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Hír-adás-technika a gyülekezetben
Hogyan terjednek a hírek?

Évszázadokon  keresztül  az  emberek  papírra  írt  levelekben  kommunikáltak.  Nagy 
távolságok áthidalására alkalmazták.  Lassan, ritkán fordult  a  posta.  De mi van, ha 
gyakran  találkozunk  egymással  a  gyülekezetben,  szükségünk  van egyáltalán írásos 
kommunikációra? Igen! Csoportok, mint például egy nagyobb helyi közösség számára 
is fontos, hogy a hírek minél biztosabban célba jussanak.

Ennek  legegyszerűbb  formája  a  faliújság  alkalmazása.  Megfelelő  frissítéssel 
működőképes.  Amennyiben  viszont  a  tartalom  nem,  vagy  alig  változik,  abban  az 
esetben a figyelem meglankad, az emberek nem fogják olvasni.

Vannak  közösségek,  ahol  nyomtatott  hírlevél  jelenik  meg  havi,  esetleg  2  heti 
rendszerességgel.  Ilyen  esetben  gondoskodni  kell  a  megfelelő  példányszámról.  A 
kezekbe adva,  biztosan  rápillantanak,  legalább  egyszer,  ahogy  beteszik  a  táskába. 
Aztán... a tartalomtól függ, hogy előveszik-e otthon.

Ugyanezt a hírlevelet elektronikus formában is  közzé lehet tenni.  A gyülekezetnek 
lehet saját levelező listája (elektronikus), esetleg egy valaki kézben és karban tartja a 
gyülekezet  összes  email  címét és  körbeküldi  az  aktuális  híreket.  Hátránya,  hogy a 
számítógépet nem használó, inkább az idős generációhoz tartozó testvérekhez nem 
jutnak el az üzenetek.

Az  emailes  levelező  lista  nemcsak  helyi  érdekű  lehet,  országosan  is  segítheti  a 
kommunikációt testvérek között.

A hirdetőtábla (faliújság) elektronikus megfelelője lehet: a gyülekezet saját honlapja. 
Ennek kialakításához és karbantartásához felkészültség szükséges. Folyamatosan kell 
dolgoznia rajta egy hozzáértő embernek. Híreket feltenni, az elavultakat levenni, a 
látványt  megtervezni,  a  tárhelyet  intézni.  Bármilyen  internetes  információ 
elhelyezéshez  szükség  van  ilyen  helyre,  ami  általában  olyan  internetre  kapcsolt 
számítógépet  jelent,  ami  folyamatos  hozzáférhetőséget  biztosít.  Nem  kell  saját 
szervert üzemeltetni, elég bérelni a helyet, ami rendszeres költséget jelent a közösség 
számára. A honlapnál is fontos, hogy az ne néhány lelkes fiatal  „játszótere” legyen, 
hanem a teljes gyülekezetet az interneten képviselve, kellő színvonalon készüljön. Egy 
ilyen honlap az érdeklődők elérésében és informálásában is segítség lehet.

Szintén a hirdetőtábla elektronikus megfelelője, ha a filmszínházakhoz hasonlóan az 
alkalom elején vagy végén vetítéssel tesszük láthatóvá az információt, akár szöveges 
dokumentum,  akár  elektronikus  prezentáció  vagy  akár  rövidfilm  formájában  (ez 
utóbbi  talán  túlzás).  Nyilván,  ezek  a  hirdetések  semmiképpen  sem  vehetik  el  a 
figyelmet a közösségi alkalmak legfontosabb üzenetéről: az Igéről és Jézus Krisztusról.  
Éppen ezért, vannak közösségek, ahol az alkalom végén már nincs hirdetés (az elején 
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van), hogy az emberek az igei üzenetet vigyék haza magukkal, ne férkőzzön helyébe 
egyéb információ.

Hogyan illusztrálhatunk igehirdetéseket?

Egyáltalán,  használhatunk-e  bármilyen  segédeszközt  a  szemléltetésre?  A 
gyermekórákon természetes,  hogy a tanítást  igyekszünk minél  érthetőbbé tenni  a 
gyermekek  számára.  Bármilyen  tanfolyamon,  iskolában  vagy  akár  az  egyetemen, 
főiskolán is, az előadásokat illusztrálják. De vajon szabad-e ezt tenni a felnőtteknek 
szóló  igehirdetésekben.  A  vélemények  szélsőségesek.  Van,  aki  szerint  egy  szál 
bibliával a kézben kell kiállni és megfelelőképpen lekötni a hallgatóság figyelmét és az 
adott  személy  kegyelmi  ajándékát  használva  kell  eljutnia  az  üzenetnek a  fülekbe,  
szívekbe (van, aki szerint még jegyzetet sem használhat az igehirdető: ami abban a 
pillanatban előjön a szívből, azt kell mondani). De vannak, akik úgy gondolják nincs 
korlát, szemléltessük bátran előadásunkat.

Bármit  is  használunk,  nagyon fontos,  hogy  az  eszköz  ne nőjjön  túl  a  célon.  Isten 
üzenetének  átadása,  a  tanítás  a  lényeg,  nem a  felvonultatott  technika,  esetleg  a 
hivalkodó híradástechnikai eszközök.

A legegyszerűbb egy fekete tábla és kréta alkalmazása. De vajon használják-e bárhol 
is?  Nem  valószínű.  Már  csak  az  iskolarendszerű  tanításban  lehet  szerepe.  A 
gyülekezeti terem elcsúfítását nem éri meg ez a fajta szemléltetési mód. Arról nem is 
beszélve, hogy külön ajándék szükségeltetik arra,  hogy az  egyetlen színnel  (fehér)  
megkapó illusztrációkat alkalmazhassunk. Tudni kell használni a fehér krétát.

Korszerűbb, egyben színesebb és az imaterem vagy templom küllemét sem zavarja 
meg  annyira:  az  írásvetítő  használata  (angol  nyelvterületen  OHP  -  overhead 
projector).  Természetesen, egy hangosan zúgó vetítő és a 300 éves temlombelsőt 
elcsúfító  alumínium  állvány  gyöngyvászonnal  illúzióromboló  tud  lenni.  De  egy 
csendes kis géppel, használaton kívüli fehér falra vetítve, szolídan felvillanthat rövid 
szövegrészeket, vázlatokat, rajzokat, esetleg képeket. Ez utóbbi különösen hasznos 
lehet,  ha  az  igehirdető  olyan  ószövetségi  szakaszokról  beszél,  ahol  hasznos  lehet 
rápillantani  az  akkori  térképre.  Egy  rajz  vagy  fotó  szemléltetheti  a  hajdnai  
életkörülményeket, állapotokat.

Ezeket az illusztrációkat akár diapozitív vagy számítógépes projektor segítségével is 
felvetíthetjük. De az előbbi nemcsak divatjamúlt, hanem a fotók elkészítése költséges  
és  bonyolult  is.  Utóbbi  viszont  egyszerűen  megoldható.  A  projektornál  persze 
felmerül  ismét  a  kérdés:  a  gép  zúgása,  a  villódzó  prezentáció  és  diaátmenetek, 
animálási  technikák,  szövegbeúsztatás  mennyire  zavarja  meg  a  hallgatóságot  az 
Istenre  irányuló  figyelésben,  elcsendesedésben?  Pl.  egy  csicsás  diaháttér,  vagy 
repkedő, forgolódó feliratok tönkretehetnek egy igehirdetést. Ezt ne felejtsük el!

Nagy  segítség  lehet  a  vetítés  a  közös  éneklésnél.  Hiszen  nincs  nyomdaköltség, 
mindenki  ugyanazt  a  szöveget  látja  (nem  lehajtott  fejjel  bóbiskol).  De  ekkor  is 
problémát jelenthet a giccses háttér, az animálás, vagy éppen a túl korán bekapcsolt  
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projektor (amikoris  az egész gyülekezet a technikus ügyetlenkedésein vagy virtuóz 
egérmozgatásán mosolyog, hiszen az operációs rendszer  „asztal”-a látható). Ezeket 
kerüljük! Csak az énekszöveg legyen a vásznon, vagy inkább egy fehér falon. Ötletes, 
amikor fekete hátterű diákat alkalmaznak, fehér szöveggel, mert ilyenkor felkapcsolt 
lámpák  mellett  a  falon  gyakorlatilag  csak  a  szöveg  látható,  ami  éppen  elég  az 
énekléshez.

Talán szélsőségesnek tekinthetjük, amikor a gyülekezeti terem monitorokkal, plazma 
vagy  LCD  képrenyőkkel  van  telerakva  és  az  igehirdetőt  mozgó  félprofesszionális 
kamerák veszik, akárcsak egy televíziós közvetítés során.

Minden  egyes  technika  alkalmazása  előtt  fel  kell  mérni  a  gyülekezet  helyzetét, 
életkor szerinti megoszlását és igényeit.

Ha már a televíziónál járunk: „magnó testvér" sokat fejlődött!

A  szalagos,  nagyméretű,  drága  magnetofonokat  a  kompakt  kazettával  működő 
magnók elterjedése követte, még valamikor az 1970-es és 80-as években. Ahogy az 
olcsó  hangrögzítés  és  visszajátszás  elérhetővé  vált,  a  gyülekezetekben is  rögzíteni 
kezdték  az  igehirdetéseket.  Otthon  pedig  azok,  akik  nem  jutottak  el, 
meghallgathatták.  Majd  olyan  kisebb  közösségekben,  ahol  nem  volt  igehirdető 
férfitestvér, kazettáról hallgatták a szolgálatot.

Ennek  előnyeit  és  hátrányait  is  tapasztalhatjuk.  De  erről  később  lesz  szó,  ha  a 
gyülekezeti rögzítéstechnika fejlődését áttekintettük:

A  kazettás  magnókat  a  digitális  rögzítés  követte.  A  számítógépes  vagy  digitális 
diktafonos,  mp3 felvevővel  készült  felvételeket  már CD-re  írva,  pendrive-on,  vagy 
internetes  oldalra  történő feltöltéssel  lehet  továbbadni.  Míg  a  korábbi  kazettákat 
deck-en,  hordozható  magnón  vagy  éppen  sétáló-magnón  (walkman)  tudtuk 
meghallgatni, az újabb felvételeket otthoni számítógépen, CD-lejátszón vagy éppen 
hordozható, kisméretű mp3 lejátszón hallgathatjuk vissza. Az igehiretések tárolható 
hossza jelentősen megnőtt. Míg egy 60-90 esetleg 120 perces magnókazettán a hossz 
limitálva volt, addig az újabb technika által, minőségtől függően 90-100 órányi, nagy 
teljesítményű  adathordozón  több  ezer  órányi  igehirdetés  is  tárolható.  Ezáltal  a 
technika oda jutott, hogy egyetlen adathordozón annyi igehirdetést halmozhatunk 
fel,  aminek  a  lehallgatására  (munka-család-hétköznapi  teendők  mellett)  egy 
emberöltő  is  kevés,  gyakorlatilag  csak  tároljuk,  de  soha  nem  leszünk  képesek 
végighallgatni.

Hasonló  fejlődésen  ment  végig  a  képi,  illetve  mozgóképi  rögzítéstechnika.  A 
gyülekezeti  alkalmak rögzítésében a  filmfelvétel  is  elterjedt.  Míg  az  1980-as  évek  
megfizethető Super8-as technikájával 5-15-30 perces filmek voltak rögzíthetők, a mai 
eszközökkel  egy  átlagember  is,  jelentős  adathordozó  költség  nélkül  órákat  képes 
felvenni.  Az  igehirdetések  együttes  hang-kép  rögzítése  kezd  általánossá  válni.  Ez 
pedig lehetővé teszi,  hogy a gyülekezeti jelenlét illúzióját  közvetítsük olyanok felé, 

3



akik nem vettek részt az alkalmon. Hiszen egy egy összejövetel film és hanganyaga 
kevesebb mint 100 forintos összegből DVD-re írható és ezek részére eljuttatható.

A  közvetítés  technikája  hasonló  fejlődésen  ment  keresztül.  20  évvel  ezelőtt 
gyülekezeti alkalom élő vagy felvételről való közvetítése lehetetlen volt. Erre csak a 
professzionális média volt képes. A televízió valamelyik csatornáján egy kiválaszott 
felekezet rövid műsora volt látható.

Ma a műholdas és kábeltelevíziós rendszerek tartalmaznak vallásos csatornákat is (pl. 
PaxTV).  Ez  azt  jelenti,  hogy közel  napi  24  órás mennyiségben nézhető keresztény 
adás, közte sok igehirdetés, melyeket gyülekezeti alkalmakról közvetítenek.

Mára a fent említett hang és képrögzítési technikák lehetővé teszik, hogy viszonylag 
olcsó eszközzel rögzítsünk, majd hasonlóan megfizethető internetes előfizetéssel az 
interneten hozzáférhetővé tegyük. Ez azt jelenti, hogy akár heti rendszerességgel a 
gyülekezet  honlapján  az  igehirdetés  letölthetővé  válik.  De  nagyobb  apparátus 
segítségével, akár internetes élő, hang és képi közvetítés is megoldható. Gyakorlatilag 
on-line adás keretében vehetünk részt virtuálisan a gyülekezet istentiszteletén.

Érdekességként említjük meg, hogy Nagy Britanniában van olyan keresztyén lakópark, 
ahol a kertes házak mellett apartmanok vagy éppen gondozást is biztosító idősotthon 
is van. Mindezek mellett gyülekezeti épület és terem, ahonnan vasárnaponként zárt 
láncú TV hálózaton keresztül (CCTV - closed circuit television) közvetítik a délelőtti 
alkalmat a lakópark lakásai, szobái részére.

Micsoda áldás! Micsoda előnyök! - gondolhatjuk. De óvatosnak kell lennünk ezekkel a  
lehetőségekkel  is,  hasonlóan  a  gyülekezeti  szemlélető  eszközökhöz.  A  rögzített 
igehirdetés nem pótolhatja az élő gyülekezeti igeszolgálatot, a testvéri találkozást, a  
közös  imádságot  vagy  éppen  gátolhatja  a  fiatal  hívők  igehirdetői  ajándékának 
felismerését. Hogyan?

Az idősödő közösségek tagjai már  „megelégszenek” ha a konferenciákról jól ismert 
hangot, „magnó testvért” meghallgathatják. Aztán imádkoznak, hazamennek. Lassan 
pedig  kihal  a  gyülekezet.  Holott  ha  ez  a  pót  igehirdető  nem  lenne,  talán  sokkal  
nagyobb vágy lenne a szívekben, hogy fiatalok térjenek meg, aztán fiatal  férfiakat 
állítsunk a pulpitusra: „Hallani szeretnénk Isten Szavát, rajtad keresztül!” A fiatalokat 
nem  frusztrálná,  hogy  talán  kevésbé  szépen  hirdetik  az  igét,  és  az,  hogy  a 
hangfelvételen jobban beszél az ismert igehirdető. Nem! Nem szabad, hogy „Magnó 
testvér” felvegye a versenyt a kezdő, botladozó nyelvű fiatallal, mert „magnó testvér” 
néhány mágneses hullám egy szalagon, a fiatal viszont ott él a testvérek között. Nem 
véletlen, hogy a magnós korszak (1980-as évek) előtt sokkal több testvér indult útnak  
és  az  ország  gyülekezeteit  járva  prédikált.  Akkor  nem volt  más  lehetőség  az  igét  
hallgatni csak élőben, ez pedig óriási motiváció volt igehirdető és igehallgató számára 
egyaránt.

A  mai  technikák  sem  javítanak  a  helyzeten.  Hiszen  „empéhárom  testvér” vagy 
„internet  testvér” sem  oldja  meg  a  problémát.  Sőt,  a  tengernyi  hanganyag  az 
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adathordozón, még gyors csemegézésre is lehetőséget ad: a több száz felvétel közül 
melyiket hallgassam meg? Válogatok cím és előadó szerint (ahogy nekem tetszik).

Hasonló  problémát  jelentenek  a  filmfelvételek  is.  Hiszen  annak  számára,  aki 
megelégszik  egy  keresztény  TV  csatorna  „közösségével“,  az  remek  fogyasztó  a 
társadalmunkban (vallásos termék-fogyasztó), de a gyülekezeti közösség ennél több, 
adóvá kellene válnia minden tagjának. Ehhez pedig jelen kell lenni az alkalmakon.

Az  internetes  közvetítés  kiszélesedése  a  szemünk  előtt  zajlik.  Ez  hasznos  lehet  a 
betegágynál,  amikor  ágyhozkötött  emberek  élvezhetik  az  igehirdetés  áldását.  De 
káros lehet,  amikor a hívő ember megelégszik azzal:  „Lemaradtam, majd letöltöm 
délután.” vagy „Ma pihenek itthon, a fotelból nézem meg az istentiszteletet.” Ami a 
nem hívők elérésében segítség lehet, akadály lehet a hívő ember növekedésében.

A technika mérete zsugorodik, de a lehetőségek köre szélesedik

Volt  a  papír  és  a  ceruza.  Aztán  jöttek  a  magnók  és  a  telefonok.  Következtek  a 
számítógépek,  videokamerák  és  fax-készülékek.  Megjelentek  a  mobiltelefonok, 
amikkel először csak telefonálni lehetett. Mindez a múlté.

A  mai  legkorszerűbb  mobil  telefonok  a  fentieket  egyesítik  magukban,  hiszen  a 
telefonáláson  kívül  már  alkalmasak  ébresztőórának,  aztán  hangrögzítésre, 
fényképezésre,  filmfelvétel  készítésére,  elektronikus  levél  (email)  küldésére, 
internetes  oldal  böngészésére,  onnan hang, kép és film letöltésére,  megnézésére, 
határidő napló vezetésére. Van olyan amiben még televízió is van, sőt, van amelyikkel  
vetíteni  is  lehet.  Újabban pedig helymeghatározásra  is  képesek, a  memóriájukban 
lévő  térkép  alapján  kalauzolnak  (GPS).  Gyakorlatilag  mindenesek  lettek.  Sőt,  még 
bibliát, bibliatanulmányozó programot is lehet használni rajtuk.

Meddig menjünk el? 

Meddig használjuk a nyomtatott bibliát, meddig fogjuk forgatni? Vagy lassan áttérünk 
a  kéznél  lévő  mobiltelefon  biblia-programjának  a  görgetésére?  Előnyei 
szembetűnőek.  Azonnal  kereshetek  szavakat  a  szövegben,  megnézhetem  a 
kereszthivatkozásokat.  Vagy  éppen  az  ógörögre  hivatkozó  igehirdetőt 
leellenőrizhetem: valóban az a görög szó szerepel-e abban az igeversben? Mert ezek 
a  programok  számtalan  fordítást,  kommentárt  tartalmazhatnak...  egyetlen 
mobiltelefonra feltöltve. Lapozgatás helyett érintő-képernyő-masszírozás lesz a jövő 
a gyülekezetekben? Nem lehet megjósolni.  Egy azonban biztos,  ha a hallgatóság a 
tenyerében lévő készülékkel matat, az káros. A gyülekezeti közösség és istentisztelet 
nem a technikák felvonultatásának a helye (nem is a bibliafordítások csillogtatására 
való), hanem az egymással és az Úrral töltött közös idő helye. Ezért a technikával  
óvatosan kell bánni.

Mi az a pont, ahol felvesszük azt a bizonyos bélyeget?

A technikai fejlődés következtében a személyazonosítás, személyazonossági adatok 
rögzítése is hasonló fejlődésen ment keresztül, mint a fent említett egyéb eszközök. 
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Első lépés volt itt is a  „papír és ceruza”, évezredeken keresztül ezzel igazolhatták az 
emberek:  az vagyok, akinek mondom magam. Még 50-60 évvel  ezelőtt  is,  ha egy 
gyermek  megszületett,  lajstromba  akkor  vették,  amikor  a  szülők  megtették  a 
bejelentést. De amint anyakönyvezték, része lett a rendszernek.

A  bankkártya  használat  már  egy  következő  lépés  volt  az  egyes  ember  dolgainak 
követése szemponjából. A kártya méret mára a személyazonsító, sőt minden egyéb 
hivatalos igazolvány méretét is meghatározta, szabványosította.

Az  internetes  ügyintézés  kiszélesítette  a  lehetőségeket:  nemcsak  levelezhetünk, 
információt  oszthatunk  meg  egymással,  de  pénzügyeinket  is  intézhetjük.  Sőt  az 
Ügyfélkapun keresztül hivatalos dolgainkat is rendezhetjük.

Vajon mikor vette fel az ember a  „fenevad bélyegét”? Amikor papírt kapott, vagy 
amikor megkapta személyigazolványát, vagy az első bankkártya felvételekor, esetleg 
az ügyfélkapus regisztrációkor? De az is lehet, hogy az első email-címének elkészítése 
jelentette a nagy lépést? Vagy éppen a Facebook regisztráció?

Apropó! Mi a helyzet az internetes közösségi portálokkal?

Hazánkban elterjedt az iwiw és a Facebook használata, melyben első körben néhány 
adatot tudnak meg rólunk. Később sokkal fontosabb jellemzőnket is megismerik: a 
társadalomban  kialakult  kapcsolati  hálónkat.  De  hiszen  amikor  engem  megismer 
valaki, az előbb utóbb megismeri ezt a hálót a való világban is, nem? Ennek csak a  
leképezése egy ilyen regisztráció és az ismerősök bejelölése?

Valóban. De ahogyan a többi technikánál említettük, itt is az adathalmaz sűrűsége és  
elérhetősége más. Egyetlen gombnyomással  felderíhetők a viszonyaink, társadalmi 
elhelyezkedésünk. Ez figyelmeztető is,  de bátorító is,  mert  egy ilyen redszerben a 
környezetünk gyorsan  „megszórható” az Igével,  vagy éppen megosztható velük az 
Örömhír.

Ezek  a  közösségi  oldalak  azonban  semmiképpen  nem  helyettesíhetik  közösségi 
életünket.  Egy  lájkolás  nem  azonos  a  mosollyal,  amit  a  testvéri  találkozás  során 
adhatok. Hiába érzem úgy, mindenem megvan: közösség a Facebook-on, igehirdetés 
on-line  a  gyülekezeti  portálon,  traktátus  osztás  emailben.  Ezek mind csak szolgák 
lehetnek, semmiképpen nem vehetik át a valós közösség helyét.

www.ktgy-eger.hu :)
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