
 
 

 

 
Zsolt 66,1 

  

 Szomorúságnak helye nincs! Ez Egyház, az Isten által létrehozott közösség ismertető jele a szűnni 

nem akaró örvendezés. Az egyik komikus tartalmú filmben, amikor a szereplő vidámságra akarja biztatni a 

gyerekek, azok azt válaszolják neki, hogy ők nem szellemi fogyatékosak. Az állandóan örvendező csupán 

sérült, fogyatékkal élő ember lehet? Nem hinném! Mert a felszabadító örvendezésnél a kiváltó ok a fontos. 

Azért örvendezek, mert... és a három pont után következik az indoklás.  

 Az öröm és örvendezés vasárnapján istentiszteletre érkezőknek az örömforrása adott, az értünk 

meghalt és feltámadt Jézus Krisztusért ujjongunk. Szenvedett, meghalt és feltámadt értem! Ő az én 

szabadítóm, aki nem hagyott engem bűneimben, elveszett állapotomban, hanem utánam nyúlt és új élettel 

ajándékozott meg.  

 Örvendezel-e Testvérem? Könnyebb a nyitott sír szélén állva bizonytalankodni, az angyali tudósítása 

után némának maradni, vagy Tamással kételkedni? „Boldogok, akik nem látnak és hisznek”(Jn20,29). 

Boldoggá a hit tudata tesz, tisztában vagyok megváltásom tényével. Ezt az ismeretet nem tarthatom meg 

magamnak! Mennem kell ki a világba! Küldetésem van! Boldoggá, örvendővé kell tennem, sőt bátran 

kijelenthetem, „változtatnom” a világot. Meg kell ismernie mindenkinek a kereszt csodáját, megváltó erejét. 

Aki feltekint rá és hisz, örökéletet nyerhet! Hiszed-e ezt? Természetesen, mivel nem szellemileg sérültek 

vagyunk, ezért a mosoly az arcunkon gyakran fog átváltozni bánattá, keserűséggé, könnyeink gyakran 

fogják beborítani arcunkat. Nagyon szépen fejezi ki ezt az emberi életérzést Gastoldi és Lindemann 

énekszerzők jól ismert éneke: 

 
 

   2. Ha lelked áthat, többé nem árthat / Nékünk sátán, bűn, halál. 

       Legyőzted régen, s te tartod kézben,  / Bár még támad, ellenáll. 

       Dicsérő ének zeng, Jézus, néked. / Áldjuk mindnyájan neved vidáman,  

       Hirdetjük fennen, halleluja!  

       Ujjong a lelkünk: győzelmet nyertünk. / Nevedben járunk, szeretünk, áldunk  

       Itt és a mennyben. Halleluja! 
 

Megváltottak vagyunk, de ezt a földön a mindennapokban kell megélnünk, bizonyságtevő lélekkel. 

Jakab Béla 



 
 

 
Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Laborczi Dóra 

 

 Nem is olyan régen a gyülekezeti énekek szerves részét alkották minden keresztény istentiszteletnek 

és alkalomnak. Mára – a gyülekezeti (bibliaórás) kemény magot leszámítva – nem igazán énekeljük ezeket a 

klasszikus keresztény, illetve felekezeti korálokat. Ez a folyamat a gyülekezeti élet minden területét elérte, 

talán az istentiszteleti liturgiát legkevésbé. Mindenkinek lehet tapasztalata a temetéseken egyedül zengő 

lelkész- és kántorhangról, a kínos-csendes iskolai éneklésekről, ifjúsági órákon pedig csak a gitáros ifjúsági 

énekek kerülnek elő – jó esetben. Összegyűjtöttünk néhány tényt és érvet: miért gyakoroljuk mégis tovább 

ezt a hosszú, szép hagyománnyal bíró gyülekezeti „himnuszköltészetet”? 

 1. AAzz  éénneekkeekk  tteeoollóóggiiaaii  ggoonnddoollkkooddáássrraa  ttaannííttaannaakk.. „Mutasd meg egy gyülekezet énekeit, és 

megmutatom, milyen teológiát művelnek” – állítja egy amerikai bibliatudós. Igazat adhatunk neki, hiszen az 

istentiszteleti énekek azon túl, hogy tanítják, másfajta megvilágításba is helyezik a keresztény történeteket és 

fogalmakat. Tájékoztatnak, gazdagítanak, építik hitünket, és megerősítenek elhívásunkban. A felszínes 

dicsőítés viszont rossz teológiát szül, a rossz teológia pedig gyenge egyházat. 

 2. SSeeggííttiikk  aazz  éérrzzeellmmeekk  kkiiffeejjeezzéésséétt.. Az érzelmek kifejezése nem erőssége az istentiszteletnek, pláne a 

protestáns hagyományban. A kortárs gitáros dicsőítések olykor komolytalanok, és egy kicsit mintha 

elutasítóak is lennének a bennünket körülvevő világgal szemben. A múlt és a jelen legjobb egyházi énekei 

viszont lehetővé teszik, hogy őszinte és emberi választ adjunk a rideg valóságra. Az élet legsötétebb és 

legboldogabb óráiban egy ilyen „ősi” ének mindent sokkal jobban összefoglal, mint amit a szívünk és a 

szánk szavakkal el tudna mondani. Kapunk egy másik, magasztosabb nyelvet, hogy megfogalmazhassuk 

Krisztus evangéliumának örömhírét – válaszul a körülöttünk tapasztalható feszültségekre. 

 3. TTáárrssaaddaallmmii  ttuuddaattoossssáággrróóll  ttaannúússkkooddnnaakk.. A másik emberről való tudás, a másik jelenlétének 

tudatosítása feltűnően hiányzik az olykor öncélú modern dicsőítésekből. Az a gondolat, hogy hitünknek 

radikális hatása lehet arra, hogyan viszonyulunk a bennünket körülvevő világhoz, szépen visszaköszön régi 

énekeinkben. 

 4. KKöözzööss  éénneekkllééssrree  sszzáánnttáákk  őőkkeett.. Az előző pontban foglaltakat az is bizonyítja, hogy egyházi 

énekeinket alapvetően közös éneklésre szánták. A kortárs dicsőítő 

énekeket általában egyének vagy kisebb csoportok adják elő, őket 

követi a közösség többi tagja. Ez a gyakorlat viszont azzal jár, hogy 

a megszólaltatás nagyban függ az előadótól, nagy változatosságot 

enged a ritmusban, a dallamban és a tempóban – ezért nehéz 

követni. A korálok önálló, egész darabok, amelyek elkezdődnek és 

befejeződnek, mint a költemények. Harmóniájukat pedig a 

klasszikus négyszólamú kórushagyomány adja, ez teszi ideálissá a 

dalokat a robusztus, nagy, csoportos éneklésre. Amióta a zene 

lejegyezhető, a dallam és a ritmus követése még inkább lehetővé 

teszi az egységes éneklést. A gyülekezeti közös éneklés pedig 

megfizethetetlen. 

 5. AA  kkoorráállookk  iilllleenneekk  aazz  iisstteennttiisszztteelleett  lliittuurrggiiáájjááhhoozz.. A kortárs dalok általában ugyanazokból a 

panelekből építkeznek, témájukban talán kapcsolódnak a klasszikus korálokhoz, ám a gyülekezeti ének 

teológiai és liturgikus funkcióját gyakran szem elől tévesztik. A korálok magától értetődően illeszkednek a 

keresztény istentiszteleti rendbe, segítségükkel az egybegyűltek valóban megélhetik a gyülekezet 

közösségét, hirdethetik az evangélium üzenetét, hálát adhatnak Istennek; a gyülekezeti énekek tehát segítik, 

hogy a gyülekezeti tagokban erősödjék az elhivatottság a keresztény szolgálatra. 

 6. A kkoorráállhhaaggyyoommáánnyy  kköönnnnyyeenn  eellffooggaaddjjaa  aazz  úújj  eelleemmeekkeett.. A gyülekezetekben érzékelhető egyfajta 

törésvonal a régi és az új énekeket előnyben részesítők között, pedig a helyzet nem ennyire kiélezett. 

Korálgyűjteményünk igen változatos és befogadó: minden generáció énekei közül beépíti a legjobbakat, ha 

azokat valóban közös gyülekezeti éneklésre írták. 



 7. SSzzeerrvveezzhheettüünnkk  „„ssöörr  ééss  hhiimmnnuusszz  aallkkaallmmaakkaatt””.. Mi sem bizonyítja jobban, hogy kortárs szokássá is 

lehet tenni a gyülekezeti éneklést, mint az idehaza ma még talán furcsának tűnő „Beer and Hymns” (sör és 

himnusz, magyarul inkább: sör és korál) alkalmak, amelyek a tengerentúlon rendkívül népszerűek. Amikor 

magasba lendül a söröskorsó, a résztvevők – esetenként akár több százan is – a Győzelmet vettél... kezdetű 

vagy valamelyik másik klasszikus korálra zendítenek rá. 

 8. AArrrraa  eemmlléékkeezztteettnneekk  bbeennnnüünnkkeett,,  hhooggyy  kkeerreesszzttéénnyynneekk  lleennnnii  mmááss  mmiinnőőssééggeett  jjeelleenntt.. Ezeknek az 

énekeknek nem az a céljuk, hogy elkápráztassák a nem hívőket, hanem hogy összekovácsolják a hívők 

közösségét. A régi egyházi énekek nem utánozzák a népszerű zenéket – lényegesen különbözik tőlük 

dallamviláguk és szókincsük is. Ez az a fajta hangzásvilág, amelyik nem kerül a slágerlisták élére, ám ezzel 

nincsen semmi baj, ez egy másik műfaj, más minőség, ahogyan kereszténynek lenni is az. 

 9. EEzzeekk  aazz  éénneekkeekk  öösssszzeekkööttnneekk  bbeennnnüünnkkeett  kkoorráábbbbii  kkoorrookk  kkeerreesszzttéénnyyeeiivveell.. Napjainkban 

rendelkezésünkre áll számos technológiai újítás, kommunikációs lehetőség, mindemellett olyan 

társadalomban élünk, amely hiányt szenved az őszinte és személyes emberi kapcsolatokban. Amikor a 

templomainkban ezeket az énekeket énekeljük, azoknak a hitében osztozunk, akik már nincsenek közöttünk, 

így tehát a közös keresztény gondolkodás részeseivé válunk. 

 

 
 

 
 

  – GGyyüülleekkeezzeettii  hhiittttaann Johannával – hétfő 17 óra. 

  – BBiibblliiaaóórraa  – szerda 9,30 óra. 

  – BBaabbaa--mmaammaa  kköörr Anettel – szerda 10 óra. 

  – KKoonnffiirrmmáácciióóii  ookkttaattááss – csütörtök 15 óra. 

  – CCssaallááddii  iisstteennttiisszztteelleett  ééss  AAnnyyáákk  NNaappjjaa  – május 8-án, közös ebéddel. 

   

 

  
 

 
 

Áldunk téged, hogy Szentlelked sokféle ajándékával gazdagítod gyülekezetedet, és mindenkire bízol 

szolgálatot a hit mértéke szerint. Áldunk, hogy új presbitert és pótpresbitereket adsz gyülekezetünknek. Add  

nekik az igazság és a szeretet lelkét, hogy a tőled kapott lelki ajándékokkal hűségesen vegyenek részt a 

vezetésben, és munkájuk nyomán épüljön a testvéri közösség és egyetértés gyülekezetünkben. Ámen. 
(Evangélikus liturgia – istentiszteleti imádságok alapján) 

 

 

                   


