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Kísértő gondolat, hogy vajon nincs-e iga-
za Nietzschének, aki szerint a Biblia sápadt 
Názáretije lefagyasztotta az emberek arcáról a 
mosolyt? Hisz elsőre különös is és botrányos 
is, hogy Jézus összekapcsolja a boldogságot és 
a sírást. Ugyan mi közük egymáshoz? No és 
mi köze a textusnak a kázushoz? Elvégre tan-
évet nyitunk, ami a hálaadás ideje, s örömmel 
indulunk a szolgálatra, s boldogan ragasztunk 
egy újabb évet akadémiai karrierünkhöz ta-
nárként, diákként egyaránt. Sőt mintha álta-
lánosságban sem a sírásnak lenne aktualitása. 
Jók még a nemzetgazdasági mutatók. Egyhá-
zunk tekintetében nem üldöztetünk, sőt el-
kápráztatóan támogattatunk, rohamléptekkel 
építkezünk. Külsőségekben mindenképpen.

Ám mindezek ellenére, miatt és ezekkel 
együtt is mintha mégis aktuálisak lennének 
Jézus szavai. Már csak azért is, mert hadilá-
bon állunk a könnyekkel. Egyfelől kulturális 
okokból. „Ne sírj fiam, az igazi férfi nem ejt 
könnyet!”, valamint: „Ne pityeregj lányom, ne 
légy mimózalelkű!” Ilyen intelmeken nevel-
kedtünk, s közben eltűntek életünkből az 
igazi könnyek. Persze, megszülettek a hamis 
könnyek. A csalfa, az erőltettet, a célzott 
könnyek. De sok ilyet látunk szerelmes lány-
kák, bukni készülő diákok vagy gyermekek 
szemében, ha valamit elérni akarnak. Más-
felől spirituális tekintetben is hadilábon ál-
lunk a könnyekkel. A kegyelemben fürdőző, 
jelként és pecsétként Jézus smiley-t hordozó, 
importkegyesség száműzi a könnyeket. Az 
értünk ontott vérben fürdőző kegyesség pe-
dig erőlteti a könnyeket. De akadnak, akik 
Jézus szavaiban a nemzeti kiválasztottsá-
gunkra utaló karakter igazolását látják, hisz: 
sírva vigad a magyar!

Tisztességes reformátusként azonban 
nemcsak a társtudomány pszichológiának 
adunk a szavára, miszerint a sírás az érett lélek 
jele, hanem így, ezen az ünnepi alkalmon is azt 
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próbáljuk keresgélni, hogy mi is a Nagy Sírónak a mondanivalója a mi könnyeinkről.
Nos mindenekelőtt hangsúlyos, hogy itt a tanítványi könnyekről van szó. Jézus a 

Hegyi Beszédet az övéinek mondja, és nem a kívülállóknak. A sokaságot meglátja, 
de felmegy a hegyre. Leül, mert a kor szokása szerint ezzel jelzi, hogy a legfontosab-
bakról akar szólni, s a tanítványokat szólítja meg.  Ez a boldogmondás tehát nem a 
világ evangélizációja, hogy: Jöjjetek szomorú emberek, s majd megvigasztalódtok! Itt 
nem általános sírásról van szó, hanem arról a belső tartalmában is minőségi sírásról, 
ami csak a tanítványok életének lehet realitása. Nem a vigasztalanok sírásáról, hanem 
a síró tanítványok boldogságáról van szó. Mert csak a tanítvány az, akinek nemcsak, 
hogy megfér egymás mellett, hanem elválaszthatatlan is életében egymástól a sírás és 
a boldogság. Csak a tanítvány az, aki világosan látja, hogy csak Jézusban értelmezhető 
a szomorúság úgy, mint ami jó. Csak a tanítvány az, aki Jézus szemeibe néz, és úgy 
sírja el magát. Elevenen él az emlékezetemben, hogy könnyek nélkül is tudtam dacol-
ni atyai pofonokkal. De ha apám szemébe kellett néznem, bizony sokszor eleredtek 
a könnyeim. Gyarló a hasonlat, de talán érzékelteti, hogy nem önmagában a sírás a 
boldogság, hanem a tanítványként való sírás, a Jézus szemébe néző sírás a garancia a 
boldogságra. Ugyan miként lehetne nekiindulni egy tanévnek, ha nem Jézus szemébe 
nézve?! S ha kell, sírva! Tanítványként!

Ám ennek a tanítványi sírásnak oka, pontosabban tartalma is van. Ha igaz, hogy 
a sírás az Istenre figyelő tanítványok lehetősége, akkor igaz az is, hogy az ilyen köny-
nyek majdhogynem egyenértékűek az imádsággal. S kifejezhetik azt, amihez kevés 
a szó. Azt, amit ott legbelülről az emberi egzisztencia el akar mondani magáról, 
az övéiről, másokról, netán szolgálatáról. Olyan elsírandó könnyek ezek, amelyek 
nélkül nincs tanítványi élet, még ilyen reményteljes tanévben, még ilyen nagyszerű 
körülmények között sem!

Hisz’ aki tanítvány, annak könnyeket kell hullatnia önmagáért. Egy régi ágenda 
kérdése szépen utal erre: „Beismerjük és elsiratjuk-e a mi számtalan bűnünket és 
gyengeségünket?” Magunkért hullatott könnyekről beszél itt Jézus. S ebben kapcso-
lódik ez a boldogmondás az előzőhöz, hisz nem sírhatnak Isten előtti helyzetüket ér-
tékelve azok, akik nem lelki szegények. A tanítvány az, akiben belsővé válik a kálvini 
ima: „Megismerem és megvallom, hogy én szegény bűnös, bűnben születtem, hajlandó 
vagyok a rosszra és tehetetlen a jóra.” Soha nem lesz boldog, aki nem mondja szolgálata 
nyitányaként sírva a prófétával: „Tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan ajkú nép között 
lakom.” Soha nem nyer vigasztaló feloldozást, akinek könnyei nem visszhangozzák a 
páli igét: „Ó én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg?” Mert Isten színe előtt meg-
állni és bármit kezdeni, elkezdeni csak a bűnbánat könnyeivel lehet. Tanévet kezdeni 
is. Még nekem is!

De a boldognak mondott tanítvány övéiért, sajátjaiért is hullatja a könnyeit. 
Az Isten népéért, ha úgy tetszik, egyházáért. Testvérkéim! Bűnökkel, bukásokkal, 
gyarlóságokkal, mulasztásokkal találkozva egyházon/házon belül, mi leginkább ér-
tékelünk, még inkább kibeszélünk, és olykor kárhoztatunk. Nem lenne boldogabb, 
ha ebben a tanévben miénk lenne a zsoltáros imája: Könny patakzik szememből azok 
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miatt, akik nem tartják meg törvényedet! Vagy tévtanokkal, teológiai tévutakkal, il-
legitim gyakorlatokkal találkozva el tudjuk-e majd mondani Pállal: Sírva mondom, 
hogy ezek Krisztus keresztjének ellenségei? Tán boldogabbak lehetnénk, ha a mér-
hetetlen közöny alternatívájaként megjelenne a tanítványi sírás minden tévelygés 
láttán. Ebben a tanévben is!

Sőt a boldognak mondott könnyek a tanítványok szívén az egész világért, a po-
gányokért, a kívülállókért hullatott könnyek is. Sóhajtozik, nyög az Isten népe a sok 
utálatos dolog miatt! – mondja Ezékiel. Langymeleg kegyességünkben mi legfeljebb 
csodálkozunk, szörnyülködünk a világ, a politika, a társadalom utálatosságai miatt. 
Pedig könnyeinkkel elsiratni, elszolgálni, s imáinkban a világot is hordozni vagyunk 
hivatottak reformátusként. Megtesszük? Készek vagyunk erre?

Ám ide kívánkozik a munka okán való könnyek dolga is. Vetni csak könnyhul-
latással lehet. S vannak olyan idők, hogy az aratók öröme is elszáll az oldott kévék 
láttán. Oldott kévét rakosgatni vagyunk hivatottak. Oldott kéve nemzetünk. Meg 
sok gyülekezetünk. Keserűen munkás hivatás a miénk. Könnyes szakma. Meg aztán 
illúzió a református lelkész számára a könnyed értelmiségi lét, az erkölcsi és anyagi 
megbecsültség, a parókia békéje, a kiszámítható és kiegyensúlyozott pályaív. A mi 
létünk a munka, a szolgálat, a szenvedés könnyeiről szól. Ne tévedjünk, már az itteni 
öt évben is. Csak az nem ejt itt könnyet tanárok és diákok közül, aki úgy ússza át 
hivatásának folyóját, hogy közben nem lesz vizes!

De mégis! Mégis boldogok a sírók. Az így sírók! Mert az ilyen könnyeknek áldá-
sai is vannak.

Visszajelzés a tanítványi könny, hogy helyemen vagyok. Jézus arám nyelvében 
a boldog kifejezés olyasmit is jelent, hogy szerencsés, aki rendben lévő, helyén lévő. 
Aki tanítványi sírással sír, az a helyén van, mert sírása nem gyengeségről, hanem 
emberségről beszél. Helyén van, mert még van szíve, amiben hordozza önmaga, övéi 
és népe sorsát. Helyén van és boldog, mert tudja Spurgeon szavaival: „A könnyek 
megtisztítják a szemet Isten kegyelmének meglátására.”

Ugyanakkor a tanítványi könny az újrakezdés és újat-kezdés garanciája is.  
A szüntelen újra és újat-kezdésé. Olyan indulásé, ami el tudja engedni a múltat, felül 
tud emelkedni körülményeken, emberi viszonyokon, itteni meghatározottságokon. 
Ezt húzza alá az, hogy a görög eredetiben a boldogság kifejezés ugyanaz, amivel Ariszto-
telésztől kedve sokan az istenek boldogságát írják körül. A változásoktól független bol-
dogságot. Aki sír a változók felett, itteniek miatt, de nem ragad azokban meg, hanem 
túllát rajtuk, föléjük emelkedik, na: az a boldog!

Sőt a tanítványi sírás a növekedés boldogságáról is beszél. Szőlősgazdák mondják 
metszés után, hogy sír a vessző. De ez a növekedés, későbbi gyümölcstermés alapja. 
Ne becsüljük hát le a könnyek csodáját. Azokban fogunk vigasztaltatni ebben a fél-
évben is.

Vigasztaltatni! „-tatni”. Szenvedő módban! Nem egymást vigasztalni. Nem „az 
idő mindent megold” hamis vigaszára támaszkodni. Nem a körülmények jobbra for-
dulását remélve, vagy saját kiválóságukra apellálva vigasztalódni. Hanem vigasztal-
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tatni! Mert nem egy sápadt Názáretivel, hanem azzal a Nagy Síróval lesz itt dolgunk 
ebben az évben is úgy egyénileg, mint közösségileg is, aki a szívén hordozta ezt a 
világot. Ezért sírhatnak hát most itt a papok! De nemcsak az régi próféta könnyeivel, 
hanem tanítványi könnyekkel! A Nagy Síróra nézve és mutatva mondhatom csak el 
magam is: Boldog tanévet kívánok! Sírást és megvigasztaltatást! Ezeknek jó ritmusát, 
harmóniáját ajándékozza nekünk az Élő Isten! Ezért imádkozzunk…


