
Nyilvánvaló: a betű, a legszentebb is, ül, ha a Lélektől elszakad. Az Oszövet
ség sem csak Imádságszövegeket hagyott ránk, hanem nagyszerű történeteket és
portrékat is, azokból érthetjük meg, kik s hogyan imádkozták először a zsoltáro
kat. Másfelól : ezeket a zsoltárokat lehet rosszul is imádkozni, de ez még nem ok
arra, hogy ne imádkozzuk őket. Azok a kitelepítettek, akikhez Jeremiás emléke
zetes levelét írta (29,4-:23), valószinűleg a 137. zsoltárt énekelgették. Az evangé
lium pedig tud arról, hogy a Sátán is a zsoltárt citálta, amikor megkísértette Jé
zust. "Angyalainak parancsolt felőled; hogy oltalmazzák minden utadat. Tenyerü
kön fr,gnak hordozni téaed ; kőbe ne üssed lábadat" (91,11-12). E. Hirsch protes
tá DS egzc;géta ennek ri jelenetnek alapján el is utasította a 91. zsoltárt, mínt az
evangéliummal ,'ssze nem férhetőt. Mintegy átengedte a Sátánnak. Csakhogy jó
okunk van arra gondolni, hogy a Sátán rosszul értelmezte ezt a zsoltárt, amikor
azt a következtetést vonta le belőle, hogy az Isten kegyelmében élő embernek joga
van kierőszakolni a maga javára Isten erejének látványos megnyilatkozását. Ezt
az értelmezést egyértelműen elutasította Jézus: "Ne kísértsd a te Uradat, Istene
det!" -Ezzel azonban nem tagadta meg magát a zsoltárt. Sőt, ha a Sátán a 11-12.
verssal kísértette meg, ő viszont a 13.-kal biztatta apostolait: "Lám, hatalmat ad
tam nektek, hogy lábbal tiporjátok a kígyót meg a skorpiót és az ellenségnek
minden hatalmát, és semmi sem {nllHlt majd nektek (Lk 10,19). Jézust is, őt iga
zán az Atyjába vetett bizalom éltette. szavával, példájával ezt akarta megerősíteni

mibennünk is. A bizalom zsoltárát. amelly el megkísértette a Sátán, ezért mond
hatta tovább nekünk. Kommentárként melléje téve az életét: a nagypéntek és a
h úsvét ti tkával együtt.

Manapság sokat beszélünk az imádság válságáról. Keressük "az új imát", mint
a Pap Károly novellájában szereplő szegény asszony. Vagy próbálunk a Lélekre
figyelni, aki "kimondhatatlan sóhajtozásokkal" imádkozik értünk és bennünk. Mind
e közben jó, ha nem felejtjük, a Lélek nem tagadta meg azokat az imádságokat,
amelyeket egykor maga sugalmazott, s amelyek csodálatos, eleven történetükben
végigkísérték az üdvösségtörténetet, mindenütt ott voltak, ahol a Lélek remekelt:
szentekben, közösségekben egyaránt. Mindennek megvan a maga kockázata: az új
imádság hajszolásának, még a Lélek sugallatait leső figyelemnek is. Amikor a ki
nyilatkoztatásról van szó, nem is szabad mereven szembeállítanunk a régit és az
újat, a betűt meg a Lelket. A két és fél ezer éves zsoltárok "új imádsággá" vál
hatnak. ha bizalommal újra elkezdjük imádkozni őket.

AZ ECCLESIA KIADO KöNYVEI

Fazekas Lajos Iegújabb kötetének, a Láto
más és jelené.-nek mintegy százötven verse
nyolc ctklusba rendeződik. A bibllal témák,
a hétköznapi élettények s a múlt felé hajló
visszaemlékezés Ihletcsoportjai közül talán az
utóbbi érlelt hangulatukban leginkább jel
lemzetes költeményeket.

Nagy tanulságokról és kemény küzdelem
ről árulkodik Vékey Tamás költészete Az Ige
testté lett címü kötetében. "Az igaz pedig a
hitből él": ha a költészet nem szépelgés vagy
fennhéjázás, legvalódibb humusza a hltta
pasztalat. Vékeynek van mondanívaröja róla,
s így tudósítása magáról az emberről ad
hat gazdagabb ismeretet; az emberről, "ki a
lét és nemlét I határán kószál, I kinek /lszi
kert I a szíve I s nem tavaszi oltár". "Bún,
igazság és ítélet tekintetében" egyre tisztuló
lírájában ott látjuk "konok, hallgatag lel
künk", ahogy "a felel/ltlenség I és értetlen
ség ( kínzókamrátban ücsörgünjc", "a füstö-

lés (s hervadás" óráiban. Meglepően egyéni
vé vált költészete sodor ugyan magával túl
magyarázott verseket is, de ezek csupán
azért szúrnak szemet, mert kötetének gerin
cét olyan kiváló költemények alkotják, mint
a Ki tudná?, Fohász, Virrasztás, A távol ab
lak, Hanem a titok, Vágyakban rejtőzve s Az
irgalom.

Az útirajz, a szentírás-magyarázat és a me
ditáció elemeit egyesíti magában Gyürki
László Szent Pál apostol útjain című köny
ve. A pedáns alapossággal megírt kb. 15 íves
művet dicséri a méíyebb kérdéseket sem
nélkülöző, s a részletezést sem elhárító 01
vasmánvos előadásmód, hiányait jelzi viszont.
egy-egy kellően nem ellenőrzött tény (Ke
resztelő .János és az esszénusok kapcsolata,
a Zsidó levél szerzösége stb.) , vagy bizony
talan okadatolás (az Antikrisztus azonosítása
Caligulával, a troászi "vasárnapUnneplés"
stb.) , A könyv szemtéletességéhez azámos
fénykép, térkép és archeotögíaí, rajz ls hoz
zájárul. (R. .J.)
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