
ELÔSZÓ

Nagy kincs az élet. Minden az élet körül forog. Egyre
jobban elvilágiasodó életünk ma különösen odafigyel
mindenre – kényelemre, környezeti kérdésekre stb. –,
csak éppen az „élet Forrását” hanyagolja el, hagyja fi-
gyelmen kívül. 

Az alábbi mû – nevezzük így, mert nem kizárt a mûfajá-
ra nézve változatos megjelenés sem – a Forrásra szeret-
né ráirányítani a figyelmet, mégpedig, a Forrás forrása
segítségével.

Magyarázatként csupán egy rövid történet. Valaki érdek-
lôdött a szolgálatot teljesítô görög katolikus atyánál,
hogy miért nincs hittan a gyerekeknek. Az illetô pap vá-
lasza röviden ennyi volt: a Keleti Egyházban a Liturgia
tanít. (Igaz a megállapítás, de nem válasz a feltett kérdés-
re.) Viszont minél tovább elemeztem magamban ezt a
mondatot és figyeltem a liturgikus szövegekre, annál
jobban megerôsödtem a gondolatban. Sok-sok szertartá-
son való nyitott fülû és szívû hallgatás láttatta ezt be ve-
lem és erôsített abban.

Hasonló érzések kialakulását szeretném elôidézni az ol-
vasókban, remélhetôleg olykor hallgatóban is. Bízva ab-
ban, hogy a következô sorokkal való találkozás után

írást az istentiszteleteinkben: nincs olyan szertartásunk,
amelyben legalább egy zsoltárvers ne lenne. De természe-
tesen sokkal nagyobb távlatokban is gondolkodhatunk: a
zsoltároskönyvet (mind a 150 zsoltárt!) egy heti felolva-
sásra elôírja egyházunk a kathizmákban (nem beszélve ar-
ról, hogy ettôl függetlenül is mennyi zsoltárt ír elô a szer-
tartások részeként); egy esztendô alatt felolvassuk a teljes
Újszövetséget (a Jelenések könyve kivételével); számta-
lan ószövetségi olvasmányt alkalmazunk a parímiákban…
Antifónák, prokimenek, áldozási versek, sztihirai elôver-
sek sokasága jelzi a Szentírás bôséges használatát.

S akkor itt van még a másik út: az mérhetetlen gazdagság,
amit a szentírási szövegek ihletésére keletkezett liturgikus
költemények jelentenek. Említeni lehet a tropárokat, kon-
tákokat, sztihirákat, s különösképpen a kánonokat. S ez
utóbbiak különösen jelentôsek, hiszen a szentírási és litur-
giai gondolatok ötvözését jelentik: a bibliai ódák hátterére
épül rá a kilenc liturgikus óda, a nagyböjti énektárban még
az elôverseket is az óda versei közé illesztve.

Elmélyült szimbiózist tapasztalhatunk a két valóság: a
Szentírás és a liturgia között. Ennek egyik bemutatását ad-
ja a jelen kis könyvecske, mely a bizánci (pontosabban gö-
rög katolikus) egyházunk gazdag kincsét az iménti módszer
alapján igyekszik feltárni. Az evangéliumi ember kincsei-
bôl újat és ót hoz elô; könyvünk összeállítója az „ót”, a
régóta megbecsültet tárja elô „új” formában, a szövegek
egymás melletti közlésével – rámutatva a szimbiózisra.

Adja Isten, hogy sokak lelki gyarapodását szolgálja!

Nyíregyháza, 2009. október 27.

Ivancsó István
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BEVEZETÉS

Ahogy a cím és az elôszó jelzi, a keleti keresztény litur-
gia megjeleníti az evangéliumot. A Szent Liturgián való
részvétel – nemcsak misehallgatás – ebbe vonja be a je-
lenlévôket. A alábbi kis „mû”, összeállítás jellegénél
fogva nem értekezni akar a témáról, hanem szemléltetést
kíván adni magával a liturgiával, a liturgikus élettel és
szemelvényekkel. Így a rövid(ebb) bevezetés csupán
annyit céloz meg, ami elégséges a szándék megértésé-
nek, megsejtésének megkönnyítéséhez.

A mû olvasása önmagában is segít a lelkület megsejtésé-
ben, a közöltek alkalmazására, kedvcsinálásra.

A liturgikus szövegek önálló imádságként is megállják a
helyüket, de arra az érzésre, amelynek érdekében azok
íródtak, igazán énekelve, csodálatos templomi környe-
zetben találunk rá. Itt kell emlékeztetni a keleti egyház
nyolc hangjára (Octoechos), ami nyolc dallamot, de egy-
úttal hetenként változó liturgikus szövegeket is jelent.
Elsôsorban a szombati-vasárnapi liturgikus eseményekre
is kell emlékeztetni. A keleti naptárak fel is tüntetik,
hogy az egyes vasárnapokhoz (héthez) melyik hang tar-
tozik. S ez folyamatosan, hetente lép tovább egyet, egy-
tôl nyolcig hétrôl hétre.
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rendszeres liturgikus részvételen igazolják tapasztalato-
mat, az idézett atya kijelentését.

Kívánom, hogy az olvasók kerüljenek minél közelebb a
Forráshoz!


