
Az iskolában hallottam egy híres he-
gedű virtuózról, Paganiniről, akit az 

„ördög hegedűsének” neveztek. Én nem tu-
dom, hogy kinek játszott: Istennek vagy Sá-
tánnak. Feljegyezték róla, hogy egy 
betegség miatt (rendellenesen hosszú és 
hajlékony ujjai voltak) képes volt egy fogás-
sal négy húron három oktávot játszani. 
Egyetlen húron adott elő több hangszerre 
írt darabokat, vagy a négy húrból egyet fél 
hanggal feljebb hangolt. Amit ez a zenész 
tett a hegedűjével természetellenes volt, ne-
hezen vagy egyáltalán nem utánozható, 
kész csoda. 

Amit Isten tehet, ha engedjük, hogy éle-
tünket a kezébe vegye, és Ő játsszon raj-
tunk, sokkal nagyobb csoda, sőt ez az 
igazán természetes. Az életünk csak az Ő 
kezében lehet valóban értékes, boldog.

A középiskolában hangszeróráink is vol-
tak. Nem vagyok született zenésztehetség, 
de alapszinten elboldogultam a zongorával. 
Talán, ha az iskola befejeztével nem marad 
abba a hangszertanulás, ma kamatoztatni 
tudnám. Persze nem koncertezni járnék, de 
egy-két gyerekéneket elkísérhetnék.  

Sose adjátok fel a tanulást, még akkor sem, ha csak keve-
sen vannak azok, akik kimagasló zenei sikereket érnek el! 
Isten kezébe téve tehetségünket, tanulásunkat, a gyakorlás-
ra szánt nem kicsi időt, kamatostól kapjuk vissza, és Ő ki-
pótolja hiányosságainkat! 

Nem értem, hogy miért vagyunk mi – porszemek, tehet-
ségtelen vagy tehetséges gyerekek, felnőttek – fontosak Is-
tennek, olyannyira, hogy Egyszülött Fiát adta értünk. 
Miért van az, hogy életünket kezébe téve megengedi, hogy 
az „Ő hegedűsei” legyünk? Ennél nagyobb hírnév nem kell! 

Csak azt tudom, hogy Ő nagyon-nagyon szeret bennün-
ket, és megérdemli, hogy énekeink, zenénk Őt dicsérjék, Ró-
la szóljanak. Méltó, hogy  időt, energiát fektessünk 
éneklésünkbe, zenénkbe, hogy őszinte, szívből jövő és minő-
ségi legyen!

Voltak kórusóráink is. Nem ismerte mindegyikünk a kot-
tát, nem is volt mindegyikünknek kimagaslóan jó hangja, 
de a rendszeres gyakorlás meghozta gyümölcsét.  Sokszor 
énekeltünk fals hangokat, de újra kezdtük. Néha titokban, 
a többedik gyakorlás közben elhallgattam és figyeltem az 
éneket. Nem tűnt már fel, hogy ki nem ismeri a kottát, 
hogy kinek nincs jó hangja (ha nem épp mellettem 
ült ☺), csak egy csodaszép összhang. Mert 
volt egy hozzáértő ember, aki egybe-
gyúrt minket. Csak rá kellett figyel-
ni, és megtanulni a saját 
szólamunkat.

Neked is csak a Karmesterre 
kell figyelned, ha szeretnéd, hogy 
csodaszép legyen az életed! Egye-
dül Isten tud eggyé formálni gyere-
keket felnőttekkel egy boldog 
családdá, gyerekeket más gyerekek-
kel tartós barátokká. Nem megy 
egyből. Néha hallatszik a fals 
hang, de gyakorolni kell, és kikér-
ni Isten útmutatását saját életünk-
re! Sose feladni!

Kívánok boldog, kiegyensúlyozott 

életet Isten zenészeként!

Dobai Réka
Isten zenésze
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