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A zsoltároskönyv átadása

Egy évtizeddel ezelőtta kódextöredékek szervezett feltárása során a budapesti Egyetemi
Könyvtárban liturgiatörténeti jelentőségűleletre bukkantak a kutatök, A két pergamenlap
egy, a XI. században másolt sacramentarium töredéke és viszonylag ritka szertartásröl
tudósít. Az első évezredben nagyböjt folyamán a húsvétkor megkeresztelkedőkintenzív
előkészítésbenrészesültek Ehhez tartozott a Sacramentarium Gelasianumban föllelhető

Expositio Evangeliorum, amelynek során a hittanulók az egyház közösségeben ünnepé
lyes rítus keretében vették át az evangéliumos könyveket, hogyJézus örömhírét maguk is
olvassák. Ennek a szép szertartásnak került elő néhány részlete a budapesti töredéken.

Hogyan is zajlott le mindez? Két ószövetségi olvasmány után ünnepi menetben a
sekrestyéből négy diakónus vonult az oltárhoz, a négy evangéliumos kódexet hozva.
Mindegyiket két gyertyavivő kísérte s a felhangzó ének hívogatta a keresztségre
készülőket: "Ti szomjazók, jöjjetek a vízforráshoz!" A négy evangéliumot az oltár négy
sarkára helyezték. Ezután a pap a hittanulókhoz fordult: "Kedves gyermekeim, megnyittat
nak nektek az evangéliumok, föltárulnak előttetek az isteni tettek." Ezután a négy
evangélium kezdetét felolvasták, és ezzel a szent könyveket "birtokbavették" a hittanulók
Mindez szepen tanúskodik a Biblia, pontosabban az Isten szava iránti mély tiszteletről.

Ehhez hasonló volt egy még ennél is ritkább rítus, amit csak a nápolyi egyházban
végeztek a VI-VII. század folyamán. Ez a Zsoltároskönyv ünnepélyes átadása. A
sugalmazott imádságok gyűjteményét,az "édességes könyvet" (Dulcis psalmorum liber)
is a szent liturgia keretében kapták meg a hittanulók, miután belőle egy zsoltárt
fölolvastak. A zsoltár kiválasz,tása jellemző, egyáltalán nem esetleges. A középkor
kezdetének lelkiségérőlvall, amit a patrisztika utolsó századai még beragyognak. A 22.
zsoltárra esett a választás, hitben őseinkszerint ez képviselte legjobban a többi zsoltárt, s
ez arról is tanúskodik, hogy a kinyilatkoztatás gazdag tárházának mely gondolatai álltak
legközelebb az akkori imádkozókhoz.

Imádkozták a zsoltárt, de annak mély értelmű kijelentéseit miként értelmezték? A
monasztikus teológia, illetve bibliamagyarázat hosszú századokon keresztül ébren tartotta
ezeket a gondolatokat, s bár Brúnó, segni püspöke (tII23) későbbélt, zsoltármagyaráza
tában a hagyomány által kikristályosított gondolatokat adta .tovább. Ma is érdemes
fölfedezni Brúnó vezetésével ezt a kiváltságos módon kedvelt imádságot.

"Az Úr az én pásztorom, nincsen hiányom semmiben, zöldellőréteken ád helyet nékem."
A nemzetekból összegyűit, újjászületett és hitre meghívott nép szölal meg ebben a

zsoltárban. Ez az a nép, akiről az előző zsoltárok egyike mondja: "Anép, amely születik, a
nép, amelyet az Úr alkotott." Azért állít ják erről a népről, hogy az Úr alkotta, mert a
keresztség vize az avítt szennyet lemosta róla. Ez a nép joggal mondhatja: Az Úr az én
pásztorom, már nem félek, jóvezetőm és pásztorom van, aki engem zöldellőrétekre vezet
és az ő Egyházának szentjeihez társít. Ahol az Ó· és Újszövetség kötetei, ott van a zöldellő

legelő, a bőséges legelő, ott az eleség, amelytől a lélek felüdíttetik és meggyógyul. Ezért
következik:

"Csöndes folyóvizek mellett nevelt föl engem, felüdítette az én lelkemet."
A Szentírás és az evangélium meghirdetése a felüdülés vize. Ez az a víz, amelyről Izajás

mondja: "Szomjazók, jertek a vízforráshoz!" Felüdülés vize annál is ínkabb, mert aki ebből
iszik, "nem szomjazik többé", amint az Úr mondja On 6, 15).A bölcsességvíze fakad ebből
a forrásból, a hívő lélek ettől megtisztul, egészségét visszanyeri.
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"Az igazság ösvényein vezetett engem az ó nevéért." Mily szépen, rendezetten szöl a
zsoltár, mily szép a szólás rendje. Előbb a zöldellő rétek, utána a felüdülés vize, végül az
igazság ösvénye, ahová maga Isten vezette az újjászületettek népét. Az jár az igazság
ösvényén, aki nem hajlik a tévedésre és kitart az igazság mellett. Ezt az ösvényt nem
ismerték sem a Messiást elutasító zsidók, sem a tévedéseiktől elvakult eretnekek, sem a
megátalkodott pogányok. Ez egyedül a kéresztények ösvénye, mivel egyedül ők követik az
Igazságot, aki azt mondta magáról: "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet!"

"Ha a halál árnyékában járok is, nem félek a rossztól, mert Te ott vagy velem."
A halál árnyéka a tévedés, tévtanítás. Az árnyékban az árnyék gazdájának képe és

hasonlatossága rejtőzik. A tévtanítás a halál árnyéka, mert amint a halál megöli a testet, a
tévtanítás úgy öli meg a lelket. A keresztények félelem nélkül, nyugodtan athaladnak az
árnyak között, mert maga az Úr védelmezi őket.
~ te vessződ és pásztorbotod megvigasztal engem." Thdom, hogy a vessző, amit

kezedben tartasz - mondja a zsoltáros szavaival a megkereszteltek népe -, az ítélet
eszköze, haragod kifejezője.Az ellened fölkelteket, az én ellenségeimet megbünteted,
ugyanakkor a pásztorbottal nyájadtól távol tartod a ragadozó farkasokat, ez a mi vigaszunk.
~ztalt terítesz nekem, hogy szoronsatóim szégyent valljanak."
Itt a másikvigasztalás. Az asztalon, az Ur asztalán ott a halhatatlanság étele és itala, ami az

ebből élőket megóvja mindenféle bajtól, tévedéstől. De ez az isteni írások asztala is, s az
innen táplálkozók a tévtanítók cselvetéseit kikerülik, azok szégyent vallanak.

"Megkented olajjal fejemet, színültig töltöd kelyhemet." Mit használ a .mensa" (asztal),
ha hiányzik az "intelligentia" (értelem)? Ami az Ószövetségben a gazdagság túlcsorduló
szimbóluma, az itt a lelki, szellemi gazdagság. Mit kell érteni a főn, fejen, ha nem a lelket
("mens")? És mit az olajon, ha nem a Szentlélek kegyelmeit? Üdvözítőnk ilyen olajtól
megkentnek mondja magát: "Az Úr lelke rajtam, ő kent föl engem!" (Iz 61, 1) És másutt:
"Az Úr kent föl téged az öröm olajával." (Zsolt 44, 8) A kehely, amely az asztalon áll,
ragyogó-fényességes, nem valamiféle homályos italt tartalmaz, hanem jóízút és édeset, ami
előízeket sejtet, ígér.

"És a te irgalmasságod kísér engem életemnek minden napján." Ez azt jelenti, mintha a
zsoltárt imádkozó újjászületett nép ezt mondaná: Íme, sok jó dolgot tettél velem, legelőre
vezettél, vizek forrásainál felüdítettél, lépteimet az igazság ösvényére irányítottad, asztalt
készítettél, kelyheddel megrészegítettél. Már csak egynek vagyok híján. Azt kérem még,
hogy a te irgalmasságod mínt .paedagogus et magister" kísérjen az egyedüli helyes úton.
Így ez élet végeztével majd az Úr házában lehetek, a mennyei)eruzsálemben, mindörökké.
Senki nem üdvözülhet önerejéből,csak az, aki bízik az úr irgalmasságában.

Az első évezred lelkiségét örökül hagyta a második évezrednek, s az imádság izzása ma is
melegít. A liturgiából egyes rítusok kivesztek ugyan, de a lényeg, ami azokat ihlette 
Isten szavának tisztelete, szeretete -, továbbra, a harmadik évezredben is megmarad.
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