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Úrmentes világban akarok élni a Földön. Az urak tekin-

télye nélküliben. Ott, ahol csak a szeretet-elvűeknek 

van tekintélye.  

Milyen ez a tekintély? Azt hiszem, hogy tévedhetetlen. 

 

 

BULÁNYI GYÖRGY 

AKI ÉL ÉS SZERET... 
(A liturgikus könyörgések záró formája) 

Azt hiszem az elmúlt karácsonyra készülőben, a közös-

ségi liturgiát minél szebbé tenni akarva cseréltem fel 

első ízben a hagyományos „aki él és uralkodik” záró 

formulát egy másikkal: „aki Veled és a Szentlélekkel 

együtt él és szeret, Isten, mindörökkön örökké Ámen”. 

Amikor testvéreim reám kérdeztek, azt válaszoltam: a 

Szentháromságban nincsen uralkodás. Ki uralkodik ott 

kin? Ha mi odakerülünk, a Fiú nekünk is felszolgál 

majd. 

Fél évvel később egy jó liturgikus érzésű fiatal pap na-

gyon „felkapta a vizet”, amikor ezzel a záradékkal zár-

tam a szentmise könyörgéseit: Vétek a hagyomány el-

len! 

Egyik testvérünk, akinek elpanaszolta „vétkem”, nem 

sajnálta a fáradtságot és végigvizsgálta „Az ősegyház 

imádságos élete” (Keresztény Remekírók 16.) c. mun-

kát a záradékok szempontjából. Az ő kigyűjtő buzgal-

mának köszönhetem az alábbiakat. 

Az ősegyház imádságzáradékai négy típust mutatnak: 

részeshatározós, birtokos, cselekvő és szenvedő típust. 

A részeshatározós típus a leggyakoribb. Mintája: akinek 

legyen... Neked pedig legyen... Téged illet... Őt illeti... 

Mi legyen Istennek? Mi illeti meg Őt? Az előfordulás 

gyakorisági rendjében felsorolva az alábbiak: dicsőség, 

tisztelet, imádás, hatalom, dicséret, dicsőítés, magaszta-

lás, nagyság, fölség. Megtalálható már a Galata-levél-

ben: „akinek dicsőség mindörökkön örökké. Ámen” 

(Gal 1,5). 

Rokon ezzel a részeshatározós típussal a szenvedő tí-

pus. Ritkábban kerül elő: „áldott- vagy... most és mind-

örökké” (Szent Jakab liturgiájából: 79. lapon). „Hozzád 

küldjük dicséretünket és dicsőítésünket most és.” 

(Aranyszájú Szent János, + 407; 43, 48. lapon). „Áldott 

és dicsőített vagy ővele. most.” (a görög liturgiából; 

61,65.lapon). Ez a típus nyomatékozza a mi dicsőítő 

szerepünket, amelynek nyelvtani értelemben szenvedő 

alanya Az, akit dicsőítünk. 

Ugyancsak sűrűn szerepel a birtokos típus. Mintája: 

„Tied a., akié a.” Mi az Istené? Az előfordulás gyakori-

ságának a rendjében a következők: dicsőség, hatalom, 

tisztelet, imádás, erő, fölség, magasztalás. Egyes kóde-

xekben Máté az Úr Jézus ajkára adja: „mert tiéd az or-

szág és a hatalom és a dicsőség mind örökön örökké. 

Ámen.” (Mt 6,15). 

A cselekvő típussal csak az 5. századtól kezdve találko-

zunk és anyagunk szerint csak latin területen. Szent 

Ágoston nyitja a sort: „Jézus Krisztus, az ő Fia által, aki 

Vele él és uralkodik a Szentlélek egységében, örök Isten 

mindörökké” (27,31,32. lapon). Folytatja Nagy Szent 

Leó pápa (+ 461): „Ki élsz és uralkodol mindörökké” 

(3l0.pos). Bekerül a Pontificale Romanumba: „Ki Ve-

led és a Szentlélekkel él és uralkodik” (258-280 lapon), 

és általánossá lesz. 

Gondolom, nem kell bizonyítanom, hogy az Újszövet-

ségben az az állítás, hogy az Isten szeret, mennyivel 

gyakoribb, mint az, hogy uralkodik. Jézus ajkán egy íz-

ben sem találjuk, ha nem számítjuk a minákról szóló 

példabeszédet (Lk 19,14.27). Szent Pálnál egy- egy íz-

ben „uralkodik” (basileuein) Krisztus (1Kor 15,25), a 

kegyelem (Róm 5,21), a korintusiak és Pál (1Kor 4,8). 

Ezzel szemben négy ízben „uralkodik” a Bűn és a Halál 

(Róm 5,14. 17. 21; 6,12) és íly negatív értelemben a ko-

rintusiak (1Kor 4,8), ill. uralkodnak az evilági országok 

királyai is (1Ti 6,15). Csak a Jelenések könyvében kap 

ez a szó egyértelmű pozitív jelleget: Krisztus is, az üd-

vözültek is uralkodnak (hét előfordulás: 5,10; 11,15.17; 

19,5; 20,4.6; 22,5). Azaz az Újszövetség egyetlen köny-

vében, amely - apokaliptikus víziókban bár - erőalkal-

mazást dicsér. A szeretet magatartása pedig vitán felüli 

isteni magatartás az Újszövetség egészében, még a Je-

lenések könyvében is az, bár igen kis gyakorisággal (az 

„agapan” mindössze 4 ízben, az „agapé” pedig csak 2 

ízben fordul elő; 1,5; 3,9; 12,11; 20,9 ill. 2,4.19; e záró-

jelen belül le is kell írnom egy kérdő mondatot: Nem 

vall ez János szerzősége ellen?). 

Ha jelentkezhetett hagyománytalanul - mert először az 

5. században - a cselekvő típusú záró formula, lehet-e 

kifogásolni, hogy a 20. században ugyancsak hagyo-

mánytalanul jelentkezik ennek egy olyan módosítása, 

amely egyértelműen biblikusabb és dogmatikusabb is? 

Istenre bízva a dolgot, bizakodom, hogy az a bibliku-

sabb és dogmatikusabb és az Istenről mindenképpen 

többet és szebbet mondó záróformula, amely az Isten 

népe részéről elfogadásra talál... és hagyománya lesz 

ennek az elfogadásnak a következtében. 

Megjelent: Karácsonyi Ajándék 1976, 6.kötet 

 

 

CSEPREGI GYULA 

HOVÁ TŰNT AZ ÖRÖMHÍR? 
(KÖNYVAJÁNLÓ - PHILIP YANCEY HARMAT 

KIADÓ 2017) 

 

Évek óta lankadatlanul figyelem, hogy Philip Yancey 

amerikai keresztény újságíró milyen újabb művével je-

lenik meg a Harmat kiadó. Számos könyve 25 nyelv kö-

zött magyarul is megjelent. Eleinte kissé zavart sajátos 

amerikai stílusa, de a mondanivalója segítségével túltet-

tem magam rajta.  A kalandos életutat bejárt író az 

Amerikai Egyesült Államok déli államaiból, fundamen-

talista, rasszista, fehér, merev törvénykező közösségből 
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származik, de mára nagyon árnyaltan, széles kitekintés-

sel tud gondolkozni, és írni a kereszténység és a hit kér-

déseiről. Jelen műve megírására az késztette, hogy ta-

pasztalata szerint világszerte – de különösen Észak-

Amerikában és Európában növekszik a kereszténység-

gel szembeni ellenérzés, negatív vélekedés, és látása 

szerint a keresztények között egyre kevésbé tapasztal-

ható a kegyelem megélése, átadási készsége, eltűnőfél-

ben van az örömhír üzenete. Ezt a tapasztalatát nemzet-

közi és saját statisztikákkal is alátámasztja, és a jelenség 

okait, a probléma lehetséges megoldásait boncolgatja. 

A világot járó író és előadó egyre több helyen kerül pa-

rázs viták középpontjába, és mindkét oldalról kap hide-

get-meleget. Mind ke-

resztényektől, mind kí-

vülállóktól olyan som-

más ítéleteket hall, hogy 

mostanra a kérdéssel 

kapcsolatos vezérgon-

dolata: „Nem az a kér-

dés, hogy egyetértek-e 

valakivel, hanem az, 

hogy miként viselkedem 

azzal, akivel homlok-

egyenest ellentétesen 

gondolkodom.” 

Idézi János apostolt: 

„Jézus az Atyától jött, 

teljes volt kegyelemmel 

és igazsággal.” Az egyház mindig fáradhatatlanul küz-

dött az igazságért, erről tanúskodnak a zsinatok, hitval-

lások, dogmatikai könyvek, egyházszakadások. Bár-

csak hasonló buzgósággal ügyködött volna a kegyelem 

bemutatásában is. Sajnos a bűntudat terjesztésében ha-

tékonyabbak vagyunk, mint a kegyelem továbbadásá-

ban. Updike provokatív mondata szerint: „A templo-

moknak […] az én szememben éppen annyi közük van 

Istenhez, mint a reklámtábláknak a Coca-Colához: 

szomjat prédikáltak, de sohasem oltották.” 

Az író keresztény kultúrába ágyazott szekuláris társa-

dalmunkat posztkereszténynek nevezi, amelyben – bár-

milyen jellegű is a hatalmon levő párt (Amerikában 

vagy bárhol a nyugati világban) – a valódi keresztény-

ség kisebbségben van és ellenszélben működik. Ha si-

kerorientált és a fogyasztást célnak tekintő világunkban 

az egyházak nem képesek híveikből kontraszttársadal-

mat alkotni, szavaikkal és tetteikkel az egzisztenciálisan 

és erkölcsileg leszakadottak mellé állni, akkor nem kép-

viselik, hanem meghazudtolják az evangéliumot.  Ezzel 

a veszéllyel akar szembeszállni ez a könyv, amikor buz-

dító és felemelő példákkal bizonyítja, hogy a kegyelem 

megélése csodákra képes, az örömhír magvai boldogsá-

got teremnek. Az évekkel korábban megjelent „Meg-

hökkentő kegyelem” című művét is melegen ajánlom 

elolvasásra, ami nekem életre szóló élményeim közé 

tartozik. 

GYÖRGY ATTILA 

A KERESZT, AMI SÉRTŐ… 
 

Hát, ezt is megértük. Úgy suhant el kétezer év, mint egy 

könnyű, tavaszi szellő. Mondjuk, ahol én élek, konok, 

kemény, fafejű székelyek között: a szellő hóvihar. Eu-

rópában már nem divatos, nem korrekt, nem halálfüle, 

direkt nem mondom, hogy nem píszí, nem. A lényeg: a 

kereszt ma már sértő. Még egyszer leírom: a kereszt 

sértő. Harmadszorra is: a kereszt sértő. 

Melyik Európának? Amelyik az általunk ismert civili-

zált világot teremtette? 

A felfedező, bátor, harcos Európának? A reformátorok-

nak? A reneszánsznak? Hagyjuk is. Nem. Ez egy másik 

világ. Szomorúan, tényleg szomorúan, de hagyjuk meg-

halni azt a világot, ahol harmadik nemet vezetnek be az 

anyakönyvekbe, ahol minden lehetsz, csak keresztény 

nem, közben Heidelbergben üvölt a müezzin, Göte-

borgban már nincs külön férfi és női illemhely, és Né-

metországban állatbordélyok nyílnak. 

Néha-néha, úgy naponta kétszer történik egy terror-

cselemény, pár száz ember meghal, már el sem éri az 

ingerküszöbünket. Napi hír. De a kereszt… Igen, azt le 

kell venni, a fene sem érti miért, tényleg megbolondult 

a világ? Igen, megbolondult. A kereszt amúgy nem a 

muszlimokat sérti. Erre hivatkoznak, de soha, egyetlen 

vezető mollát, ajatollahot, bárkit nem hallottam erről 

így nyilatkozni. Szerintük is a Könyv emberei vagyunk, 

békességben élünk, Insalláh. 

Nem. A kereszt másokat sért. Nem tudom megnevezni, 

nem is akarom. Ki tudná ma már, ki ácsolta az ács fiá-

nak a keresztet? Fátylat rá. De a keresztre nem. Nem 

vagyok vallásos ember, katolikus létemre legalább tíz 

éve nem gyóntam. Feleségem unitárius. Nem járok 

templomba, ahogyan errefelé mondják: romlott katoli-

kus vagyok. De a kereszt, az szent. Mert jelkép, mert 

hozzám tartozik, akkor is, ha éppen sztoikus vagyok, 

buddhista, alijázott magyar, libanoni vagy kínai adven-

tista. Ez jelkép. 

A kereszt régebbi, mint a kereszténység, már a kőkor-

szaki barlangokban jelen van, mint a négybe osztott 

mindenség, lehet horgokat rakni rá, lehet kettős kereszt, 

lehet hármas, lehet jeruzsálemi: de kereszt. Ennek az 

Európának a jelképe. Amit mi szeretnénk annak hinni: 

de nem. Csak mi vagyunk Európa, itt, a kicsi kisbetűs 

európa közepén, kicsi országok, kicsi falukkal, karcsú 

templomokkal és erődtemplomokkal, de a tornyon ott a 

kereszt. 

Amúgy a lakóházaknál is. Mert megvéd. Villámlástól, 

istennyilától és ettől az őrülettől is. Amikor már az is 

bűn lassan, ha az ember keresztbe teszi a lábát. Ke-

resztbe teszi a kezét. Keresztet már csak az vet harang-

szókor, aki teljesen elvetemült európai kövület. Ilyen-

kor köszönünk egymásnak. Kenyérre még a rendes em-

ber keresztet rajzol, mielőtt megszegi. 


