
 
 

 
 

 
 

 

 

 
(Zsolt 98,1) 

 

 Ismerős igevers. Cantate, az ének és éneklés vasárnapja. Énekelni jó! Az, aki szépen tud énekelni, külön 

ajándékkal rendelkezik. Az éneklés minőségét mégsem a jó és tanult hangtechnika határozza meg, hanem az 

őszinteség. Az éneklés tehát olyan, mint a beszéd, akkor „jön át” a mai szóhasználat szerint, ha őszinte, szívből 

jövő. Vagyis lehet hamiskásan, mély és magas hangon énekelni, de énekelni muszáj. Előfordulhat, hogy nem 

mindenkinek fog tetszeni, de a kedvenc énekeink dúdolása és éneklése megnyugtatja, vagy éppen 

megvidámíthatja lelkünket. 

 Énekeljünk! – az Úrnak! Milyen rendkívüli hallgatóságnak kell énekelni? Nem kell megijednünk, Isten 

nem zene- és szolfézstanár, Ő a szívek ismerője, aki tudja, hogy ami elhagyja szánkat, milyen háttérből fakad. 

 Miért is kell énekelnünk? A csodatettek miatt! Léteznek csodák? Milyen buta kérdés! Vagy mégsem? A 

hívő ember hisz-e a csodákban? Elhiszi-e, hogy a megmagyarázhatatlan dolgok mögött Isten akarata áll? 

Szerintem nem mindegyik keresztény ember hiszi el! Miért vagyok ennyire kétkedő? Aki elhiszi Isten 

Mindenhatóságát, az nem beszél szerencséről, nem kopog valamilyen fából készült tárgyon háromszor (néha a 

saját fején is, de ő biztosan tudja, hogy az miből van). Aki megismerte Istent, annak a száját hála és áldás fogja 

elhagyni, egy új, magasztaló ének. Annak az embernek, akinek nyitva van a szíve és a szeme, naponta írhat egy 

új éneket, és komponálhat énekdallamot.  

 Az újra a jelen történésein keresztül lehetünk fogékonyak. Az új jelenti a tervek szövögetését, vágyaink 

megvalósításának lehetőségét. A múlton merengő ember nem tud új dolgokról énekelni, nem lesz ihlete, mert 

nem képes a jelenben élni.  

 Erdélyben szolgáló lelkészek szolgálatáról hallhattam az elmúlt héten a huszonöt éves egyetemi 

találkozónkon. Voltak köztük reménykedők, akik bölcsőde megvalósításán gondolkoztak, és voltak olyanok, 

akik az anyakönyvek szerint a megállíthatatlan elfogyás keserűségének rabságában élik szolgálatuk 

mindennapjait. Akinek tervei voltak, annak csillogott a szeme, akit a múlt csillogása tart fogva, közönnyel vagy 

éppen keserűséggel végzi szolgálatát. 

 Van-e biztos recept az új énekhez? Elbizakodott lennék, ha a kérdésre egyből igennel válaszolnék. A 

választ a hit felől kezdeném. A hit Isten ajándéka, és bennünk és általunk munkálkodik, válik láthatóvá Isten 

földi jelenléte. Az, aki képes a hit ereje által terveket szőni, annak a szíve csordultig lesz örömmel és ez által 

énekvággyal. A gyermekáldásért hálát adó éneke örömének, de a gyászoló éneke is lehet új és őszinte ének, ha 

a hit által Istenre hagyja magát, bízik a kegyelemben. Kellenek lelkészek bölcsődék tervezésére, és kellenek 



lelkészek, akik utolsóként zárják be az elfogyott gyülekezet templomának kapuját. Nem válogatni kell az élet 

lehetőségei között, hanem meg kell élni és kitölteni azt, amelyben élünk. 

 Énekeljetek az Úrnak!!! 

Jakab Béla 
 

 

 
Luther énekköltészetének egyik kiemelkedő – és ennek megfelelően gyakran énekelt – darabjával ismerkedünk 

meg, a Jer, örvendjünk, keresztyének (EÉ 318) kezdetű énekkel, melyet Cantate vasárnapján énekelünk. 

 

 Luther összesen harminckét ének szerzőjeként meglátta, hogy alapvető fontosságú a gyülekezet rendszeres taní-
tása a keresztény hit és élet alapkérdéseiről – akár énekben is. Így minden énekének – magas művészi színvonala mel-
lett – az az elsődleges célja, hogy tanítói szolgálatot töltsön be az azt éneklő közösségekben. Ugyancsak fontos, hogy – 
az előzőkből következően – minden éneknek sajátos, másikkal össze nem téveszthető témája van. Ezt a központi gondo-
latot mai énekünk összefüggésében így fogalmazhatjuk meg: A megváltás útja és az ember öröme. 

 Az eredeti, Luther által írt költemény tíz versszakot tartalmaz, így található meg több mai énekeskönyvben is. 
Ezek a strófák végigvezetnek azon az úton, amelyen az ember – ez esetben a szerző Luther (is) egyes szám első sze-
mélyben – Isten előtti elveszett állapotát felismerve, tudatosítva, tehetetlenségét belátva szemléli, hogy Jézus Krisztus 
váltságműve okán hogyan teremti meg Isten mégis az üdvösség lehetőségét. 

 A versszakok formai szempontból két részre oszthatók: az egyik csoportba azok tartoznak, amelyek tényeket ál-
lapítanak meg, a másikba azok, amelyek – képzelt, de valóságosan is megtörténhető – párbeszédek (Isten-ember; Atya-
Fiú) formájában nyújtanak betekintést Isten tetteinek motivációiba és az Isten-ember kapcsolat alakulásába. 

 Sajnálatos módon e gondolatok folyamata és egysége veszik el részben a számunkra, mert ma használatos éne-
keskönyvünkből ez utóbbi csoportot képviselő versszakok (az eredeti 5. és 7–9. versszakok) teljes egészében kimarad-
tak. Így az ének magyar, hat versszakos változata lényegében csupán elbeszéli, hogyan vitte véghez Isten a megváltás 
művét Jézus Krisztusban. A szerkesztők ezzel megtartották az énekszöveg legfontosabb motívumait, hangsúlyait: az em-
ber elveszettségét, Isten irgalmát, Krisztus engedelmességét az atyai akarat iránt, a megszerzett váltságot és a felszólí-
tást az erről szóló üzenet továbbadására. 

 Az énekszövegből megérthető és belátható tanulság összecseng a vasárnap zsoltárának megállapításával: „Éne-
keljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett!” (Zsolt 98,1) Ezt a csodát ismeri fel a teológus, reformátor és énekszerző 
Luther Jézus Krisztus eljövetelében, legfőképpen pedig megváltói munkájában, annak az ember általi felismerésében és 
az aszerint való keresztény életben. 

  

 A húsvét utáni időben még élénken él emlékezetünkben az út, amelyet Jézus Krisztus végigjárt kereszthalálának 
színhelyéig, a Golgotáig. A római katolikus kegyességben teljesen természetes, hogy az emberek ilyenkor keresztutat jár-
nak, és a liturgia során egy-egy stációnál megállva, elmélyülve végiggondolják, szinte végigélik, hogy mit tett Krisztus a 
világ megváltásáért. Luther ebben az énekében segít nekünk eljutni arra a felismerésre, hogy az életünknek is vannak 
stációi, szakaszai és eseményei, amelyek nem veszhetnek a feledés homályába évek, évtizedek elmúltával sem. 

 Ha ma az istendicséretre, éneklésre, a megváltottság örömének kifejezésre juttatására buzdít az ének, akkor azt 
éppen azért tehetjük meg, mert átéltük, hogy „Az ördögnek foglya voltam, / Halálban elveszetten”. Nehéz szembesülni a 
tehetetlenségünkkel, hiszen azt tanítják nekünk, hogy szerezzünk meg mindent magunk, amire szükségünk van, s ma is 
mindenütt a sikeres ember a példakép. Oly ritka, hogy ezt az elvárást teljesíteni tudnánk; s hogy önmagunk teljesítmé-
nyével, jócselekedeteivel Isten előtt elérnénk valamit, az egyszerűen lehetetlen… Ennél a stációnál Luther is ezt látta: „A 
jó cselekedet, erény / Nem segített énrajtam…” 

 A megoldás – mint oly sokszor – most is Istennél van. Nem mi lépünk közelebb hozzá, hanem ő kegyelmez meg 
nekünk, szívét kitárva felénk, atyai arcát nyilvánvalóvá téve, Fiát közénk küldve. Az „Ige testté lett” (Jn 1,1), sőt az Ige en-
gedelmesen emberré és testvérré, sorstárssá lett. „Nagy hatalmát elrejtette, / Én földi formám fölvette, / Hogy a Gonoszt 
legyőzze.” Ez Isten szeretetének, mellénk állásának hálaadásra, magasztalásra buzdító titka. 

 Luther éneke nemcsak visszatekintésre ad alkalmat, hanem végig is kísérhet azon az úton, amely – lélekben – az 
elveszettségtől a megváltottság bizonyosságáig vezet. Bárhol tartsunk is ezen az úton, ebben a küzdelemben – akár az 



első, akár a felismerés bizonyossága előtti utolsó lépéseket megtéve –, tudhatjuk, hogy van lehetőség következő lépésre, 
nem kell megtorpannunk, netán meghátrálnunk vagy egyenesen visszafordulnunk. 

 Az útra, amelyet sokan végigjártak már, ma nekünk is hívás, elhívás érkezik. Ez pedig arra szól, hogy Isten meg-
váltó, hitet teremtő munkájára hagyatkozva végigjárjuk a magunk életében a keresztény hit születésének stációit. Tudva, 
hogy magunk is ennek az evangéliumnak a követei lehetünk. „Ezt bízza rád Megváltód.” 

Wagner Szilárd - Evangélikus Élet Archívum, 2010.18. szám. 

 

 

 

 

    HHiittookkttaattááss – a hosszú hétvége miatt nem lesz 

                      gyülekezeti és iskolai hittan hétfőn és kedden. 

    BBiibblliiaaóórraa  –– szerda 10 óra.  
     

 
 

 
Számtalan jót adsz nekünk szüntelen, életünket is kegyelmesen oltalmazod! 

Add nekünk Szentlelkedet, hogy hit által felismerjük ebben atyai irgalmadat,  

és őszinte hála ébredjen szívünkben végtelen jóságodért,  

az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. 
                                                                              (Evangélikus liturgia – imádságok) 

 
 

 


