más, és hogy semmi
rossz a jelenlegi életben, csak egyedül a rosszaság, a gonoszság
és a lélek elkorcsosodása, sem a szegénység, sem a betegség,
sem az ellenségeskedés, sem a rágalmazások, sem a többi dolog,
melyekről azt tartják, hogy rosszak, akkor soha sem mondaná
nak olyanokat, amilyeneket most, soha sem élnének csüggedés
ben, sohasem tartanák szerencsétlennek azokat, akiket boldog
nak kellene tartani, nem így viszonyulnának az emberekhez.
Ugyanis a jó testi erőnlétért, a gazdag bőségért és a sok álomért
boldognak nevezni az embereket nem más, mint értelmetlen ál
latokként bánni velük, mivel ezeknek is ez a szerencséje, vagy
inkább az állatok esetében is rossz ez. Bizony sok szamár és ló
is elpusztult, tétlenségben és mohóságban élvén. Továbbá az ér
telmetlen állatok esetében is, akiknek minden erényük a jó testi
eróben van, ártalmas ez; az emberek esetében, akiknek minden
ereje a lélek nemességében, ezt fogjuk erénynek tekinteni, és
nem fogunk félni az égtől és a mi lelkünkkel rokon angyaloktól?

Nem pirulsz el magának a testnek természete és kialakítása
miatt? Ugyanis nem úgy alakította ki azt nekünk Isten, ahogyan
az állatoknak, hanem ahogy illő volt ahhoz a dologhoz, melynek
az a rendeltetése, hogy az értelmes és halhatatlan léleknek szol
gáljon. Ugyanis miért adott Isten minden állatnak lefelé hajló sze
met, neked pedig miként egy fellegvárra főlvíve. a fejeden helyez
te el azt? Nemde mivel azoknak semmi közük sincs az éghez,
neked viszont azt a törvényt adta Isten is és a természet is kez
dettől, hogya fenti dolgokat nézd leginkább. Miért tette a te tes
tedet egyenessé, azokét pedig lefelé hajlóvá?' Nemde ugyanabból
az okból, és hogy magából az alakodból megtanítson téged arra,
hogy semmi közöd a földhöz, és nem tartozol a jelenlegi dolgok
hoz? Tehát ne áruljuk el nemességünket, ne süllyedjünk le az ál
latok nemtelenségéhez, nehogy rólunk is mondja: "Az ember, ha
nincs benne belátás, akármilyen gazdag... ,,2 Ugyanis a boldogsá
got a jóléttel. gazdagsággal, hírnévvel és a jelenlegi dolgokkal
meghatározni: ez nem azokra jellemző, akik ismerik a saját ne
mességüket, hanem a lovakhoz és szamarakhoz hasonló emberek
re. De ne történjék meg az, hogy ilyenek itt legyenek a szent kó
rusban, a lelki színházban és az stent tisztelő gyűlésben. Ugyanis
azért élünk minden nap az isteni ige meghallgatásával, hogy az
igével miként sarlóval lenyesve az értelem erdővé burjánzó be-
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lA szerzöröl szóló ma

gyar nyelvű szakiroda
Iomból legyen itt elég

egy munkára főlhívni a
figyelmet: Perczel István:

lsten felfoghatatlansága
és leereszkedése. Szent

Ágoston és Aranyszájú
Szent János metafizikája

és misztikája. Atlantisz,
Budapest, 1999.

2Thomas P. Halton: Saint
John Chrysostom, 'De
fato et providentia': A

Study of its Authenticity.
Traditio, 1964, 1-24.

3VŐ. Wendy Mayer: The
homilies of St John

Chrysostom - Prove
nance. Reshaping the

Foundations (Orientalia
Christiana Analecta

273). Ponlificio Istituto
Orientale, Roma,

2005, 26.
4A. Pil: Humanistica
carlusiana. Levinus

Ammonius als verla/er
van Chrysostomus'

sermoen De providentia
Dei et fato. Sacris

Erudiri, 1983, 275-310.
5VŐ. Heinrich Otto
Schrőder: Fatum

(Heimarmene). In:
Reallexikon für Antike

und Christentum.
VII. 524-536.

6David Amand:
Fata/isme et /iberlé dans
I'antiquité grecque. Adolf
M. Hakkert, Amsterdam,

1973, 506. (A Louvain
ben, 1945-ben megjelent

kötet reprintje.)

tegségeit gyümö!cshozó fákká váljunk, hozzunk érett gyümöl
csöt, melyet a királyi raktárba helyezünk, s mely dicsőséget hoz
a mi lelkeink közös Urának és földesurának, nekünk pedig az
örök életet, melyben való részesülés történjék meg mindannyi
unkkal, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme és emberszeretete
folytán, akivel együtt az Atyának, a Szent Léleknek dicsőség és
erő és tisztelet mindörökkön örökké. Ámen.

Krupp József fordítása

A fordító jegyzete

Aranyszájú Szent János] (349?-407) De fata et providentia (Peri
heimarmenész kai pronaiasz) című, hat beszédből álló műve (CPG
4367; PG 50, 749-774) nem tartozik a Chrysostomus-életmű sokat
kutatott darabjai közé. Értelmezését az eredetiségével kapcsolatos
vita határozza meg. A tizenhatodik és tizenhetedik század forduló
ján élt francia jezsuita, Fronton du Duc ugyanis azon a véleményen
volt, hogy a szöveg nem Aranyszájú Szent Jánostól származik, ha
nem a műveiből készült florilegium. Thomas P. Halton, aki a mű hi
telességének kérdésével kapcsolatos filológiai hagyományt is feldol
gozta, megvizsgálva a szövegnek a Chrysostomus-oeuvre más da
rabjaival való párhuzamosságait és stilisztikai sajátosságait meggyő
zően bizonyítja a szöveg hitelességét.' A szöveg műfajiságánakvo
natkozásában azonban igaza volt Fronton du Ducnak, amennyiben a
Defata ... , ha florilegiumnak nem is tekinthetjük, közelebb áll az érte
kezés, mint a beszéd műfaji hagyományához.3 Ami a mű recepció
történetét illeti, megemlíthetjük, hogya tizenhatodik század elején
egy holland karthauzi, Levinus Ammonius, aki egyébként kapcso
latban állt Erasmusszal is, latinra fordította a mű második darabját."

Mind a görög heimarmené és pronoia, mind a latin fatum és pro
videntia fogalmának igen kiterjedt és összetett értelmezési hagyo
mánya van a keresztény és nem keresztény antikvitás teológiai
és filozófiai irodalmában." Aranyszájú Szent János szorosan kő

tődik a sors, a gondviselés és a szabad akarat kérdésével kap
csolatos hagyományokhoz. Ezen hagyományok bemutatására
nem vállalkozhatom, csupán jelzésként idézem ide az emberi
szabadság, választás és felelősség gondolatának egyik locus clas
sicusát a pamphüliai Ér mítoszából: "Aki választ, az felelős. Az
isten ártatlan!" (Platón: Az állam 617e) Ez a gondolat is visszakö
szön Chrysostomus szövegében, aki óva inti híveit a sors hatal
mában hívő emberekkel való érintkezéstől, és megtiltja nekik,
hogy csillagjóslás vagy egyéb módszerek révén "a sors titkait"
fürkésszék. Az általam fordított első beszédben a téma meghatá
rozását olvashatjuk, valamint, hogy David Amand találó szavai
val éljek, nagyszerű dicséretet a keresztény lélek és a hívő szív
jóságának harmóniájáról."
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