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Az „Egyházzenei Füzetek” V/A sorozatának céljáról, használatáról, módszeré-
ről és elvi alapjairól az első, ádventi kötet bevezetőjéből tájékozódhat az olvasó, 
így itt és a tervezett további kötetekben elegendő lesz kitérni az adott offícium 
forrásaira és a benne fölmerülő esetleges rendhagyóságokra.  

A jelen füzetben közölt karácsonyi zsolozsma propriumtételei a második 
legrégibb és fönnmaradt részének terjedelmét tekintve a leginkább kidolgozott 
esztergomi breviárium gyakorlati célú, de filológiailag hűséges kiadását jelentik, 
amelyet az ott olvasható hivatkozások és az általános római szertartásrend alap-
ján minden további szükséges szöveggel és dallammal kiegészítettünk. A füzet 
törzsszövege tehát, beleértve az antifónák és a responzóriumok dallamát is, a prá-
gai Bibliotheca Strahoviensis DE. I. 7. jelzetű kódexe (facsimile kiadása: Szend-
rei Janka: Breviarium Notatum Strigoniense sæculi XIII. Budapest 1998. [Musicalia Da-
nubiana XVII]) 13v–21v oldalának normatív kritikai átirata, és ugyanezt a forrást 
fogjuk követni a sorozat következő, a temporále anyagához tartozó köteteiben is. 
A strahovi breviárium az esztergomi rítus központi változatának megszilárdu-
lása idejéből való reprezentatív kézirat, sőt valószínűleg olyan másolópéldány, 
amely kiindulását jelentette egy tőle származó dallam- és szöveghagyománynak. 
Másfelől viszont őriz néhány olyan archaizmust, amely megkülönbözteti a főleg 
XV–XVI. századi forrásoktól képviselt, érett esztergomi rítustól. A közreadott 
anyag tehát filológiai értelemben nem mindenütt hozza a legjobb változatot, és 
egyes pontjai nem is jellemzők a közel öt évszázadon át követett rendtartás egé-
szére, de az egyetlen kézirattól vagy nyomtatványtól elvárható legnagyobb sza-
bású összefoglalását alkotja a középkori Magyarország zsolozsmás gyakorlatának.  

A zsoltárok és az ordinárium szövegei a XX. századi reformok előtti, hiva-
talos római szerkönyvekből valók, de helyesírási és központozási szempontból 
az újabb liturgikus szöveggondozás elveit követik. A zsoltárok és kantikumok 
félversekre tagolása a XX. századi monasztikus kiadványok eljárásának felel 
meg. A tónusok mediációs és záróformuláinak kijelölése grafikai szempontból 
és a szótagszámlálás szabályait illetően a solesmes-i bencések módszere szerint 
történik, de a kijelölés által föltételezett dallam az esztergomi szokást őrző, XV. 
századi Częstochowai pálos kantuále tonáriusának mintaverseivel megadott vál-
tozat. A himnuszok dallamát a XV. századi Budai pszaltériumból vettük, a Corde 
natus dallamát viszont – a kódex hibája miatt – a XVII. századi protestáns és 
magyar nyelvű, de azonos dallamvariánst használó Ráday-graduálból egészítettük 
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ki. A 94. zsoltár dallamául a főforrásban megadott, hangjelzett incipit alapján 
a XIV. századi Isztambuli antifonále megfelelő tételét választottuk. A Máté-
genealógia eredetije a vezérfonalnak tekintett breviáriumhoz közel álló, XIV. 
századi, hangjelzett esztergomi misekönyv szekvencionále-függelékének végén 
található, míg a Te Deum a Zágrábban őrzött, MR 8-as jelzetéről számon tar-
tott pálos antifonále variánsának kissé javított megfelelője. A karácsonyi matu-
tínumban a felolvasóra mondott máriás áldások (benedictiones de beata Virgine) 
szövegét az első nyomtatott esztergomi breviárium függelékéből írtuk át, de el-
osztásukat értelemszerűen megváltoztattuk: az ott olvasható, kilenc helyett hét 
szöveg közül az elsőt föloldozásnak értelmeztük, a fönnmaradt hatot pedig az 
első két nokturnusra osztottuk el, megtartva a harmadik nokturnusnak az evan-
géliumra vonatkozó, szokásos áldásait.  

A füzetben az előkészületi imák (Pater noster, Ave Maria, Credo) kivételével 
minden szertartásszöveg teljes terjedelmében szerepel, a dallamok közül viszont 
csak az antifónákat, a responzóriumokat, a himnuszokat, az invitatórium zsoltá-
rát, a Máté-genealógiát és a Te Deumot adtuk meg. Jóllehet a zsolozsmák tényle-
ges végzéséhez a továbbiak hiányozhatnak, jobbnak látszott nem együtt közölni 
őket a kötött és középkori forrásokban adatolt anyaggal: az esztergomi rítus ordi-
náriumdallamainak egy része csak egyetlen koraújkori pálos forrásból vetíthető 
vissza (olvasmány-, oráció- és verzikulustónus), egy részük nincs kellőképpen 
föltárva (zsoltártónusok, Benedicamusok), némelyikükről pedig egyetlen emlék 
sem áll rendelkezésünkre. Ezeket a gyakorlatban nélkülözhetetlen, de kevésbé 
hiteles vagy egyértelmű dallamokat egy későbbi, kiegészítő kötetben fogjuk kö-
zölni, amelyben részletes leírását tervezzük a föltételezhető középkori zso-
lozsmarítus ceremoniális vonatkozásainak is.  

A sorozat köteteinek bevezetőjében nem foglalkozunk az egyes liturgikus 
napok szöveganyagával, történetével vagy lelkiségével: ezeknek gazdag és min-
dennél hitelesebb forrását adja maga a közreadott offícium. Hogy azonban a nyel-
vileg legnehezebb és magyar fordításban sokszor elérhetetlen olvasmányanyag 
könnyebb megértéséhez hozzájáruljunk, minden füzet elején közöljük a matutí-
num olvasmányainak szöveghű, a hagyományos magyar bibliás stílusban gyö-
kerező fordítását. A bibliai olvasmányok és idézetek forrása a Vulgata első teljes 
magyar kiadása, a „Jézus alatt Vitézkedő Társaság-beli, nagyszombati Káldi György 
pap” 1626-ban, a bécsi Formika Máténál kinyomtatott munkája (Szent Biblia az 
egész keresztyénségben bévött régi deák bötűből). Ennek szövegétől csak helyesírási 
kérdésekben, illetve olyankor tértünk el, amikor az egyházatyák magyarázatai az 
adott bibliai hely valamely régibb szövegváltozatát vették alapul. Az idézetekben 
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és a fordításokban a mai olvasónak sokszor talán szokatlan szóhasználat és mon-
datfűzés a magyar szakrális nyelvnek azt a szerencsés korszakát és állapotát tö-
rekszik fölidézni, amikor a sértetlen latin liturgikus gyakorlat a megértetését 
szolgáló sajátos középkori fordítástechnikával még természetes egységben élt. 
Másfelől a szertartás közben alkalmas lehet arra, hogy segítségével a latin fölol-
vasást valamelyest követni tudó zsolozsmázók az eredeti szöveget hallják-értsék, 
és ne azzal párhuzamosan, mégis attól függetlenül olvassanak magyarul.  

Végül a karácsonyi zsolozsmában található különlegességekre és a szöveget 
illető néhány kiadói módosításra kell kitérnünk. Az esztergomi rítus sajátos helyet 
alakított ki egy régi processziós antifónának, az Ave spes nostra-nak, amikor azt az 
előesti vesperás elé helyezte. Az „ave” invokációval kezdődő első három sza-
kaszt még a hóra tulajdonképpeni kezdete előtt szólaltatta meg két-két gyermek 
vagy ifjú, kezében gyertyával, a kóruson kívül és térben is jól elkülönülve, majd 
együtt énekelték el a negyedik szakaszt, immár a karban elfoglalt végleges he-
lyükre vonulva. Esztergom öröklött antifóna-hagyományának volt még egy tétele 
(Gaude et lætare), amelynek nem jutott hely a vesperás szokásos szerkezetében. 
Úgy látszik, sajnáltak volna megválni tőle, ezért egy egészen magában álló meg-
oldást találva őrizték meg: az első vecsernye zsoltáros részének végére illesztették 
zsoltár nélkül, függelék gyanánt.  

Talán ezek mintájára tartotta meg a strahovi breviárium „antiphona” cím 
alatt a Veni Redemptor himnusz hangsúlyos verseléshez igazított, eredetileg első 
strófáját, az Intende qui regis-t, amely egyébként az ambrozián rítuson kívül kive-
szett a latin hagyományból, és másutt Esztergomban sem dokumentált. Meg-
tartásáról vagy elhagyásáról a zsolozsmázók szabadon dönthetnek.  

A Descendit de cælis responzórium trópusának éneklésére több lehetőség kí-
nálkozik: végigénekelhető a neki megfelelő dallamú melizmával párhuzamosan, 
a kettőt együtt futtatva bele a „tamquam sponsus” zárlatba, de választható csak 
a melizma vagy a trópus is, illetve végigénekelhetők egymás után.  

A Verbum caro responzórium két verzusát valószínűleg nem egyszerre éne-
kelték: a későbbi szerkönyvekben már csak az In principio kezdetű szerepel, leg-
korábbi rubrikás forrásunk, az úgynevezett Hartvik-féle Agenda pontificalis vi-
szont azt írja elő, hogy a Puer natus verzust a matutínumban, majd az In principio-t 
a vesperásban énekeljék.  

A matutínum eredeti rendjével kapcsolatban ki kell emelnünk, hogy a kará-
csonyi éjszaka miséjének helyzete Esztergomban a Te Deum és a laudes között 
szilárdult meg, és ennek következtében a laudest csak a magukban zsolozsmázók 
végezték a kiadásunkban – és a korabeli forrásokban – jelzett módon: a kórus-
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imában a kapitulum, a himnusz és a verzikulus elmaradt, a zsoltárokat és a Bene-
dictust antifónáikkal együtt a kommúnió előtt énekelték, a laudes könyörgése 
pedig a posztkommúnióval volt azonos.  

Kisebb különbség, hogy a karácsony esti vesperás könyörgését a karban nem 
követte Benedicamus, hanem mindjárt elkezdődött Szent István vértanú „fele-
zett” (zsoltározás nélküli) előesti vesperása annak responzóriumával. Sajátos még 
a príma zsoltáranyaga, amelyről a főforrásként követett breviárium nem ad el-
igazítást, de amelyet néhol eltérően adnak meg a „klasszikus” esztergomi köny-
vek is: a kiadásban az első nyomtatott breviárium sorrendjét és válogatását vet-
tük alapul. A szöveget máskülönben kizárólag az alábbi, eredeti olvasatukban 
értelmetlen helyeken javítottuk:  

OLDAL  TÉTEL  EREDETI VÁLTOZAT  JAVÍTOTT VÁLTOZAT  

10.  Ant. Gaude et lætare  prædicaverunt  prædixerunt  
11.  R. Iudæa et Ierusalem  Cras Dominus  Cras egrediemini  
34.  R. Hodie nobis  revocare  revocaret  
50.  Lectio VI.  illexierat  illexerat  
56.  Ant. Lætentur cæli  exsultent terra  exsultet terra  
63.  Lectio VIII.  ipsa divulgare  ipsum divulgare  
64.  Lectio VIII.  Euphrata  Ephrata  
89.  H. Corde natus  nox  vox  

133.  H. A solis ortus  carne carne  carne carnem  

A karácsonyi zsolozsma hasonlóan, mint a már megjelent ádventi, nemcsak 
karácsony napján, hanem az ünnep egész nyolcadában végezhető, sőt néhány 
tétel kölcsönzésével könnyen hozzáalakítható a vízkeresztig, esetleg akár a Gyer-
tyaszentelőig tartó időszak liturgikus igényeihez. Az egyes hórák zsoltáranyagát 
szükség esetén lehet csökkenteni vagy több napra osztani el, a matutínum pedig 
könnyen alakítható egyszerűbbé, ha csak egyik nokturnusát imádkozzák: ilyen-
kor azonban célszerű a három olvasmányt úgy kiválasztani, hogy az első vala-
melyik Izaiás-részlet, a második az Izidortól vagy Nagy Szent Leótól való be-
szédek egyike, a harmadik pedig az egyik evangéliummagyarázat legyen. Az egy 
nokturnusos matutínum zsoltárainak rövidítésére kézenfekvő lehetőség, ha a 18. 
zsoltárból (Cæli enarrant) csak az első hét verset éneklik, a 88. zsoltárt pedig (Mi-
sericordias Domini) lezárják a „Si autem dereliquerint” vers előtt.  

Zárszó helyett hadd mondjunk köszönetet Fehér Juditnak, Déri Balázsnak 
és Dobszay Lászlónak a kézirat figyelmes átolvasásáért, hibáinak kijavításáért, 
hasznos észrevételeikért és javaslataikért!  
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I. lecke  

Első időben megkönnyebbítteték a Zábulon földje és a Neftali földje, és utolszor 
megnehezítteték a tenger útja a Jordánon túl a pogányok Galileájánál. A nép, 
mely a sötétségben jár vala, nagy világosságot láta, a halál árnyékának tartomá-
nyában lakóknak világosság támada. Megsokasítottad a népet, nem öregbítetted 
meg az örömöt. Vigadnak előtted, mint akik vigadnak az aratáskor, amint győ-
zedelmesek a fogott prédának, midőn a ragadományokat osztják. Mert az ő ter-
hének igáját és a vállának vesszejét és a kényszerítőjének pálcáját meggyőzted, 
mint a Mádián napján. Mert minden erőszakkal való prédálás zenebonával és 
a vérbe kevertetett ruházat égetésre való lészen, és a tűznek elesége. Mert kisded 
született nékünk, és fiú adatott nékünk, és annak fejedelemsége az ő vállán va-
gyon, és hívattatik az ő neve Csodálatosnak, Tanácsadónak, Istennek, Erősnek, 
a Következendő Idő Atyjának, Békesség Fejedelmének. Megöregbül annak bi-
rodalma, és a békességnek nem lészen vége: a Dávid királyi székibe és az ő or-
szágába ül, hogy megerősítse azt és megvastagítsa az ítéletben és igazságban, 
mostantól fogva és mindörökké. A seregek Urának buzgósága műveli ezt. Igét 
küldött az Úr Jákobba, és Izráelbe esett. (Is 9,1–8) 

II. lecke  

„Vegyetek vigasztalást, vegyetek vigasztalást, én népem!” – úgymond a ti Iste-
netek. Szóljatok szíve szerént valókat Jeruzsálemnek, és szólítsátok elő őtet, 
mert eltölt az ő gonoszsága, megbocsáttatott az ő hamissága: kétképpen valót 
vett az Úr kezéből minden ő bűneiért. A kiáltónak szava a pusztában: „Készít-
sétek el az Úr útját, egyenesekké csináljátok a pusztában a mi Istenünk ösvé-
nyeit! Minden völgy felmagasztaltatik, és minden hegy és halom megaláztatik, 
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és a horgasok egyenesekké lesznek, és a darabosok sima utakká. És kinyilatkoz-
tatik az Úr dicsősége, és meglátja minden test egyenlőképpen, hogy az Úr szája 
szólott.” A szólónak szava: „Kiálts!” És mondék: „Mit kiáltsak?” „Minden test 
széna, és minden ő dicsősége, mint a mezei virág. Megszáradott a széna és el-
hullott a virág, mert az Úr szele fuvallott reá. Bizonyára széna a nép: megszára-
dott a széna és elhullott a virág, a mi Urunk igéje pedig örökké megmarad.” 
Magas hegyre menj fel, te, aki örömet hirdetsz Sionnak, emeld fel erősen a te 
szódat, ki örömet hirdetsz Jeruzsálemnek, emeld fel, ne félj! Mondjad a Júda 
városainak: „Íme, a ti Istenetek, íme, az Úristen eljő erősséggel, és az ő karja 
uralkodik, íme, az ő jutalma véle, és az ő cselekedete őelőtte. Mint a pásztor, 
úgy legelteti az ő nyáját: az ő karjára gyűjti a bárányokat, és az ő ölébe felemeli, 
az ellőket ő maga hordozza. Ki mérte meg marokkal a vizeket, ki mérte meg az 
egeket arasszal? Ki függesztette fel három ujjal a föld nehézségét, és ki mérte 
meg fontban a hegyeket, és a halmokat mérőserpenyőben? Ki segítette az Úr 
lelkét? Vagy ki volt az ő tanácsa és oktatta őtet? Kivel tartott tanácsot, és ki 
igazgatta őtet, és tanította őtet az igazságnak ösvényére, és oktatta őtet a tudo-
mányra, és az okosságnak útját ki mutatta meg néki? Íme, a pogányok, mint a ve-
dernek cseppje, és mint a mérték nyelvének pontja alíttattak, íme, a szigetek, 
mint egy kevés por. És a Libánus nem lészen elég a meggyújtásra, és annak ok-
talan állati nem lésznek elegek az éppen égő áldozatra. Minden nemzetségek, 
mintha nem volnának, úgy vannak előtte, és mint semminek és hiábavalónak 
alítja azokat.” (Is 40,1–18)  

III. lecke  

Kelj fel, kelj fel, öltözzél erősségedbe, Sion, öltözzél dicsőséged ruházatiba, 
Jeruzsálem, a Szentnek városa, mert nem mégyen többé rajtad által a környül-
metéletlen és a tisztátalan! Rázódjál ki a porból, kelj fel, ülj le, Jeruzsálem, oldd 
meg a nyakad köteleit, Sionnak fogoly leánya! Mert ezeket mondja az Úr: „In-
gyen adattattok el, és pénz nélkül váltattok meg.” Mert ezeket mondja az Úristen: 
„Egyiptusba aláment eleinte az én népem, hogy ott jövevény lenne, és Assur 
minden ok nélkül nyomorgatta őtet. És most mit használ az nékem – úgymond 
az Úr –, hogy elvitetett az én népem ok nélkül? A rajta uralkodók hamisan 
cselekesznek – úgymond az Úr –, és szüntelen napestig káromlattatik az én ne-
vem. Az okáért megismeri az én népem az én nevemet azon a napon, mert én 
magam, aki szólok vala, íme, jelen vagyok.” Mely szépek a hegyeken a békesség-
hirdetőnek és predikálónak lábai, aki jót hirdet, aki üdvösséget predikál, aki 
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Sionnak mondja: „Országol a te Istened.” A te őrállóidnak szava: felemelték 
szavukat, egyenlőképpen dicsérnek, mert szemtől szembe meglátják, mikor meg-
téríti az Úr Siont. Örüljetek és dicséretet mondjatok együtt, Jeruzsálem pusztái, 
mert megvigasztalta az Úr az ő népét, megváltotta Jeruzsálemet. Elkészítette az 
Úr az ő szent karját minden pogányok szemei előtt, és meglátják a földnek 
minden határai a mi Istenünk szabadítását. (Is 52,1–10)  

II.  NOKTURNUS  

S z e n t  I z i d o r  p ü s p ö k  b e s z é d é b ő l   

IV. lecke  

Hogy az Úr születésnapja ájtatos nagy ünnep legyen, az okból rendelték úgy az 
atyák, mert a Krisztus e napon akart test szerint megszületni a világ megváltá-
sáért, kijővén méhéből a Szűznek, ki birodalmában vala az Atyának. S hogy a tes-
tet fölvette, annak oka ez volt. Miután az ördög irigységéből amaz első szülő 
hiú reménytől félrevezettetvén elbukott, száműzöttként és elveszve, a gonoszság 
és a bűn gyökerét mindjárt az ő egész nemzetségére átvitte. És mind jobban 
növelte a rosszat a halandók egész nemzetsége, terjedvén szerte a vétkek, s mi 
náluk is alábbvaló, mindenfajta bálványimádás. Isten tehát határt akarván szab-
ni a bűnnek, szólott igéje, a törvény, jelek és csodák által. De midőn így figyel-
meztetvén sem ismerte meg tévelygéseit a világ, elküldte az Isten az ő Fiát, 
hogy testet öltsön, és az embereknek megjelenjék, és a bűnösöket meggyógyítsa. 
Ő azért jött el emberként, mert isteni mivoltában nem ismerhették volna meg 
az emberek. Hogy pedig láthassák, az Ige testté lőn (J 1,13), fölvévén a testet, 
maga nem változván testté. Mert fölvette az emberséget, nem veszítette el az 
istenséget. Így ugyanő Isten, és ember ugyanő. Az emberi természetben halandó 
lett, megmaradván, ami volt, s fölvévén, ami nem volt, hogy megszabadítsa, 
akit alkotott. Ez tehát az Úr születésének nagy ünnepe. Ez e napnak új és di-
csőséges öröme: Isten eljövetele az emberekhez. Így tehát ez a nap azért, mert 
a Krisztus ezen született, Születésnek mondatik. És azért tartozunk ezt az év 
mindig visszatérő körforgásában vidám ünnepléssel megtartani, hogy emléke-
zetünkbe idézzük: a Krisztus megszületett.  
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N a g y  S z e n t  L e ó  p á p a  b e s z é d e i   

V. lecke  

A mi Üdvözítőnk, szerelmeseim, ma megszületett, örvendezzünk! Mert nem is 
szabad, hogy helye legyen a szomorúságnak, ahol születésnapja van az életnek. 
Mely elpusztítván a halandóságtól való félelmet, elhozza nékünk az örökkéva-
lóság ígéretének örömét. Egyetlen és közös értelme van ma mindenki örömé-
nek: hogy a mi Urunk, a bűn és a halál lerontója, amiképpen senkit sem talált 
szabadnak a vétektől, azonképpen mindenkinek megszabadítására jött el. Uj-
jongjon a szent, mert közelít a pálmához! Vigadjon a bűnös, mert meghívatta-
tik a bocsánatra! Lélegezzék föl a pogány, mert szólíttatik az életre! Bizony az 
Isten Fia az idő teljessége szerint, melyet az isteni tanács kifürkészhetetlen ma-
gassága elrendezett, hogy szerzőjével kiengesztelje, fölvette az emberi nem 
természetét, hogy a halál föltalálója, az ördög azáltal győzessék le, amin annak 
előtte győzelmet aratott. Ez értünk vállalt csatában az egyenlőség nagy és cso-
dálatos jogával folyt a küzdelem, midőn a mindenható Isten a legvadabb ellen-
séggel nem saját fölségében, hanem a mi alacsonyságunkban ütközik meg, ugyan-
azon alakot és ugyanazon természetet állítván elébe, mely a halandóságban ugyan 
osztozik, de a bűntől egészen ment marad. Mert bizony idegen e születéstől, ami 
mindenekről olvastatik: „Senki sem tiszta a mocsoktól, még az egynapos csecs-
emő sem, ha élete volna néki a földön.” (Job 15,14) Semmi e kiváltságos szüle-
tésbe a testi vágyakozásból nem ment át, semmi a bűn törvényéből nem csöp-
pent rá. Dávidi törzsökből származott királyi szűz választtatik, ki szent teherrel 
terheltetvén az isteni és emberi sarjat előbb foganja lelkében, mint testében. S 
hogy nem ismervén a fölsőbb tanácsot, mégse riadjon meg attól, ami váratlanul 
végbemegy, hogy mit cselekszik benne a Szentlélek, angyali szózattól tudja meg. 
S nem is hiszi szemérme foltjának, ha majd Isten szülője lesz. Miért is vesztené 
reményét a foganás újdonságától, ha úgy ígértetik, hogy a Magasságbelinek 
ereje cselekszi azt? S csoda is jár előtte, hogy tanúságával megerősítse a hívő 
bizodalmát: váratlan termékenység ajándékában részesül Erzsébet, hogy ne le-
gyen kétséges: aki foganást adott volt a magtalannak, adni fog a szűznek is. Isten 
Igéje tehát, az Isten, az Isten Fia, ki kezdetben az Istennél vala, ki által mindenek 
lettek, s ki nélkül semmi sem lett (J 1,2–3), hogy megszabadítsa az embert az 
örök haláltól, emberré lévén úgy hajlította le magát fölségének fogyatkozása nél-
kül a mi alacsonyságunk fölvételére, hogy megmaradván, ami volt, s fölvévén, 
ami nem volt, a szolga valóságos alakját azzal az alakkal, melyben az Atyaistennel 
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egyenlő, egyesítse, és olyan szövetséggel kapcsolja egybe mindkét természetet, 
hogy sem az alábbvalót ne eméssze el, ha megdicsőül, sem a magasabbat ne ki-
sebbítse, ha azt fölemeli. Míg tehát sértetlen marad mindkét lényeg sajátsága, és 
míg egyetlen személyben találkozik, fölvétetik a fönség által az alantasság, az erő 
által a gyöngeség, az örökkévalóság által a halandóság, és hogy lerója az állapo-
tunkból eredő adósságot, a sérthetetlen természet a szenvedhető természetbe 
áradt. És az igaz Isten, igaz ember az Úrban rendeződik egységbe, hogy 
amint az a mi gyógyulásunkhoz illett, az Isten és az emberek közti egy és 
ugyanazon Közvetítő meghalni is tudjon az egyikből, s föltámadni is tudjon a 
másikból fakadóan. Méltán nem vitt a szűzi érintetlenségbe semmi romlást az 
Üdvösség megszülése, mert a szemérem megőrzése az Igazság világrahozatala 
volt. Ilyen születés illette tehát, szerelmeseim, az Isten erejét és az Isten böl-
csességét, a Krisztust, mely által velünk emberségében megegyeznék, és minket 
istenségében fölülhaladna. Mert ha nem volna igaz Isten, nem hozna gyógy-
ulást – ha nem volna igaz ember, nem adna példát. Az örvendező angyalok, 
midőn az Úr születik, dicsőséget énekelnek a magasságban az Istennek, és bé-
két hirdetnek a földön a jóakaratú embereknek. Mert látják, hogy a mennyei Je-
ruzsálem épül a világ minden nemzeteiből. Mennyire tartozik hát vigadozni az 
isteni kegyesség elmondhatatlan munkálkodásáért az emberek alacsonysága, 
midőn ennyire örül az angyalok magasztossága? Adjunk ezért hálát, szerelmese-
im, az Atyaistennek az ő Fia által a Szentlélekben, aki az ő sok könyörületességé-
ért, mellyel szeretett minket, megkönyörült rajtunk, és jóllehet halottak voltunk 
a bűnöktől, együtt támasztott életre minket a Krisztussal, hogy legyünk őbenne 
új teremtmény és új alkotás! Tegyük le ezért a régi embert az ő cselekedeteivel 
együtt, és részt nyervén a Krisztus nemzetségében, mondjunk ellent a test téte-
ményeinek! Ismerd föl, ó, keresztény, a te méltóságodat, és az isteni természet 
sorsosává tétetvén, ne hullj vissza régi hitványságodba nemtelen forgolódás ál-
tal! Emlékezzél meg, miféle főnek és miféle testnek lettél tagja! Emlékezzél, 
hogy kiragadtatván a sötétség hatalmából, átvitettél az Isten világosságába és 
országába! A keresztség szentsége által a Szentlélek temploma lettél: meg ne fu-
tamítsd e nagyszerű lakót magadból gyarló cselekedetekkel, és alá ne vesd 
magad ismét az ördög szolgaságának, mert a te árad a Krisztus vére: mert 
igazságban fog téged megítélni, aki könyörületességben váltott meg téged, a 
Jézus Krisztus, a mi Urunk!  
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VI. lecke  

Örvendezzünk az Úrban, szerelmeseim, és lelki vigassággal örüljünk, mert föl-
fénylett nekünk az új megváltás napja, a régi megjavításé, az örök boldogságé! 
Mert megjavíttatik bennünk a mi üdvösségünk évenkénti körforgásával a szent-
ség, mely kezdettől megígértetett, végezetül megadatott, vég nélkül megmarad. 
E napon méltó magasba igazított szívvel imádnunk az isteni misztériumot, hogy 
ami az Isten nagy jótéteménye által megy végbe, azt az Egyház nagy örömmel 
ülje meg. Mert a mindenható és kegyelmes Isten, kinek természete jóság, kinek 
akarata hatalom, kinek cselekedete könyörületesség, mindjárt, ahogy az ördögi 
gonoszság minket az ő gyűlölségének halált hozó mérgével megmart, már a világ 
első dolgai közepette előre jelezte önnön kegyességének a halandók megújítására 
eleve rendelt orvosszerét, hirdetvén a kígyónak az asszony leendő magvát, ki ártó 
fejének fölemelését a maga erejével megrontaná: tudniillik a Krisztust jelezvén 
ezzel mint testben eljövendő Istent és embert, ki megszületvén a Szűztől, az em-
beri faj erőszaktevőjét romlatlan születésével büntetné. És mivel dicsekedett az 
ördög, hogy az ember az ő cselvetésétől menvén lépre, híjával lett az isteni aján-
dékoknak, megmezteleníttetett a halhatatlanság adományától és a halál kemény 
ítélete alá került, s hogy ő maga az ő nyomorúságaiban e hitszegő sorsosságában 
nyer némi vigasztalást, sőt hogy az Isten is, midőn igaz szigorúságának számadá-
sa úgy kívánta, az ember iránt, kit akkora tisztességben teremtett, megváltoztatta 
korábbi ítéletét, szükséges volt, szerelmeseim, hogy a gondviselés titokzatos 
mérlegelése szerint a változhatatlan Isten, kinek akarata az ő jóságától el nem 
választható, kegyességének első szándékát rejtettebb misztériummal teljesítse 
be, és az ember, kit az ördögi álnokság ravaszkodása bűnbe vitt, az Isten rende-
lésével szemben el ne vesszen. Eljővén tehát az idők, szerelmeseim, melyek az 
emberek megváltására voltak kijelölve, belép e világ gyöngeségébe az Isten Fia, 
leszállván mennyei székéről, de az atyai dicsőségből el nem távozván, új rend 
szerint, új születéssel fogantatván. Új rend szerint, mert aki láthatatlan a maga 
mivoltában, láthatóvá lett a miénkben. Mint fölfoghatatlan úgy akarta, hogy föl-
foghassuk, az idők előtt létezvén időtől fogva kezdett lenni. A mindenség Ura, 
árnyékban hagyván az ő fölségének méltóságát, szolgai alakot öltött. A szen-
vedhetetlen Isten nem gondolta méltatlannak, hogy szenvedhető ember legyen, 
és halhatatlanként a halál törvényeinek legyen alávetve. Új születéssel foganta-
tott pedig, mert a sértetlen szüzesség vágyakozást nem ismert, hanem az emberi 
lényegnek adta eredetét. Természet, de nem bűn vétetett az Úr anyjától. Szolgai 
test teremtetett a szolga állapota nélkül, és az új ember úgy elegyíttetett a régivel, 
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hogy valóban fölvegye annak származását, de kizárja a régről eredő bűnt: mert az 
Isten igaz könyörületessége, jóllehet az emberi nem megjavítására elmondha-
tatlanul sokféle módja lett volna, mégis éppen ezt az útját választotta az orvos-
lásnak, mely az ördög csinálmányának lerontására nem hatalma erejét, hanem 
igazságossága mértékét használja. Mert az ősi ellenség kevélysége nem érdem-
telenül követelt magának zsarnoki jogot minden emberrel szemben, sem nem 
nyomta el törvénytelen uralommal azokat, akik csábítására önként engedelmes-
kedtek az Isten parancsolatja ellenében az ő akaratának. Nem vesztette volna el 
tehát jogosan az emberi nem eredendő szolgálatát, ha nem azáltal, akit leigá-
zott, győzetik le. Kigúnyoltatott ezért a magabízó ellenség fortélya, aki az em-
beri nem üdvösségéért világra jött gyermek születését éppen úgy, mint bármely 
megszületőkét, magára ártalmatlannak vélte. Mert látta nyögdécselve és sírva, 
látta pólyába tekerve, a körülmetélésnek alávetve, és hogy a törvényben szabott 
áldozat fölajánlását is betöltötte. Tapasztalta azután a gyermekek szokott növe-
kedését, és egészen a férfikorig nem kételkedett, hogy a természet szerint gya-
rapszik. Tudván pedig, hogy az emberi természetet méreggel fertőzte meg, a leg-
kevésbé sem hitte, hogy távol maradhat a törvényszegéstől az, akinek halandó 
voltáról annyi jelből bizonyosodott meg. Kitart tehát a nyomorult kalóz és a ke-
serű behajtó az ellen, akinek semmi tartozása nincs vele szemben, és míg a bűnös 
eredetet sújtó általános ítélettel üldözi, épp azt az adóslevelet veszti el, amelyre 
hivatkozott, azon kérvén számon az álnokság büntetését, akiben semmi bűnt 
nem talált. Föloldatik hát a halált hozó szerződés gonoszul sugallt írása, amaz 
erős megköttetik önnön bilincseivel, és megkötöztetvén a világ fejedelme, fog-
ságának edényei elragadtatnak (vö. Mt 12,29): visszatér az ő tisztességébe az ősi 
foltoktól megtisztult természet. Aki tehát a keresztény névvel kegyesen és híven 
dicsekedel, e kiengesztelődés kegyelmét igaz ítélettel vedd fontolóra! Mert neked, 
aki egykor elvetett voltál, neked, aki kivettettél a paradicsom helyéről, neked, aki 
hosszú számkivetésben időztél, neked, aki porrá és hamuvá oszoltál, akinek már 
nem volt semmi reménye az életre, az Ige megtestesülése által hatalom adatott, 
hogy a távolból visszatérj a te Alkotódhoz, újra fölismerd Szülődet, szabaddá 
tétessél szolgából, idegenből fiúvá lépj elő, hogy aki romlékony testtől születtél, 
Isten Lelkétől újjászülessél, és elnyerd a malasztot, amelyben a természet által 
nincs részed. Minthogy ekkora reményben van bizodalmatok, szerelmeseim, 
a hitben, amelyben megerősödtetek, állhatatosan tartsatok ki, nehogy ugyanazon 
kísértő, akinek birodalmát a Krisztus immár eltávoztatta tőlünk, cselvetéseivel 
ismét félrevezessen minket, és épp e jelenvaló nap örömeit rontsa meg csalárd 
mesterkedésével, gúnyt űzvén az egyszerűbb lelkekből némelyek dögletességet 
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hozó meggyőződése által, kiknek a mi ünnepünknek e napja nem annyira a Krisz-
tus születése, mint inkább – amint mondják – az új nap fölkelte miatt tiszteletre-
méltó: kiknek szíve irdatlan homályba borul, és az igaz világosság minden nö-
vekedésétől idegen! Mert még mindig a pogányság ostoba tévelygéseinek nyo-
mában járnak, és a világban szolgáló világosítókat isteni tiszteletben részesítik. 
Távol legyen a keresztény lelkektől minden istentelen babona és rémisztő ha-
zugság! Mert mérhetetlenül távol vannak az örök dolgoktól a múlandók, a tes-
tetlenektől a testiek, az Uralkodótól az alattvalók. Ezek jóllehet csodálatosan 
szépek, még sincs bennük imádandó istenség. Ezért azt az erőt, azt a bölcsességet, 
egyedül azt a fölséget szabad imádni, mely a világ teljességét teremtette a sem-
miből, és amilyen alakba és mértékbe csak akarta, minden földi és mennyei ál-
latot fölnövelt. A nap, a hold és a csillagok legyenek kellemesek azoknak, akik 
használják őket, legyenek ékesek azoknak, akik rájuk tekintenek, de úgy, hogy 
értük az Alkotót illesse hálaadás, és imádtassék az Isten, ki ezeket teremtette, és 
ne a teremtmény, amely szolgál. Dicsérjétek tehát az Urat, szerelmeseim, minden 
munkában és ítéletben! Legyen bennetek kétség nélküli, szűzi érintetlenségű 
hit, és az ember újjáalkotásának isteni misztériumát őszinte szolgálattal tiszteljé-
tek meg! Öleljétek magatokhoz a Krisztust a mi testünkben megszületvén, hogy 
méltókká legyetek meglátni dicsőséges Istenként, az ő fölségében uralkodván az 
Atyával és a Szentlélekkel együtt!  

III.  NOKTURNUS  

N a g y  S z e n t  G e r g e l y  p á p a  h o m í l i á j a   

Lukács szerint  

Azon időben. Parancsolat méne ki Augustus császártól, hogy beírattatnék az egész világ. 
(L 2,1 skk.) És a többi.  

VII. lecke  

Mivel az Úr bőkezűségéből e napon három misét is fogunk ünnepelni, hossza-
san nincs módunk beszélni az evangéliumi olvasmányról. De hogy valamit leg-
alább röviden mondjunk, arra maga a mi Megváltónk születése késztet minket. 
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Miért van, hogy mikor az Úr megszületni készül, beírattatik a világ, ha nem 
azért, mert nyíltan megmutatkozik, hogy az jelent meg testben, aki az ő válasz-
tottait beírja az örökkévalóságba? Ezzel ellentétben mondatik a próféta által: 
„Töröltessenek ki az élők könyvéből, és az igazakkal be ne írattassanak!” (Ps 
68,29) És jól van az is, hogy Betlehemben születik: Betlehem ugyanis a „kenyér 
házát” jelenti. Mert bizony ő az, aki úgymond: „Én vagyok az élő kenyér, ki 
mennyből szállottam alá.” (J 6,51) A hely tehát, ahol az Úr születik, már előbb 
a kenyér házának hívatott, nyilván mert úgy volt beteljesülendő, hogy az jelenjék 
meg ott a test anyaga által, ki a választottak lelkét belső jóllakással üdíti. Ő nem 
a szülői házban, hanem útközben születik, hogy világosan megmutassa: az em-
bervolt által, amelyet magára vett, mintegy idegenben született. Idegenben – 
mondom –, de nem isteni hatalma szerint, hanem természete szerint, mert ha-
talmáról ez van írva: „Tulajdoniba jöve.” Saját természetében viszont az idők 
előtt született, míg a mienkben időtől fogva jött el. Aki tehát örökkévalónak 
megmaradva időben jelent meg, annak idegen az, ahová leszállt. És mivel a pró-
féta úgymond: „minden test széna”, a mi szénánkat gabonává változtatja az 
emberré lett Isten, aki önmagáról így beszél: „Ha a búzamag a földbe esvén meg 
nem hal, csak maga marad.” (J 12,25) Ezért is fektetik megszületvén jászolba, 
hogy mind a híveket, vagyis a szent állatokat az ő testének gabonájával táplálja, 
nehogy az örök törvény abrakától megfosztatva éhesen maradjanak. Miért van, 
hogy a vigyázó pásztoroknak jelent meg az angyal, és őket fogta körül az Isten 
fényessége, ha nem azért, mert azok méltattatnak másoknál inkább meglátni a ma-
gasztos dolgokat, akik élére tudnak állni a hívő nyájaknak? És míg ők kegyesen 
vigyáznak a nyáj fölött, az isteni malaszt bőségesebben tündöklik őfölöttük. Az 
angyal azt hirdeti, hogy király született, és az ő hangjával angyalok énekelnek 
együtt, és kiáltják együtt örvendvén: „Dicsőség magasságban az Istennek, és 
a földön békesség a jóakaratú embereknek!” Azelőtt ugyanis, hogy a mi Meg-
váltónk test szerint megszületett volna, meghasonlottunk az angyalokkal, kiknek 
fényességétől és tisztaságától az első bűn okán és a naponkénti vétkek által 
messze távolodtunk. És mert vétkezvén idegenek voltunk az Istentől, idegen-
nek ítéltek minket az ő sorsosságuktól az angyalok, az Isten házanépe. De mivel 
mi újra elismertük a mi királyunkat, elismertek minket az angyalok is az ő polgár-
társaiknak. És mert a mennyei Király a mi testünk földjét vette magára, a mi 
gyöngeségünket már nem nézi le amaz angyali fönség. Ismét békét kötnek velünk 
az angyalok, félreteszik a korábbi meghasonlás indulatát, és akiket előbb mint 
gyöngéket és elvetetteket lenéztek, azokat immár mint társaikat tisztelik. Mert 
ezért van, hogy Lót és Józsue imádják az angyalokat, és azok nem tiltják meg, 
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hogy imádják őket. János viszont a Jelenésekben imádni akarta az angyalt, de őt 
ugyanazon angyal mégis visszatartotta, hogy nem szabad imádnia őt, mondván: 
„Meglásd, hogy ne míveljed, mert a te szolgatársad vagyok és a te atyádfiaié!” 
(Ap 19,10) Miért van, hogy a Megváltó eljövetele előtt az emberek imádják az 
angyalokat, és azok hallgatnak, azután viszont elfutnak az imádás elől, ha nem 
azért, mert a mi természetünket, amelyet azelőtt lenéztek, azután, hogy önma-
guknál is inkább fölmagasztaltatni látják, félnek maguk előtt leborulva látni, és nem 
merészelik már maguk alatt mint gyöngét megvetni azt, amit a mennyekben ma-
guk fölött látnak uralkodni, és nem tartják méltatlannak, ha társuk az ember, hiszen 
önmaguk fölött az Istenembert imádják. Ügyeljünk tehát, kedves atyámfiai, nehogy 
valamiképpen beszennyezzen a tisztátalanság minket, akik az örök elevetudásban 
még az ő angyalaival is egyenlők vagyunk! Erkölcseinkkel váljunk érdemessé a mi 
méltóságunkra! Semmi fényűzés ne fertőzzön minket, semmi rút gondolat ne 
vádoljon! Ne marjon a lélekbe gonoszság, ne egye meg az irigység rozsdája! Ne 
fújjon föl a kevélység, ne szaggasson földi csábszerek által a becsvágy, ne lobbant-
son lángra a harag! Mert isteneknek hívattattak az emberek. Védd meg tehát, em-
ber, a bűnökkel szemben Isten tisztességét, mert teérted lett az Isten emberré!  

T i s z t e l e t r e m é l t ó  B é d a  á l d o z á r  h o m í l i á i   

Lukács szerint  

Azon időben. A pásztorok szólanak vala egymásnak: „Menjünk el Betlehemig, és lássuk 
meg e lett dolgot, melyet az Úr megjelentett nékünk!” (L 2,15 skk.) És a többi.  

VIII. lecke  

Megszületvén Betlehemben az Üdvözítő Úr, amint a szent evangélium történe-
te tanúskodik, a pásztoroknak, akik ugyanazon tartományban voltak vigyázván 
a vigyázásokat az ő nyájuk fölött, az Isten angyala nagy fényességgel jelent meg, 
s hogy az igazság napja fölkelt e világra, nemcsak a mennyei beszéd hangjával, 
hanem az isteni világosság fényével is megerősítette. Mert sehol az Ótestamen-
tum egész sorában nem találjuk, hogy az angyalok, akik oly gyakorta jelentek 
meg az atyáknak, fényességgel jelentek volna meg, hanem e kiváltság a mai idő-
nek volt fönntartva, midőn „világosság támadott az igazaknak a setétségben, a kö-
nyörülő és irgalmas Úr”. (Ps 111,4) S hogy ne tűnjék csekélynek egyetlen angyal 



A KARÁCSONYI MATUTÍNUM OLVASMÁNYAI  

 

XV 

tekintélye, miután egy tudtukra adta az új születés misztériumát, mindjárt a meny-
nyei hadak sokasága társult hozzá, hogy Istennek dicsőséget, és egyszersmind az 
embereknek békességet predikáljon, nyilván megmutatva, hogy ez új dolog által 
az embereknek az egy hit békéjére kell térniük. A nyájaknak e pásztorai pedig 
a hívő lelkek tanítóit és vezetőit jelképezik csodálatosan. Az éj, melynek vigyázá-
sait őrizték az ő nyájuk fölött, a kísértések veszedelmeit jelenti, amelyektől magu-
kat és a nekik alávetetteket mindazok, akik tökéletesen vigyáznak, őrizni meg 
nem szűnnek. Ama pásztorok pedig ujjongó örömmel igyekeztek látni, amit hal-
lottak, s mert lángoló szeretettel keresték, mindjárt méltók lettek megtalálni. De 
hogy a lelki nyájak pásztorai is mekkora iparkodással tartoznak keresni a Krisz-
tust, szavaikkal és tetteikkel egyképpen megmutatták. Menjünk át ezért mi is, 
kedves atyámfiai, elvetvén a testies kívánságokat, lelkünk egész vágyakozásával 
Betlehembe, a Dávid városába, vagyis az élő kenyér házába, mely nem kézzel 
csináltatott, hanem örökkévaló a mennyekben, és tiszteljük meg szeretettel, és 
méltó megbecsüléssel ünnepeljük az ő megtestesülését, és vigyázó gonddal 
ügyeljünk, hogy akit ők a jászolban láttak nyögdécselvén, azt mi az Atya királyi 
székében méltattassunk meglátni uralkodván! Lássuk meg – mondták – ez Igét, 
melyet megtestesülni rendelt az Úr: sietvén pedig egyszerre megtalálták a meg-
született Istent és embert és ugyanezen születés szolgálattevőit. Siessünk mi 
is, én atyámfiai, nem a lábak lépteivel, hanem a jócselekedetek előrehaladásá-
val, hogy meglássuk ugyanazon megdicsőült emberséget, mely tündököl az 
Atya és önnön fölségében! Mert ekkora boldogságot nem szabad lanyhán és 
késedelmesen keresni, hanem serényen kell követni a Krisztus lába nyomát. Hi-
szen ő a mi futásunkat kezét kinyújtva kívánja segíteni, és gyönyörködik abban, 
ha hallhatja tőlünk: „Vonj engem: utánad futunk a te kenetid illatjára!” (Ct 1,2–3) 
Siessünk, atyámfiai, és azokat, amik a mi Üdvözítőnkről, az igaz Istenről és em-
berről mondattak, benső, kegyes hittel fogadjuk, teljes szerelemmel öleljük ma-
gunkhoz, hogy ugyanezeket a tökéletes ismeret jövendő látásában magunkba fo-
gadhassuk! Nem rejtették el pedig a pásztorok a titkokat, melyeket isteni kinyilat-
koztatásra megismertek, hanem akinek csak tudták, elbeszélték, mert az Egyház 
lelki pásztorai is leginkább arra rendeltettek, hogy az Isten igéjének misztériu-
mait predikálják, és a csodálatos dolgokat, melyeket az Írásokból megismertek, 
megmutassák azok csodálatára, akik hallgatják őket. Nemcsak a püspököket, 
áldozárokat és szerpapokat vagy a monostorok elöljáróit értjük a pásztorok 
alatt, hanem mindazon híveket, kikre akár egy piciny ház őrizete van bízva, he-
lyesen mondjuk pásztornak, mert lelki nyájat legeltetnek, ha azon vannak, hogy 
a nekik alávetetteket igaz mérték szerint kormányozzák, az Írások mennyei le-
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gelőjéről táplálják, és vigyázó serénységgel megőrizzék a tisztátalan lelkek csel-
vetéseivel szemben. Mária viszont, megtartván a szűzi szemérem törvényeit, 
a Krisztus titkait, amelyeket ismert, senkinek sem akarta kinyilvánítani, hanem 
tiszteletteljesen várta, hogy amikor akarja, ő maga nyilvánítsa ki azokat. Maga vi-
szont ugyanezen titkokat hallgató ajakkal, mégis vigyázó szívvel kutatta, és ez az, 
ami mondatik: szívében egybevetvén. Mert egybevetette azokat a dolgokat, melyeket 
megcselekedve látott, azokkal, melyekről olvasta volt, hogy megcselekedve kell 
lenniük. Mert a prófétánál olvasta: „És vessző jön ki a Jessze gyökeréből, és naza-
reus nevelkedik az ő gyökeréből, és megnyugszik azon az Úr Lelke.” (Is 11,1–2) 
Látta, hogy ő maga, ki a Dávid törzséből származott, Názáretben a Szentlélektől 
fiat fogant. Olvasta volt: „És te, Efratának Betleheme, kicsiny a Júdának ezeri 
közt: tebelőled származik nékem, aki uralkodó légyen Izráelben, és annak kijöve-
tele eleitől fogva, az örök napoktól fogva.” (Mch 5,2 vö. Mt 2,6) Látta, hogy Betle-
hemben szülte meg Izráel uralkodóját, aki mint örökkévaló Isten az Atyától a szá-
zadok előtt született. Olvasta volt a prófétáknál: „Íme, egy szűz méhében fogad, 
és fiat szül, és a neve Emmánuelnek hívattatik.” (Is 7,14) Látta, hogy szűzként 
fogant, és szült fiat, és hogy az ő nevét Jézusnak hívta. Mert olvasta volt: „És 
te, a nyájnak ködös tornya, Sionnak leánya szintén hozzád érkezik, és eljő az első 
hatalom, a Jeruzsálem leányának országa.” (Mch 4,8) Hallotta, hogy az angyali 
seregek, kik a magasságbeli város leányai, megjelentek a pásztoroknak a helyen, 
mely a marhák összejövéséről régtől fogva a nyáj tornyának hívatott, és egy 
mérföldnyire keletre van Betlehemtől, ahol a templomban még ma is mutogatják 
ama pásztoroknak három emlékét. Tudta, hogy ekkor jött el testben az Úr, 
akinek egy és örökkévaló hatalma van az Atyával, aki az országot az Egyház-
nak adja, vagyis a mennyei Jeruzsálem leányának. Egybevetette tehát Mária azo-
kat, amikről olvasta volt, hogy eljövendők, azokkal, amiket már meglenni ismert, 
ajkával mégsem adta ki, hanem szívébe zárva őrizte azokat. Mi ezért, kedves 
atyámfiai, figyelmünket fordítsuk az Úr gondolatának szemlélésére, amellyel ne-
künk segítségünkre sietni méltóztatott, és szálljunk magunkba, hogy az ő jótéte-
ményeiért hálát adjunk! Melyek mindegyikéért dicsőítsük és magasztaljuk őt, és 
a mi Urunkat, a Jézus Krisztust, aki él és uralkodik a Szentlélekkel egyességben, 
Isten, mindörökkön örökké! Ámen.  

János szerint  

Kezdetben vala az Ige, és az Ige Istennél vala, és Isten vala az Ige. Ez vala kezdetben az Is-
tennél. Mindenek őáltala lettek, és nála nélkül semmi sem lett. (J 1,1–3 skk.) És a többi.  
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IX. lecke 

Mivel Isten és az emberek közbenjárójának, az ember Jézus Krisztusnak időbeli 
születését a szent evangelisták, méghozzá Máté és Lukács szavai által pontosan 
megismertük, úgy tetszik, hogy az Igének, vagyis az ő istenségének örökkéva-
lóságáról is, amelyben az Atyával örökké egyenlő marad, megvizsgáljuk szent 
János evangelista szavait, aki egyedülálló tisztaságának kiváltságával megérde-
melte, hogy az ő istenségének másoknál magasabban értse meg és egyszersmind 
nyilvánítsa is ki titkát. Nem hiába tartják ugyanis azt, hogy a vacsorán az Úr Jézus 
kebelén feküdt, hanem ezáltal előképileg megtaníttatik, hogy a mennyei bölcses-
ség italát itta másoknál kiválóbban ugyanezen kebel legszentebb forrásából. 
Amiért is a négy állat példájában méltán hasonlíttatik a röpülő sashoz. Mert 
minden madárnál magasabban szokott a sas röpülni, és minden állatnál világo-
sabban szokta belészögezni tekintetét a nap sugaraiba. Így más evangelisták 
mintegy a földön járnak az Úrral, akik az ő időbeli származását egyenlőképpen 
és időbeli cselekedeteit elégségesen kifejtvén, keveset mondtak az istenségről. 
Ez pedig mintegy az égig száll az Úrral: igen keveset értekezvén az ő időbeli 
cselekedeteiről, elméjében magasabbra röpülvén, az ő istenségének örök hatal-
mát, amely által mindenek lettek, tisztábban szemlélvén megismerte, és nekünk, 
hogy megismerjük, írásban továbbadta. Ezért a többi evangelisták leírják, hogy 
a Krisztus időtől fogva született, János viszont tanúskodik, hogy ugyanő kez-
detben volt, mondván: Kezdetben vala az Ige. A többiek arról emlékeznek meg, 
hogy az emberek között hirtelenséggel jelent meg, ő viszont kinyilvánítja, hogy 
az Istennél volt, mondván: És az Ige Istennél vala. A többiek úgy mutatják meg, 
amint emberként az embereknél időlegesen forgolódik, ő viszont úgy, amint Is-
tenként az Istennél marad kezdetben, mondván: Ez vala kezdetben az Istennél. 
Mások a csodadolgokat, melyeket emberi mivoltában cselekedett, tartják szá-
mon, ő azt tanítja, hogy minden látható és láthatatlan teremtményt általa alko-
tott az Atyaisten, mondván: Mindenek őáltala lettek, és nála nélkül semmi sem lett. És 
csodálatos módon mindjárt az ő evangéliumának kezdetén éles ésszel alapozza 
meg az igazhívők bizodalmát az Üdvözítő istenségében, és győzi le hatalmasan 
az eretnekek hitszegését. Mert amaz eretnekeket, ki azt mondták, hogy volt idő, 
midőn nem volt, elutasítja első szavaival, mikor úgymond: Kezdetben vala az Ige. 
Majd azok tévelygését rontja le, kik a Szentháromság három személyét tagadván 
azt mondták, hogy ugyanazon Isten, ha akarja, Atya, ha akarja, Fiú, ha akarja, 
Szentlélek, ő maga azonban egyetlen, mikor hozzáteszi: És az Ige Istennél vala. 
Mert ha más volt másnál, bizonnyal kettő az Atya és a Fiú, és nem egyetlen, aki 
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egyszer Atya, másszor Fiú, ismét másszor Szentlélek. Hasonlóképpen voltak a ha-
zug tanításnak olyan szerzői, akik csak embernek vallván a Krisztust, nem hit-
ték, hogy Isten. Őket is következetesen megcáfolja, mikor úgymond: És Isten vala 
az Ige. Voltak mások, akik úgy vélték ugyan, hogy Isten, de csak a megtestesülés 
idejétől fogva lett, és nem örökkévalón, az idők kezdete előtt. Az ő istentelen 
véleményüket is visszaveti, mikor úgymond: Ez vala kezdetben az Istennél. Ugyan-
csak voltak egyes ellenségei az igazságnak, kik ugyan nem tagadták, hogy a Krisz-
tus a Szűz szülése előtt is létezett, de nem hitték, hogy az Atyától Istenként 
született, hanem hogy teremtetett, és ezért kisebb az Atyánál, minthogy teremt-
mény. Ezeket is kárhoztatja az evangelista, aki úgymond: Mindenek őáltala lettek, 
és nála nélkül semmi sem lett. Mert ha semelyik a teremtmények közül nem lett nála 
nélkül, világosan kiderül, hogy nem teremtmény ő maga, ki által minden teremt-
mény lett. És hogy senki ne higgye változékonynak az Isten akaratát, mintha ő hir-
telenséggel akarná megalkotni a teremtményt, amelyet öröktől fogva azelőtt so-
sem alkotott meg, nyilván tanítja az evangelista, hogy jóllehet időben teremtetik 
meg a teremtmény, mégis a Teremtő örök bölcsességében mindig el volt rendez-
ve, hogy milyennek és mikor teremttessék. És ezt jelenti, hogy úgymond: Ami 
lett, őbenne vala az élet. Ugyanaz, ami teremtetett az időben, akár mint élő, akár 
mint élettelen jelent meg, mindez a Teremtő lelki gondolatában már mintegy 
örökké élt és él. Nem azért, mert együtt örökkévaló a Teremtővel, amit teremtett, 
hanem mert együtt örökkévaló vele az ő akaratának gondolata, amelyben öröktől 
fogva birtokolta és birtokolja, hogy mit és mikor teremtsen, hogy miképpen 
kormányozza a megteremtetteket, hogy megmaradjanak, hogy milyen véghez 
vezesse mindazt, amit teremtett. Gondoljuk meg, kedves atyámfiai, hogy mek-
kora a mi Megváltónk malasztja! Az Atya egyetleneként született, és nem akart 
egyedül maradni. Leszállott a földre, hogy atyafiakat keressen magának, kiknek 
az ő Atyja országát adhatná. Gondoljuk meg, hogy mekkora a hit ereje, amely-
nek érdeméből megadatik az embernek, hogy Isten fia legyen! Fussunk tehát, 
kedves atyámfiai, hogy akik távol voltunk, méltattassunk közel lenni a Krisztus 
vérében! Úgy kell tehát, kedves atyámfiai, hogy akik a mi Megváltónk emberi szüle-
tését ma éves ájtatossággal megüljük, az ő isteni és emberi természetét egykép-
pen öleljük magunkhoz, s ne évenkénti, hanem szakadatlan szeretettel! Az istenit, 
mely által teremtettünk, midőn nem voltunk – az emberit, mely által újjáterem-
tettünk, midőn elveszettek voltunk. Őt kérjük tehát esedezve, hogy a jócsele-
kedetek beteljesítése után az ő embersége dicsőségének látására vezessen el min-
ket, és isteni fölsége változhatatlan lényegét mutassa meg nékünk, melyben él és 
uralkodik az Atyával a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké! Ámen.  



 


