
 
 

 

 
 

 
 

 
(Zsolt 98,1) 

 Ha figyelmesen szemlélődünk világunkban, könnyen észrevehetjük, mennyire sok hang vesz minket 

körül, és mennyire kevés ebből az ének, a zene. Világunk terhelt a zajoktól, zörejektől, bár némelyikét 

olykor modern zenének is szokták nevezni. Érzékelhetjük azt is, hogy sorvad el zenei kultúránk, mennyire 

nem ismeri a felnövekvő új nemzedék a népdalainkat, zenei kincseinket. 

 Énekeljen az egész világ! – áll a zsoltár feliratában. No de miért énekeljünk? Nyilván sejtjük már, 

hogy itt nem csak holmi énekelgetésről esik majd szó, hanem Isten dicséretéről. Miért énekeljek neki? Miért 

dicsérjem őt? Egyáltalán miért igényli Isten, hogy dicsérjék őt?  

 Az első ok, amit felfedezhetünk, egy nagyon egyszerű és közismert alapigazság: „„mmeerrtt  ccssooddáákkaatt  

tteesszz””!! Isten csodatévő. Nem csak mások életében, hanem az én személyes életemben is! Nem csak a múlt 

csodatévő Istene, hanem a jelenben, a mostban is teszi ezt velem és velünk. Megtapasztalható, átélhető. El 

vannak készítve számunkra is a csodák! Fontos nem elfelejtenünk ugyanakkor azt, hogy ne a csodát 

csodáljuk! Nagyon jellemző ez világunkra! A csodát sok ember felismeri, és csak nagyon kevesen fedezik 

fel a csodát cselekvő Istent!  

 A második ok Isten dicséretére az, hogy ŐŐ  sszzaabbaaddííttóó  IIsstteenn.. Csodálatos dolog a mindenható és erős 

Isten szabadító erejét tapasztalni! Azért, mert ilyenkor biztonságban érezhetjük magunkat! Végtelen 

biztonságban! És ez az, amire talán mindennél jobban vágyunk ezen a világon. Jó az Isten szabadító 

erejében bízni! Ki másban bízhatnánk igazán?  

 Mivel dicsérjük? Egyszerű válaszként áll előttünk a zsoltárban, hogy új éneket kell énekelnünk az 

Úrnak. Az új ének sokszor előforduló motívum, különösen a zsoltárok könyvében. Nem csak azt jelenti, 

hogy ne régit énekeljünk, hanem mindig újat. Az új ének röviden Isten megújult imádatát jelenti. És ennek 

az az alapja, hogy valami újat, többet tapasztalok meg Istenből, valami újat értek meg és élek át.  

 A hogyan fontos része, hogy a 98. zsoltárban a dicséret egyre intenzívebb lesz. Egyre intenzívebben 

buzdítja a zsoltáros az embereket és az egész világot, hogy ujjongjon és örvendezzen Isten előtt. Minden 

lehetséges módon történik ez a dicséret, énekkel, hangszerekkel, de a folyók például tapsolnak, a hegyek 

ujjongnak, a tenger zúg. Benne van ebben az ének, a mozgás, minden lehetséges kifejezési csatorna. Látszik, 

hogy a dicsőítés nincs formákhoz, de még csak az emberi léthez sem kötve! És ez szétfeszíti az általunk 

ismert kereteket is.  

 Már csak tényleg egy kérdés maradt: mi lesz velem, mi lesz velünk? Énekelünk-e új éneket? 

Dicsérjük-e Őt minden nap? Lesz-e életünket átformáló erővé Isten dicsérete? Dicsőítjük-e Őt minden 

módon, ahogy csak tudjuk? 

 Hiszem, hogy a válaszunk igen, és ez az igen egyre inkább igen lesz, és minél többet tapasztalunk 

meg Őbelőle, aki méltó a dicséretre. 

Jakab Béla 



 

 
Dr. Fabiny Tamás 

 

Cantate Domino canticum novum, olvassuk a 96. zsoltár 1. versének latin szövegében. Magyarul ez 

így hangzik: „Énekeljetek az Úrnak új éneket!” Innen kapta a a mai vasárnap az evangélikus egyház 

gyakorlatában a Cantate, énekeljetek nevet. A mai istentiszteleteken különösen is előtérbe kerül a 

liturgikus éneklés, a nap folyamán pedig számos templomban tartanak egyházi kórustalálkozókat. 
 
 A katolikus hagyományban SSzzeenntt  CCeecciilliiaa az egyházzene védőszentje. Ez a 2. és 

3. század fordulóján, a keresztényüldözés során élt asszony minden eszközzel ellenállt 

a pogány kísértéseknek, és – amint följegyezték róla – „a lakodalmi muzsika közepette 

is csak az Úrnak énekelt”. Vagyis igazán tudta, mit is jelent a „Cantete Domino” 

felszólítás.  

 SSzzeenntt  ÁÁggoossttoonn így fogalmazott: „Aki 

szeret, az énekel. És aki énekel, az kétszer 

imádkozik”.  Luther, aki nem hiába volt 

eredetileg ágostonrendi szerzetes, ezt így 

gondolja tovább:  „A zene fenséges ajándéka Istennek, és közel áll a 

teológiához.” A reformátor művelte is a zenét. Sok festmény örökíti 

meg azt a jelenetet, ahol családja körében lantját pengeti. Személyes 

beszámolójában így ír: „Amíg sebesülten feküdtem lakásomon, saját 

szorgalmamból megtanultam lanton játszani. A zene a felzaklatott 

ember legjobb megnyugtatója. A zene Isten ajándéka, nem emberi dolog. Ugyanis elűzi az ördögöt, és 

megvidámítja az embert. Hallatára az ember elfeledkezik a haragról, erkölcstelenségről, gőgről és minden 

szenvedélyről.” 

 LLuutthheerr énekei kiválóan alkalmasak voltak arra, hogy az új hit gyorsan 

elterjedjen a nép körében. Ő is tudta, mit jelent a biztatás: „Énekeljetek az Úrnak 

új éneket.” Diadalmas éneke, az EErrőőss  vváárr  aa  mmii  IIsstteennüünnkk kezdetű 

zsoltárfeldolgozás világszerte a lutheránusok himnusza. Luther szerint az 

istentiszteleten Krisztus hatalmas erővel száll alá az éneklő szívébe, s a kiadott 

énekhangon át újra a magasba emelkedik. Ha a szív nem fogadja be Krisztust, 

akkor prédikálhat ezer prédikátor bármily szépen és hatásosan, nem ér el 

semmiféle eredményt. A Halleluja vagy a Hozsánna éneklése közben viszont a 

gyülekezet népe igazi, semmivel sem pótolható örömöt él át. 

 Az éneket persze tanítani kell. Kodály szerint a zenei nevelés kilenc hónappal a születés előtt 

kezdődik és egészen a halálig tart. 

 Gyerekkoromban nagyon szerettem énekelni. Az más kérdés, hogy éppenséggel nem volt jó hangom. 

Amikor faluról városra költöztünk, lelkesen jelentkeztem az énekkarba. Teli torokból énekeltem a magam 

szólamát. A mellettem álló fiú azonban mindi rám szólt: fals, amit énekelsz! Nagyon bántott, hogy engem, a 

falusi gyereket miért csúfol ez a városi ficsúr, ezért annál inkább kieresztettem a hangomat. Azt hittem 

ugyanis, hogy a „fals” azt jelenti: falusi, falusias… 

 Ez a történet hadd legyen biztatás mindenkinek: énekeljen bátran. Milyen fájdalmas, ha még ma is 

ezekkel a szavakkal vezetnek be egy ünnepséget: „Most pedig hallgassuk meg a Himnuszt”. Ne hallgassuk 

meg, hanem énekeljük el. Szívből. 

 David Turoldo atya ezt a költői kérdést teszi fel: „Miért van az, hogy amikor még szegények voltunk, 

többet énekeltünk? Énekeltünk esténként és énekeltünk reggelenként, amikor a pék hozta a friss kenyeret az 

ébredező utcákon. Énekeltünk, amikor a szőlősorok között gyűjtöttük a szőlőfürtöket a szüret felejthetetlen 

napjain: vidámságunk a völgyek között messzire szállt… Ma gazdagok vagyunk és némák. Bezárkózunk 

házaink négy fala közé. Idegenként saját családjainkban, barátok nélkül városainkban, ahol senki nem ismer 

senkit… Gazdagok és némák…” 

 Ne legyünk némák, hanem énekeljünk az Úrnak új éneket.  

(Forrás: Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság 

 Lélektől lélekig rovat, 2014. május 18.) 



 
 

 
 

   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. 

   

    
 

 
 

Mert Jézus Krisztus által megvidámította szívünket és bátorságunkat, 

aki megváltott minket bűnöktől, haláltól és a Sátántól.  

Aki ez komolyan hiszi, nem tehet mást, erről énekel és beszél vidám jókedvvel,  

hogy más is hallja, és Jézushoz jöjjön..  

                                                                                                                                                                              LLuutthheerr  MMáárrttoonn  

 

 
 

 


