Kedves, drága Monteverdis Énekeseink!
Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
Ha szeretet nincs bennem,
Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem érek.
….
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
A szeretet nem féltékeny,
Nem kérkedik, nem gőgösködik,
Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
Nem örül a gonoszságnak,
De együtt örül az igazsággal.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
Mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet soha el nem múlik…
Szent Pál 1. levele a korinthusi hívekhez 1-2, 4-8.

Az ember együttélésre született, - társat keres, családot alapít, utódot teremt. Alkotni vágyik,
azután tudását és tapasztalatait szeretné tovább adni. De be kell látnunk, hogy ez nem megy egyedül,
szükségünk van segítségre, körülöttünk való gondoskodásra, bölcs tanácsra és tanításra. Az is
nyilvánvaló, hogy más-más formában találjuk meg ezeket a kívülről jövő adományokat. Sok lelki
erényre azonban magunknak kell törekednünk, nevelődnünk. Tanulnunk kell, példát kapnunk
másoktól, és ezt nekünk is tovább kell adnunk.
Csodálatos gazdag világba születünk: a természet és a művészet szépsége, a tudás és a
dinamikus élet legtöbbünknek megadatik, - de ha nem fedezzük föl mindebben az érzelmek
vezérfonalát, ha nem töltjük meg időnket és cselekedeteinket a mindent átható szeretettel, akkor mi is
csak pengő hangdoboz vagyunk, amelyik kívülről tetszetős, de bent üresen kong.
Szeretném azt hinni, hogy a mi, „Monteverdis” éneklő közösségünkben élő test és lélek
muzsikál, ami örömet és megnyugvást ad a hallgatóságunknak, a minket átölelő családoknak és
barátoknak, a ránk vigyázóknak, - a minket tanítóknak és a tőlünk tanulóknak.
Szóljunk tehát az angyalok nyelvén, minden percünkben éljük át a világ nekünk hagyott kincseit, és
azokat aranyló szeretettel átszőve, megsokszorozva adjuk tovább.
Kedves, drága Monteverdisek! Köszönet nektek az elmúló, gazdag esztendő élményeiért, az
erőfeszítéskért, és legfőként az együttműködő szeretetért.
Boldog, békés ünneplést kívánok minden családnak, és várom az új magyar csodákat, egy
újabb esztendő közös muzsikáját.
Budapesten, 2015. december 14-én,
szeretettel,
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