
Fabiny Tamás 

Töri és adja 

Homília hamvazószerdán, a pannonhalmi 
ökumenikus vesperáson

Ma hamvazószerdát ünnepel-
jük, igen, ökumenikus körülmények között. Ezen a napon az 
őskeresztény kortól kezdve a hívek vezeklésként hamut szórtak 
a fejükre. A korai középkortól kezdve pedig elterjedt a szokás, 
hogy az előző évi virágvasárnap barkáinak hamvaiból a pap ke-
resztet rajzol a hívek homlokára, és idézi Mózes első könyvének 
a mondatát: Ember, emlékezzél: „por vagy, és vissza fogsz térni 
a porba”. (Vö. 1Móz 3,19) A nagyböjti időszak kezdete hamva-
zószerda. 

Amikor a böjtre készülünk, akkor emlékezni kell persze egy 
másik ószövetségi szerzőre, Ézsaiás prófétára, a „rettentő szavak 
tudójára”, aki elmondja, hogy milyen böjt tetszik az Istennek. 
„Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölra-
kott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az 
elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! Oszd meg kenyere-
det az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha mez-
telen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől.” 
(Ézs 58,6–8) Úgy is mondhatnánk, hogy a szeretetszolgálatnak, a 
diakóniának egyik alapigéje ez. Vagyis akkor vagyunk méltók az 
Úristenhez, akkor kezdjük életünket rendezve megfelelő módon 
a böjti időszakot, ha ez az indulat, ez a lelkület van bennünk: a 
megkötözöttek, az elesettek, a szegények, a menekültek, a nyo-
morultak, az éhezők, a fázók megsegítésének a szándéka. 

A 21. század élménytársadalmában sokan menekülnek a 
„porból vétettél, porrá kell lenned” realitásától. A reklámok, az 
úgynevezett valóságshow-k és kibeszélő műsorok bódítása és 
butítása következtében egy felszínében csillogó, valójában talmi 
világot teremtünk sokszor magunknak. Ennek tudatában még 
inkább emlékeztetnünk és emlékeznünk kell azokra, akik nem 
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szoláriumban, hanem vastüdőben fekszenek, emlékeznünk kell 
arra, hogy valaki nem teljesítménynövelő doppingszert szed, ha-
nem életmentő gyógyszert; valaki számára a való világ nem egy 
mesterségesen létrehozott ál-laza környezetet jelent pezsgőfür-
dővel és jakuzzival, hanem a kórházi ágyat a lélegeztetőgéppel. 
Istennek az a böjt tetszik, ha észrevesszük ezeket a nyomorul-
takat, közelben és távolban szenvedőket, igyekszünk leoldani a 
jogtalanul felrakott bilincseket, szabadon bocsáttatni az elnyo-
mottat, megosztani kenyerünket az éhezővel, befogadni a haj-
léktalant, felruházni a mezítelent. 

A népi etimológia is a port érti a diakónia szóban, a dia-kónia a 
konis görög szavát tartalmazza, amely azt jelenti, hogy por. Ré-
gen ezt úgy értelmezték, hogy aki diakóniát végez, az keresztül-
megy a poron, maga is piszkos lesz. Nem törődik azzal, hogy az 
ő ruhája, akár a papi viselete gyönyörű, makulátlan fehér ma-
radjon, hanem képes összepiszkolni, összeporozni, összesározni 
magát; a szolgáló, a diakonosz piszkos és poros lesz, vagyis ő 
nem lakáj, nem libériás inas, nem kesztyűs sofőr, nem protokoll-
főnök, nem reprezentáló bábu, hanem az, aki vállalja a sarat, a 
port, a piszkot. 

Így jutok el a sareptai özvegy történetéhez a Királyok első 
könyvéből, amely egy igazi diakóniai elbeszélésnek tűnik (1Kir 
17,8–16). Valójában arra szeretnék rámutatni, hogy krisztológiai 
tartalma van. Mert ez az ószövetségi elbeszélés is a jóindulatú 
emberi segítségen keresztül, egymás megsegítésén keresztül is 
végső soron a krisztusi irgalomról, a krisztusi emberi létről, a 
krisztusi szolgálatról és az inkarnáció csodájáról szól. 

Igen, újszövetségi vonatkozásai vannak ennek a történetnek 
is, ha úgy tetszik, Illés itt Jézus előképe. Ugyanúgy mondja az 
asszonynak, mint ahogyan Jézus mondja többször is, hogy „ne 
félj”, ugyanúgy visszaadja az életet a gyermeknek, ahogyan Jé-
zus is tette, ahogyan föltámasztotta Jairus leányát vagy a naini 
ifjút. És ugyanígy megtörténik a csoda a vendéglátás során, hogy 
ami olyan kevésnek bizonyult, amit olyan kevésnek hittek az ele-
jén, az mégiscsak elég: „a lisztesfazék nem ürül ki, az olajoskorsó 
nem fogy ki” (1Kir 17,14).

Az ötezer ember megvendégelésére gondoljunk? Igen, arra 
is. Elég az öt kenyér és a két hal, Jézus töri és adja, töri és adja, 
töri és adja, töri és adja, töri és adja, és még mindig van. És még 
mindig nem fogy el. De gondolhatunk egy másik újszövetségi 
történetre is. Ami egy kicsit később történt a kenyércsodához ké-
pest, de az is egy kenyércsoda, amikor Jézus megint csak töri és 
adja, töri és adja, töri és adja, és nem fogy el. Igen, az euchariszti-
ára gondolok, az utolsó vacsorára gondolok és annak nyomán az 
úrvacsora szentségére, csodájára, amikor Jézus adja testét, adja 
vérét, és az sohasem fogy el. Úgy, ahogyan énekeltük ebben a 
nagyon-nagyon igényes versben, Lackfi János költészetét ezút-
tal is megcsodálva: „Egy darab ostya nemcsak az ostya, / nem 
fogy el úgy sem, százfele osztva. / Egy kupa jó bor nemcsak a 
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jó bor, / hogyha kiisszuk, megtelik újból.” (Himnusz az égi-föl-
di kenéyrről) Hát ez a sareptai özvegy és Illés történetének az 
újraélése, immár megszentelve az újszövetségi csodával, hogy 
Jézus adja a kenyeret, és adja a bort, mert megtöretik a teste, és 
kiontatik a vére. Vagyis az Eucharisztikus Kongresszus évében, 
az evangélikusok úrvacsorai évében ez hitem, látásom, ha úgy 
tetszik, egzegetikai felismeréseim szerint, az úrvacsorára utal. 
Hamvazószerdán, a böjt kezdetén talán olyan imák is megfogal-
mazódnak szívünkben, az ajkunkon, hogy Isten készítsen min-
ket mindig fel az úrvacsoravételre, és talán készítse el azt a cso-
dát, hogy egyszer majd az ő asztalánál, háborítatlanul, vendégek 
lehessünk. 

Az lesz az igazi Vendégség éve, amikor nem egymást lát-
juk vendégül, evangélikusok a katolikusokat, vagy bencések a 
reformátusokat, keresztény közösség a másik keresztyén kö-
zösséget, hanem együtt éljük át a csodát, hogy Jézus lát vendé-
gül mindannyiunkat. És ezért végül, szeretett testvéreim: ha az 
előbb azt mondtam, hogy Illés próféta Jézus előképe, akkor most 
azt kell mondanom, hogy sokkal inkább a sareptai asszony, az 
özvegyasszony Jézus előképe. Hiszen ő az, aki ezt a keveset meg-
osztja, ő az, aki részelteti az embert, az esendő embert, a prófétát, 
a bűnös embert a csodában, ő az, aki átéli és átélteti ezt a csodát. 
A sareptai özvegy Jézus előképe annyiban, hogy ő is a befogadás 
embere, nem kirekeszt, hanem befogad, inni ad a szomjazónak, 
úgy, ahogyan Jézus is élő vizet adott Jákob kútjánál a samáriai 
asszonynak, vendéglátóként igazán akkor válik bőkezűvé, ami-
kor nemcsak egy korty vizet és egy falat lepényt ad, hanem testét 
és vérét. Ez az igazi bőkezűség, amit Jézus megtestesít: Ez az én 
testem, amely tiérettetek adatik, ez az én vérem, amely tiérette-
tek ontatik ki. Kétezer éve hangzik el, „kétezer éve aznapi fris-
sen, / morzsakenyérben ember az Isten”. (Himnusz az égi-földi 
kenyérről)

Szeretett testvéreim, egy látszólag a szeretetszolgálatról, dia-
kóniáról szóló ószövetségi történet voltaképpen a megtestesült 
Istenről, Jézusról szól, aki a testét és vérét adja nekünk, bármi-
lyen felekezetűek is vagyunk, üdvösségünkre. Éljünk vele!


