
 

 
 

 
(Zsolt 98,17) 

 

 Miért lett a ’Mindenki’ című kisfilm ennyire sikeres? Mi ragadta meg ennyire a szakmai zsűrit? 

Büszkék vagyunk az Oscar díjra, de többekkel beszélgetve értetlenkedtünk is a díjazás miatt. A központi téma a 

közösségi éneklés, a kórus. Sikeres, több rangos versenyen vett részt, és most is egy hasonló megmérettetés 

előtt áll. A film csúcspontja a tanárnő megdöbbentő pedagógiája, miszerint a gyengébb hangúak csak 

tátogjanak. A film nem tér ki arra a tényre, hogy a tátogók ellenére a kórus sikereket ért el. Természetes, hogy 

ez film, és nem ez volt az üzenete.  

 Aki tátog, az nem énekel. De a valóságban, a nem profi kórusokban több halkan éneklő vagy tátogó 

található. A karnagyuk ezt tudja, és csendes esti magányában azért fohászkodik, hogy övé legyen a legprofibb 

éneklő csapat, ahol ’mindenki’ teljes szívből és torokból énekel. 

 A mi „karnagyunk” az Úr, aki ismeri az övéit. Ismeri a tátogókat, a halkan és hangoson éneklőket 

egyaránt. ’Mindenki’ fontos számára, nem tart vizsgát, felmérést, és nem azt várja el, hogy életünk éneke 

tisztán hangzó legyen, hanem legyen őszinte.  

 A filmben és a mindennapi életben a karnagy, amennyiben őszinte éneklést kérne, az nem hozna nagy 

sikert, bár mindenki a legjobbat tenné a „hangjába”. 

 Isten gyermekeinek az őszintesége abból felismerésből fakad, hogy ki számukra az Isten. Ez az ismeret 

fogja mozgásban tartani a kapcsolatukat. Azt azonban el kell fogadni, hogy mindenkinek más az ismerete. 

Ugyanarról az Istenről tanul konfirmáción, hittanórán talán ugyanabból a tankönyvből, mint a többi, és mégis 

másként kötődik hozzá. Miért? Mert tanára, lelkésze is másként ismerte meg Istent, vagy szólította meg élete 

valamelyik kardinális pillanatában.  

 Isten ugyanaz, emberi életünk kuszaságában, bűneinkkel való vívódásaink közepette tárja ki karját 

felénk, érdemtelenül. Ez az a pont, a csodák tette, ami intonálja énekünket, életünket. Lehet tiszta és lehet fals, 

az énekünk őszintesége lesz a döntő. 

 Emberi életünk csodáihoz tartozik, hogy mindig van lehetőségünk új éneket énekelni. Kerülhetünk 

bármilyen távol Isten szeretetétől, akár meg is tagadhatjuk, ő mindig nyitva hagyja a találkozás lehetőségét. A 

véges kegyelmi idő ösztönözzön is bennünket az Istennel való kapcsolat megerősítésére. Keressük őt az 

istentiszteleteken, a Biblia olvasása közben, az úrvacsorában pedig éljük át azt felfoghatatlan szeretetét, amelyet 

a keresztfán tett értünk Fia által. 

 Mindenkinek más a kedvenc éneke, nekem a 328-as első verssora jutott az eszembe: „Az Úr csodásan 

működik, de útja rejtve van…”. 
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 Könnyű dolognak tűnik sok ember számára a keresztyén hit. Nem kevesen az erények közé sorolják 

társfogalomként, mégpedig azért, mert semmiféle kísérletet nem tettek arra, hogy 

tapasztalatokat szerezzenek róla, és soha meg nem ízlelték, milyen ereje van. De nem is 

lehetséges, hogy helyesen írjon a hitről, vagy jó írást helyesen értsen az, aki annak szellemét 

kínzó gyötrelmek közt legalább egyszer meg nem ízlelte. Aki viszont csak egy kissé 

megízlelte, az soha nem tud eleget írni, beszélni, gondolkodni, hallani róla, mert élő víz 

forrása az az örök életre, ahogyan Krisztus mondja Jn 4,14-ben. Én pedig, ámbár nem 

dicsekedhetem ilyen bőséggel, és tudom, mennyire hiányos az én felkészültségem, mégis azt 

hiszem, hogy a hit nem egy cseppjét megszereztem nagy és sokféle kísértéssel vívódásom 

közben, és tudok róla beszélni, ha nem is előkelőbben, de bizonyára hitelesebben, mint ahogyan eddig azok a 

kiművelt és szerfelett éleseszű szakemberek értekeztek róla, akik a maguk állításait sem értették meg. 
Értekezés a keresztyén ember szabadságáról, 1520  

(Prőhle 1983, 3. PK –ford.: Prőhle Károly) 

   

 Isten rád vonatkozó akaratát ingadozás és kételkedés nélkül kell szem előtt tartanod úgy, hogy erősen 

hiszed, veled is nagy dolgokat akar tenni. Az ilyen hit élő és ható. Átjárja és átformálja az embert; félelmet 

ébreszt benne, ha kevély, és megvigasztal a nyomorúságban. Minél nagyobb hatalommal bírsz, annál inkább 

kell félned. Minél megalázottabb vagy, annál inkább vigasztalódhatsz. 
Magnificat, 1521  

(Luther Válogatott Művei 5:218. – ford.: Percze Sándor és Takács János) 
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Köszönöm Istenem az édesanyámat! 

Amíg Ő véd engem, nem ér semmi bánat. 

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, 

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell. 

Áldott teste, lelke csak érettem fárad, 

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 

 

 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 

imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 

itt e földön senki sem szerethet jobban! – 

Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 

Istenem köszönöm az édesanyámat! 

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 

Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 

Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 

Áldd meg édesanyám járását-kelését, 

Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! 

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 

Áldd meg két kezeddel az édesanyámat! 

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat! 
 

 
 



 

 

            A hétfői gyülekezeti hittan elmarad. 

          Iskolai hitoktatás – az órarendek szerint. 

          Szerda 10 óra – bibliaóra. 

          Szerda 10 óra – Baba-mama kör Anettel. 

     

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Te közel vagy az alázatos szívűekhez, és könyörülsz a megtérő bűnösökön. 

Fordulj felém kegyelmeddel, bocsásd meg vétkeimet, 

és vezess a te utadon az Úr Jézus Krisztusért.  

Ámen. 

(Evangélikus liturgia – bűnbánati imádságok) 

 

 


