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DICSÉRJÉTEK AZ URAT!

„…Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében!”
Zsoltárok 149,1 Olvasmány: Kolossé 3,12-17

Halleluja! Dicsérjétek az Urat! Szól a buzdítás Isten népének majdnem harmincszor a Szentírásban, 
s ugyanígy: Énekeljetek! Talán azt mondjuk erre, mi sem természetesebb! Éneklünk szinte minden 
egyes alkalommal, amikor együtt vagyunk, mi több sokszor otthon is. Vizsgáljuk meg ma ezt a szá-
munkra magától értetődőt, ezt a nagyon természeteset, hogy valóban élő lehessen!

„Az Úrnak zengjen az ének” – ez az első, amit mai igénk üzen számunkra. A dicséret és az ének 
célja Isten. Leginkább az imádsághoz hasonlíthatnánk, hiszen énekeink szövegei Istenhez szóló imád-
ságok. Ugyanakkor lelkünk mélyét az ének talán még jobban megmozgatja, ezért is mondjuk Ágoston 
után, hogy aki szépen énekel, az kétszer imádkozik. Isten előtt öntjük ki szívünket, mondjuk a dicsére-
tet, a könyörgést, bűnvallást vagy éppen kérést. Fontos, hogy szívünk és értelmünk benne legyen, így 
szólaljon meg énekünk.

Ó és új. Ez a második kérdéskör, amit felvet az ige, amikor új énekről szól. Mit jelent ez számunkra? 
Talán vessük el a régit és csak valami újat énekeljünk? Jól is néznék ki – szólnának hozzá jó néhá-
nyan. Az új kifejezése itt nem kizárólag időben újat, hanem minőségi változást jelent, méghozzá azt a 
minőséget, amit maga Isten szentsége hoz az új ember életébe. (Kol 3!) Ebből a Krisztusban megújult 
szívből száll fel az őszinte új ének. Hiszen úgy énekelsz, és azt, amivel a szíved van tele. Ami a szí-
vedben van Istenből, az bújik elő éneklésedben. Ha megújult az életed, akkor az ének is új a szádon.

Együtt. A két felolvasott ige közös pontja, hogy az új éneket a gyülekezet közösségébe helyezi. Egy 
kicsit elgondolkodtató, hogy máshol szinte már nem is énekelünk. Családi körben? Barátok között? 
Régebben még talán többet tettük, de korunk félelmetes lelki sivárságát láthatjuk ebben. Inkább csak 
beszélünk, vagy már azt sem… csak hallgat a ma embere. Az ének pedig közösségre hív egymással;  
az új ének pedig az Istennel való közösségről beszél. Arról a közösségről, amely a mennyei látomás-
ban (Jel 5) együtt dicséri a teremtő – mindenható – megváltó Urat. Az Isten országának közössége 
ilyen, éneklő közösség, melyben nekünk is helyünk van. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Az istentiszteletet követően kérjük, hogy a presbitérium tagjai egy rövid megbeszélésre maradja-
nak együtt  a templomban.  A gyülekezeti  kirándulással kapcsolatos megbeszélésre is sor kerül.  Az 
érintetteket várjuk a gyülekezeti házban.

2. Alkalmak a gyülekezetben
Kedden 19 órakor a presbiteri órát szeretnénk megtartani.
Szerdán 18 órakor folytatódik a bibliakör sorozata. (1 Kir 12)
Csütörtökön 18 órakor házigazdái leszünk az első  tókörnyéki bibliaórának, melyre a gyülekezet 

tagjait is nagy szeretettel hívjuk.
Pénteken 18.30-ra várjuk a konfirmandusokat.
A gyülekezeti kirándulás ideje alatt,  vasárnap 10 órakor lesz istentisztelet, melyen Dr. Zsengellér 

József, dékán úr végez szolgálatot.
3 A tegnapi nap során gyülekezetünk 10 tagja vett részt Gárdonyban egyházmegyei asszonykonfe-

rencián. Kívánjuk, hogy Isten áldása legyen az ott elhangzottakon.
4. Október heteiben lehet előjegyezni a következő évre szóló egyházi kiadványokat (Kálvin Kalen-

dárium, Bibliaolvasó kalauz, Falinaptár, Csendes Percek, Reformátusok Lapja). Erre a kiadott íveken 
lesz lehetőség.

5. Október 24-én, szombaton 17 órakor gyülekezetünkben tart előadást Dr. Békefy Lajos, a mene-
kültáradat kérdéseivel kapcsolatban. A meghívást továbbíthatjuk a kiadott plakátok segítségével is.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora!


