
SZENT JAKAB LITURGIÁJA
A keleti kereszténység gazdag liturgikus életének legrégibb és egyik legszebb'

megnyilatkozása az; a liturgia, amely Szent Jakab apostol, az Úr testvére, Jeruzsá
lem első püspökének neve alatt maradt fenn. A szertartás az ún. antíóchiai litur
gia-típus elsődiege:" variánsa, és valóban jeruzsálemi eredetű, azonban nem az apos
toli időkben keletkezett. Következésképpen nem is Szent Jakab a szerzője; más
különben az újszövetségi kánonban volna a helye. Kialakulása mégis legkésőbb a
IV. század első felére tehető,amikor is görög nyelven elterjedt az egész Antióchiai
és Jeruzsálemi Patriarchátusbari, valamint azok határain túl is. Már abban a kor
ban több más nyelvre is lefordították. Osi eredete és széles elterjedése mellett
szél - Jeruzsálemi Szent Kyrfllosznál és Szerit Jeromosnál található utalásokon
kívül - az a körülmény is, hogy a IV. egyetemes zsinat után (451) különvált mo
nofizitáknál is megtalálható, méghozzá mint alap-szertartás, ha nem is a ránk
maradt görög változattal azonos, formában. Szent Jakab liturgiájának görög recen
ziója - amelynek legrégibb kézirata a VIII. századból való - több olyan betol
dást is tartalmaz, amely a bizánci liturgia-típusból került át. Ezek azonban köny
nyen felismerhetők és egyáltalán nem befolyásolják a liturgia ősi eredetéről al
kotott nézeteinket.

Amióta a bizánci liturgia-típus (főleg Aranyszájú Szent János liturgiája) fa
kozatosan kiszorította II rendszeres használatból. Szent Jakab liturgiáját csak Je
ruzsálemben és még néhány helyen végezték, mégpedig évente csak egyszer, októ
ber ~3-án, Szent Jakab ünnepén. A múlt századtól azonban újra terjedni kezdett
az 'egyes helyi ortodox egyházakban. Legújabban ószláv nyelven Leningrádban
mutatták be múlt év őszén, az Orosz Orthodox Egyház történetében - legjobb
tudomásunk szerínt - először. Hazánkban 1960 óta végezzük évente egyszer a bu
dapesti Petőfi téri Nagyboldogasszony templomban, magyarul.

Az alábbiakban néhány jellegzetes részletet közlünk Szent Jakab liturgiájá
nak eredeti imádságos kincséből.

Berki Feriz

_é..leteh a. anaforából (felaJánlá.ból):

Istenünk, 'aki nagy és kimondhatatlan emberszeretetedben elküldötted a világba
a Te egyszülött Fiadat, hogy visszavezesse az eltévedt bárányt, ne fordulj el tő

lünk, bűnösöktől, midőn bemutat;uk Néked ezt a félelmetes és vértelen Aldo
zatot; mert nem a mi igazságunkban bízunk, hanem a Te jóságos irgalmadban,
amellyel fenntartod nemzetségünket. Most is esedezünk és kérjük a Te jóságodat,
hogy ne legyen ez az üdvösségünkre szerzett misztérium a Te néped kárhozatára,
hanem a bűnök bocsánatára, lelkek és testek megújulására, és Néked, az Istennek
és Atyának tetszésére.

Fogadj minket, akik a Te szent oltárodhoz közeledünk, a Te irgalmad soka
sága szerint, hogy méltók legyünk bemutatni Néked ajándékokat és áldozatokat önma
gunkért és a ,nép tudatlanságáért; és add nekünk, Urunk, hogy teljes félelemmel és
tiszta lelkiismerettel mutassuk be Néked ezt az eszmei és vértelen Aldozatot, melyet is
elfogadván a Te szent, mennyei és eszmei Oltárodra kellemes 'és lelki illat gyanánt,
Áraszd reánk a Te Szentséges LeU,ed kegyelmét. Igen, Urunk, tekints le reánk és te
kints le erre az eszmei szolgálatunkra, és fogadd el azt, amiképpen elfogadtad Abel aján
dékait, Noé áldozatait, Abrahám égőáldozatait, Mózes és Aran felajánlásait, Sá
muel békeáldozatait, Dávid bűnbánatát, Zakariás tömjénáldozatait. Amiképpen
elfogadtad szent apostolaidtól ezt az igazi szolgálatot, úgy fogadd el a mi bűnös

kezünkből is ezeket az Adományokat a Te ,jóságoddal, Urunk; és add, hogy fel
ajánlásunk Teelőtted kedves legyen, megszentelt a, Szent Lélekben, és legyen az
vétkezéseinknek és a nép tudatla.nságának engesztelésére, és az eddig elhuWlJt lel
kek nyugodalmára, hogy mi, bűnös és méltatlan .szolgáid is méltóvá válva fedd
hetetlenül szolgálni a Te szent oltárodnak, elnyerjük a hűséges és okos sáfárak
jutalmát. és kegyelmet és irgalmat találjunk a Te igazságos és jóságos itélkezésed
félelmetes napján.

Felajánljuk Néked, Uralkodónk, ezt a félelmetes és vértelen Aldozatot, könyö
rögve, hogy ne a mi bűneink, sem a mi törvénllszegéseink szerint cselekedj ve-
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lünk, ha.nem a Te méltányosságod és kimondhatatlan emherszereteted szerint fe
lülemelkedve azokon, és eltörölve a rólunk, a Te szolgáidról szóló adósSáglevelet,
ajándékozd nekünk a Te mennyei és örökkét'aló adomány.aidat, amelyeket szem
nem látott, jül nem hallott és emberi szív meg .nem sejtett; amelyeket azok szá
mára készítettél, Istenünk, akik szeretnek Téged. És ne vesd el a Te népedet a
mi bűneink miatt, embereket szerető Ur,mk.

Irgalmazz nekünk, mindenható Isten; irgalmazz nekünk, Isten, mi üdvözítőnk;

irgalmazz nekünk, Isten, a Te nagy irgalmasságod szerint, és bocsásd le ,'eánk
és ezekre az előttünk fekvő Szent Ado17Uinyokra a Te Szentséges 'Lelkedet, Urunkat
és Éltetőnket, aki Veled, az Istennel és Atyával és a Te egyszülött Fiaddal együtt
trónol, együtt uralkodik, aki egylényegű és együttesen öröktől fogva való, aki a
törvényben és a prófétákban és a Te Vj Szövetségedben szolott; aki alászállott
galamb képében a mi Urunkra, Jézus Krisztusra a Jordán folyóban és megpihent
Őrajta, és leszállt a Te szent apostolaidra lángnyelve,k alakjában a szetü és dicsű

séges Sion felső termében a szetit Pünkösd napján. Ezt a Szentséqes Lelket bo
csásd le, Uralkodónk, reánk és ezekre az előttünk fekvő Szent Adományokra, hogy
az Ű szetit és jóságos és dicsőséges jelenlétével reájuk szállván, megszentelje azo
kat és tegye ezt a Kenyeret Krisztus szent Testévé. (f megáldja.) - Amin. 
Ezt a Kelyhet pedig Krisztus drága Vérévé. Ct megáldja.) - Amin.

Hogy legyenek azok mindazok számára, a,kik részesülnek bennük, a bűnök

bocsánatá1'a és az örök életre. - Amin. - Lelkek és testek megsze.ntelésére. 
Amin. - Jó cselekedetek termésére. - Amin. - A Te szent, egyetemes és apos
toli Egyházad megerősítésére, melyet a hít IMsziklájára alapítottál, hogy CI polcol
kapui se vegyenek erőt rajta. Szabadítsd meg azt minden eretnekségtől és a tör
vénytelenséget cselekvők mindén botránkoztatásától, megőrizve azt az idők vége
zetéig. - Amin.

Ré.sletek a nrellcnrlékesésből:

Felajánljuk azt Néked, Uralkodónk, a Te szent helyeidért, amelyeket megdicsőí

tettél Krisztusod megjelenése és Szentséges Lelked alászáll.císa által; el.~ősorban a
szetit és dicsőséges Sionért, minden egyházak anyjáért, és az. egész földkerekségen
lévő szent, egyetemes és apostoli Egyházadért; áraszd el azt most is a Te Szent
séaes Lelked gazdag ajándékaival, Uralkodónk.

Emlékezz meg, Urunk, erről a városról és minden városl'ól és vidékről, és
mindazokról, akik azokban hittel és istenfélelemmel élnek, és azok békességéről és
biztonságáról. Emlékezz meg, Urunk, az ország vezetőiről, és adj nekik mennyei
segedeImet és győzelmet. Irányítsd szándékaikat, hogy csöndes és nyugodalmas
életet élhessünk teljes istenfélelemben és alázatban. Emlékezz meg, Urunk, a ha
józókról, útonlevőkről, az idegenbe szakadt keresztényekről, a börtönökben és
t'egyházakban, fogsagban és száműzetésben, bányákban, kényszermunkában és ke
serves rabságban sínylődő atyáinkról .és testvéreinkről, és mindannyiuk békességes
hazatéréséről. Emlékezz meg, Urunk, az öregekről és erőtlene kről, betegekről, fá
radozólcról és a tisztátalan szeHemektől gyötörtekről és azoknak a Tőled való gyors
jelgyógyulásáról és üdvözüléséről. Emlékezz meg, Urunk, minden bánkódó és szen
vedő és a Te isteni irgalmadat és segitségedet áhító keresztény lélekről, és az el
téoeiuedettek: megtéréséről. Emlékezz meg, Urunk, azokról, akik szüzességben és
tisztaságban és önmegtartóztatásban élnek, és a hegyekben, barlangokban és a
föld odúiban küzdő· szentélet·ű atyáinkról és testvéreinkről, a Te szent nevedért.
Emlékezz meg, Urunk, mindnyáiunk javáról; irgalmazz mindnyájunknak, Uralko
dónk; légy engesztelékeny míndnyájunkhoz; békítsd meg egymással népeid soka
ságát; oszlasd szét a botrányokat, vess véget a háborúknak; szüntesd meg az egy
házszakadásokat; hamar törd le az eretnekségek lázongásait; vesd le a népek ke
vélységét; emeld fel az igazhitű keresztények erejét; ajándékozd ne,künk a Te
békességedet és szeretetedet, üdvözítő Istenünk, a föld minden néqeinek Remény
sége. Emlékezz meg, Urunk, a levegő kedvező változásáról, békességes esőkről, JÓ
harmat1'ól, bőséges termésről, tökéletes esztendőről, a Te jóságod évének ,kOSZOTÚ
járól; mert mindenek szeme Tereád tekint, és Te adod meg a mindenek táplálé-
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kát a~kalmas időben; kinyitod kezedet, és minden é~őlényt eltöltesz jósággal. Em
lékezz meg, Urunk, azokról, aki,k szent egyházaidban gyümölcsöket hoztak és hoz
nak, akik megemlékeznek a szegényekről, és akik meghagyták nekünk, hogy meg
~mlékezzünk róluk imáinkban. Méltasd még megemlékezésedre azokat is, akik
ezeket az Adományokat a mai napon a Te szent o~tárodTa hozták, és akikre gon
dolnak, és akiket az imént felsoroltunk Előtted.

'Méltasd még megemlékezésedre, UraLkodónk, azokat a szent atyákat, pat
riarc;hákat, prófétákat, aposto~okat, vértanúkat, hitvallókat, tanítókat, szen
teket és hitben elhunyt minden igaz lelkeket, akik időtlen időktől, nemzedékről

nemzedékre ,kedvedben jártak.
(F:orditotta: BERKI FERIZ)

BITTEI LAJOS VERSE

HOSSZÚ ÉJSZAKA

I.

Nézem a várost messze valahol
füst pára mögött amerre lakol
felidézlek s látom is már amint
épp leveted apró csalásaid

nylon mosolyod hever mindenütt
pu.ha műanyag mint fehérneműd

az arcod már te~jesen mezte~en

hiszed magad vagy s nem lát senki sem

nincs mit kendőznöd hom~okod alatt
álmosan ásít néhány gondolat,
feszes tartásod elengedheted
s le,kattintod ragyogó kék szemed

alszol s nem látszol már közénk köd ül

kirekesztl!ttél álmaid közül
előttem sűrű sötétség zuhog
számodra én már rég halott vagyok

gazdátlan tetem megölt a magány
fekszem az anatómus asztalán
kések s fogók villognak komoran
s lassan boncolni kezdem önmagam

II.

Itt fe,lcszem önmagam boncasztalán
kések s fogók nikkel hidege éget
s a feltárt szervek pőre halmazán
Tl!meg a kín meg vonaglik az élet

vissza kell varrnom iszonyú sebem
eszméletre keltem a tets.zhalottat
elevenen el nem földelhetem
a csillagok már halványan ragyognak

foszladozik a városról a köd
ébred az ég és szemedben a ,kékség
szomjasan lesem a tetök mögött
öltöző arcod hazug piperéjét

könnyű mosolyod amint egy kecses
mozdulattal súlyos bűnödre húzod
a verítéked parfőmmel vegyes
elkevered mint ká't'édban a cukrot

nem nézlek már átlátok bőrödön

án,ább a világon nem is lehetné l
megbotlasz minden picike rögön
eléd kell sietnem hogy el ne essél
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