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A szent könyvek végigkísérték az Egyház életét. Eszközei voltak a liturgia bemu-
tatásának, a kultúrának, az írásbeliségnek. Bőrbe kötötték, arany széllel ékesítették, 
oltárra helyezték, megfüstölték. Sem a Biblia, sem a Misekönyv, de a többi szent köny-
vünk sem az égből pottyantak, hanem emberi alkotások (bennük isteni üzenetekkel, 
akarattal, megformált szavakkal, énekkel, irodalommal). Megvan a maguk története, 
történelme, amelyet nem írhatnak felül még a technika mai vívmányai sem (laptopról, 
E-könyvből, táblagépekről végzett zsolozsma, netán szentmise)! Hogyan is értékeljük 
a szent könyveket? Rakjuk őket mind múzeumba, vagy váljanak mai formájukban is 
eszközeivé a szép és méltó istentiszteletnek, vallási életünknek? Nem gondoljuk, hogy 
aki ma elsőáldozó gyermekének ajándékot akar adni, az rátölti a mobiltelefonjára a 
szép imádságokat… Ugyanígy helye van egy értékes, modern, nagyalakú evangéliu-
mos könyvnek is az oltáron, az ambón, a körmenetben. A keleti egyházak gyakorla-
tában az évszázados, bőrkötéses, égetett zománcképekkel díszített evangelisztárion 
– amely az oltár közepén foglal helyet – akkora tiszteletnek örvend, mint az Eucha-
risztia. Mindezekről és még sok már érdekes kérdésről is szólnak e szám tematikus 
tanulmányai.

Az egyéb tanulmányok is érdekesek. Most két előttünk járt liturgikust mutatunk 
be: Cipriano Vagaggini bencést és Kisberk Imre püspököt. Egy rövid keresztút és 
a Naphimnusz új fordítása segíti imádságos életünket. A Dokumentumok rovatban 
Pio Laghi bíboros egy prédikációja olvasható. A Liturgikus élet a stipendiumokról 
és a visszaélésekről szól. Az Aktualitások a püspökszentelés egy részletére kérdez rá, 
a Liturgikus kérdés pedig a papi szék helyére, milyenségére. Végül hét új kiadványt 
szemlézünk.

Húsvétra készülünk, amikor is a liturgia minden mozzanatában igényes, szép li-
turgikus könyveket használunk. A magyar zsolozsmát is már az újra kiadott Az Ima-
órák Liturgiája második kötetből végezhetjük (Szent István Társulat Budapest, 2015). 
Szép lassan megújulnak szertartáskönyveink is, misekönyvünk is. Szeressük, vigyáz-
zunk rájuk (ha tönkremennek, újra beköttethetjük őket)! Régen egy bőrkötéses latin 
misszálé emberöltőket kibírt és ma is jó állapotban őrzik a múzeumok, pedig min-
dennap forgatták őket. A szent könyv a „testvérünk” (régen a breviáriumról mondták, 
hogy a pap „felesége”). A digitális eszközök korában is becsüljük meg szent könyve-
inket!

Továbbra is várjuk olvasóink észrevételeit, igényeit, a reklámok közé eljuttatott 
anyagokat és főként pedig lapunk megrendelését (praeconia@yahoo.com)! 

Áldott Húsvétot kívánunk!

(Főszerkesztő)

Előszó
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simon Tamás lászló osB

A Jn 20 és a Negyedik evangélium genezise 

Bár az Újszövetség sohasem használja többesszámban az „evangélium” főnevet, 
négy dokumentumot is tartalmaz, amelyeket címük ezzel a szóval jelöl. Az alábbi-
akban nem az evangélium műfaj természetével kívánunk foglalkozni1, s nem is az 
evangelium quadriforme, a négy evangéliumot tartalmazó kánon kialakulását akarjuk 
feltérképezni2. Célunk jóval szerényebb: a Jn 20 néhány részletét3 vizsgálva arra a kér-
désre keressük a választ, milyen szerepet szánt művének az evangélista. 

az Írások örökségE

Mózes testamentuma, a Deuteronómium szerint a Törvénykönyvnek a szövetségláda 
mellett a helye (MTörv 31,26). Ezzel szemben a tízparancsolatot, a „tíz szót”, a szö-
vetségláda rejti (MTörv 10,1). Bár ezek a „szavak” el vannak zárva – így módosításuk 
szóba sem jöhet, hiszen puszta létük legitimálja őket – tartalmuk mégsem hozzá-
férhetetlen: a Törvénykönyv, azaz maga a Deuteronómium nyit hozzájuk utat. Így a 
szövetségláda mellé téve Mózes egyszerre relativizálja és hangsúlyozza saját művének 
jelentőségét és tekintélyét. Mintegy az utolsó szó jogán elmondott és írásba foglalt 
búcsúbeszéde nélkül JHWH szabadságot megpecsételő és garantáló szava nem lenne 
hozzáférhető. Így az MTörv-t a kommentár műfaj apoteózisaként is olvashatjuk, hi-
szen a szövetség „tíz szava” Mózes tanítása révén kel minden nemzedék számára új 
életre.

Jóllehet az Ószövetségben nem találunk olyan dokumentumot, amelyik Ariszto-
telész Poétikájához foghatóan legalább egy meghatározó műfaj értékelésére, értel-
mezésére vonatkozóan rendszerező eligazítást adna, az írott hagyomány normatív 
szerepére vonatkozó reflexió nemcsak jelen van az antik Izrael később kanonikussá 
vált szövegeiben, hanem az írott szövegek természetére és szerepére vonatkozó meg-
állapítások a kánoni tekintély elérése rendkívül árnyaltan artikulált előmozdítójának 
bizonyultak4.

1 Erről részletesebben: Simon T. L.: Az üdvösség mint esély és talány: közelítések a Márk-evangélium-
hoz, Bp., 2009, 25-50.
2 Ezzel kapcsolatban lásd: Simon T. L.: Nem írnokok, hanem írástudók: közelítések a szinoptikus 
evangéliumokhoz, Bp., 2008, 12-29.
3 A kérdésről, hogyan jelennek meg az Írások, és mi a státusa a leírt evangéliumnak a Jn-
ban, lásd bővebben: Simon T. L.: „Szémeia gegrammena: A Neg yedik evangélium Írás-képe”, Studia 
Biblica Athanasiana 7
(2004), 37-89.
4 Ennek szép példája, hogy az ún. „deuteronomista történetírás”-hoz sorolt szövegeket két 
olyan szakasz keretezi, ahol a Törvénykönyv nemcsak az elbeszélt események megítéléséhez 
szolgáltat kritériumokat, hanem színre is lép: a „korai próféták” – Józs, Bír, Sám, Kir – kor-


