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Abstract
Dorotheos of Gaza is one of the most important spiritual writers of the early monastic
tradition. Living in Palestine in the 6th century as a disciple of the two famous Gazan
fathers, Barsanuphius and John the Prophet, he offered a clear and simple synthesis
of the teaching of early Eastern monasticism. His discour ses, directed to the monks
of his monastery, address several different aspects of spiritual life.

The main concern of his first discourse, entitled “On renouncement”, is the
origin and the basic principles of monastic life. The author describes the way one
can return from Adam’s fallen state to God in obedience and humility, following
the example of Christ. Dorotheos gives a detailed description of the monastic
habit, the symbol of such a way. At the end of the catechesis he tells some stories
in illustration of his doctrine.
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I. A FORDÍTÓ BEVEZETŐJE

A szerzetesi életforma teológiai megalapozása a szerzetesség születésétől kezdve
kihívás elé állította a keresztény aszkézis művelőit és teoretikusait. Az ember
belső útja a szenvedélyek és a tudatlanság rabságától a szemlélődés magaslatai
felé olyan téma, mely jelen volt a görög platóni és sztoikus hagyományban ép-
púgy, mint a Philón nevével fémjelzett alexandriai zsidó hagyományban. De ho-
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gyan illeszkedik ez a belső, egyéni út a keresztény üdvtörténet egészébe, mi köze
van Krisztusnak, a megtestesült Igének a szerzetes aszkéziséhez, hogyan lesz a le-
mondás révén megtisztult ember újra részese az Istennel való, Paradicsomkert-
ben megtapasztalt barátságnak? Az első évszázadok szerzetesi teológiájának egyik
fő kérdése ez, mely Athanáztól kezdve a sivatagi atyákon és Evagrioszon át év-
századokig a legnagyobb kihívása volt az órigenészi teológia által meghatározott
gondolkodóknak. A szerzetesi teológia e korai szakaszának egyik összegzője Gázai
Szent Dórotheosz, aki szerzeteseknek szánt katekéziseiben az egyiptomi szerze-
tesi hagyomány Palesztinában átdolgozott foglalatát nyújtja, s ezzel jelentős mér-
tékben meghatározta a későbbi, bizánci szerzetesi irodalmat és teológiát.

1. A gázai hagyomány

Első hallásra talán meglepő, hogy a híradásokból véres konfliktusairól ismert
gázai övezet egykor virágzó szerzetesi kultúrának adott otthont, közelében szá-
mos szerzetesközösség élte békés életét. A Bibliában is szereplő Gáza városa az
Egyiptomot Palesztinával összekötő tengeri és szárazföldi úton egyaránt fontos
állomás volt. Pezsgő kereskedelmi és szellemi központnak számított, a források
alapján azonban sokáig, az V. század közepéig még inkább „pogány” hellén,
mint keresztény kultúra jellemezte.1

A szerzetesség megjelenése a vidéken Szent Hilarionnal hozható összefüg-
gésbe, akit Jeromos szentéletrajzából úgy ismerhetünk meg, mint a nagy Antal
tanítványát.2 Hilarion a jeromosi, történeti hitelességében megkérdőjelezhető
elbeszélés szerint 307 körül telepedett meg Gáza környékén, és magányban el-
töltött évek után 330 körül csatlakoztak hozzá első tanítványai. Bár élete má-
sodik felét a hírnév és a lelkipásztori feladatok előli menekülés határozta meg,
az általa életre hívott közösség tovább élt. A IV. század második felében Hilarion
szellemi örökségéről tanúskodik a Gázához közel született történetíró Szózome -
nosz és Szent Epiphaniosz, Ciprus későbbi püspöke is, a gázai szerzetesi életről
azonban nincsenek adataink.
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1 A gázai szerzetesség kezdeteiről lásd LORENZO PERRONE: I padri del monachesimo di Gaza
(IV–VI sec.): la fedeltà allo spirito delle origini, La chiesa nel tempo 13 (1997) 87–116.;
BROURIA BITTON-ASHKELONY – ARYEH KOFSKY: Gazan Monasticism in the Fourth-Sixth
Centuries: from anchoritic to cenobitic, Proche-Orient Chrétien 50 (2000) 14–62.

2 Magyarul: Szent Hilarion élete, in Szent Jeromos: Nehéz az emberi léleknek nem szeretni, He-
likon, Budapest, 1991, 60–86. (ford. Adamik Tamás)
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Az V. század elején az egyiptomi szerzetesség konfliktusai elől menekülő
szentek telepednek meg a Negev pusztájában Gerár közelében: a Szent Öregek
Könyvéből is ismert Szilvanosz és két tanítványa, Zénón és Zakariás. Ez az első
„monasztikus család” újabb tanúbizonyságát adja a Gáza és Egyiptom közötti
szoros kapcsolatnak.3 Tanítványi körükből olyan nagy formátumú, a Khalké dó -
ni Zsinattal szemben állást foglaló gondolkodók kerültek ki, mint Ibériai Péter,
akiben az újabb kutatások Areopagita Dénest vélik megtalálni,4 vagy Szevérosz,
Antióchia későbbi pátriárkája, aki a khalkédón-ellenes teológia legismertebb
képviselője a VI. század elején.

Az a spirituális hagyomány, melynek összegzője és továbbadója Dórotheosz,
valójában Szkétiszi Izajás gázai megtelepedésével veszi kezdetét. Izajás 430 után
hagyta el az egyiptomi híres szerzetestelepet, Szkétiszt, hogy a Gáza melletti
Beth Dallatha nevű tanyán élve egészen annak szentelje magát, amit ő a szer-
zetesi élet céljának tart: a hészükhiának, a szív békéjének, az Istennel való ben-
sőséges kapcsolatnak. A reclususként élő szerzetestől ránk maradt írás-gyűjte-
mény, mely az Aszkétikon címet viseli,5 igen kedvelt olvasmány volt a
rákövetkező századokban. A későbbi gázai szerzetesíróknál újra meg újra visz-
szatérő témák és fogalmak jó része Izajás írásaiban jelenik meg először.

Izajás és az egyiptomi szerzetesség szellemi örökségének ápolói, s egyben a
gázai spirituális hagyomány legnagyobb alakjai a Jusztinianosz császár uralma
alatt virágzó palesztinai szerzetesség két nagy formátumú szent öregje, Barsza -
nuphiosz és tanítványa, a „Próféta” jelzővel illetett János.6 A két egyiptomi szár-
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3 Vö. MICHEL VAN PARYS: Abba Silvain et ses disciples. Une famille monastique entre Scété
et la Palestine à la fin du IVe et durant la première moitié du Ve siècles, Irénikon 61 (1988)
315–330.; SAMUEL RUBENSON: The Egyptian Relations of Early Palestinian Monasticism,
in Anthony O’Mahony – Göran Gunner – Kevork Hintlian (eds.): The Christian Heritage
of the Holy Land, Scorpion Cavendish, London, 1995, 35–46.

4 Vö. LORENZO PERRONE: Pietro l’Iberico, in Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane,
Marietti, Genova – Milano, 2008, III/4085–4086.; MICHEL VAN ESBROECK: Pierre l’Ibère et
Denys l’Aréopagite, in Elguja Khintibidze (ed.): Proceedings of the Second International
Symposium in Kartvelian Studies, Tbilisi University Press, Tbilisi, 1993, 167–177.

5 AUGUSTINOS MONACHOS (ed.): Tou hosíou patrós hemón abbá Hesaíou logoi 29, Jeruzsálem, 1911.
6 A gázai szent öregek tanításához lásd ANDRÉ LOUF: Barsanufio e Giovanni. Un accom -

pagna mento spirituale „concertato”, in Sabino Chialá – Lisa Cremaschi (eds.): Il Deserto di
Gaza. Barsanufio, Giovanni e Doroteo, Qiqajon, Magnano, 2003, 179–204.; KALLISTOS

WARE: Violenza e grazia. La lotta ascetica, in uo. 205–224.
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mazású szent 526 körül érkezett a Gáza melletti Thabatha monostorába, melynek
apátja Sze ri dosz volt. A két lelki tanító reclususként élt a közösségben, a külvi-
lággal csak egyetlen segítőn keresztül, ill. általuk diktált levelek, rövid üzenetek
formájában lépett kapcsolatba. Mintegy 850 fennmaradt levelükben a lelki élet
legkülönbözőbb témáiról adnak életszerű, konkrét tanácsokat, elméleti és gya-
korlati útmutatást remetéknek, közösségben élő szerzeteseknek, laikusoknak és
püspököknek egyaránt. A monostor és a gázai szerzetesség életének ez a ke-
gyelmi időszaka 543-ban ér véget, amikor Szeridosz apát és Próféta János pes-
tisjárvány áldozata lesz, Barszanuphiosz sorsa pedig bizonytalan, vagy meghal,
vagy teljes hallgatásba burkolózik, mindenesetre lelkivezetői és tanítói tevé-
kenységének vége szakad.

2. Szent Dórotheosz és életműve

A gázai szerzetesség tanításának szintézisét Dórotheosznak, a két nagy szent ta-
nítványának köszönhetjük. A gazdag, antióchiai családból származó, magasan
képzett, könyvekhez vonzódó, de gyenge fizikumú fiatalembert Barszanúphiosz
utasítására veszik fel a thabathai monostorba.7 Lelki formálódásának tanúbi-
zonysága a szent öregekkel folytatott levelezése. Az ő parancsukra bízzák
Dórotheoszra a porta és a vendégház szolgálatát, majd a testvére pénzén épített
kórházban a betegek ápolását. Próféta János utolsó éveiben Dórotheosz az, aki
révén a szent a külvilággal kapcsolatot tart, halálos ágyán is ő gondozza. Közben
Dórotheosznak is lesznek saját tanítványai: egyikük, a különösen tiszta szívű és
fiatalon meghalt Doszitheosz ihleti Dórotheosz első művét. A Vita Dosithei a
maga naiv egyszerűségében a korai szerzetesi életrajzok egyik gyöngyszeme.

Dórotheosz mégsem életrajzíróként vált híressé a patrisztikus kor szerzetes-
ségében. A szent öregek halála után saját kolostort alapított Gáza és Maiuma kö-
zött, s nagy gondot fordított saját szerzetesei lelki-szellemi képzésére. Elöljárói,
tanítói szolgálatának gyümölcse az a szerzetesi katekézis-gyűjtemény, melynek
első darabját közöljük most magyar fordításban. A kritikai kiadásban 17 taní-
tásból álló sorozat minden bizonnyal élő szóban elhangzott előadások lejegyzett,
átdolgozott változata. Ezekben Dórotheosz a szerzetesi élethez kapcsolódó té-
mákat taglal a Szentírás és az egyiptomi valamint a palesztinai szerzetesi ha-
gyomány fényében sokat idézve az ekkorra már kialakult apophtegma-gyűjte-
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7 Dórotheosz életéről részletesebben lásd LUCIEN REGNAULT: Introduction, in Dorothée de
Gaza: Oeuvres spirituelles (SC 92), Cerf, Paris, 2001, 9– 29.
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ményből és a gázai szent öregek tanításából. Életművét gazdagítják fennmaradt
levelei és egy tőle származó mondás-gyűjtemény.

A fordításban közölt első katekézis a lemondásról nem véletlenül került a
dórotheoszi életmű elejére. Ebben a tanításban a szerző a szerzetesi élet alapja-
inak ered a nyomába a Biblia és a szerzetesatyák segítségével. A szöveg három,
jól elkülöníthető részre tagolódik.

Az első rész (1–14.) a szerzetesi út eredetére kérdez rá: a paradicsomi álla-
potot engedetlensége és gőgje miatt elveszítő ember számára a Megváltó Krisz-
tus üdvösségszerző műve nyitja meg az utat az Istennel való barátság vissza-
szerzésére. Az evangéliumi parancsok megtartása révén mindenki előtt nyitva az
út, de némelyek ezen kívül megfogadják Jézus tanácsait is, s a „kötelező adó”
mellett ajándékokat is felajánlanak Istennek, mint a szegénység vagy a szüzes-
ség. Dórotheosz innen eredezteti a monasztikus életformát. A világ számára ha-
lott szerzetes feladata ezután nem más, mint hogy a világ is halott legyen szá-
mára, azaz megszabaduljon a szenvedélyes kötődésektől (a-proszpatheia),
mindenekelőtt az önakarattól, mely az emberi bukás előidézője volt. A szerze-
tesi életprogramot jól foglalja össze a bizánci szerzetesi hagyományban elvá-
laszthatatlanul összekapcsolódó engedelmesség és alázat.

A második rész (15–19.) a szerzetesi öltözet leírását és szimbolikus jelenté-
sének magyarázatát tartalmazza a szerzetesi irodalom nagy alakjait, elsősorban
Evagrioszt és Cassianust idézve. A ruhadarabok szimbolikája viszi tovább az
első részben kifejtett témákat.

Végül tanulságos történeteket, példákat olvashatunk (20–25.), melyeket
Dórotheosz a korábbi évszázadok szerzetesi hagyományából illetve saját ta-
pasztalatából merít, s amelyek segítségével narratív formában teszi kézzelfog-
hatóvá a lemondás, mégpedig az önakaratról való lemondás, azaz az engedel-
messég és alázat mibenlétét.

II. FORDÍTÁS: GÁZAI SZENT DÓROTHEOSZ ELSŐ TANÍTÁSA A LEMONDÁSRÓL

1. Kezdetben, amikor Isten megteremtette az embert, a Paradicsomba helyezte
– ahogyan mondja a Szentírás – felékesítve őt mindenféle erénnyel, s parancsot
adott neki, hogy ne egyen a Paradicsom közepén álló fáról (vö. Ter 2,16–17).
A Paradicsom örömét élvezte imádságban és szemlélődésben, minden dicső-
ségben és tiszteletben volt része, érzékei épek voltak, és abban a természetének
megfelelő állapotában volt, amelyben teremtetett. Isten ugyanis „saját képmás-
ára teremtette az embert” (Ter 1,27), ami azt jelenti, hogy halhatatlannak, sza-
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badnak és minden erénnyel ékesnek alkotta. Amikor viszont az ember meg-
szegte a parancsot, és evett a fáról, amiről Isten azt mondta, hogy ne egyen róla,
akkor kiűzetett a Paradicsomból (Ter 3,23). Elbukott, elhagyta természetes álla-
potát, s a természettel ellenkező állapotba került, vagyis eluralkodott rajta a
bűn, a megbecsülésért való törtetés, az evilági élvezethajszolás és a többi szen-
vedély. Hiszen a törvényszegés által ezek szolgájává lett. Attól kezdve fokozato-
san nőtt a rossz, s a halál uralkodott (Róm 5,14). Mindenhonnan kiveszett az
istenfélelem, s mindenhol az Istennel kapcsolatos tudatlanság ütötte fel a fejét.
Csak néhányan ismerték Istent a természet törvényétől vezérelve, ahogyan
mondják az atyák. Ezek közé tartozott Ábrahám és a többi pátriárka, Noé és
Jób. Tehát világosan megmondva kevesen voltak, akik ismerték Istent, és a meg-
ismerés csak ritkán adatott meg nekik. Abban az időben az ellenség kiélhette
egész gonoszságát, s így eluralkodott a bűn (Róm 5,21). Erre elkezdődött a bál-
ványimádás, a sokistenhit, a mágia, a gyilkosság és a cselvető többi gonoszsága.

2. Végül a jóságos Isten megkönyörült keze alkotásán, s Mózes által megadta
az írott törvényt, melyben bizonyos dolgokat megtiltott, másikakat pedig elő-
írt, azaz hogy „ezt és ezt tegyétek meg, ezt és ezt pedig ne tegyétek”. Parancso-
kat adott, s mindjárt mondta is: „Az Úr a te Istened, az egyetlen Úr” (Deut 6,4),
hogy ezáltal elfordítsa értelmüket a sokistenhittől. És „szeresd Uradat, Istenedet
teljes lelkedből és teljes elmédből” (Deut 6,5). Mindenhol hirdeti, hogy az Isten
egy, és nincsen más. Azt mondta ugyanis, hogy „szeresd Uradat, Istenedet”, s
ezzel megmutatta, hogy az Isten egy, és egy Úr van. Majd a tízparancsolatban
megismételte: „Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj, hozzá ragaszkodj, s
az ő nevére esküdj” (Deut 6,13). S végül azt is hozzátette: „Ne legyenek idegen is-
teneid, sem pedig bármilyen képmásod arról, ami fenn az égben vagy lenn a földön
van” (Deut 5,7–8). Ezt azért mondta, mert imádtak minden teremtményt.

3. A Jóisten tehát a törvényt azért adta, hogy azzal minket segítsen, megté-
rítsen és a rosszat helyreigazítsa. A rossz azonban mégsem fordult jóra. Prófé-
tákat küldött, de ők sem tudtak tenni semmit. Erőt vett rajtuk ugyanis a rossz,
ahogyan Izajás mondja: „csupa sebhely, csupa zúzódás és nyílt seb, s nincs rávaló
kenőcs, nincs olaj, ami felpuhítaná, s nincs kötszer, ami bekötözné” (Iz 1,6).8 Ezt
pedig azért mondja, mert a rossz nem csupán részleges, s nem csak egy helyen
van, hanem beborítja az egész testet, körülfogja az egész lelket, s birtokba veszi

Gázai Szent Dórotheosz

– 82 –

8 Dórotheosz az izajási vers ilyetén magyarázatát a hozzá kapcsolt jeremiási idézettel együtt
Cassianustól (vö. JOHANNES CASSIANUS: Conlationes VII) vagy Remete Márktól (vö. MAR-
CUS EREMITA: Disc. cum Causid. 7) vehette át.
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minden képességét. Azért írja, hogy „nincs rávaló kenőcs” és más hasonlót, mert
mindenestül a bűn szolgájává lett, egészen eluralkodott rajta a bűn. Azt pedig
Jeremiás mondja, hogy „hiába gyógyítottuk Babilont, mégsem gyógyult meg” (Jer
28,9). Ez azt jelenti, hogy ismertté tettük a te nevedet, hirdettük parancsaidat,
jótéteményeidet, ígéreteidet, előre jeleztük Babilonnak, hogy az ellenség ellene
fog támadni, s „mégsem gyógyult meg”, azaz mégsem tért meg, nem kezdett félni,
nem fordult el gonoszságától. Másutt pedig azt olvassuk, hogy „nem fogadták
el a nevelést” (Jer 2,30), vagyis a figyelmeztetést, a jó tanítást. A zsoltáros végül
ezt mondja: „Lelkük megundorodott minden ételtől, s a halál kapujának közelébe
jutottak” (Zsolt 107,18).

4. Akkor aztán a jóságos és emberszerető Isten elküldte egyszülött Fiát (vö.
Jn 3,16), hiszen egyedül Isten volt képes arra, hogy ilyen szenvedélyeket meg-
gyógyítson és legyűrjön. Jól tudták ezt a próféták is. Dávid például világosan hir-
deti: „Te, aki a kerubok fölött trónolsz, mutasd meg magad, tárd fel a te erődet, és jöjj,
szabadíts meg minket!” (Zsolt 79,2–3). Másutt így szól: „Hajlítsd meg az egeket,
Uram, és szállj le!” (Zsolt 143,5), és még sok hasonlót találhatunk. S az összes
többi próféta is, mindegyik a maga módján, gyakran kiáltott fel hasonlóképpen:
vagy azért, hogy eljövetelét sürgesse, vagy azért, hogy kifejezze, biztos abban, hogy
mindenképpen el fog jönni.

A mi Urunk tehát eljött, miattunk emberré lett, hogy – Szent Gergely sza-
vaival élve – „a hasonlót a hasonló által gyógyítsa meg, az emberi lelket a lélek
által, a testet a test által, hisz egészen emberré lett, a bűnt kivéve”.9 Felvette lé-
nyegünket, anyagi létünk eredeti formáját, s új Ádám lett „annak képmására, aki
teremtette őt” (Kol 3,10), megújította a természet szerinti állapotot, s visszaadta
érzékszerveink eredeti épségét. Emberré válva újjá alkotta az elbukott embert,
megszabadította a bűn szolgaságától s az erőszaktól, mellyel a bűn fogva tartotta.
Hiszen az ellenség erőszakkal és zsarnoki hatalommal uralkodott az emberen,
s még azok is majdhogynem kényszerítve voltak a bűnre, akik nem akartak vét-
kezni, amint az Apostol mondja a nevünkben: „Nem a jót teszem, amit akarok,
hanem a rosszat, amit nem akarok” (Róm 7,19).

5. Isten tehát, midőn értünk emberré lett, felszabadította az embert az el-
lenség zsarnoki uralma alól. Hiszen minden hatalmát elvette, magát az erejét is
összetörte, s kiragadott minket abból az állapotból, melyben a kezében tartha-
tott minket, s szolgaként alá voltunk vetve neki. Csak akkor uralkodhat már raj-
tunk, ha szánt szándékkal vétkezni akarunk. Hatalmat adott tehát nekünk, aho-
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gyan mondta, hogy „kígyókon és skorpiókon – azaz az ellenség minden erején –
tapossunk”, mégpedig úgy, hogy megtisztított minket minden bűntől a szent
keresztség által. A szent keresztség ugyanis minden bűnt megbocsát és eltöröl.
Sőt, a jóságos Isten ismerve gyengeségünket, s előre látva, hogy a szent kereszt-
ség után is fogunk bűnöket elkövetni – hiszen írva van, „úgy rendeltetett, hogy
az ember értelme ifjúkorától kezdve hajlik a rosszra” (Ter 8,21) –, nagy jóságában
szent parancsokat adott nekünk, melyek megtisztítanak minket. Ha tehát akar-
juk, a parancsok megtartása által újra tiszták lehetünk, s nem csak bűneinktől
szabadulhatunk meg általuk, hanem maguktól a szenvedélyektől is. A bűnök és
a szenvedélyek ugyanis egymástól különböző dolgok. A szenvedélyek közé tar-
tozik az indulat, a hiú dicsőségvágy, az élvhajhászás, a gyűlölet, a rossz vágyako-
zás és az effélék. A bűnök pedig a szenvedélyek cselekedetekben való megnyil-
vánulásai, tehát amikor valaki valóságosan véghezviszi, testileg is megcselekszi
azokat a dolgokat, amelyekre a szenvedélyek késztetik. Kétségtelen ugyanis, hogy
valakiben élhet a szenvedély anélkül, hogy azt tettekre is váltaná.

6. Isten tehát – ahogyan mondtam – olyan parancsokat adott nekünk, melyek
megtisztítanak maguktól a szenvedélyeinktől, a mi belső emberünk (vö. Róm
7,22) rossz hajlamaitól. Megadja a bennünk lévő belső embernek a jó és a rossz
megkülönböztetésének képességét, felébreszti álmából, megmutatja neki az oko-
kat, melyek a bűnre vezetnek, s így szól: „A törvény azt mondja, ne törj házassá-
got (vö. Mt 5,27; Kiv 20,14). Én azonban azt mondom, ne is vágyj a paráznaságra.
A törvény azt mondja, ne ölj. Én azonban azt mondom, ne is gerjedj haragra” (vö.
Mt 5,21; Kiv 20,13). Mert ha bűnös kívánságot ápolsz magadban, lehet, hogy ma
nem követsz el paráznaságot, de a benned lévő vágy nem nyugszik meg gyötörni
addig, amíg tettekre nem ragadtat téged. Ha haragot ápolsz szívedben, s feltüze-
led magad testvéred ellen, akkor előbb utóbb gyalázó szavakkal fogod őt illetni,
majd cselt szősz ellene, s így lépésről lépésre eljutsz odáig, hogy meg is gyilkolod.

Megint csak a törvény mondja: „Szemet szemért, fogat fogért” (Kiv 21,24), és
így tovább. Az Úr azonban nem csak arra int minket, hogy türelemmel viseljük
el a csapást attól, aki arcul üt minket, hanem még arra is megtanít, hogy alázat-
tal tartsuk oda a másik arcunkat is (vö. Mt 5,38–39). A törvény célja ugyanis az
volt, hogy megtanítson minket arra, hogy ne tegyünk olyant, amit nem aka-
runk másoktól elszenvedni. Tehát a szenvedéstől való félelem által tartott vissza
minket attól, hogy rosszat tegyünk. Most azonban azt kéri tőlünk, amint már
mondtam, hogy vessük ki magunkból magát a gyűlöletet, az élvhajhászást, a tör-
tetést és a többi szenvedélyt.

7. Röviden tehát a mi Urunk Krisztus szándéka éppen az, hogy megtanítsa
nekünk, miként estünk mindezekbe a bűnökbe, s hogy hogyan szakadtak ránk
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ezek a keserves napok. Először tehát megszabadított minket, amint mondtam,
a szent keresztség által megadván nekünk bűneink bocsánatát. Majd hatalmat
adott arra, hogy ha akarjuk, meg tudjuk tenni a jót, s hogy ne kényszeríthes-
sen minket senki – úgymond – erővel a rosszra. Hiszen a bűnök súlya alatt gör-
nyedve az ember szolgaságba süllyed, s kényszer alatt cselekszik, amint írva van:
„Ki-ki saját bűneinek láncaiban vergődik” (Péld 5,22). Azután pedig a szent pa-
rancsok révén megtanította nekünk, hogy miként tisztulhatunk meg maguktól
a szenvedélyektől is, nehogy miattuk újra ugyanazokba a bűnökbe essünk. Végül
annak okát is megmutatja nekünk, hogy az ember miért jut el egészen odáig,
hogy megveti Isten parancsait és nem engedelmeskedik azoknak. Ily módon
ennek ellenszerét is megadja nekünk, hogy képesek legyünk engedelmeskedni,
s üdvözülhessünk.

Mi tehát ez az ellenszer, és mi az oka Isten megvetésének? Hallgassátok csak,
mit mond maga a mi Urunk: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos
szívű, s nyugalmat találtok lelketeknek” (Mt 11,29). Íme, összefoglalva és egyet-
len szóval feltárja nekünk minden rossz okát és gyökerét, s annak ellenszerét is,
minden jónak eredetét: megmutatja, hogy a felfuvalkodottság miatt buktunk
el, s nem lehet máshogyan irgalmat találni, csak az ellenkezője által, mely nem
más, mint az alázatosság. A felfuvalkodottság szüli ugyanis a megvetést és a ha-
lálhozó engedetlenséget, amíg az alázatosságból születik az engedelmesség és a
lélek üdvössége. Alázatosságon pedig nem a pusztán szavakban és külső visel-
kedésben megnyilvánuló megalázkodást értem, hanem a szív mélyén és a gon-
dolkodásmódban jelen lévő, valóban alázatos beállítottságot. Hiszen az Úr is így
mondja: „szelíd vagyok, és alázatos szívű”.

8. Aki tehát igazi nyugalmat akar találni lelkének, az tanulja meg az alázatot,
s lássa be, hogy abban rejlik minden öröm, minden dicsőség és minden nyuga-
lom, míg a gőgben mindaz, ami ezekkel ellentétes. Hiszen hogyan is kerültünk
ennyi megpróbáltatás közé? Hogyan szakadt ránk ez az egész nyomorúság? Vajon
nem a mi gőgünk miatt? Vajon nem esztelenségünk miatt? Vajon nem azért,
mert helyet adtunk rossz elhatározásunknak? Vajon nem azért, mert ragaszkod-
tunk akaratunk keserűségéhez? Mégis hogyan? Az ember nem úgy teremtetett,
hogy dúskáljon minden jóban, minden örömben, minden nyugalomban és min-
den dicsőségben? Talán nem a paradicsomkertben létezett? Figyelmeztették, hogy
mit ne tegyen, s ő mégis azt tette. Látod a gőgöt? Látod a nyakasságot? Látod az
engedetlenséget? Isten pedig az ilyen szemtelenség láttán így szól: „Ez bolond, ez
nem tud örülni. Ha csak nem él meg rossz napokat, egészen el fog veszni. Ha
nem tanulja meg, mi a megpróbáltatás, akkor azt sem fogja megtanulni, hogy
mi a nyugalom.” Akkor Isten megadta neki azt, amit megérdemelt, és kiűzte őt
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a paradicsomkertből. Majd kiszolgáltatta őt saját önszeretetének, saját kívánsá-
gainak, hogy összetörjenek a csontjai, s így megtanulja, hogy ne a saját feje után
menjen, hanem Isten parancsai szerint járjon, s hogy az engedetlenség nyomo-
rúságából tanulja meg az engedelmesség nyugalmasságát, ahogy a prófétánál ol-
vassuk: „Lázadásod tanítás lesz számodra” (Jer 2,19).

Ugyanakkor Isten jósága – ahogyan már sokszor említettem – nem hagyta
el keze alkotását, hanem ismét feléje fordul, ismét buzdítja: „Jöjjetek hozzám
mindnyájan, akik megfáradtatok és terhek alatt görnyedtek, én nyugalmat adok
nektek” (Mt 11,28). Mintha azt mondaná: Íme, most fáradoztok, nyomorú-
ságban tengődtök, megtapasztaljátok az ellenszegülésetekből származó rosszat.
De jöjjetek, térjetek meg végre, jöjjetek, ismerjétek be tehetetlenségeteket és
szégyeneteket, hogy beléphessetek a titeket illető nyugalomba és dicsőségbe.
Jöjjetek, éljetek az alázatosság által ahelyett, hogy holtak maradnátok a felfu-
valkodottság miatt. „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, és
nyugalmat találtok lelketeknek” (Mt 11,29).

9. Ó jaj, testvéreim, mit nem művel a gőg? Ó, mire nem képes az alázatos-
ság? Mi szükség volt erre az egész nagy összekavarodásra? Ha az ember kezdet-
től fogva képes lett volna megalázkodni, ha engedelmeskedett volna Istennek,
és megtartotta volna a parancsokat, akkor nem kellett volna elbuknia. Isten a
bűnbeesés után is adott lehetőséget arra, hogy megtérjen és irgalmat találjon,
de ő továbbra is fenn hordta a fejét. Hiszen Isten így fordult hozzá: „Ádám, hol
vagy?” (Ter 3,9), vagyis „Milyen dicsőségből kerültél ekkora szégyenbe?” Majd
megkérdezte tőle: „Miért vétkeztél? Miért szegted meg a parancsot? Ezzel arra
akarta őt ösztönözni, hogy azt mondja: „Bocsáss meg!” De hol van ez a „bocsáss
meg”? Sehol sincs az alázat, sehol sincs a megtérés, hanem épp az ellenkezője.
Így felel: „Az asszony, akit mellém adtál” (Ter 3,12). Nem azt mondja, hogy „a
feleségem űzött gúnyt belőlem”, hanem hogy „az asszony, akit mellém adtál”,
mintha azt mondaná, hogy „a baj, amit a fejemre hoztál”. Így van ez, testvérek:
amikor az ember megszűnik magát okolni, akkor attól sem riad vissza, hogy
megvádolja magát az Istent. Isten ezután az asszonyhoz fordul, és így szól hozzá:
„Legalább te miért nem tartottad meg a parancsot?” Ezzel mintha épp ezt
akarná mondani: „Legalább te kérj bocsánatot, hogy lelkedben megalázkodva
irgalomra lelj!” De megint csak sehol sincs a bocsánatkérés. Válaszol az asszony
is, és ezt mondja: „A kígyó becsapott engem” (Ter 3,13). Mintha azt mondaná:
„Ha ez vétkezett is, nekem mi közöm hozzá?” Mit tesztek, ti szerencsétlenek?
Legalább végezzetek egy leborulást, ismerjétek el, hogy hibáztatok, induljatok
meg mezítelenségetek láttán! De egyikőjük sem hajlandó önmagát okolni, egyi-
kükben sem találni egy csepp alázatot sem.
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10. Most íme, világosan láthatjátok, milyen állapotba kerültünk. Lám, mi-
féle és mennyi baj szakadt ránk önigazolásunk miatt, amiatt, hogy magunkban
bíztunk, amiatt, hogy ragaszkodtunk saját akaratunkhoz, hiszen ezek az Isten
ellen tusakodó gőg szüleményei. Az alázatosság gyümölcse pedig, ha magunkat
okoljuk, ha nem a saját belátásunkban bízunk, s ha gyűlöljük saját akaratunkat.
Ezek révén az ember méltóvá lesz arra, hogy összeszedje magát, hogy visszatér-
jen eredeti, természet szerinti állapotába, s megtisztuljon Krisztus szent paran-
csainak segítségével. Hiszen az alázatosság nélkül lehetetlen engedelmeskedni a
parancsoknak, s lehetetlen bármilyen jóra szert tenni, ahogyan Márk abba is
megmondta: „Szívbéli töredelem nélkül lehetetlen eltávolodni a rossztól, s tel-
jességgel lehetetlen szert tenni az erényre”.10 Tehát az ember a szívbéli törede-
lem révén fogadja el a parancsokat, távolodik el a rossztól, tesz szert az erényre,
s végül így jut el saját nyugalmához.

11. Mindezt a szentek is mind felismerték, s alázatos életmódjuk révén tö-
rekedtek arra, hogy Istennel egyesüljenek. Voltak ugyanis olyan istenszerető
emberek, akik a szent keresztség felvétele után nem csupán a szenvedélyes cse-
lekedeteket gyomlálták ki az életükből, hanem le akarták győzni magukat a
szenvedélyeket is, és el akartak jutni a szenvedélymentességre. Ilyen volt Szent
Antal, Pakhómiosz és a többi Istentől ihletett atya. Ők célul tűzték ki, hogy –
az apostol szavaival élve – megtisztítják magukat „a test és a lélek minden szeny-
nyétől” (2Kor 7,1). Tudták, hogy a parancsok megtartása révén, amint már em-
lítettük, megtisztul a lélek, vagyis tisztává lesz az értelem, újra látni kezd, és ter-
mészetes állapotába jut. Hiszen „az Úr parancsa ragyogó, fényt gyújt a szemnek”
(Zsolt 18,9). Arra is rájöttek, hogy a világban tartózkodva nem egykönnyen
művelik ki az erényt, s ezért kitaláltak maguknak egy idegen életmódot, egy sa-
játos életformát, ami nem más, mint a monasztikus élet. Elkezdtek menekülni
a világ elől, a pusztában vertek tanyát, s ott éltek böjtölve, a földön aludva, vir-
rasztva és más egyéb önmegtagadást végezve, egészen lemondva szüleikről és
testvéreikről, vagyonukról és dolgaikról. Egy szóval a világot keresztre feszítet-
ték önmaguk számára. S nemcsak a parancsokat tartották meg, hanem ajándé-
kokat is felajánlottak Istennek. Azt is megmondom, miként. A parancsokat
Krisztus minden kereszténynek adta, s minden krisztushívőnek kötelessége tel-
jesíteni azokat. Azt mondhatnánk, hogy olyanok ezek, mint a császárnak fize-
tendő adók. Ha valaki azt mondaná, hogy nem hajlandó adót fizetni a csá-
szárnak, vajon elkerülhetné-e a büntetést? De vannak a világban olyan hatalmas
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és híres emberek is, akik nem elégednek meg azzal, hogy megfizetik az adót a
császárnak, hanem még ajándékokat is visznek neki. S az ilyen emberek ezzel
nagy tiszteletet, nagy adományokat és méltóságot érdemelnek ki maguknak.

12. Ugyanígy tettek az atyák is, akik nem csupán a parancsokat tartották
meg, hanem ajándékokat is felajánlottak az Istennek. Ezek az ajándékok pedig
a szüzesség és a szegénység. Ezek nem parancsok, hanem ajándékok. Hiszen
sehol sem találjuk megírva, hogy „ne nősülj meg”, vagy „ne nemzz gyermeket”.
S akkor sem parancsot adott Krisztus, amikor azt mondta: „Add el, amid van.”
Amikor odament hozzá az írástudó, s így szólt, „Mester, mit tegyek, hogy elnyer-
jem az örök életet?”, ő azt válaszolta: „Ismered a parancsokat. Ne ölj, ne paráz-
nálkodj, ne lopj, ne tégy hamis tanúságot felebarátod ellen”, és így tovább. Ő vi-
szont azt mondta: „Ezeket mind megtartottam ifjúkoromtól kezdve”. Erre Jézus
így szólt: „Ha tökéletes akarsz lenni, add el, amid van, és oszd szét a szegényeknek”,
és így tovább (vö. Mt 19,16–21; Mk 10,17–20). Láthatod: azt, hogy „add el,
amid van”, nem úgy mondta, mint aki parancsol, hanem úgy, mint aki taná-
csot ad. Hiszen ha valaki azt mondja, hogy „ha akarod”, az nem parancsot ad,
hanem tanácsot.

13. Amint tehát mondtuk, az atyák más egyéb erény mellett a szüzességet és
a szegénységet ajándék gyanánt ajánlották fel Istennek, s a világot önmaguk
számára keresztre feszítették, amit már szintén megemlítettünk. A továbbiak-
ban pedig azért küzdöttek, hogy önmagukat is keresztre feszítsék a világ szá-
mára, ahogy az apostol mondja: „A világ keresztre feszíttetett számomra, s én is a
világ szá má ra” (Gal 6,14). Mi a különbség a kettő között? A világ keresztre fe-
szíttetik az ember számára, ha az ember lemond a világról, ha a magányos élet
mellett dönt, ha elhagyja szüleit, vagyonát, dolgait, ügyeit és kapcsolatait. Akkor
a világ keresztre lesz feszítve számára, hiszen elhagyta, s erre mondja az apostol,
hogy „a világ keresztre feszíttetett számomra”. De aztán hozzáteszi: „s én is a világ
számára”. Miképpen feszíttetik hát keresztre az ember a világ számára? Úgy,
hogyha – miután eltávolodott a külső dolgoktól – harcba fog magukkal az él-
vezetekkel, a dolgokra irányuló vágyakkal, ha küzd saját akarata ellen, s ha ha-
lálra adja saját szenvedélyeit. Akkor ő is keresztre lesz feszítve a világ számára,
s méltón mondhatja az apostol szavaival: „A világ keresztre feszíttetett számomra, s
én is a világ számára”.

14. Az Atyák tehát, amint mondtuk, miután keresztre feszítették a világot
önmaguk számára, küzdelmeik révén arra törekedtek, hogy önmagukat is ke-
resztre feszítsék a világ számára. Ami pedig minket illet, úgy látszik, hogy ke-
resztre feszítettük önmagunk számára a világot, amikor elhagytuk, és a monos-
torba jöttünk, magunkat azonban nem akarjuk keresztre feszíteni a világ
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számára: hiszen élvezetei bennünk élnek, a szenvedélyek csírái burjánzanak ben-
nünk, ragaszkodunk dicsőségéhez, ragaszkodunk az ételekhez és a ruhákhoz. Ta-
lálunk egy jó szerszámot, s máris ragaszkodni kezdünk hozzá, megengedve ennek
az aprócska dolognak, hogy – Zószimasz atya szavaival élve – jobban kötődjünk
hozzá, mint száz font aranyhoz. Úgy gondoljuk, hogy kiléptünk a világból, hogy
elhagytuk a világi dolgokat, amikor a monostorba jöttünk, s mégis semmit érő
dolgokkal elégítjük ki a világi vágyakozást. S mindezt azon nagy ostobaság miatt
szenvedjük el, hogy miután lemondtunk nagy és jelentős dolgokról, szenvedé-
lyünket valami egészen jelentéktelen aprósággal próbáljuk csillapítani. Hisz min-
denki közülünk elhagyta, amije volt: akinek nagy vagyona volt, az azt hagyta
ott, akinek nem volt valami sok, az is hátrahagyta, ami az övé volt, ki-ki erejé-
hez mérten. Aztán beléptünk a monostorba, s – amint mondtam – ki-ki olcsó
és értéktelen dolgokkal akarja betölteni vágyait. Ne hagyjuk, hogy ez így tör-
ténjen, hanem ahogy elhagytuk a világot és a világi dolgokat, ugyanúgy illik,
hogy lemondjunk az anyagiakhoz kapcsolódó vágyakról is. Azt is tudnunk kell,
hogy miben áll ez a lemondás, hogy miért is jöttünk a monostorba, s hogy mit
jelent a ruha, amit magunkra veszünk, majd pedig ennek mintájára kell alakí-
tanunk életünket, és küzdenünk kell, mint ahogyan Atyáink.

15. A szerzetesi ruha, amit viselünk, ujjatlan tunikából, bőrövből, vállon át-
vetett felsőruhából (analabosz) és csuklyából (kukullion) áll. Ezek mind szim-
bólumok, és úgy illik, hogy megtanuljuk, mit jelentenek számunkra a ruháza-
tunkat alkotó szimbólumok.

Miért hordunk ujjatlan tunikát? Mindenki más ruhájának van ujja, a mi-
énknek miért nincsen? A ruha ujjai a kezeket szimbolizálják, a kezekre pedig a
gyakorlatban van szükség. Amikor tehát megszáll minket a gondolat, hogy a ke-
zünkkel kövessünk el valamit, ami a régi emberre jellemző, például lopjunk,
verekedjünk vagy egyszerűen bármi más bűnt cselekedjünk a kezünkkel, akkor
csak oda kell figyelnünk a ruhánkra, észre kell vennünk, hogy nincsen ujja, va-
gyis nincsen kezünk arra, hogy a régi ember dolgait megtegyük.

Tunikánkon ezen kívül van egy bíborszínű jel. Mi akar lenni ez a bíbor jel-
zés? A császár minden katonája bíbor színt hord a köpenyén. Mivel a császár bí-
borban jár, összes katonája felteszi a császári ruhára emlékeztető bíbor színt a kö-
penyére, hogy ezáltal megmutassák, hogy a császár katonái, és hogy őérte
harcolnak. Tunikánkon ugyanígy mi is hordjuk a bíbor színű jelet, ezzel mu-
tatva meg, hogy Krisztus katonái vagyunk, s hogy nekünk is ki kell tartanunk
mindazokban a megpróbáltatásokban, melyeket ő érettünk elviselt. Hiszen ami-
kor a mi Uralkodónk szenvedett, bíbor színű köpenyt adtak rá (vö. Jn 19,2).
Mégpedig elsősorban azért, mert ő király: hisz „ő a királyok királya és az ural-
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kodók Ura” (Jel 19,16), másodsorban pedig azért, mert azok az istentelenek így
űztek gúnyt belőle. Amint tehát már mondtam, mi is, akik hordjuk a bíbor-
színű jelet, ezzel megvalljuk, hogy vele együtt viseljük az ő összes szenvedését.
A katona nem hagyja ott a hadviselést, hogy helyette földművelésre vagy ke-
reskedésre adja a fejét, mert ezzel elárulná katona mivoltát, amint az Apostol is
mondja: „Aki harcol, nem bonyolódik bele az élet mindennapi dolgaiba, különben
nem vívja ki vezére elismerését” (2Tim 2,4). Ugyanígy van ez velünk is, mi is
úgy akarunk küzdeni, hogy ne legyen gondunk semmire ebben a világban, s
hogy egyedül Istennel töltsük az időnket, hogy az Írás szavainak megfelelően a
szűz legyen állhatatos és gondtalan (vö. 1Kor 7,34–35).

16. Övünk is van. Miért hordunk övet? A rajtunk lévő öv mindenekelőtt
annak a szimbóluma, hogy készen állunk a munkára. Bárki, aki valamilyen
munkába fog, előbb felövezi magát, s így kezd el dolgozni, ahogy az Írás
mondja: „Csípőtök legyen felövezve” (Lk 12,35). Azután, mivel az öv halott bőr-
ből készül, másodsorban azt is jelenti, hogy halálra kell adnunk az élvezetek
iránt bennünk élő vonzalmat. Ezért van az öv a csípőnkön, mert ott vannak a
vesék is, melyekről azt mondják, hogy a vágyakozó lélekrész székhelyéül szol-
gálnak. Erről mondja az Apostol, hogy „adjátok halálra tagjaitokban azt, ami
földies, a paráznaságot, a tisztátalanságot” (Kol 3,5), és így tovább.

17. Van felsőruhánk is, amit a kereszthez hasonló formában veszünk a vál-
lunkra. Ezáltal a kereszt jelképét hordozzuk a vállunkon az írás szerint: „Vedd
fel keresztedet, s kövess engem!” (vö. Mt 16,24). S mi más is lenne ez a kereszt,
ha nem a tökéletes meghalás, ami megvalósul bennünk a Krisztusba vetett hit
által? Hiszen a „hit – ahogyan a Szent Öregek Könyvében, a Geróntikonban ol-
vassuk – mindig megvéd minket a nehézségekben, s zavartalanná teszi mun-
kálkodásunkat”;11 a hit az, ami elvezet minket az említett, tökéletes meghalásra.
Ez pedig abban áll, hogy meghalunk mindennek, ami ebből a világból való:
nem csak szüleinket kell elhagynunk, hanem küzdenünk kell az irántuk érzett
ragaszkodás ellen is, s ugyanígy, ha valaki lemondott vagyonáról, javairól és
minden egyes dolgáról, akkor még le kell mondania az hozzájuk való ragasz-
kodásról is, amint már említettük. Ebben áll tehát a tökéletes lemondás.

18. Fejünkön csuklyát (kukullion) hordunk, ami az alázatosság jelképe. Hi-
szen a kisgyermekek, az egészen ártatlanok hordanak a csuklyához hasonló fi-
tyulát, a felnőtt ember nem. Mi pedig azért viseljük, mert a gonoszságot ille-
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tően olyanokká akarunk lenni, mint a kisgyermekek, ahogyan az Apostol
mondja: „Értelem dolgában ne legyetek gyermekek, csak a gonoszság terén ma-
radjatok kiskorúak” (1Kor 14,20). De mit jelent a gonoszság terén kiskorúnak
maradni? A kisgyermek, akiben nincsen gonoszság, ha méltatlanság éri, nem
gyullad haragra, ha megbecsülés éri, nem válik hiúvá, ha pedig elvesznek tőle
valamit, ami az övé, nem szomorodik el. Hisz a gonoszság terén kiskorú, azaz
nem táplálja magában a szenvedélyt, és nem követel magának dicsőséget.

A csuklya ezen kívül még Isten kegyelmének is a szimbóluma, mert amint
a fityula óvja és melengeti a gyermek fejét, úgy oltalmazza Isten kegyelme a mi
értelmünket. A Szent Öregek Könyve is azt mondja, hogy „a csuklya a mi Meg-
váltó Istenünk kegyelmének szimbóluma, amely oltalmazza lelkünk irányító
részét, és melengeti gyermekségünket Krisztusban azokkal szemben, akik ál-
landóan megpróbálják ütlegelni és megsebezni azt”.12

19. Íme tehát, csípőnkön viseljük az övet, mely az értelmetlen vágyak halálra
adását jelzi, míg vállainkra a felsőruha borul, ami a kereszt, csuklyánk pedig ár-
tatlanságunk és Krisztusban való gyermeki voltunk jelképe. „Az életmódunk le-
gyen tehát összhangban a ruházatunkkal – ahogyan mondják az atyák – nehogy
idegen legyen számunkra az öltözet, amit hordunk.”13 Ha már elhagytuk a nagy
dolgokat, hagyjuk el a kicsiket is. Ha már elhagytuk a világot, hagyjuk el a hozzá
való ragaszkodást is. Hiszen amint már megmondtam, ragaszkodásaink apró,
jelentéktelen, szóra sem érdemes dolgok révén, tudtunkon kívül újra hozzálán-
colnak bennünket a világhoz.

20. Ha el akarunk jutni a dolgoktól való tökéletes távolságvételre és a teljes
szabadságra, akkor meg kell tanulnunk lenyesni saját akaratunkat, s így Isten se-
gítségével apránként eljuthatunk a minden ragaszkodástól való szabadságra.
Hiszen semmi sem használ annyira az embernek, mint a saját akaratának visz-
szanyesése. Ha ez bekövetkezik, ezáltal az ember képes előrehaladni, s túljutni
minden erényen. Amint a vándor, aki útközben rövidítő utat lel, ha arra megy,
útja jó részét megnyeri magának, ugyanígy jár az is, aki az akarat visszanyesé-
sének útját választja. Mert ha valaki visszanyesi akaratát, akkor szert tesz a ra-
gaszkodástól való szabadságra, s ebből a szabadságból kiindulva Istennel együtt
eljuthat a tökéletes szenvedélymentességre.

Az ember képes arra, hogy rövid időn belül tízféle akaratát is visszanyesse, s
azt is megmondom, hogyan. Valaki körbesétál egy kicsit a monostorban, és ész-
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13 Apopht., Nau 55, Revue de l’orient chrétien 12 (1907) 180.
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revesz egy dolgot, mire a gondolat azt mondja neki: „Menj oda, és vedd szem-
ügyre!” Erre ő azt válaszolja a gondolatnak: „Bizony nem nézem meg!” Így le-
nyesi az akaratát, és nem nézi meg a dolgot. Azután beszélgető testvéreket talál,
s a gondolat arra bíztatja, hogy menjen oda, és ő is szóljon hozzá a témához. Ő
azonban visszanyesi akaratát, és nem szól. Ezután azt mondja neki a gondolat:
„Menj el, kérdezd meg a szakácsot, mit készít mára!” Ő azonban nem megy el,
hanem lenyesi akaratát. Azután meglát egy tárgyat, s a gondolat arra sarkallja,
hogy kérdezze meg, ki hozta. Ő viszont visszanyesi akaratát, és nem kérdezi
meg. Így aztán újra meg újra visszanyesve akaratát végül szokásává válik a le-
mondás, s a kis dolgokról való lemondástól eljut odáig, hogy nyugodt szívvel
le tud mondani a nagy dolgokról is. Végül odáig jut, hogy már egyáltalán nincs
saját akarata, hanem bármi éri is, olyan nyugalommal fogadja, mintha ő maga
akarta volna. És amikor már nem akar a saját akarata szerint cselekedni, azon
kapja magát, hogy mindig azt teszi, amit akar, hiszen ha nincsen sajátja, akkor
bármi, ami történik, olyan, mintha a sajátja lenne. Így aztán felfedezi, amint
már mondtuk, hogy milyen ragaszkodások nélkül élni, s ebből a már említett,
ragaszkodástól mentes állapotból eljuthat a szenvedélymentességre.

21. A boldogemlékű Doszitheosz példáján is láthatjátok, hogy milyen fej-
lődést idézhet elő, ha apránként visszanyesegetjük saját akaratunkat. Miféle
életből, micsoda élvezetek közül, micsoda tohonyaságból jött ez az ember, aki
Istenről soha egy szót sem hallott, s tudjátok, hogy mégis rövid idő alatt milyen
magasságba emelte őt az engedelmesség gyakorlása és saját akaratának vissza-
nyesése! Tudjátok, hogy mennyire megdicsőítette őt Isten, aki nem engedte fe-
ledésbe merülni az ő nagyszerű erényeit, hanem kinyilatkoztatta a Szent Öreg-
nek, aki látta őt az összes szentek társaságában, amint velük együtt élvezte az
örök boldogságot.

22. Elmondok nektek egy másik példát is, ami szintén velem esett meg, hogy
megtanuljátok: az engedelmesség, és az önakarattól való szabadság még a halál-
tól is megmenti az embert. Amikor még Szeridosz abba monostorában éltem, el-
jött hozzánk Askalón környékéről az egyik nagy Öreg tanítványa lelki atyjának va-
lamilyen megbízatásával. Azt a parancsot kapta az Öregtől, hogy még napszállta
előtt térjen vissza saját cellájába. Közben azonban rettenetes erejű vihar támadt,
leszakadt az ég, dörgött-villámlott, s a közeli patak vize megáradt, épp csak ki
nem lépett a medréből. Az illető viszont az Öreg szavainak engedelmeskedve el
akart indulni hazafelé. Mi erre könyörögve kértük, hogy maradjon, mert meg
voltunk győződve arról, hogy a folyóvá dagadt patakon lehetetlen épségben át-
kelni. Mégsem sikerült őt meggyőznünk, hogy maradjon. Végül azt mondtuk
neki, hogy elkísérjük a folyóig, s ha majd meglátja, magától fog visszafordulni. El-
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mentünk tehát vele, de amikor a folyóhoz értünk, a testvér levetette felsőruháit,
felkötötte a fejére, majd szorosra kötve pelerinjét14 belevetette magát a folyóba,
egyenesen a szörnyen hömpölygő ár közepébe. Mi ott álltunk remegve és rettegve
attól, hogy meg fog halni. Ő azonban kitartóan úszott, és szinte azonnal a túl-
parton találta magát. Felöltötte felsőruháit, a túlpartról leborult felénk, majd bú-
csút intett, s futva indult tovább hazafelé. Mi pedig ott maradtunk, eltelve cso-
dálattal és megdöbbenéssel látva az erény hatalmát. Hiszen nekünk még nézni is
félelmetes volt, ő viszont engedelmessége révén sértetlenül kelt át a veszélyen.

23. Hasonló dolog történt azzal a testvérrel, akit lelki atyja elküldött a faluba,
hogy beszerezze a szükséges dolgokat az ottani megbízottjuktól. Amikor a testvér
felfogta, hogy az illető lánya szégyenletes együttlétre csábítja őt, csak ennyit mon-
dott: „Istenem, atyám imái által ments ki engem!” S erre ő azonnal a Szkétisz felé
vezető úton találta magát, miközben hazafelé tartott lelki atyához.15 Nézzétek az
erény hatalmát, nézzétek a kimondott szó erejét! Micsoda segítséget kap az, aki
csak hivatkozik atyjának imádságaira! Hiszen csak annyit mondott: „Istenem,
atyám imái által ments ki engem!” – s erre azonnal az úton találta magát. Vegyé-
tek észre mindkettőjük alázatát és istenfélelmét! Mivel nélkülöztek, az öreg el
akarta küldeni a testvért a megbízottjukhoz, de nem azt mondta neki, hogy „menj
el!”, hanem inkább kérdezte tőle, hogy el akarna-e menni. Hasonlóképpen a test-
vér sem azt válaszolta, hogy „elmegyek”, hanem így szólt hozzá: „ahogy akarod,
úgy cselekszem”. Félt ugyanis attól is, hogy botrányt okoz, meg attól is, hogy aty-
jával szemben engedetlenné válik. Később, amikor még jobban nélkülözni kezd-
tek, azt mondta neki az öreg: „Kelj fel, és menj!” S nem azt mondta neki, hogy
„bízom Istenemben, aki majd megoltalmaz téged”, hanem hogy „bízom abban,
hogy atyám imái által Isten majd megoltalmaz téged”. Hasonlóképpen a testvér
a kísértés pillanatában nem csak azt mondta, hogy „Istenem, ments ki engem!”,
hanem azt, hogy „Istenem, atyám imái által ments ki engem!” Így tehát remé-
nyüket mind a ketten atyjuk imáiba vetették.

Látjátok, hogyan kötötték össze az engedelmességet az alázatossággal. Aho-
gyan ugyanis egy kettős fogatban az egyik ló nem tudja megelőzni a másikat, csak
ha széttörik a szekér,16 ugyanígy szükséges, hogy az engedelmességnek elválaszt-
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14 A maforion nevű ruhadarab Cassianus (De Inst. Coenob. I,6) és Jeromos (Ep. 22,13) leírása
alapján egy szűk és rövid pelerin-jellegű zeke volt, mely a nyakat és a vállakat borította be.

15 Ammun 3, in Szent Öregek Könyve, Bizantinológiai Intézet Alapítvány, Budapest, 2001, 74
(PG 65,128D).

16 PLATÓN: Phaedrosz 246a–b.
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hatatlan társa legyen az alázatosság. S hogyan válhatna bárki is méltóvá erre a ke-
gyelemre, ha nem úgy, hogy erőt vesz önmagán, és – amint már mondtam –
visszanyesi saját akaratát, önmagát Isten után lelki atyjára bízza, egy fikarcnyit
sem kételkedik, hanem mindent azzal a legszilárdabb meggyőződéssel tesz, hogy
így magának Istennek engedelmeskedik. Úgy, ahogyan a történetben szereplő
testvérek is tették. Az ilyen ember méltó az irgalomra, méltó az üdvösségre.

24. Mesélik a történetet,17 hogy amikor a szent Baszileiosz meglátogatta a ko-
lostorait, így szólt az egyik elöljáróhoz: „Van-e itt valaki, aki az üdvösségre tö-
rekszik?” Az abba azt mondta neki: „Imáid által, Uram, mind üdvözülni aka-
runk.” Erre Szent Baszileiosz ismét megkérdezte tőle: „Van-e itt olyan, aki
valóban az üdvösség útján jár?” Erre az abba, aki lelki ember volt, már megér-
tette a kérdést és azt válaszolta: „Igen.” Erre a szent azt mondta neki: „Hozd
nekem őt ide!” Odament a testvér, a szent pedig így szólt hozzá: „Hozz vizet,
hogy megmosakodjam.” Erre ő elment, és hozott neki vizet a mosakodáshoz.
Miután pedig Szent Baszileiosz megmosakodott, ő maga is fogta a mosdóvizet,
s így szólt a testvérhez: „Most rajtad a sor, mosdj meg te is!” Ő pedig ellenke-
zés nélkül elfogadta, hogy a szent öntse kezére a vizet. Miután tehát ily módon
próbára tette őt, Baszileiosz ismét hozzá fordult: „Amikor bemegyek a szen-
télybe, emlékeztess arra, hogy kezemet rád téve felszenteljelek!” A testvér ismét
ellenkezés nélkül engedelmeskedett. Amikor látta, hogy Szent Baszileiosz a szen-
télyben van, odament és emlékeztette őt arra, amit mondott; a szent pedig föl-
szentelte és magával vitte őt. Hiszen ki más érdemelte volna meg jobban, hogy
az Istentől ihletett szenttel éljen, mint ez az áldott testvér?

25. Nektek még nincs tapasztalatotok erről a fontolgatás nélküli engedel-
mességről,18 s azt sem tudjátok, hogy milyen nyugalom származik belőle. Egy-
szer megkérdeztem az öreget, János abbát, Barszanúphiosz abba tanítványát:
„Mester, az Írás azt mondja, hogy sok megpróbáltatáson keresztül kell bemennünk
az Isten Országába (ApCsel 14,22). Én viszont azt látom, hogy engem semmi-
féle megpróbáltatás nem ér. Mi válik tehát hasznomra, mit tegyek, hogy ne ve-
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17 Vö. Baszileiosz, in Szent Öregek Könyve, i. m. 83 (PG 65,137B).
18 Dórotheosz szó szerint „megkülönböztetés nélküli” engedelmességről (adiakritosz hüpakoé)

beszél, azaz a tanítvány nem alkot saját ítéletet a lelki atya által kért dologról, hanem fel-
tétlenül megbízik a lelki vezető megkülönböztető képességében. Lucien Regnault szerint a
görög kifejezés a pakhómiánus iratokra vezethető vissza, ahol az eredeti kopt szó jelentése
„kettős szív nélküli”, azaz fenntartás nélküli engedelmesség. Vö. DOROTHÉE DE GAZA:
Oeuvres spirituelles, i. m. 70.
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szítsem el a lelkem?” Azért kérdeztem ezt meg, mert semmiféle megpróbálta-
tás nem ért, még gondjaim sem voltak. Mert ha rossz gondolat támadt rám, fog-
tam az írótáblám, és megírtam az öregnek. Akkoriban ugyanis, mielőtt még a
szolgálatára rendeltek volna, írásban kérdeztem őt. Mármost, mielőtt még be-
fejeztem volna az írást, már közben megkönnyebbültem, és lelki haszonnal gaz-
dagodtam. Innen fakadt tehát az én gondtalanságom és nyugalmam. S én pedig,
nem ismervén még az erény hatalmát, s azt hallván, hogy sok megpróbáltatá-
son keresztül kell bemennünk az Isten országába, félni kezdtem, hogy elkerül
a megpróbáltatás. Amikor ezt tudattam az öreggel, ezt a választ adta: „Ne nyug-
talankodj, nem te tehetsz róla. Mindenki, aki odaadja önmagát az Atyáknak
való engedelmességre, annak osztályrésze ez a gondtalanság és ez a nyugalom.”

(Baán Izsák OSB fordítása és bevezető írása)

A fordítás alapjául szolgáló görög kritikai szöveg: DOROTHÉE DE GAZA: Oeuvres
spirituelles (SC 92), Cerf, Paris, 2001, 146–184.
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