AJÁNLÁS

Amint az Apostolok Cselekedeteibôl tudjuk, a keresztény
liturgia és liturgikus élet úgy kezdôdött, hogy amikor az
elsô keresztények összejöttek a „kenyértörésre”, az apostol vezetésével „felidézték az Úr emlékét”. Szent Jusztinosz (+165) pedig már arról tudósít, hogy a keresztények
a liturgiájukban három olvasmányt alkalmaztak: ószövetségit, az apostolok leveleibôl és az evangéliumból vett olvasmányokat. Akár a szóbeli hirdetés, akár az írásbeli felolvasás azt igazolja, hogy kezdettôl fogva jelen van a
Szentírás a liturgiában. Természetesen, hosszú folyamat
szükséges még ahhoz – a liturgiafejlôdés ötödik századi
fénykorától kezdve egészen az ezredforduló környékén
történt végsô rögzítésig, rögzülésig –, hogy kialakuljon a
liturgiában a szentírási olvasmányok rendszere. De ez
semmit nem von le annak a jelentôségébôl, hogy liturgia
nem létezhet Biblia nélkül. A szentírástudósok azt mondják, hogy még az Ószövetség jelentôs része is kifejezetten
templomi, illetve zsinagógai használatra készült.
Bizánci egyházunk is tudatában van annak az óriási jelentôségnek, hogy az imádságban nem csak az emberi-egyházi költészet alkotásait, hanem az Isten kinyilatkoztatott-sugalmazott tanítását is használjuk. Két területen is.
Az egyik utat az jelöli ki számunkra, hogy kisebb-nagyobb mértékben, de folyamatosan alkalmazzuk a Szent-
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írást az istentiszteleteinkben: nincs olyan szertartásunk,
amelyben legalább egy zsoltárvers ne lenne. De természetesen sokkal nagyobb távlatokban is gondolkodhatunk: a
zsoltároskönyvet (mind a 150 zsoltárt!) egy heti felolvasásra elôírja egyházunk a kathizmákban (nem beszélve arról, hogy ettôl függetlenül is mennyi zsoltárt ír elô a szertartások részeként); egy esztendô alatt felolvassuk a teljes
Újszövetséget (a Jelenések könyve kivételével); számtalan ószövetségi olvasmányt alkalmazunk a parímiákban…
Antifónák, prokimenek, áldozási versek, sztihirai elôversek 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, kontákokat, sztihirákat, s különösképpen a kánonokat. S ez
utóbbiak különösen jelentôsek, hiszen a szentírási és liturgiai 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 adja a jelen kis könyvecske, mely a bizánci (pontosabban görög katolikus) egyházunk gazdag kincsét az iménti módszer
alapján igyekszik feltárni. Az evangéliumi ember kincseibôl 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.

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 figyelmen kívül.
Az alábbi mû – nevezzük így, mert nem kizárt a mûfajára nézve változatos megjelenés sem – a Forrásra szeretné ráirányítani a figyelmet, mégpedig, a Forrás forrása
segítségével.
Magyarázatként csupán egy rövid történet. Valaki érdeklôdött a szolgálatot teljesítô görög katolikus atyánál,
hogy miért nincs hittan a gyerekeknek. Az illetô pap válasza röviden ennyi volt: a Keleti Egyházban a Liturgia
tanít. (Igaz a megállapítás, de nem válasz a feltett kérdésre.) Viszont minél tovább elemeztem magamban ezt a
mondatot és figyeltem a liturgikus szövegekre, annál
jobban megerôsödtem a gondolatban. Sok-sok szertartáson való nyitott fülû és szívû hallgatás láttatta ezt be velem és erôsített abban.
Hasonló érzések kialakulását szeretném elôidézni az olvasókban, remélhetôleg olykor hallgatóban is. Bízva abban, hogy a következô sorokkal való találkozás után

Ivancsó István
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