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egy kisbabám. Ha elosztom a fenti 631 gyermeket az 

őket megszülő anyák számával, akkor megkapom a 3,2 

tizedes termékenységi Bokor-rátát. 

Most pedig válaszolok Zsolt levelének első felére: Az 

ilyen – látszólag emberi lényért – csak annyit tehet va-

laki, hogy kéri Istent, terelje vissza az ilyet a nyájba test-

vérnek, vagy felebarátnak. Már ez a fohász is a megbo-

csátási készség JELZÉSE és egyfajta békességet kívánó 

lelkület megnyilvánulása, de egyben fennmarad egy vé-

dekező kétely az ilyen emberrel szemben. Ez a maga-

tartás talán nem a jézusi példa direkt visszautasítása – 

írja levelében Zsolt.  Én úgy gondolom, hogy ez a jelzés 

maga a megbocsátási készség. S az, hogy megmarad 

Benned a védekező kétely az ilyen emberrel szemben, 

ez valójában nem a jézusi példa visszautasítása. A té-

kozló fiú apjában is megmaradt a kétely fiával kapcso-

latban. Fogalmazhatom ezt a kételyt úgy is, hogy meg-

maradt azért benne a reménység. 

Békességteremtőknek kell lennünk. Gondolhatom úgy 

is, hogy bizonyos vagyok, hogy más lenne a termékeny-

ségi rátánk, ha nem azok volnának az urak felettünk, 

akik uralkodnak rajtunk: ha egy hete a Melegek nem 

vonulhattak volna fel utcáinkon, mert ezt a fajta nem-

zetgyilkosságot nem szabad egyetlen élni akaró nem-

zetnek sem megünnepelnie. Csak sírni lehet, hogy van-

nak közöttünk ilyen betegek is (lásd: Róm 1,26-27). De 

csak bizonyos vagyok, és nem biztos, hogy más lenne a 

termékenységi rátánk. 

Rettenetesen szégyellem magam, hogy a keresztények, 

a nem-jézusiak – a világ szemetjévé lettek. Hazánkban 

is azokká lettek. A jézusi embereknek nem ilyen a ter-

mékenységi rátájuk. Nem 1,2, hanem 3,2!!! 

Jöjjön el a Bo-kor, azaz az Isten Országa megteremté-

sének legújabb kísérlete. 

 

 

BULÁNYI GYÖRGY 

TÉVEDHETETLEN 
 

Csudálatos találkozó volt nálam 2008. március 29-én, 

szombat délután. Hatan voltunk együtt majd négy óra 

hosszat. Szolnokról jöttek hozzám húszas éveik köze-

pén járó fiatalok. Ateista vagy vallásilag közömbös szü-

lők gyermekei, többségük meg sincs keresztelve. De 

Bíró Lajost megérintette körünkben vagy tíz esztendő-

vel ezelőtt a jézusi üzenet. S ő tovább is adta azt, s ennek 

gyümölcse volt a Lajos utáni nemzedéknek  köztük az 

ő két gyermekének is  mostani látogatása nálam. Ke-

resztelésükre és többek között házasságkötésre is ké-

szülődnek. 

Nem tudom, hogy ők is csodálatosnak érezték-e a talál-

kozót. De nekem együttlétünket követően Jn 1, 35-39 

versei jutottak eszembe, melyek János és András meg-

hívásáról számolnak be. János evangélista meghívásuk 

után jó hetven évvel idézi fel találkozásukat Jézussal. 

Számára biztosan felejthetetlen volt, mert ennyi idő el-

telte után is emlékezett még, hogy délután négy óra kö-

rül került sor rá, hogy a Jordán partján sétálgató Jézus-

nak ők ketten utána mentek. Jézus észlelte ezt, s meg-

fordult, hogy megkérdezze őket: Mit akartok? Ők meg 

ezt válaszolták: Rabbi, hol lakol?  Jöjjetek, nézzétek 

meg!  felelte nekik Jézus. Az evangéliumi feljegyzés 

így fejeződik be: Az nap nála maradtak, ez a tizedik óra 

körül történt (Jn 1,39). A zsidóknál akkoriban a nap haj-

nali hat órakor kezdődött, tehát délután négy óra volt, 

amikor utána mentek Jézusnak. (Az én látogatóim is 

délután négyre jöttek  emlékezem is rá. Emlékezem, 

de nem hetven év után, csak két nappal később.) 

Milyen lehetett az a találkozó? Ha lett volna magnó, 

amely megörökítette volna azt a kétezer év előtti dél-

utánt, mit nem adnék érte. Ha lett volna magnó két napja 

a szobámban, s felvette volna a mi találkozónkat, mit 

nem adnék… még ezért is. Miért adnék érte oly sokat? 

Ezt akarom Nektek most elmesélni. S bár nem volt 

magnó, amely megörökítse a kérdést, melyet Gábortól 

kaptam, de emlékezem rá és arra is, hogy hosszasan 

gondolkodtam, mit is feleljek rá. Egy jó percre elnémul-

tam. Rákérdezett Gábor a Mt 16,18-19-ben olvasható 

jézusi szavakra. Ezekre: Én is mondom neked: Te Péter 

vagy, s én erre a sziklára építem egyházamat, s az alvi-

lág kapui sem vesznek rajta erőt.  Neked adom a meny-

nyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a 

mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, 

a mennyben is fel lesz oldva. Azt kérdezte Gábor, hogy 

hogyan azonosulhatnak még odafent is azzal, amit Péter 

idelent megköt és megold  azaz jóváhagy vagy elvet. 

Általában köpöm a választ, ha Jézus dolgaiban kérdez-

nek engem. Most nem így történt. Azt hiszem, hogy a 

KIO  a Keressétek az Isten országát! című és negyven 

éve megírt  hat vastag szamizdat kötetében nem fordul 

elő ez a szó, hogy tévedhetetlen. S biztosan tudom, hogy 

Jézus sem mondta sem magát, sem Pétert tévedhetetlen-

nek. És ezért Gábornak sem tudtam azt válaszolni, hogy 

az I. Vatikáni Zsinat tévedhetetlenül megállapította, 

hogy Péter utódai, a pápák hit és erkölcs dolgában té-

vedhetetlenek.  Hát ezért. S nemcsak azért, mert Hans 

Küng is már jó harminc-negyven éve megírta könyvét, 

melynek címe: Unfehlbar? azaz Tévedhetetlen? Hanem 

azért is, mert lassan annak is harminc éve lesz, hogy Lé-

kai bíboros és négy felkért teológiai professzora dialó-

gusra hívott, s ezen a dialóguson elhangozhatott és el is 

hangzott Lékai szájából az általa tévedhetetlennek gon-

dolt szó: Én és a jelenlevő professzor urak hivatalból 

képviseljük itt az egyház tévedhetetlen tanítását. Ma-

gamban azt gondoltam ott és akkor, hogy tévedhetetlen 

és  még inkább  hivatalból tévedhetetlen emberekkel 

nem dialogizálok. Hangosan meg azt mondtam, hogy 

írják le kérdéseiket, s én azokat majd megválaszolom. 
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Jó két órát birkóztak ott öten egymagammal, s nem en-

gedtem álláspontomból: csak írásban válaszolok kérdé-

seikre. 

Mért nem köptem tehát Gábor kérdésére is a választ? 

Mért gondolkodtam rajta annyit némán? Mért nem 

mondtam az I. Vatikáni zsinat megállapítását. Nem te-

hettem. Nem, mert barátainknak nem hazudunk, csak il-

letékteleneknek, csak ellenségeinknek hazudhatunk  

ha nincs módunk kitérni a válasz elől. S most, amikor 

írom ezeket a sorokat, már hétfő délelőtt. Ahogy tud-

tam, felkészültem már a hétfő délutáni kisközösségi ta-

lálkozómra, s mikor befejeztem, eszembe jutott Gábor 

kérdése.  

Vasárnap még nem, mert vasárnap meghalni sem volt 

időm. Reggel volt a szokásos havi  két órás  ifjúsági 

mise, majd 11 óra felé jött Pista, hogy elvigyen Inárcsra 

pót-vasmisémre a Hangosok számára, és csak este hét 

óra utánra hozott haza. Kimerültem tőle, s hétfő reggel 

csak nyolc utánra tudtam úgy-ahogy összekaparni ma-

gam… Mért voltam tehát egy percig néma? Ennyire 

gyengül már emlékeztem? Nem ad-

tam meg a választ én már negyven 

éve Gábor kérdésére a KIO-ban? 

Elővettem, a KIO Mutatók kötetét, 

s találtam a két kérdéses mátéi 

versre vonatkozó 12 lapszámot is. 

Megnéztem mindet egyenként. El-

olvastam, amit 40 évvel ezelőtt 

ezekről a Máténál található versek-

ről írtam. S az eredmény: nem 

szembesültem a KIO-ban Gábor 

kérdésével. Ezért gondolkodtam 

válaszom előtt annyit.  Gábor mel-

lettem ült. Rátettem kezem a ke-

zére, s ezt mondtam Gábornak: Jé-

zus úgy mondhatta, amiket mon-

dott, hogy bízott tanítványaiban, bí-

zott Péterben. Bízott bennük, hogy 

azt fogják mondani, amit tanított 

nekik. Ahogyan én is bízom Benne-

tek, akiket az elkövetkező hónapok 

során majd megkeresztelek és meg-

esketek azon az alapon, hogy hisz-

tek abban, amit Jézus tanított. Bí-

zom benne, hogy azt fogjátok mon-

dani, amit közösségeinkben tanul-

tok arról, hogy miféle Ország az, amit keresnünk kell. 

Bízom benne, mert Isten azt írta bele mindnyájunk szí-

vébe, amire megteremtett minket. Azt, hogy szeressük 

egymást még az ellenségeinket is: keresztre feszítőinket 

is.   

S nem mondtam Gábornak a folytatást, amit a fentiek-

ben leírtam. Nem, mert akkor és ott, szombat délután 

még nem is gondoltam az I. Vatikáni Zsinatra. De most 

igen, és mondom, amit gondolok. Mindannyian az Isten 

gondolatát képviseljük, amikor a szeretet szavát mond-

juk azzal a tartalommal, amelyet Jézus adott ennek a 

szónak. Tévedhetetlenül? Igen, tévedhetetlenül. Min-

dig, amikor a szeretetet mondjuk. S csak ez magyaráz-

hatja, hogy amit mond akár Péter, akár Gábor,  mind 

megállja majd a helyét, és érvényes lesz idelent is, oda-

fent is. S ha a földön nem is veszik figyelembe azok, 

akiknek más az istenük, mint Jézusnak, a mennyben 

biztosan elfogadott lesz, mert ennyit jelent a megkötés. 

Az ellenkezője pedig biztosan elvetett lesz, mert ennyit 

jelent az oldás. 

És válaszomat mind a hatan elfogadták, mert nem tekin-

télyelvű volt a válasz, hanem szeretet elvű. 

S most magamat kérdezem: Lehet tekintély nélkül élni? 

Nem lehet. Hiszünk szüleinknek, s ha nem hiszünk, 

megégetjük a kezünk, amikor a forró kályha vasajtajá-

hoz nyúlunk, s megtanuljuk tőlük, mi válik javunkra. És 

felnőtt korunkban is hiszünk annak, aki úgy szeret min-

ket, ahogy a szüleink. Elhagyjuk érte anyánkat-apánkat. 

És hiszünk abban, aki azt reméli, hogy mindannyian az 

ő szerelmetes lányai és fiai va-

gyunk, ahogyan Jézus is az Atya 

szerelmetes Fia volt. Megtanuljuk 

Tőle, hogy nem tehetünk olyat, amit 

nem kívánunk magunknak. Azt, 

hogy nem uralkodhatunk másokon. 

Azt, hogy nem lehet három cipőnk, 

amíg él olyan a földtekén, akinek 

csak kettő van. Azt, hogy nem dön-

gölhetünk bele senkit sem a be-

tonba. Mondhatom mindezeket a 

színéről is. Feltétlen hittel hiszünk 

abban, aki arra tanít minket, hogy 

mindenkit szeretnünk kell.  

Azt tanítja, hogy kicsi vagyok én, s 

ezért másoknak szolgálni születtem 

én. Azt, hogy akármilyen okos, erős 

meg ügyes is vagyok, engem sem il-

let meg több, mint ami mindenkinek 

jár: a napi egy dénár. Azt, hogy szó-

táramból ki kell törölnöm az ölés 

szót, hogy csak az ölelés maradjon a 

helyén.  Azt, amit Babits úgy mon-

dott, hogy az a véres Isten nincsen. 

S a véres embernek se legyen helye 

a Földön, mert a mennyben úgy 

sincs. 

Nem lehet tekintély nélkül élni, az Isten és az ő gyer-

mekeinek tekintélye nélkül. De csak a szeretet-elvűeket 

illeti meg a tekintély! 

Ember hol élsz te? A Földön? Ott az uraké a tekintély. 

A főpapoké, az írástudóké, a véneké. A királyoké meg 

a helytartóké, akik a szeretet-elvű Jézust nagyon hamar, 

már három év után a keresztre parancsolják.  



2018. február                                                       KOINÓNIA                                                                     3673 

 
 

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 


