
 Ugorj! 
 Ebben az esztendőben a Bibliaórákon a Hit Hőseivel 

foglalkoztunk a Zsidókhoz írt levél alapján. Hogyan élték 

ők meg az Istenbe vetett hitüket, és milyen példát mutat 

számunkra az életük. Az esztendő végén a Bibliaolvasó 

kalauzunk szerint is a Zsidókhoz írt levelet kezdtük el ol-

vasni, ezzel készülünk adventre, karácsonyra. A fenti ige 

itt található, annak a szakasznak az elején, ami a Hit Hősei-

ről szól. Ehhez kapcsolódóan pedig egy történetet szeret-

nék illusztrációként ide írni, melynek címe: Ugorj!  

 Egy család az éjszaka közepén a füstjelző riasztására 

ébredt, és észrevette, hogy ég a ház. Az apa felszaladt az 

emeleti hálószobába, és ölbe kapta másféléves kisbabáját, 

négyéves kisfiát pedig kezénél fogva húzta maga után. 

Már a lépcső felénél jártak, amikor a kisfiúnak eszébe ju-

tott, hogy a maciját a hálószobában hagyta. Elengedte apja 

kezét, és visszaszaladt a maciért a szobába. A nagy kavaro-

dásban, rémületben az apa egész addig nem vette észre, 

hogy a kisfia már nincs mellette, amíg ki nem ért a házból. 

Addigra a füst és a lángok elzárták az utat, és a kisfiú az 

emeleti szobában rekedt. Füst kavargott körülötte, köhö-

gött, és kikiabált az ablakon: „Apa! Apa! Segíts!” Az apja 

lentről felkiáltott: „Ugorj ki az ablakon, Andy! Elkaplak!” 

A sötétben és a füstben a kisfiú semmit nem látott. „De 

apa, nem látlak!” 

-kiáltott. Az apa visszakiabált: „Nem baj, fiam, én látlak! 

Ugorj!” 

 Ez a kis történet nagyon jól segíthet megérteni azt, 

amiről a hitünk lényege is szól. Az Atyát nem látjuk, a Fiú 

a szemünkkel nem érzékelhető, mégis bátran 

„belevethetjük” magunkat az Ő kezeikbe, bízhatunk Ben-

nük, mert tudjuk, hogy nem hibáznak. Advent, karácsony 

ünnepe azért különleges, mert 

egy már megtörtént dolgot ün-

neplünk, és egy eljövendő do-

logra gondolunk, Jézus máso-

dik eljövetelére. Egyikről sincs földi, kézzel fogható megta-

pasztalásunk, élményünk. Ráadásul sok olyan dolog vesz 

körül bennünket, ami eltakarja ennek az ünnepnek a lé-

nyegét, ahogy a füst eltakarta a kisfiú elől az apját. Mégis 

bízhatunk abban, hogy ez valóság, és Isten így megment 

bennünket. Valóság volt Jézus születése, valóság volt az 

Atyához menetele, és valóság lesz Jézus újra eljövetele. 

Mert Isten ma is szól. Vasárnapról vasárnapra meggyújt-

hatjuk a gyertyákat, imádkozhatunk Hozzá, szól az Ige, és 

ezek mind azt jelentik, Isten lát bennünket, látja az életün-

ket. 

 Ebben az ünnepben is, és majd utána, a hétközna-

pokban, merjük így a Szentháromság Istenre bízni a sor-

sunkat! Tudván, hogy nem az a lényeg, hogy a földi sze-

meinkkel látjuk-e őt, hanem hogy a szívünkkel érezzük és 

megtapasztaljuk: Ő figyel ránk, és gondot visel rólunk. 

Ezért bátran az Ő kezeibe ugorhatunk! 

Wisinger Dániel lelkipásztor, 2018. december 11. 

ékekövet 
A Pilisi Református Egyházközség lapja 

Karácsony XV. évf. 3. szám  2018. december 

„ A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való  

meggyőződés.”   Zsidókhoz írt levél 11, 1. 

„… bízhatunk Bennük, 

mert tudjuk, hogy nem 

hibáznak.” 

pilisref.hu 
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Várni jó? 
Isten nélkül a várakozás is istentelen lesz... 

  

 Mielőtt elindultunk a városi adventi ünnepségre, a 

gyülekezettel éneket tanultunk, amit a műsor részeként 

énekeltünk. Az ötlet az volt, hogy vonulásunk alatt énekel-

jük, gyertyákkal a kezünkben. Emlékszem nagy lelkese-

déssel mutattam meg a gyülekezeti tagoknak a címben 

szereplő éneket, amelyet Vizi István írt olasz dallamra. A 

közösség is motivált volt, bár inkább a vonulás ötlete és 

hangulata fogta meg őket érzéseim szerint. Nem baj, ad-

vent van, sötétség az utcákon, a lelkekben, de mi, reformá-

tusok világítunk a gyertyákkal és az énekléssel: fényt vi-

szünk a falusias, alvó településre. Különben csak a vonat-

hoz sietnének az emberek vasárnap délután, és nem állná-

nak meg az állomás melletti parkban, ahol az ünnepség 

volt. 

 Az utcán is lelkesen énekeltem, vezettem a többie-

ket. Gyerünk, hangosan, szóljon az üzenet a befásult isten-

teleneknek: Várni jó… jó megadással lenni… amikor jön az Úr, 

s teneked hoz az Úr szabadítást és gyógyítást! A gyülekezeti 

tagok négy dologra figyeltek: egyik kézben tartani a lapot 

és énekelni, a másikban a gyertyát fogni, közben menni is 

kellett valahogy. Végül valaki arra intett, hogy fogjam 

vissza egy kicsit magam, szép ének ez, bár most mantra-

ként ismételgetjük, és különben sem jó várni. Más azt 

mondta, nem akar megbántani, mert jó dallama van, és 

igen, advent van, várjunk, mert ezt mondja a Bibliai is, de 

hogy ez miért lenne jó, azt senki sem tudja. Szóval köszön-

jük az énekválasztást, de jövőre nem lehetne inkább a Várj 

ember szíve készen? Azt mindenki ismeri és szereti… 

 Azóta nem nagyon éneklem és énekeltetem ezt az 

éneket. Nem erőltetem. Igazából miért is voltam akkor 

lelkes? Talán engem is az ötlet hozott lázba. Vagy maga-

mat akartam egy kicsit mutogatni. Le is intettek. Nem ér-

tem, mi a baj a szöveggel? Maga Jeremiás próféta írja, 

hogy jó várni Isten szabadítására! Ejnye, ezek a pilisiek, 

nem tudják mi fán terem a szép éneklés, és különben is 

hogy jönnek ahhoz, hogy leszólják ezt a közismert éneket?! 

Jó, akkor énekeljük a megszokott, bejáratott dicséreteket, 

minden menjen a megszokott rend szerint, nem fogok ízlés

- és felfogás-forradalmat indítani, különben sem nyitott 

mindenki az újra, a másra.  

 Megtudtam, eldöntöttem, hogy nem jó várni, legin-

kább azért, mert rossz élmény kötődik a várakozáshoz, a 

Várni jó kezdetű énekhez. Egyébként is 2018-at írunk, ma 

mindent azonnal akarunk megkapni, erőfeszítés és áldozat 

nélkül. A fene egye meg a várakozást. Eddigi rekordom a 

négyórás késés a vonat miatt. Kikészültem tőle, a hamut is 

mamunak mondtam, mikor leszálltam. Beszélik az időseb-

bek, hogy régen hat-hét évet vártak egy Trabantra. Akkor 

most mi is a bajom? Minden egyre gyorsabb lesz, azonnal 

kell a siker, a pénz (ezek a klasszikusan üldözendő fogal-

mak a keresztyéneknél), nem 

érdemlem meg, hogy várjak, 

mert arra születtem, hogy 

mindent azonnal megkapjak. 

Ezt vésik a szívembe a reklá-

mok, a rohanó tömeg, a kor-

szellem. Csak a magyar közlekedés szól így: nyugalom, 

csigavér! Tulajdonképpen miért is akarsz odaérni időben?  

 Csak most tudtam meg, hogy Jeremiás pontosan így 

fogalmaz: „Jó csendben várni az Úr szabadítására." 

Csendben. Ez a szó nem szerepel az énekben. Talán azért, 

mert nehéz csendben énekelni. Ezek szerint nem jó énekel-

ni a várakozásról sem, mert a csendnek szerepe van. Itt 

értettem meg, hogy nincs semmi baj az adventi énekekkel. 

A probléma ott kezdődik, hogy nem jól állok hozzá a vára-

kozáshoz. A próféta és általában a Biblia nem tiltja az 

éneklést, sőt, éppen erre buzdít. De mégis nagy a hangsúly 

a csendes várakozáson. Azért, mert Isten szabadítása lesz a 

végeredménye, jutalma. Jeremiás az említett mondatot 

terhek, problémák, fájdalmak között fogalmazza meg. Ar-

ra vár, hogy Isten megszabadítsa. Megalázza magát, és 

erre int másokat is. Csendben van. Nem erőlteti magára 

Isten tervét, nem ismételgeti mantraként, hogy megszaba-

dítja őt. 

„Nem érdemlem meg, 

hogy várjak, mert arra 

születtem, hogy  

mindent azonnal  

megkapjak.” 

2011. december 
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 Egészen más a korszellem mondatainak, reklámok, 

youtube-videók, posztok, kommentek, politikai szólamok, 

világi és keresztyén elvárások zajában várni. Ez a várás 

legfőképp akkor a legrosszabb, amikor a szeretet ünnepé-

nek szeretetlensége lesz a jutalma. Ha mindent azonnal 

akarok, nem figyelek csendben Istenre, akkor Ő hogyan 

tudna megszabadítani? Isten nélkül a várakozás is istente-

len lesz. Csend, áldott egyedüllét, Istenre figyelés, imádko-

zás, megnyugvás meghozza a maga gyümölcsét: Isten ké-

pes lesz megszabadítani, mert a csendes várakozással ezt 

készítem elő. Advent is ezért adatik újból és újból. Kétezer 

éve nem volt posztmodern, fogyasztói társadalom, de lelki 

és fizikális harc akkor is jelen volt a szívekben, országok-

ban. Akkor is szükség volt Istennel lenni és vele várni az ő 

szabadítására. 

 Mert Isten meg 

tud szabadítani, ez az 

akarata. Nagyon jó erre 

békességben, csendben 

várni. Nagyon jó meg-

szabadulni az emberek nyomásától. Nagyon jó átélni Isten 

gyógyító, felszabadító csendjét. Így már egészen más ad-

venti énekeket énekelni. Talán nem is valók arra, hogy ut-

cán vonulva énekeljük őket. A Várni jó is értelmet kaphat 

az áldott csendben. Nekünk is szükségünk van ajándékra 

karácsonykor. Ha nem is nyakkendőre vagy bejglire, de 

Isten szabadítására mindenképp, amely csendes várakozás 

útján adathat meg nekünk. 

Somogyi Csaba 

„Isten meg tud szabadítani, 

ez az akarata. Nagyon jó 

erre békességben, csendben 

várni.” 

Emlékek közt lapozgatva 
 Bizony nem csak a tükörből, de több apró jelből is 

könnyen észrevehető, hogy múlnak az évek, korosodik az 

ember. A születésnapi tortánkon már lökdösődnek a gyer-

tyák, kisebb szeletekre kell osztanunk; hála Istennek, több 

generáció, népesebb család üli körbe az asztalt. A másik 

ilyen jel, amikor titokban számolgatni kezdjük, hogy „jó 

esetben” mikorra várható az újabb jövevény érkezése, az 

első dédunoka megszületése. Na nem csak azért, mert a 

mondás szerint „aki kíváncsi hamar megöregszik” hanem, 

mert vele már a negyedik emberöltő kezdődik az életünk-

ben.  

 De jönnek egymás után a csalhatatlan jelek is: a fésű-

nek már kevesebb dolga a fejünkön, itt fáj, ott fáj, amott fáj; 

kopnak a tagjaink, kopik az emlékező képességünk. Így 

bár egyre nehezebben, ki tudja miért, mégis egyre gyak-

rabban, és egyre szívesebben idézzük fel gyermekkorunk, 

fiatalságunk emlékeit. Egy katartikus élmény, valami újra 

áhított puha, meleg, boldogító érzés adja a kezünkbe az 

emlékezés fonalát, amely a porlepte múltból lassan–lassan 

színes gomolyaggá tekeredik, és át meg átszűrjük; megszé-

pítjük vele a jelen egyhangú, szürke napjait.  

 Nem tudom hány éves lehettem, csak arra emlék-

szem, amikor esténként a nagymamámtól haza indultunk. 

Édesanyám, hogy jelezze nincs apelláta; felvett karjaiba. 

Az utca népe meg főleg a „mamához megyek, mamám, jó 

leszek” csatakiáltás-szerű fül- és szívszaggató bömbölé-

semre. Amikor a Micha néniék házáig sikerült Sír Kán 

hangjára rátalálnom, ő visszafordult velem, hiszen tudta, 

jó helyen, a szüleinél hagy aznap éjszakára.  

 Ó mennyire szerettem ott aludni! Nagymamám a két 

szalmazsák közötti résbe szőtt pokrócot hajtogatott, télen a 

parazsas vasalóval előmelegítette a helyet ahová fektetett. 

A puha meleg dunyhák alatt a két személyes ágyon hár-

man osztoztunk; bal felől ő, aki hol engem, hol magát me-

sélte álomba, jobb oldalamon apámként szeretett nagy-

apám köhécselt, akinek színlelt zsémbelődésén átsütött az 

öröm, a büszkeség.  

 „No, gyerek, te megint kióbégattad magadnak, amit 

akartál, de ha 5 perc múlva elkezdesz nekem nyavalyogni 

anyád után, hívom a zsákos embert”. Jaj, dehogy nyava-

lyogtam; szájtátva hallgattam a mamát és csak halkan javí-

tottam ki, ha a jól ismert mesékben egy–egy szót megvál-

toztatott. Szegények voltunk, nagyon szegények, de min-

dig került valami, aminek lehetett örülni. A kamrából al-

ma, dió, aggatott szőlő, a szekrény tetején téli körte puhult, 

és ha semmi nem volt, hát egymásnak örültünk. Szívből 

tudtunk szeretni, szívből jövően kacagni; kinevettük mi 

még a szegénységet is.  

 Mennyire mások voltak 

azok a Karácsonyok, mint a 

mostani átlagember ajándéko-

zási kényszertől hajtott áruhá-

zas ünnepe. Adventben vala-

mi elkezdett vibrálni a levegőben; az izgatott várakozás 

öröme napról–napra nőtt, akire vártunk, egyre közelebb 

jött hozzánk; szinte már megérintett és abban az egész csa-

ládot átölelő boldogságban megérkezett közénk a békes-

ség, a szeretet fejedelme. Persze ajándékot is hozott; min-

dig „kitalálta” mi a leghasznosabb, mivel szerezheti a leg-

több örömöt, de a legcsodálatosabb ajándék a lényéből 

áradt. Betöltött mindent, mindenkit. A szőtt pokrócra letér-

depeltünk, a lelkünk összeért a Menny Urával és egymás-

sal.  

 Aztán eloltották a lámpát; a gyertyák fényében meg-

hatódott arcok mosolyogtak egymásra, gyermekszemek 

csillogtak. Énekeltünk, fenyőillat áradt szét. Az ajándéko-

zás örömét az ajándék bontás izgalmait az ilyenkor több 

finomságot kínáló asztal még tetézte. Aztán elkezdődött -> 

„… megérkezett közénk 

a békesség, a szeretet 

fejedelme.” 
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egy összcsaládi vidám, játékos beszélgetés, ugratás, nevet-

gélés. A gyerekfülek, mint a lokátor, minden irányból 

vették az adást. Nem kellet a TV, nem is volt. Már jól ben-

ne jártunk az estében, amikor legtöbbször behavazott úton 

olykor hóesésben(!) a szánkó körül futkározva elindultunk 

haza. Ki tudott volna ennyi élmény és öröm után egy hely-

ben megülni? Szavakkal el nem mondható békesség 

költözött a szívünkbe, olyan, amit csak Isten jelenléte 

hagy maga után. Szép emlékű felejthetetlen Karácso-

nyok voltak ezek… Ma is él bennem a vágy utánuk… 

 Persze tudom, hiszen lépten nyomon hallom az 

önigazolásként unalomig ismételgetett  közhelyeket; 

„Sok víz lefolyt már a Dunán”. „Sokat változott azóta a 

világ!” Mind kettő igaz; ez utóbbi főleg. Az elmúlt hatvan 

esztendő alatt többet változott, mint az azt megelőző évez-

redek során. Néhány kattintással minden elérhető. Tízszer, 

húszszor, százszor többre futja. De jobb szívű, boldogabb 

emberek lettünk ettől? – nem hinném. Csak a kérges szívű, 

hideg,  kiüresedett emberek képesek  születésnapi tortát 

majszolni úgy, hogy magát az ünnepeltet, az ünnep adóját 

kirekesztik belőle.  

 Jézus  tapintatos, nem tolakodó: hívás nélkül nem 

tolja ránk az ajtót. „Íme az ajtó előtt állok és zörgetek: ha 

valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek 

ahhoz, és véle vacsorálok, ő pedig én velem” Jelenések 3.20. 

Ezen az ajtón – a szívünk ajtaján – csak belül van kilincs; 

rajtunk múlik, hogy lenyomjuk-e, miként az is, hogy 

résnyire nyitjuk majd visszazárjuk, vagy kitárjuk 

előtte. Szabadon választhatunk, vele vagy nélküle 

akarjuk leélni az életünket, ám ha rosszul döntünk a  

következményeit magunk kell viseljük.  

 Ma még a szeretetével jön felénk a kegyelmét kínál-

ja, de mindannyiunk életében eljön az idő, amikor ítéletet 

mond fölöttünk. Segítsen Isten bennünket, szeretteinket és 

népünket, hogy rátaláljunk arra az útra, amelyen Jézus járt 

előttünk: amely Hozzá vezet.  

Vele töltött áldott meghitt Karácsonyt mindenkinek.  

Íródott az Ő  földi születése után 2017 évvel és 340 nappal. 

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 

Szavak nélkül  
Halevala Ludmillának                                                                                                                       

 Amikor a szó kevés, hogy elmondhassunk egy átélt 

fájdalmat, megrendülést, az elmúláson túli ragaszkodást, a 

halálon átkísérő anyai szeretet, az ezekből összeolvasztott 

érzést, akkor egy itáliai szobrász megáll egy márványtömb 

előtt. Nézi, nézi és meglátja benne a keresztről levett Jézus 

testét, amint szinte súlytalanul fekszik Mária ölében. Fogja 

a szerszámait, levési róla a többit, a fölösleget és elmondja 

mindezt egy szoborban; kifaragja a Piétat, úgy, hogy még 

Mária kinyújtott ujja is egy remekmű. Amikor szavakkal 

nem lehet hűen visszaadni egy vidék rabul ejtő szépségét; 

az évszázados viharokat átélt magányos faóriás méltósá-

gát, a rónák  végtelenjét, a délibábos Hortobágy méneses, 

gémeskutas hangulatát, akkor a tájfestő fogja az eszközeit 

és azon a területen, ahol legjobban tudja magát kifejezni – 

átnyújtja ezt nekünk a vásznon. Megfesti ezeket úgy, hogy 

még a mező illata, a hegyi tisztás békés csendje átsüt rajta. 

 Amikor pusztán szavakkal már nem tudnak rádöb-

benteni mekkora csoda, milyen hatalmas ajándék, hogy 

egyáltalán élünk. Mennyi gyönyörűséggel vett körül ben-

nünket az Isten; milyen jó, hogy van, aki szeret és nekünk 

is van kit szeretnünk, akkor egy jellegzetesen rekedtes 

hangú kedves trombitás a szívünkbe énekli és újra ráesz-

mélünk; mennyire csodálatos, milyen szép a világ… 

Amikor a próza szegényes, hogy kifejezzük vele érzelme-

inket, kiöntsük a szívünket, akkor a költői lélek megteszi 

ezt versben. De mi van, ha az óda is dadog? 

 Nos, akkor olyasmi történik, amit sosem felejtünk, 

és valahányszor visszaemlékezünk rá, mindig megdobog-

tatja a szívünket. Barátok, régebbi és mostani tanítványok 

jönnek össze titokban a református templomban, hogy 

születésnapján azon a nyelven mondják el Halevala Ludmil-

la tanárnőnek amire Ő tanított, a zene nyelvén: Boldog 

születés napot, hogy köszönünk mindent, amit kaptunk 

Tőled, hogy hálásak vagyunk és sokat jelentesz nekünk, 

tisztelünk, becsülünk. És amikor a zenei nyelv is kifullad a 

fuvola is dadogni kezd, akkor egy magas fiatal kislány le-

hajol, leguggol hozzá; arcát a kebléhez simítva tekintetével 

és testbeszéddel mondja el helyettünk is: Ragaszkodunk, 

kötődünk hozzád, nagyon-nagyon szeretünk, olyan jó 

hogy vagy nekünk! Mit is tehetnénk még hozzá? 

Áldjon meg az Isten; adjon erőt, egészséget és sok-sok ze-

neszerető embert, akik körül ölelnek szeretetükkel. 

Bretka Ferenc 



 A kisváros lelkesen készült a karácsonyi színdarab 

bemutatójára. A darab rendezésére sikerült megnyerniük a 

TV egyik befutott fiatal rendezőjét, Weis Lukácsot. Nem 

könnyen állt rá, aztán meg különböző feltételeket szabott: 

- Ragaszkodom a jó megvilágításhoz, és a legfontosabb a jó 

hangosítás, hogy a terem leghátsó sorában is értsék, ami a 

színpadon elhangzik. Ezenkívül korhű kosztümök kelle-

nek. Nem akarok öreg lepedőkből összetákolt felismerhe-

tetlen remekműveket! Sokkal jobbnak kell lenni minden-

nek, mint az előző években. Olyan karácsonyi színdarabot 

akarok, amelynek ÜZENETE van, ami megszólít. 

Mivel a szervezők is pont ezt akarták, készséggel teljesí-

tették minden kívánságát. 

 Hanem, amikor a gyermekszereplőkkel elkezdett 

próbálni, majdnem inába szállt a bátorsága. A 40 fiú és 

lány olyan lármát csapott, hogy az ember azt hitte, kitört a 

forradalom. Szerencsére ott volt János bácsi, aki az éneke-

ket tanította be a gyerekeknek, és zongorán kísérte őket. 

Rá hallgattak a gyerekek, könnyen lecsendesítette őket. 

Lukács legszívesebben a gyerekek felét rögtön hazaküldte 

volna, de János bácsi erélyesen tiltakozott ez ellen: 

- Minden gyereknek játszania kell! 

Lukács nagy lelkesedéssel látott munkához. Elmagyarázta, 

hogy mit vár a szereplőktől, mi a darab jelentése. Gyakran 

elismételte: 

-   Olyan karácsonyi darabot akarok, amelynek ÜZENETE 

van! Azt akarom, hogy úgy énekeljetek és játszatok, hogy 

megértsék a nézők, miért jött el az Úr Jézus ebbe a világba. 

A gyerekek átvették Lukács lelkesedését, a próbák egyre 

jobban sikerültek. Csak egy gyermek okozott gondot, a kis 

Máté. Csak két szót kellett volna elmondania: „Nézzétek, 

világosodik!” Értelmes fiú volt , de mire rá került a sor, 

úgy elkalandoztak gondolatai, hogy sosem jutott eszébe 

egy szó sem. Lukács már rég el akarta venni tőle a szere-

pet, de János bácsi nem engedte, mondván: Ha becsúszik 

valami baki, a többiek majd tovább játszanak. Ettől még 

nem szenved csorbát az előadás ÜZENETE. 

 Az előadás előtt egy héttel Máté megbetegedett. 

Lukács kissé fellélegzett, és gyorsan egy másik fiúnak adta 

oda a szerepét, aki a fogadóst játszotta. Máté számára telje-

sen világos volt, és erről szóltak az énekek, erről beszélt 

nekik János bácsi is: Az Úr Jézus azért jött, hogy az embe-

rek szívében lakjon. De a legtöbben nem akarják befogadni 

Őt. Csak egy istállóban talált helyet. 

De ő be akarja fogadni! 

János bácsi mondta, hogy ha valaki szereti az Úr Jézust, 

akkor kérje meg Őt, hogy költözzön a szívébe. Ezt Jézus 

meg is teszi, és mindig benne marad. 

Ez a karácsonyi színdarab ÜZENETE. 

Az idő gyorsan szaladt, s elérkezett az előadás napja. Már 

özönlöttek is a terembe a várakozásteljes nézők. 

Lukács rettenetesen ideges volt, és a gyerekek is, alig győz-

te nyugtatni őket. Egyszer csak ott állt előtte a kis Máté, és 

nagy, várakozással teli szemekkel nézett Lukácsra: 

-  Meggyógyultam. 

-  Örülök, de a szerepedet oda kellett adnom másnak. Ülj 

le szépen a nézők közé! 

Máté szemei megteltek könnyel, és mielőtt még teljesen 

összeomlott volna, János bácsi ismét visszaszerezte számá-

ra a rendezőúr bizalmát: 

-  No, nem bánom - szólt Lukács, - szerepelhetsz, de nem 

pásztorként, mert ezt Andrástól most már nem vehetjük el. 

Viszont átveheted az ő másik szerepét, a fogadóst. Amikor 

jön József Máriával és megkérdik tőled, hogy lenne-e szál-

lás, semmit sem kell mondanod, csak rázod a fejed, hogy 

nincs. Érted? 

Máté elsápadt, de Lukács már ott sem volt, hiszen perce-

ken belül indítania kell az előadást. 

 Pontban 8 órakor felgördült a függöny. A díszletek 

olyan valósághűek voltak, hogy úgy érezte az ember, 

mintha 2000 évvel ezelőtt, Betlehem utcáin járna. Olajo-

zottan folyt az előadás. Mária és József megérkeztek Betle-

hembe. Valóban olyan fáradtnak látszottak, mint akik na-

pok óta úton vannak. Bekopognak a fogadóba, mire kilép a 

vendéglős a feleségével. József megszólal: 

- Messziről jöttünk, és nagyon elfáradtunk. A feleségem 

ráadásul gyermeket vár. Nem lenne egy kis helyük, ahol 

meghúzhatnánk magunkat éjszakára? 

Máté megkövülten állt előttük, szemei tágra nyíltak döb-

benetében. Nyitotta a száját, mintha mondani akarna vala-

mit, de nem jött ki hang a torkán. A nézők körében nőtt a 

feszültség. 

Hiába súgták neki, mit tegyen, Máté csak állt, bámulta Má-

riát és Józsefet, és patakzottak a könnyei. A 

vendéglősné mentette meg a helyzetet: a kelleténél is kicsit 

hangosabban nemet mondott, megragadta Máté karját, 

behúzta a házikóba, és becsapta maguk mögött az ajtót. 

Odabentről azonban szívet tépő sírás hangzott fel: 

- Nem hagyhatom kint őket! Nem akarom az Úr Jézust 

elküldeni! - zokogta Máté. 

 Lukács magán kívül volt dühében. Tudta előre, 

hogy ez a kis ügyefogyott elrontja az egészet. És ez a töké-

letes hangosítás! Így mindenki hallotta a fiú bömbölését. 

Tajtékozva fordult János bácsi felé: „Tönkretette az egész 

munkámat...” - akarta mondani, de torkán akadt a szó, 

amikor meglátta az öreg könnyes szemeit. 

- Azt akartad, hogy legyen a karácsonyi darabnak ÜZENE-

TE. Teljesült a kívánságod - súgta János bácsi a rendező-

nek. Lukács csak ekkor vette észre, hogy milyen mély 

csönd van a teremben. 

 J o h a n  F r i s e l 
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Üzenet 



Orbán Zsolt presbitertestvérünket a gyülekezetből szinte 

mindenki ismeri, azt, hogy különleges, szép szakmája van, 

többen is sejtik, de hogy valójában mit csinál, mivel tölti 

dolgos napjait csak kevesen tudják róla. Részben közéjük 

tartozom én is. Épp ezért elsőként a pályaválasztásodról és a 

szakmádról szeretnélek kérdezni. 

 
A tanult szakmám a hangszerkészítés. Az, hogy tanulmá-

nyaim után ebbe az irányba indult el az életem, talán a 

véletlen műve, talán nem, ugyanis pályaválasztás előtt két 

lehetőségem lett volna: fémforgácsolás, vagy faipar.  

Nos, abban az időben a faiparosok nagyon lenézettek vol-

tak, őket csak egyszerűen fűrészporosoknak hívták. Én 

nem szerettem volna az lenni, ezért a fémforgácsolást vá-

lasztottam, de iskola kezdéskor kiderült, nem indul ilyen 

osztály, úgyhogy választanom kellet a bútor, vagy a hang-

szerkészítés között. Így esett a választásom a hangszerké-

szítésre. Történt mindez 1988-ban, Erdélyben, Szászrégen-

ben. 

 

Milyen hangszereket készítesz? 

 
Vonós hangszereket készítek, ami hegedű, brácsa, cselló és 

bőgőből áll, de sokan kérnek barokk hangszereket is, amik 

tulajdonképpen a mai klasszikus hangszerek elődjei. Ilyen 

a gambák családja ( alt gamba, bassz gamba ), vagy a ba-

rokk hegedű, vagy brácsa. 

 

Egy kicsit a munkádba is beavatnál? 
 

Maga a szakma, a hangszerkészítés egy összetettebb do-

log, én két főbb részre osztanám: A famunkára, ami a 

deszkából a nyers hangszerig tart, és a lakkozás, ami egy 

külön szakma is lehetne akár. Egykori tanítómesterem 

mindig azt mondta, hogy a lakk olyan a hangszeren, mint 

a ruha egy lányon. 

 

 

 

Ebben tökéletesen egyetértünk. Szerintem is teljesen fölösle-

ges, úgy is… 

 
Nem, nem Feri bácsi, pont az ellenkezője; ha a lány kicsit 

csúnyácska, de szépen van felöltözve, az sokat javít az 

összképen és kapóssá teszi. A hegedűkészítés valójában 

egy komplex folyamat, és az teszi nehézzé, hogy nincsenek 

derékszögek benne.  

Jávor ( juhar ) fából készül a vonós hangszerek háta, kává-

ja meg a nyakrésze, a tető pedig lucfenyőből.   A lakkozás 

egy még komplexebb dolog. Használhatunk olaj lakkot, 

vagy szesz lakkot. Vagy a kettő keverékét, a balzsam lak-

kot. Ezek mind különféle gyantákból vannak előállítva, itt 

csak természetes alapanyagok jöhetnek szóba. 

 

Munkádhoz milyen eszközöket használsz, vannak-e köztük 

ritka különleges kézi szerszámok? 
 

A szerszámok zöme kézi szerszám, tulajdonképpen egy 

gyalugépem, egy körfűrészem, valamint fúrógépem van. 

A speciális szerszámok a dörzsárak, kulcshegyezők, vala-

mint a kisméretű kézi gyaluk. 

 

Javítással, felújítással esetleg restaurálással is foglalkozol? 

 
Igen, ezeket különösen érdekes munkának, szép kihívás-

nak tartom. 

 

 Volt közöttük olyan aminek a végén Te is rácsettintettél; ez 

jó mulatság, férfi munka volt – büszke vagyok rá. 
 

Remélem, nem tűnök szerénytelennek, ha azt mondom, 

több is. Előfordult már olyan, hogy nylonszatyorban hoz-

tak egy csellót, egyetlen, ép darabja sem volt. Sok időbe 

telt a javítás, de a végeredmény önmagáért beszélt. A csel-

ló a mai napig gyönyörűen szól, sajnos nem nálunk, Stutt-

gartban. 

 

Milyen árat képviselt a legértékesebb hangszer, ami a kezed-

be került? 
 

Pár éve felkeresett egy barátom, hogy segítsek neki megja-

vítani egy öreg hegedűt. Semmi különlegeset nem láttam 

benne, bátran belevágtam, megcsináltam. Majd a végén 

közölte velem, hogy az bizony egy majd’ kettőszáz éves, 

eredeti olasz hegedű, ami több millió forint értékű. Meg-

jegyzem, ha ezt előbb tudom, talán megremegett volna a 

kezem és nem biztos, hogy belevágok. 
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Mennyi időt vesz igénybe egy hangszer elkészítése? 
 

Egy hegedű elkészítése kb. 2-3 hét alaphelyzetben. De ha 

olaj, vagy balzsam lakkal lakkozom, akkor sokkal több, 

mivel a száradási ideje a lakknak jóval hosszabb. 

 

Néhány ügyes kezű, pályaválasztás előtt álló fiatalt talán 

érdekelne az is; milyen különleges képességek kellenek ehhez 

a szakmához, amivel az átlag sete-suta ember (amilyen én is 

vagyok) nem rendelkezik. 

 

Természetesen kell némi adottság, de a képesség szerin-

tem fejleszthető. Ha van egy kis érzék a széphez, az apró 

finomságokhoz, akkor sok gyakorlással, amit mi felénk 

szorgos munkának hívnak, ügyesen fejleszthető. Fontos 

még a térlátás, mert például a nyak beillesztése a testbe 

egy összetett feladat, ugyanis egyszerre három méretnek 

kell stimmelnie úgy, hogy ezek illeszkedjenek és össz-

hangba legyenek egymással. A másik fontos dolog: megle-

gyenek a megfelelő, jó minőségű kéziszerszámok és ezeket 

rendszeres élezzük. Minél élesebb egy szerszám, annál 

könnyebb vele dolgozni. 

 

Azt már nagyjából tudom, hogy a hangszerkészítéshez a 

kiváló minőségű anyagon az éles jó szerszámokon kívül még 

mennyi mindenre van szükség: kézügyesség, precizitás, 

szorgalom, szépérzék, térlátás, finomság- nem sorolom to-

vább. Szeretném, ha végül azt is megtudhatnám, arról val-

lanál, mi adja meg ennek a szakmának a szépségét? 
 

A hangszerkészítők között van egy tréfás mondás; az a 

legjobb hangszer, aminek az ára már a zsebben van. 

 

Ezzel én is egyetértek. Jó érzéssel tölti el az embert, ha a be-

csülettel elvégzett munkáját megfelelően honorálják és azzal 

is, hogy egy Deák Ferenc képnél (a húszezresen ez van) sok-

kal szebben fest huszonöt. De én úgy érzem, nálad ez ennél 

többet jelent. 
 

Bizony, úgy van! Felemelő érzés látni azt, hogy egy darab 

deszkából előbb kirajzolódik a hegedű kontúrja, majd a 

plasztika (domborulat), rákerülnek „ f nyílások”, helyre 

kerül a nyak és kezdődhet a lakkozás. Még felemelőbb, 

amikor a fehér fa elkezd színeződni, a halvány sárgától az 

aranybarnáig (vagy vörösbarnáig) valamennyi árnyalat 

meglátszik a hegedűn, ugyanis a lakkozás több réteg fel-

hordását igényli. Szám szerint 8-12 réteget, amik különbö-

ző színűek.  

De a legszebb az egészben az, amikor a hangszer életre 

kel, a muzsikus elkezd játszani rajta. Nem rég járt a gyüle-

kezetünkben egy fiatal ember Zambiából, Obrien, aki cso-

dálatosan hegedült. Az ő hangszerét Londonba küldték 

javítani, de nem vállalták a javítást. Kilenc hónap után ke-

rült hozzám, és egy mindent átfogó javításon ment keresz-

tül. Szinte darabokra kellet szétszednem, hogy restaurálni 

tudjam. De a kitartó munka mellett hamar összeállt, és 

amikor megszólaltatta a hegedűt, könnybe lábadt a szeme, 

mert ő  már kezdett lemondani róla, annyira reménytelen-

nek tűnt számára az, hogy valaha is játszani fog rajta. Ezek 

olyan kiemelt pillanatok, amelyek visszajelzést adnak, 

hogy érdemes lelkiismeretes és jó munkát végezni. Nos, 

ezek az örömök adják a szakmám igazi szépségét. 

 

Kívánom, hogy még sok muzsikusnak és zenebarátnak sze-

rezzél a munkáddal ilyen örömöket. Köszönöm a beszélge-

tést áldott szép ünnepet kívánok. 
 

A riportot készítette: Bretka Ferenc 

Légy kész meghallani az Úr hangját, Ha szólít csendes éjszakán! 
És mondd, mint mondta egykor Sámuel, Csak szólj, figyelek, Atyám! 

  
Légy kész meghallani az Úr hangját, Ha lázas munkában talál. 

  
És kér idődből csak egy fél órát, 

  
Légy kész mondani: Itt vagyok, Atyám! 

  
És légy csendesen, míg beszél! Légy kész megtenni, amit kér! Mert nemsokára jő a vég, S nem lesz rá időd elég. 

 
Almási Mihályné 



Anyakönyvi hírek: 
 
 

Búcsúztunk a Boldog Feltámadás Reménysége Alatt: 

• Duchaj Istvánné, 2018. 11. 21-én temettük, 81 évesen 

hunyt el, az Attila utcában lakott. 

• Ferencz Julianna, 2018. 11. 28-án temettük, 69 éves korá-

ban hunyt el, a Dánosi út 35. szám alatt lakott. 

• Fazekas Lászlóné szül. Pityák Ilona, 2018. 12. 09-án te-

mettük,  82 éves korában hunyt el, Budapesten lakott. 

• Prinz Jánosné szül. Wenz Mária, 2018. 12. 20-án temettük, 

78 évesen hunyt el, a Szondi utcában lakott. 
 

Beharangozó 
 

 Talán korainak tűnik, hogy télvíz idején a tavaszi és 

nyári programokról szólunk, mégis hasznos, ha előre gon-

dolunk erre, és így alakítjuk családi programjainkat, eze-

ket figyelembe véve tervezzük a szabadságunkat. 

 Az első  ilyen – bár erős optimizmus kell hozzá, 

hogy tavaszinak nevezzük – a Mályiba tervezett gyüleke-

zeti hétvége, amely  február 1-től 3-ig tart. Ide azokat a 

testvéreket várjuk, akik gyülekezetünk építését, jó hírének 

terjesztését szolgálatukkal segítik; legyen az bármilyen 

apróság is (egy darabka sajtot adtak a szerszámosba kopla-

ló egérnek). Valamint, akik a jövőben szándékoznak ebben 

részt venni, de különösen várjuk azokat a testvéreket, akik 

ma még hezitálnak, hogy megtudjuk győzni őket arról, 

hogy: adni jó! – tehát mindenkit. 
 

 A másik, a tóalmási  gyülekezeti tábor, július 22–26. 

között, ez hétfőtől péntekig tart, ez egyrészt kellemes, él-

vezetes és gazdag programokat kínál (egy nyaralással is 

felér), másrészt igen szerény költségű: mindenki által meg-

fizethető, amit reménységeink szerint pályázati pénzzel is 

tudunk támogatni. 
 

A harmadik pedig a Napközis Gyermektábor, melynek 

tervezett időpontja: július 1-5. 

Karácsonyi, ó- és újévi alkalmaink: 

December 24. 16:00  Szentesti istentisztelet az ifisek szolgálatával 

December 25. 10:30  Karácsony első napja, úrvacsorás istentisztelet 

December 26. 10:30  Karácsony második napja, úrvacsorás istentisztelet 

December 30. 10:30 Úrnapi istentisztelet 

December 31. 18:00  Óévi, úrvacsorás istentisztelet 

Január 1. 15:00   Újévi istentisztelet 

Január 06. 10:30   Az új év első úrnapi istentisztelete, lelkészi jelentés 

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 

Áldásokban, hitben, örömökben, szeretetben gazdag Karácsonyi ünnepeket,  
- valamint egészségben, boldogságban, sikerekben, békében bővelkedő  

Új esztendőt kívánunk kedves olvasóinknak!  
- A Szerkesztőség 

„János bizonyságot tett róla, és azt hirdette:  
Ő volt az, akiről megmondtam: Aki utánam jön, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én.   

 
Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.   

 
Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el.   

 
Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. ” 

 

János evangéliuma 1, 15-17. 


