
 Rendelt idők 

 Mostanában az egyik vezető téma a hírekben az óra-

átállítás kérdése. Legyen, vagy ne legyen. A nyári időszá-

mítást használjuk vagy a télit. Országonként eldönthessék 

melyiket használják, vagy mindenhol egységes legyen. S 

miközben ezen gondolkodunk, vívódunk.  

 Fontos kérdésnek tartjuk ezt a mindennapi életünk-

re nézve, érdemes figyelnünk azokra a sorokra, melyeket 

nyár vége felé olvashattunk Bibliaol-

vasó kalauzunk szerinti beosztásban.  

Ez az igevers újra és újra felhívja a fi-

gyelmünket arra, hogy gondoljunk, 

tervezzünk, célként tűzzünk ki bármit 

magunk elé: van Valaki, aki ezeken a 

terveken túl irányítja az életünket. Van 

Valaki, az élő Isten, aki felette áll a mi 

elképzeléseiknek, és a maga bölcsessé-

gében igazgatja a dolgokat.  

 Ez még véletlenül sem a szabad 

akarat hiányát jelenti, nem azt, hogy 

mi emberek nem dönthetnénk dolgok-

ról.  Pusztán arról van szó, hogy van egy Ő általa elhatá-

rozott rendje a földi életnek, általában, és egyéni, emberi 

életünkre nézve. S az a kérdés: akarunk-e igazodni hozzá, 

vagy pedig nem? Újkenyér ünnepére készülődve voltak 

előttünk ezek a sorok, és jó volt arra nézve bátorítást kap-

ni, hogy miért fontos az embernek azt választani, hogy 

beleigazodik ebbe a rendbe. Beleigazodik Isten kezébe, 

akaratába, nem pedig lázad ellene.  

 Mert ez ad elégedettséget az ember lelkének. Ez adja 

annak az elégedettségét, hogy, amim van, azt Istentől ka-

pom, és amire szükségem van, azt továbbra is Ő fogja 

megadni. Ez óv meg felesleges aggódásoktól, félelmektől. 

Megtapasztalva, hogy nem vagyunk egyedül, mert ott van 

az Úr is velünk, és rendel mellénk társakat, akik nem 

hagynak bennünket magunkra az életünk során. Egyúttal 

ráirányul a figyelmünk arra, hogy van egy másik rendelt 

idő és helyzet, ami nem erre a földi életre szól, hanem azon 

túli helyre és időre, és amit már Isten elkészített az Őt sze-

retőknek, és meg is adja azt a megfelelő időben. Így tekint-

hetünk vissza hálaadással a nyárra. Amikor együtt le-

hettünk a gyermektáborban, és élhettük át, hogy Isten mi-

lyen drágának becsesnek tart bennünket.  

 Köszönjük a szolgálók fárado-

zását benne, és azokét, akik a rendelt 

időben finom ételekkel látták el a tá-

borlakókat. Emlékezhetünk rá, amikor 

a Zemplénben töltöttünk el néhány 

napot a kicsiny 10 fős csapatattal, akik 

azonban örömmel az együtt töltött 

időben élték meg még jobban, mit je-

lenthet Jézussal élni az életet.  

 Közben sokat gondolkodtunk, 

hogyan lehetne a templomunk fűtésé-

nek dolgát jól és megfelelően megol-

dani. Reméljük ebben nemsokára, 

megfelelő döntés születik. Az elkövet-

kezendő időkre nézve pedig elkezdtük a hitoktatás mun-

káját, és kíváncsian várjuk, hogyan tudunk élni a lehető-

séggel, amit Isten ad, hogy elérjünk családokat, hogy erő-

södjön Kálvin iskolánk és a Gyülekezet kapcsolata. Meg-

keressük, és megtaláljuk azokat az egyháztagokat, akik 

hozzánk tartoznak, de valamiért eltávolodtak, régen vol-

tak közöttünk. Érdeklődve, mi van velük.  

 Ebben reméljük Megváltó Urunk, Jézus Krisztus 

segítségét, erejét, aki a maga rendelt idejében eljött azért, 

hogy nekünk esélyünk legyen arra, ne Isten akarata ellené-

re, hanem Isten akarata, terve szerint éljük az életünket. 

Áldott őszt kívánva szeretettel: 

Wisinger Dániel lelkipásztor, 2018 őszén 
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A Pilisi Református Egyházközség lapja 
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Az embernél nincs csodálatosabb? 
Megdöbbentő kiállításon voltam, összetörtem és 

gyógyultam. Választ kaptam, és reménnyel telve lép-

tem tovább. 

A taljándörögdi református udvarban újra és újra a romos 

kántortanítói lakás épületén akadt meg a szemem. Bár na-

gyon szeretem a hangulatos, egyedi helyeket, mégis félel-

metes volt látni az épület falait tartó faszerkezeteket. Nyil-

ván ez az épület is megélt szebb napokat, és jó hír, hogy a 

helyi reformátusok támogatást kaptak a ház felújítására. 

Ugyanakkor jogos volt a döbbenetem, amit csak fokozott a 

bejáratnál kitett tábla ezzel a felirattal: Ember háza. A szó-

összetétel a szobákban kialakított kiállítás címe volt, ame-

lyet július 20-29. között láthatott a Művészetek Völgyére ér-

kező sokaság. Kétkedve, mégis kíváncsian léptem be a 

házba, hiszen arra gondoltam, valami nagyon nincsen 

rendben ezzel a szóval: ember. 

Kinyissam az ajtót? 

Az első állomás érdekes módon a padlásfeljáró volt, amit 

ajtó takart el a kicsiny ház folyosóján. Nem volt egyértel-

mű számomra, hogy ezt az ajtót ki lehet, „ki kell” nyitni. 

Láttam, akik betévedtek, maguk sem tudták ezt megállapí-

tani először. Aztán rájöttem, miért nem volt kötelező a be-

tekintés: az ajtó mögött összetört tükör nézett vissza rám. 

Pontosabban, az összetört énem tükörképét láttam magam 

előtt. A tükrön ezt olvastam: sérült vagyok és sérülést oko-

zok.  

Először azt gondoltam, túl kemény bírálat ez kezdő állo-

másként! Nem elég, hogy minden bátorságomat össze-

szedve belépek egy házba, ami az összedőlés szélén áll, 

még a sérültségemet is rögtön megkapom az arcomba! 

„Odakint” a nyugati civilizációban, amiben élek, minden 

arról szól, hogy megérdemeljük a tökéletest, a legjobbat, 

hiszen mindenki hibátlan, egyedi, boldog és erről szelfit is 

készít. Ekkor felkiáltottam magamban, és ez volt, ami so-

káig a tükör előtt tartott: „Istenem, törd össze e hazug lát-

szatot!” 

Hazug lángok! 

Tovább lépve, a harmadik állomás döbbentett meg. A ko-

mor, sötét konyhában régi sparheltet láttam, rajta szép, 

piros fazékkal, amiből nem igazi gőz jött ki.  
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A fazék alatt a sparhelt tűzhelyére lettem figyelmes: csak 

egy digitális képernyő volt ott, amin „lobogott a tűz”. 

Mind a gőz és a tűz hamis volt, odaképzelt, odaálmodott. 

Sok magyar család nem létező, kitalált és be nem vallott 

hazug családi tüzét, intimitását láttam a digitális lángok-

ban. Úgy gondoltam, nincs értelme tovább menni. Szá-

momra ez volt a mélypont, itt, a kiállítás felénél. Már nem 

is figyeltem a sziluettekre a tűzhely mögött, ahol láttam a 

kivetített mélységeket és magasságokat a „családtagok” 

lelkében. Arra gondoltam, minden fájdalom kiindulópont-

ja ez a nem valós, életet nem adó tűz. Tényleg sérültek va-

gyunk és háborúságot okozunk.  

 Eszembe jutott az Antigoné híres mondata, ami az 

ember csodálatosságáról szól. A görög δεινός (deinósz) 

szót fordítják „csodálatosnak”. Pedig a szó félelmetest, 

elrettentőt, megdöbbentőt jelent. Az épületet és a kiállítást 

látva, az embert inkább elrettentőnek, ijesztőnek találtam. 

Nincs benne semmi csodálatos, mert elmenekül a tükrök, 

érzések, a valós problémák elől. Sérült és pusztítást végez. 
 

Én döntöm el, mit akarok látni 

A következő szobába átlépve, érdekes kísérletről olvastam 

az egyik saroknál. Hat fényképészt kértek föl arra, hogy 

egy férfiről készítsenek képeket. Az alanyról azt mondták, 

hogy halász, médium, milliomos, exsittes, életmentő, sza-

badult alkoholista – azaz, mind a hat fényképésznek mást 

mondtak erről a férfiről. A feladatuk annyi volt, hogy az 

elmondott tulajdonság szerint állítsák be ezt a férfit. Félel-

metes volt számomra látni, mennyire találó volt az adott 

beállítás. A halásznak mondott alanyt vidámnak, életszere-

tőnek láttam, míg az exsittes mintha megakart volna verni. 

Pedig ugyanazt az embert ábrázolták a képek, csak hat 

megközelítésben. Kiderült: egymás megítélésében nagyon 

nagy szerepet játszik a mi lencsénk, beállításunk. E lencsé-

vel, látásmóddal életet védhetünk és pusztíthatunk. 

Isten a csodálatos 

A megoldást az elfogadás szobája jelentette számomra. A 

reményt, célt, az ember meggyógyulását láttam itt: a szoba 

falait fehér lepedőkkel fedték be, így a mennyei fehérséget 

láthattam magam körül. Ott csak Isten volt és én. Nem vol-

tak összetört tükrök, torzult családi intimitás, emberi ítél-

kezés és korlátoltság. Éreztem, csak itt gyógyulhatok. Ide 

vágyom. Itt értettem meg az első parancsolat mondatát, 

amikor Isten úgy mutatkozik be, Ő az, aki kihozta népét 

Egyiptomból, a szolgaság házából. Mennyire szeretet van 

ebben a mondatban! Felkiáltottam magamban: „Istenem, 

kihoztál, ki akarsz hozni a virtuális valóságból, függősé-

gekből, nem akarod, hogy sebeim elfertőződjenek! Te vagy 

a csodálatos, engem is annak teremtettél, de nem kellett a 

védelmed. Most fogadj vissza engem, minket!” 

 

Végül a visszajelzések falához érkeztem. Már nem volt 

szabad felület, teljesen teleírták. Arra gondoltam, Isten is 

teleírja a lelkünket, ha megengedjük neki. Kiléptem a ház-

ból és a csodálatos dunántúli táj terült a szemem elé. Most 

mi legyen? Hogyan tovább? Leültem az irodalmi kávéház-

nál és Raszkolnyikov bitangerős feketeteáját kértem. Pró-

báltam feldolgozni az élményeket. Arra gondoltam, aki -az 

orosz regényhőssel szemben- nem volt bűnös, de megbűn-

hődött érte. A szabadító Krisztus jutott az eszembe, aki 

által Isten beleírta magát az életembe. Sok van, ami csodá-

latos, de nála nincs csodálatosabb. Ez reményt adott, és ad 

ma is, nekem, embernek. 

Somogyi Csaba 

 képek: Füle Tamás 
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 Tudod-e, hogy még a legtekintélyesebb tudósok is 

a tudományágak határánál, átfedésénél (biológia –kémia, 

fizika- matematika) gyakran segítették ki egymást; tették  

közkinccsé felfedezéseiket. Csak így, együttes erővel, 

egymás tudására építkezve sikerült a technikai fejlődés 

forradalmát elindítani. A XX. század tudóstársadalmá-

nak legkiválóbbjai közé tartozott Neumann János is, aki-

ről tudóstársai azt tartották, hogy tehetsége, zsenialítása 

felér Albert Einstenével. Mi sem bizonyítja ezt jobban, 

mint hogy a fantasztikus memóriájú, sziporkázó elméjű 

tudós, aki egyben zseniális matematikus is volt, dolgozta 

ki többek között a számítógép működésének elvét, amit 

tervei alapján el is készítettek az Egyesült Államokban.  

 Az első gép 3 méter széles, 3 méter magas volt, 

1700 elektroncsővel működött, memóriája 5 K bájt volt, 

ami kb. egyetlen rövidke novella tárolására volt elég. A 

mai számítógépek, okos telefonok szilícium lapocskájá-

nak egy négyzetcentiméterére egy könyv teljes anyaga 

ráfér! 

  Ámulunk – bámulunk; fantasztikus, mit alkotott ez 

a sok-sok ezer lángelméjű ember néhány évtized alatt! 

Azt tudod-e, mekkora egy köb milliméter? Hát persze, 

hogyne tudnád, mint egy fém gombostű feje! De... azt 

tudod-e (és most fogódzkodj meg!), egyetlen gombostű-

fejnyi DNS (örökítő anyag) annyi információ tárolására 

képes, hogy „memóriájában” elfér az összes eddig írott 

könyv anyaga. Igen, a világ összes írójának minden mű-

ve, a miénk, magyaroké is, Julianus baráttól kezdve So-

mogyi Csaba kántorunk énekeskönyveivel bezárólag. 

Elképesztő…! 

 De nem csak ez! Elképesztő az is, hogy az eredmé-

nyeire oly büszke ember csak egy homokszem (a szilíci-

um is ebből készül) Isten gigantikus alkotásai mellett. A 

legelképesztőbb pedig, hogy ember a fejét bedugja a szi-

líciumba, és nem veszi észre, hogy mi is az Ő alkotása, 

gyermekei vagyunk, Tőle kaptuk az életünket is. Ne zár-

juk ki Őt ebből, szeretetéből pedig magunkat. Ámen. 

Bretka Ferenc 

Köszönöm Istenem az én legdrágább égi 

kincsemet, hogy a nevem az élet könyvébe 

a mennyben följegyeztetett. Tudom, Te 

 

 

Szívem telve hálával irántad szabadító, 

megváltó Istenem, mert szabad nekem a 

Elképesztő!!! 

Jézussal élve, de hogyan?  
 Vannak barátaim, lelki testvéreim sok más, ma-

gyarországi gyülekezetben, akikkel gyakran beszélge-

tünk gyülekezeteink életéről.  

         Előjönnek örömök, bánatok, kihívások, problémák 

és nehézségek, tervek, vágyak, álmok... Beszélgetünk a 

programokról, rendezvényekről, hol milyen ötletekkel 

igyekeznek összekovácsolni a nyájat, beszeretgetni a 

még kívülvalókat,  megragadni a gyermek- és ifjú szíve-

ket.  Szinte mindenhol készültek nyári családos táborok-

ra, több olyan gyülekezet is akadt, akiknek az volt a 

gondjuk, hol találnak olyan táborhelyet, ahová elfér az a 

két-háromszáz résztvevő, akik a „szűk családot“ alkotják 

a gyülekezetben... 

Mindig boldogan újságoltam, hogy mi is megyünk ám 

családos táborba! És lehet, hogy leszünk harmincan is! 

Vagy húszan...  És lettünk is tízen! 

Amikor megtudtam, hogy ennyien maradtunk a korábbi 

jelentkezők közül, eszembe jutott egy régi emlékem. 

 Életemben először mentem egy igazi felnőtt-női 

csendeshétre. Azelőtt több nyáron át élveztem a korom-

beli fiatal lányok vidám társaságát egy-egy ifjúsági lány-

héten és most nagy izgalommal vártam, milyen lesz a 

„nők“ között. 

Beléptem a torbágyi kicsi házba,  Liza néni mosolygósan 

fogadott, aztán, várva a szobabeosztásomat, beültem az 

ebédlőbe a többi várakozó közé. És akkor megrémültem! 

Egy csomó öregasszony üldögélt benn, köztük egy fej-

kendős, sokszoknyás öreg néni, aki lábát fölpolcolva fe-

küdt a díványon. Édes Jézusom, mi fog itt történni? Mit 

csinálok én itt ennyi öregasszony között ???  



Aztán teltek-múltak a napok és  a hét végére kimondhatat-

lanul meggazdagodtam! Annyi bölcsességet, megélt cso-

dát, letisztult, megharcolt élet-tanítást kaptam azoktól az 

idős testvérektől,  mint egész addigi hívő életemben össze-

sen! Se biztos.... Valamit akkor megtanultam: sose azt néz-

zem, ami „látszik“. 

 Ne örüljek, ha nagy a tömeg és ne szomorkodjam, 

ha alig vagyunk. Ne lelkendezzek, ha sok a fiatal és ne 

puffogjak, ha „csak“ az öregek jönnek el... Isten mindig 

azoknak készíti az alkalmat, akik meghallják a hívó szót és 

engednek szeretetteljes hívásának. És ha még tart a kegye-

lem, a többiek, akik most nem jöttek el, még eljöhetnek 

máskor.  Ha engednek végre a hívó szónak. 

Ez a tízfős nyári tábor olyanná lett számomra, mint az oá-

zis a sivatagban vánszorgónak.  A program címe az volt: 

„Jézussal, de hogyan...“. 

 És most nem írom le a testvéreknek, miről volt szó 

és milyen élményekben gazdagodtunk. Erről nagyon szív-

hezszóló beszámolót olvashatnak Somogyi Csaba kántor 

testvérünk tollából, a parokia.hu-n,  2018. július 18-i kelte-

zéssel, „Tízen a mély vízen“ címmel. 

Arról írok most, amit én kaptam ebben a pár napban.  

2018. június 6-án, a vasárnapi prédikációban pásztorunk 

elénk tárta a Jézussal élés/járás  legfontosabb „titkait“.  Va-

jon ki figyelt oda és ki volt, aki meg is hallotta az üzene-

tet... Már akkor megválaszolta a táborban föltett kérdést: 

ha Jézussal akarok járni, éljek úgy, ahogyan ő élt: igazság-

ban, rászorultságban az Istenre, imádságban, egységben, 

harmóniában az Atyával és közösségben az övéivel. 

Igen, mindezt átélhettük ott, Vajdácskán, azzal a kicsi kis 

csapattal. Úgy voltunk ott,  igazságban, azaz, őszinteség-

ben, nyíltságban, hogy lemondtunk a dolgaink takargatá-

sáról, nem akartunk már egymás előtt alakoskdoni, 

„viselkedni“ sem, jobbnak, okosabbnak, szentebbnek lát-

szani, mint amilyenek valójában vagyunk. 

 Úgy voltunk ott rászorultságban, hogy tudtuk, nem 

azért jöttünk el, mert egy rendes gyülekezeti tagnak illik 

eljönnie egy családos táborba, jó példát mutatnia a többi-

eknek, hanem, mint aki érzi, tudja, hogy kimondhatatlan 

nagy szüksége van Istenre, a jelenlétében való elcsöndese-

désre, arra, hogy meghalljuk az Ő szavát, megérezzük ke-

ze érintését, úgy, ahogyan csak olyankor lehet, amikor ki-

szakadunk a mindennapi taposómalomból, kiszakadunk a 

magunk bilincseiből. 

 Úgy voltunk ott imádságban, ahogyan azóta is csak 

a hétfői imaórák meghittségében vagyunk együtt. Ó, 

mennyire tud fájni, ha arra gondolok, hányan átélhetnék 

ezt a gyógyító lelki közösséget, a közösségi ima erejét, ha-

talmát, ha eljönnének – és nem jönnek....  

Úgy voltunk ott egységben, harmóniában az Atyával, aho-

gyan csak a magányos csendben és az Ige körüli közösségi 

elmélkedésben közel lehet kerülni Hozzá, ha kimegyünk a 

„pusztába“, hogy Vele legyünk. 

 És úgy voltunk ott közösségben egymással, hogy 

gyakoroltuk az egymás iránti türelmet, az egymásra való 

odafigyelést, a megbocsátást, és hirtelen értelme lett min-

den apró gesztusnak, minden magam-megalázásának, 

minden segítségnyújtásnak és adni akarásnak, elfogadás-

nak. 

 

   Kimondom: gyülekezet voltunk, gyülekezet lettünk ott, 

tízen, abban a pár napban, Vajdácskán. Bárcsak haza tud-

tunk volna hozni mindebből valamit.... az idő majd meg-

mutatja,  megtanultunk-e ott Jézussal járni, és legalább egy 

kicsit élni úgy, ahogyan Ő élt...  

Dr. Fülöpné Böszörményi Alice 
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Vészhelyzet 
 A régi időkben, amikor közelgett valami veszély, 

élesítette kardját a török, gyülekezett a labanc, városon-

ként megkongatták a harangot, Erdélyben meggyújtották a 

lármafákat; így adták ezt hírül, így figyelmeztették egy-

mást az emberek. Az asszonyok ilyenkor mocsarakba, er-

dőkbe menekültek, mentették a legdrágábbat, a gyermeke-

ket, a jövő nemzedékét, a férfiak pedig egymással vállvet-

ve; lehetetlent és félelmet nem ismerve küzdöttek meg a 

betolakodókkal. Ma, amikor újra nyakunkon a tatár ;  

„hódit a török, zsákmányol a labanc”. Sok szülő mintha 

észre sem venné, tétlenül nézi, hogy gyermekeiket kira-

gadják a család oltalmából. Eltűri, hogy egy másik hatalom 

terelje uralma alá őket. Mindenki tisztában van vele, látja a 

fenyegetést, tapasztaljuk milyen károkat, torzulásokat 

okoz a gyermekek, a fiatalok életében, gondolkodásában 

mégsem kongatnak vészharangot, már a lármafák is alig 

pislákolnak ”.  
 

 A férfiak nem harcolnak vállvetve, együttes erővel, 

nem rejtik el, nem oltalmazzák meg a legféltettebb kin-

csünket, a jövő nemzedékét az asszonyok. Miről is van 

szó? Arról, amit mindannyian tudunk, tapasztalunk, hi-

szen benne élünk! Az emberi gyengeségeinket, a pénz ere-

jét, a médiát és a világhálót felhasználva gátlástalanul ter-

jeszkedik egy sötét erő, ami szembe megy az örök renddel, 

törvényeivel, az élő Istennel, sőt az Ő helyét akarja elbito-

rolni. Naponta okoz fájó veszteségeket. Megigéz, rabul ejt 

gyermekeket, fiatalokat, rosszabb esetben szülőket, sőt a 

magukat fiatalosnak képzelő „modern gondolkodású” 

nagyszülőket is. Egyszerű ám mégis félelmetesen hatásos 

a módszere: istenutánzatokat gyárt; bálványokat emel 

trónra. Hitvány hamisítások ezek, akár a cukorból készített 

kínai méz, csak szénhidrát; az értékes része hiányzik, még-

is tolonganak érte. 
 

 Csak a legnépszerűbb sport istenített focistáinak 

felsorolása sem lenne egyszerű feladat. Bármelyikük meg 

tudná venni kis városunkat és még maradna is a bank-

számláján, mégis csalják az adójukat, színészkedve fet-

rengnek a füvön, ha kell, habozás nélkül derékon rúgják 

az ellenfelet. Az imádott sztárok, bár anyagiakban lehet-

nek igen gazdagok, de az igazán értékes dolgokban; lelki-

ekben, tisztességben, műveltségben legtöbbjük koldus sze-

gény. Ennek ellenére gyerekeink példaképei. Bár csak én is 

olyan lehetnék…! De van ennél lejjebb is. Sokaknak még 

mostanság is Maradona az istene, aki mára csak egy embe-

ri torzó; még az operatőr is elkapta róla a kamerát obszcén 

megnyilvánulásai miatt. Ám nem csak az istenített bálvá-

nyoknak csúszhat félre az élete; imádóiknak ugyanúgy. 

Amikor egyik ilyen eszembe jut, nem tudom, hogy sírjak –

e vagy nevessek.  
 

 Több mint tíz éve konfirmált nálunk egy szimpati-

kus fiú. Az egyik gyülekezeti táborunkba elhozta és bemu-

tatta még szimpatikusabb menyasszonyát. Jó volt rájuk 

nézni. Aztán jött egy másik szerelem; 11 fiú: az FTC. A kis-

lány egy ideig vasárnaponként hűségesen járt vele, immár 

nem a templomba, hanem ahol játszott a csapat: Debrecen, 

Pécs, Szombathely… aztán megunta, kérte: válasszon. A 

fiú a fradikát választotta, ő lett az isten az életében… Nem 

rég, egy hétfői napon a vonatról szállt le; szemhéja felre-

pedve, a másik oldalon hatalmas monokli. Olyanokkal 

találkozhatott, akiknek az Újpest volt az istene… Más terü-

let - más istenségek. A bulizó, „fesztiválozó” fiatalság a 

bőség zavarával küzd, hogy kiket imádjon, kinek hódol-

jon, melyik színpadot válassza; kinek a trónja előtt őrjöng-

jön, kiket istenítsen. A sztárok meglengetett szennyese, 

megbotránkoztató, léha élete sem zavarja őket; tudnak 

megértőek lenni, azonosulni velük.  
 

 A Sziget fesztiválon 8 mentő autó dolgozott, közel 

kétezer regisztrált esetben volt szükség sürgős orvosi ellá-

tásra…Kedves szülök, legálabb egy csengőt illene megráz-

ni; valamit kioltani és valamit meggyújtani. Kártékonyság-

ban nem maradnak el mögöttük a szórakoztató show mű-

sorok sem. Ott találkozhat csak igazán gazdag és színes 

bálvány választékkal az érdeklődő! A szilikonos hölgyek-

től az agyontetovált macsókig, a tehetségét aprópénzre 

váltó diplomástól a gondolkodó agysejtekkel hadilábon 

álló celebekig, mindenki megtalálható a palettán és szaba-

don válaszható. Szinte észrevétlenül formálják nézőik gon-

dolkodását, ízlését, beszéd- és viselkedés kultúráját, pon-

tosítva; züllesztik le a maguk szintjére. És lássunk néhá-

nyat az általunk készített bálványokból! Vannak, akik há-

zukat, nyaralójukat helyezik minden elé; az én házam az 

én váram. Tűhegyes kovácsoltvas kerítés…, biztos, ami 

biztos; az oszlopokon oroszlánok őrködnek. Mások a sok-

milliós autójukat, motorkerékpárukat simogatják, kényez-

tetik; szívükben ezek töltik be az első helyet. De hiszen 

ezek élettelen dolgok! – fakad ki a szomszéd. Neki a ku-

tyusa… másnak a cicuskája…, bár nehezen hihető, de Pes-

ten ismertem olyat is, akinek a papagája volt az Istent 

megillető első helyen.  
 

 Tudom, vannak nagyon érzékeny pontok, amit nem 

lehet olyan finoman érinteni, hogy ne fájjon, mégis muszáj. 

Ismerek édesanyákat, akinek gyerekük az isten. Még rosz-

szabb, ha már csak múlt időben beszélhetnek róluk, mert 

elvesztették, vagy ledőlt a bálványszobor; keserűt csalód-

tak. Egy világ omlott össze bennük; már csak a test él, a 

lélek haldoklik; Semmivé lett az életük értelme. Ha már az 

élettelen bálványoknál tartottunk, nem kerülgethetem to-

vább a forró kását, bármennyire kínos, szólnom kell arról 

miért vállaltam, hogy kesze-kusza gondolataimat megpró-

báljam mondatokba rendezve leírni. Megkérdeztem né-

hány gyereket, fiatalt, akik egymás társaságában is az okos 

telefonokat bűvölték. Ha választanod kéne a testvéred, a 

barátod, a szüleid és a telefonod között; Mondd! – te kit 

választanál. Őszinte, egyenes választ kértem. 
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Valahol számítottam rá, mégis megdöbbentett; mintha kést 

forgattak volna meg a szívemben. A kérdezettek közel fele 

már nem tudott lemondani a legújabb bálványáról; nem 

ért annyit a testvér, a barát, a szülő… Igaz, volt 

„tartózkodom” válasz is. Így hangzott: ez egy kegyetlen 

gonosz kérdés; még gondolkodnom kell rajta. 

 Én is gondolkodom; egyfolytában csak azon, mi az, 

amit elrontott a gyermekeket felnevelő generációnk…? 

Elsőnként az, hogy ő maga elszakadt az Istentől. A máso-

dik ennek következménye; gyermekeit sem tudja az Ő 

bölcs tanácsai szerint nevelni, hozzá vezetni, az Ő oltalmá-

ra bízni. Szabad prédává váltak e világ fejedelme; a Sátán 

számára. Ne késlekedj! Vészhelyzet van! A 24. órában va-

gyunk! 

Segítsen ezt meglátni, megérteni, akit esetleg megtagadtál, 

kizártál az életedből: az Élő Isten! 

Bretka Ferenc 

 

Ősztől az iskoláig, a feladattól Jézusig - EMBERT hogyan, miként neveljünk?  

 Mit jelent az ősz? Gazdáknak, mezőgazdaságnak a 

betakarítást.  

Gyerekeknek, szülőknek az iskolakezdést. Van, akinek 

öröm, - van, akinek megpróbáltatás.  

Segítsük gyermekeinket úgy és annyira, hogy iskolai fel-

adataikat ne „megfeszítésnek”, de kihívásnak, megoldan-

dó és érdekes munkának tekintsék. Mélyítsük el bennük a 

bizalmat, ha bármit nem értenek, kérdezzenek, segítsünk. 

Ha nem tudunk, akkor írjunk a szaktanárnak, hogy ezt 

vagy azt gyermekünk nem érti, kérjük, magyarázza el. Ez 

nem lehet ok a rossz jegyre, ez arra lehetőség, hogy a tanár 

újból és más megvilágításban elmagyarázza azt, amit gyer-

mekünk, s lehet, hogy többen az osztályban nem értenek, 

csak nem merik ezt nyilvánosan elmondani. 

 

 Családilag – visszamenőleg – rendkívül jó nevelést 

kaptunk, kaptam. Sikerült ezt tovább is adni, sőt 

„kéretlenül” másoknak is útmutatásul elmondtam. 

A mottó a régi, miszerint: egy újszülöttnek minden „vicc” 

új. De itt és most nem a viccen, hanem az életünk minden 

területén meglévő, sőt felbukkanó nehézségekről, sikerek-

ről, örömekről és veszteségekről szeretnék írni.  

Tanítsuk meg gyerekeinket nemcsak örömködni, de a 

veszteség tényét is megélni, sőt a szomorúságot legyőzni, s 

ami a legfontosabb, a megoldandó feladatnak újból neki is 

lendülni. Ha nem sikerül, soha ne adjuk fel, mindig legyen 

egy újabb motiváció, ami arra vezérel minket, őt, hogy ér-

demes újból és fáradhatatlanul újból el- megkezdeni. A 

mindent és mindenkor! 

Ki segít ebben minket? 

A nevelés és a Biblia ismerete. A tudatunkban benne le-

gyen, hogy soha nem vagyunk egyedül, sem a sikereink-

ben, de a veszteségeinkben, sőt a bánatainkban sem. Min-

dig van segítség, mert van kihez fordulnunk. 

Mindnyájan ismerjük az imát, mely így kezdődik: „Jézus 

nevében kérlek, Teremtő Atyám…” 

De van egy örök igazság is, miszerint az Atya is csak azo-

kon segít, akik nemcsak hagyják, hogy segítsen, de tevőle-

gesen tesznek is azért, nap, mint nap, hogy saját területü-

kön, feladataik elvégzésében nemcsak sikeresek, de győz-

tesek is legyenek. 

A sikeres emberek mit és hogyan is tesznek? 

Napi feladataikat nem tologatják és nem várnak a csodára, 

hogy ez vagy az, majd magától megoldódik. Soha, semmi 

nem történik meg magától.  

Ezt kellene gyermekeinknek is tovább adni, hogy valóban 

sikeres, boldog felnőtté váljanak. Nem okos és nem köve-

tendő példa az ejh’ ráérünk arra még… 

Nagyszüleim soha nem mondták azt, hogy „magadnak 

tanulsz”. De azt igen, ha valamit ellébecoltam, vagy nem 

végeztem el, nagyanyám ujjával az égre mutatott: „Jézus is 

látja”, nemcsak én. Ha csak én látnám, az is baj lenne, de 

ha Jézus is látja, hááát az bizony, kemény szégyen… 

S, ilyenkor irgalmatlanul elrestelltem magam. 

Nem az ordibálás, a számonkérés, a büntetés az, amivel 

EMBERT nevelünk a ránk bízott kis lelkekből. Nem. Min-

den büntetés és jutalom úgy történjen, hogy Istennek tet-

sző is legyen. Akár annak a felvezetése, akár annak a kivi-

telezése.  

Soha nem felejtem el, amikor hármast kaptam.  

Áh’ gondoltam, ez még belefér a sok ötösöm, négyesem 

mellé, igazából nem is bántott. Ha másoknak szabad, ne-

kem egyszer-másszor miért nem lehet? 

Nagyanyám, a hármast meglátva, az ujjával felfelé muta-

tott. Majd ennyit mondott: 

-Magaddal és velem elszámolhatsz. Találhatsz ezer kifo-

gást, de Jézusnak mit mondasz? Miért történt ez a hármas? 

Nem figyeltél, nem érdekelt, hogy mi a lecke, vagy csak 

átlapoztad. A lelkiismeretedet hol, merre hagytad? Legfő-

képpen miért „veszítetted el”?  

 

 Mi történne, ha egy orvos csak úgy mellékesen és 

nem szívvel, nem teljes tudásával kezelné a rábízott bete-

get? A kőműves csak úgy összegányolná az épületet? Bele 

sem akarok gondolni. Vagy a szakácsnő, félig főtt ételt kí-

nálna a vendégeinek?  

A dolgod, a feladatod a tanulás, ezt bízták rád, a legjobb 

tudásod szerint kell elvégezned. 

A „hegyi beszéd” rosszabb volt, mint két pofon. Igaz, po-

font nem kaptam egész életemben, csak hallottam, hogy ha 

azt mások megkapják, aztán el is felejtik a csínyt, a rossz 

iskolai jegyet, a szakadt ruhát… őket tovább nem bán-

tották ezek a mondatok.  

Ellenben én rágódtam a hallottakon. Mérhetetlenül szé-

gyelltem magam Isten, nagyszüleim de legfőképpen ön-

magam előtt.       ------> 



 Május 20-án 9 fiatal tett gyülekezetünkben konfir-

mációs fogadalmat. Csáki Balázs, Debre Mária, Gál József, 

Jakab József, Jusztin Péter, Kulcsár Edwárd, Papp Kitti, Paulov-

kin Tímea, Szelepecsényi Dávid. Isten adjon erőt fogadalmuk 

megtartásához, és várjuk őket, családjaikat, gyülekezetünk 

közösségébe. 

 

Június 9-én lehettünk együtt a Melich-pincénél. Szokásos 

évi családi napunkon. Hálásak vagyunk Istennek az ott 

együtt eltöltött időért. 

 

Június 25-29. között gyermektáborban lehettünk együtt 

közel negyvenen, Isten áldott hetet adott nekünk. 

 

Július 2-5. Gyülekezeti tábor Vajdácskán a Zemplénben, és 

környékén. Hálásak vagyunk a közösségért, Isten ajándé-

kaiért. 

 

Augusztus 19. Hálaadás az Újkenyérért és hálát adtunk 

adakozó elődeink életért, szeretettel emlékeztünk rájuk. 

 

Szeptember 9. és szeptember 16. Tanévnyitó istentisztelete-

ink. Előbb a Kálvin János Református Gimnázium Általá-

nos Iskola és Szakiskola tanévnyitója, majd következő va-

sárnap általános iskolás hittanosaink tanévnyitója, és csa-

ládi napja. Urunk mindkét alkalmat gazdagon megáldotta. 

 

Október-december. Szeretnénk felkeresni egyháztagjain-

kat, akik régen voltak közöttünk. Ahogyan módunk, lehe-

tőségünk van rá, szeretnénk ezt ezen az őszön megtenni, 

megtudni, kivel mi történt, érdeklődni, hogyan-miként 

szeretne hozzánk tartozni. 
 

Anyakönyvi hírek: 
 

Keresztelő:  

• Német Lóránt és Orgován Beáta, első gyermekét Léna 

Évát május 27-én  

• Czeroven István és Utasi Karolina negyedik gyermekét, 

Zsejkét június 4-én 
 

Házasságkötés : 

• Pálfalvi László és Szabó Margit augusztus 25-én kérték 

Isten áldását közös életükre 

• Rosta Viktor és Veres Nóra szeptember 15-én kérték 

Isten áldását közös életükre 
 

Búcsúztunk a Boldog Feltámadás Reménysége Alatt: 

• Varga Mihályné Csicsó Máriától, aki a Kávai úton la-

kott. 

• Bernula Istvántól június 13.-n, aki a Rákóczi úton lakott. 

Isten adjon vigasztalást a gyászoló családoknak! 

Tervezett őszi alkalmaink: 

Szeptember 30.   Hóvégi úrvacsorás istentisztelet, a Zengjen Hála- 

    ének második kiadásának megjelenésével 

Október 6.    Gyülekezeti kirándulás Ópusztaszerre 

Október 20.   Korsós Tamás és Dobos Fanni esküvője Sziget- 

    szentmiklóson, gyülekezetünk köszöntésével 

Október 24-26.   Reformációi előkészítő esték 

Október 28.   Újborért és a Reformációért hálaadó istentisztelet 

Október 31.   Reformációi istentisztelet az evangélikusoknál 

November 04.   Gyászolók vasárnapja 

November 16-17.   Csendesnapok szülők, családok számára 

November 28-30.   Adventi úrvacsorára előkészítő esték 

December 2.   Adventi úrvacsora, felnőtt konfirmáció, erre hív- 

    juk a gyülekezetben korábban konfirmáltakat 

Gyülekezeti hírmorzsák 

A Pilisi Református Gyülekezet kiadványa 

Megjelenik változó időpontban 

 

Felelős kiadó: 

Wisinger Dániel lelkipásztor 

Főszerkesztő: 

Bretka Ferenc gondnok 

Tördelőszerkesztő:  

Somogyi Csaba kántor 

 

Honlap: pilisref.hu 

 

ÍRÁSOKAT ERRE A CÍMRE VÁRJUK: 

bekekovet@gmail.com 

 Ezért vagyok hálás, haló poraikban is. Sikerült a ka-

pottakat átadnom, a lányom időnként felemlegeti a jót és a 

„rosszat” is, mármint ilyen és hasonló „kalandok” vele is 

megtörténtek. Igaz, ritkán, mert neki is működött és mű-

ködik a lelkiismerete.  

 A Szentlélek, aki ott lakik, bent a mellkasunkban, a 

szívünkben, szavát meg kell és meg is halljuk, a jót is, de 

azt is, ha bármit nem Istennek tetsző módon teszünk. 

Neveljünk úgy, annak tudatában, hogy majdani unokáink 

is abban a szellemben válnak EMBERRÉ, így csupa nagy-

betűvel, mint ahogyan EMBERRÉ neveltük a ránk bízott 

lelkeket – (a szüleiket), a most iskoláskorú gyermekeinket. 

 

Gy. 


