
  

 

 Ezzel a P{l apostolnak Filippibeliekhez írott leve-

léből kapott igével készültünk idén advent ünnepére. 

Ezzel az igével köszöntjük szeretettel a testvéreket. Te-

szem ezt, magam először, úgyis, mint a gyülekezet meg-

v{lasztott lelkip{sztora. Aki h{l{s a testvérek szeretetért 

csal{dj{val együtt, ahogy im{ds{ggal törődéssel fogad-

tak bennünket, és így m{r együtt ünnepelhetjük Urunk 

első eljövetelét, kar{csony ünnepét. Miközben azért v{r-

juk, hogy majd ismét megérkezik közénk.  

 De addig is, amíg ez megtörténik és itt a földön 

élünk és feladatunk van, hogy megéljük annak az igé-

nek az igazs{g{t, amiről P{l beszél. S legyen nekünk is 

hitvall{ss{, bizony-

s{gtétellé, még úgy 

is, hogy ut{na azt 

olvassuk a Bibli{-

ban az igevers foly-

tat{s{ban (<..a meghal{s nyereség) Mert a hívő ember 

sz{m{ra legfontosabb a Krisztussal való közösség, amit 

megélhet itt a földön a gyülekezet közösségében. S leg-

teljesebben megélhet a földi élet vége ut{n, és Krisztus 

m{sodik eljövetele ut{n. Ennek boldog reménysége se-

gíthet bennünket arra, hogy együtt közösen töltsük be 

Urunktól kapott elhív{sunkat. M{sok előtt megélve, 

hogy mit jelent sz{munkra Krisztushoz tartozni, Vele 

j{rni, őt követni.  

 Valóban Urunk kegyelmére van szükségünk, 

hogy mindez megtörténjen, de sz{munkra is ott a fele-

lősség, elfogadjuk-e ezt a lehetőséget vagy elutasítjuk 

Élünk-e Vele vagy pedig Nélküle. Ünnepi alkalmaink, 

tal{lkoz{saink, ezt segítik, erősítik, hogy valóban megél-

jük, megtapasztaljuk, miként lehet erre az életre eljutni.  

 Nagy aj{ndék kar{csonykor, amikor a sok fény és 

emberi dolog között elcsendesedve {t tudjuk élni, ki is 

jött el valój{ban közénk, ki az, aki megszületett. Aki ki-

csiny gyermekként is hatalmasabb mindennél, és min-

denkinél. Legfőképp hatalmasabb a bűneiknél, hatalma-

sabb, minden gonoszs{gn{l, amely őt is el akarta pusztí-

tani. S mi ebbe a hatalmas és irgalmas kézbe tehetjük 

oda az életünket. Igazodva Hozz{, erőt merítve Belőle. 

Mert keressük a különböző erőforr{sokat a mindennapi 

életünkhöz, munk{nkhoz. Azt gondoljuk majd, mivel 

ünnep van, nem kell menni dolgozni, jól kipihenjük ma-

gunkat, és azt{n tudjuk folytatni a munk{t. 

  Azt{n kiderül, hogy ez nem így van. Mert elf{ra-

dunk a sok készülődésben, l{togat{sokban. Illetve ép-

pen ilyenkor erősödik a mag{ny és az egyedüllét érzése. 

Még jobban f{j, ha betegek vagyunk, nehéz és szegény 

helyzetben. Ebben 

adhat megold{st, ha 

elfogadva a Hoz-

z{nk érkező Krisz-

tust {téljük, maga Isten {ll mellénk, maga Isten v{llal 

közösséget velünk. Ott is, ahonnan mindenki elmegy, 

ahol mindenki egyedül hagyja a m{sikat. Akinek az éle-

tet Krisztus jelenti, az ezt tapasztalhatja meg.  

 Adja meg nekünk Urunk ezen az ünnepen, hogy 

együtt, egym{ssal és Istennel megbékélve tudjuk {télni 

az Ő jelenlétét szeretetét, szívünket form{ló törődését.  

Így kív{nunk {ldott ünnepet, minden pilisi testvérünk-

nek, minden pilisi lakosnak. 

Wisinger D{niel lelkip{sztor 

ékekövet 
 A  Pilisi Református Egyházközség lapja  pilis.reformatus.hu  

XIII. évf. 2. sz{m     2016 december Kar{csony 

„… maga Isten áll mellénk,  

maga Isten vállal  

közösséget velünk.” 

„Nékem az élet Krisztus…”  Filippi 1, 21. 

„… a hívő ember számára  

legfontosabb a Krisztussal  

való közösség.” 
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Isten útjai kifürkészhetetlenek 
...s ez milyen jó és kényelmes nekünk, embereknek. Hi{ba 

no, a Teremtő egyik kezében a napt{r, a m{sik kezében óra 

és a szem közelében a GPS. Mi pedig megyünk azon az 

{ltala kijelölt úton és akkor és úgy, amikor Ő azt jónak 

l{tja.  

Igaz, hogy kine-

vezett lelkészünk 

nem volt, de  

Kelemen Nor-

bert, ny{regyh{-

zi lelkész(ünk) 

volt ezekben az 

időkben. Ez úton 

is megköszönjük, 

lelkiismeretes, 

hittel végzett 

szolg{lat{t.  

 

Most viszont 

büszkén és 

örömmel írhatunk itt, a Békekövet has{bjain arról, hogy 

van m{r saj{t lelkészünk Wisinger D{niel személyében. 

Szeretettel v{rtuk és ez úton kív{njuk, hogy otthonaként 

szeresse meg a gyülekezeti h{zat, minden alkalommal 

örömmel és erős hittel lépje {t templomunk küszöbét, tü-

relemmel terelgessen minket a Teremtő Isten felé. Ebbeli 

szolg{lata töltse be őt örömmel és megelégedéssel. Adjon 

az Ég sz{m{ra több esküvőt, még több keresztelőt – ezek 

az örömteli alkalmak és mind kevesebb temetést. Most és 

itt D{niel lelkész úrhoz intézek p{r kérdést, hogy mind 

többen megtudjuk, honnan is érkezett hozz{nk, Pilisre. 

 

 -  Mikor érlelődött Önben meg az elhat{roz{s, hogy 

a lelkészi szolg{latot v{lasztja?  

- Először  tizenhat-tizenhét éves koromban kezdő-

dött meg bennem a lelkészi szolg{latra való felké-

szülésem, miut{n {tadhattam az életemet Jézus 

Krisztusnak. Közben l{ttam, hogy a kort{rsaim mi-

lyen életet élnek és van, aki nagyon rossz ir{nyba 

halad. S tudtam, ha Jézus nem szólított volna meg, 

magam is hasonlóan lennék. Úgy éreztem, azt pedig 

el kell, mondani, hogy lehet m{sként is élni és ehhez 

van segítség, van erő. Az m{r régi történetek közé 

tartozik, hogy {llítólag gyermekkoromban odamen-

tem a tiszi b{csinkhoz (mi így hívtuk Hörömpő Ger-

gely nagytiszteletű urat), amikor úgy döntöttem, 

hogy én lelkész szeretnék lenni és ezt tudom{s{ra is 

hoztam. Isten útjai tényleg kifürkészhetetlenek. 

 

 

- Hogyan jutott tudom{s{ra, hogy mi itt Pilisre lel-

készt keresünk? 

- Annak a híre, hogy Morva Ákos, a pilisi lelkész úr 

Szigetszentmiklósra készült, m{r elég kor{n tudo-

m{somra jutott, - de nem gondoltam volna, hogy mi 

kerülünk ut{nuk, ide csal{dommal. Azt{n jött a hí-

v{s. 

- Tudjuk, hogy Kispest a főv{rosnak m{r nem is pe-

rem-, de szinte belső kerülete a metró miatt. Bízom 

és remélem, a v{rosi nyüzsgés nem hi{nyzik majd. 

Megtud-e majd békélni a pilisi élet lassúbb tempó-

j{val? 

- Mivel falun, Diósjenőn nőttem fel, annak ellenére, 

hogy régen elkerültem otthonról, szerintem ezzel 

nem lesz probléma, ink{bb logisztikailag kell majd 

m{sként megoldani a dolgokat, nincs úgy minden 

együtt egy helyen. Időnként Pesten is sokat kellett 

utazni valamiért, így idővel, ehhez is hozz{szokik az 

ember. Egyébként pedig, ha el vagyunk foglalva 

majdnem mindegy, hogy a főv{rosban vagy kisebb 

v{rosban élünk. A lényeg, hogy helyén legyen az ember. 

Megtal{ljuk örömeinket a hitben, a munk{nkban a 

gyülekezet szeretetében. 

A Kispest— Központi templom, 

lelkészünk előző szolgálati helye 
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- Előző lelkészünk gyermek nélkül érkezett, majd 

későbbiekben négy  gyermekkel is meg{ldotta őket 

az Úr. Tudjuk, hogy az Ön csal{dj{ban is van gyer-

mek. Tervezi-e a gyülekezeti gyermekek – tov{bbi, 

m{r bev{lt – hittanbeli foglalkoztat{s{t? 

- Nekünk egy gyermek adatott, de a gyermekkel va-

ló foglalkoz{s, nem is ennek függvénye. Ez minden 

lelkip{sztornak kötelessége és felelőssége. Folytatjuk 

az ebben megkezdett munk{t.  

 

- Hogyan tervezi a gyülekezet tov{bbi életét, a saj{t 

elképzelése szerint működtetni? 

- Erre így, itt nehéz v{laszolni. Reménység szerint 

tudom Isten {ld{s{t, sz{ndék{t közvetíteni az elő-

dök nyomdokaiba lépve. Abból azokat a dolgokat 

folytatva, amit Isten, a jövőben r{nk bíz. E helyütt 

szeretném én is megköszönni Morva Ákos lelkip{sz-

tor úrnak, elődömnek és csal{dj{nak munk{j{t, amit 

folytathatunk. Kelemen Norbert lelkip{sztornak, lelki-

ismeretes, kitartóan végzett helyettesítő szolg{lat{t. 

A gyülekezet tagjainak, hogy kitartottak míg megér-

keztünk. Sokan és mély hittel, szolg{ltak ezalatt az 

idő alatt is.  

A legfontosabb egy gyülekezet életében a vas{rnap 

délelőtti Istentisztelet, ezért mindennek oda kell 

kapcsolódnia és kiindulnia. Ennek mentén szeret-

ném a szolg{ló testvérekkel együtt igazítani Isten 

Lelke vezetésében a gyülekezet életét.  

 

- A testvér gyülekezettel szorosabb{ fűzi a kapcso-

latot, vagy minden marad az eddigiek szerint? A 

szok{sos ritmusban és sz{mban lesznek-e a tov{b-

biakban abiblia ór{k? 

- Egyelőre a megszokott rendben, ahogy ez a gyüle-

kezetben eddig is megtörtént, a tov{bbiakban meg-

l{tjuk. 

 

- Gyermekt{borra, az elkövetkezendő ny{ron sz{-

míthatunk-e? 

- Ahogy mondani szokt{k, ha az Úr akarja és élünk, 

igen.  

 

 

 

- Utolsó kérdésem az lenne, a több megélt kar{cso-

nya közül, melyik volt a  legszebb, amelyre szívesen 

és szívből megemlékezne? 

- Vallom, ezzel kapcsolatban hom{lyos emlékeim 

vannak, nincs is különösen kiemelt alkalom. Gyer-

mekkoromban, mindig fontos volt, hogy előbb el-

mentünk az Isten tiszteletre és ut{na volt az aj{ndék 

bont{s. Egyszer egy nagy terepasztalt kaptam, arra 

nagyon emlékszem. Sajnos ma m{r nem működik. 

Azt{n később, a teológus évektől kezdve a szolg{la-

tok jöttek, leg{ciók. Majd m{r Kispesten lehettünk 

együtt feleségemmel, a gyülekezettel. Amikor m{r 

h{rmasban ünnepelhettük a kar{csonyt felségemmel 

a gyermekünkkel, az különlegesen szép aj{ndék volt 

és ma is örömteli ünnepünknek sz{mít. Ahogyan 

különleges és bízzunk benne, {ldott lesz, most az 

idén, először itt Pilisen. 

 

- A gyülekezet nevében végtelen szeretettel v{rtuk 

Önt és ígérjük, tevőlegesen és építő ötleteinkkel is 

megsegítjük Istennek felaj{nlott szolg{lat{t. Áld{s-

sal, békességgel a legjobbakat kív{njuk. Érezze itt-

hon mag{t közöttünk. Mindig úgy jöjjön vissza b{r-

melyik útj{ról, hogy haza érkeztem, Pilisre.  

Áld{s, békességgel megköszönöm az interjút.  

Györgyi 
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 Ha jobban végiggondolunk egy emberi életet, ak-

kor r{ kell jönnünk, hogy nemcsak egyszer történik meg 

a születés. Tudjuk jól persze, hogy a biológia csak egy 

adott keretben tudja értelmezni ezt a szót: kilenc hónap 

elteltével megszületik egy ember, újszülöttként jön a 

vil{gra, azt{n csecsemővé, kisgyermekké, előbb-utóbb 

felnőtté és időssé v{lik reménység szerint. Szintén {lta-

l{nos dolog, hogy egy emberi élet végét a testi hal{lhoz 

kötik, ami megint csak biológiai megvil{gít{sú.  

 Valóban, biológiailag életünk megv{ltozik, mikor 

megszületünk, hisszük ugyanakkor, hogy m{r a születés 

előtt is emberek vagyunk, Istennek dr{ga és egyedi alkot{-

sai. Ugyanígy valami megszűnik létezni a hal{llal, testünk 

ismét porr{ lesz, m{r csak a csontjaink maradnak meg az 

utókornak. Nagyon leegyszerűsítve teh{t egy emberi élet 

hossza a születés és a hal{l között van, ebben mindenki 

egyet érthet. Hogy ezek előtt és ut{n (magzati és a túlvil{-

gi lét) hogyan kell r{nk tekinteni, m{r közel sem ennyire 

egyértelmű az emberek előtt. 

 Minél alaposabban megismerjük Istent, ann{l job-

ban r{jövünk, hogy a születést sokszor {télhetjük a föl-

di létben. Sőt, a Biblia valóban többszöri megszületésről 

beszél. Ez egy központi gondolata és kérdése-problém{ja 

az Újszövetségnek, egyik jól ismert példa erre Nikodémus, 

aki nem érti Jézus szavait, mikor az újj{születés-

ről beszél. Még a hétköznapi életben is hallhat-

juk a fr{zist, hogy egy adott pillanatban mintha 

„újj{- vagy újraszülettem volna”. Ezek mind-

mind lelki újj{születések.  

 A Szentír{s is a lelki megújul{sra, újraszü-

letésre hívja fel folyamatosan a figyelmet, ezt 

fontosabbnak tartja a biológiai megszületésnél és 

a testi hal{ln{l. Újbóli megszületést jelent lelki-

leg, mikor kamaszkorból {tlépünk a felnőttkor-

ba. A kamaszkor is egy „vajúd{s”, szenvedés, amiben 

minden azelőtti gondolat megkérdőjeleződik, a mint{kat 

felv{ltja az egyediség, és megszületik egy ön{lló személyi-

ség. Ugyanígy új életszakaszt jelent, mikor gyermekünk 

születik, m{r nem vagyunk gyermekek, felnőtt szülőkké 

v{lunk. 

 A Biblia ugyanakkor nem puszt{n élettani megúju-

l{sról beszél, nemcsak egy lelki{llapot megv{ltoz{s{ról. 

Isten Szentlelke az egész lelkünket v{ltoztatja meg, való-

ban {téljük azt, hogy újj{születünk. Ez egy nagyon fontos 

különbség megtért és nem megtért ember között – előbbi 

valój{ban keresi Istent, v{gyik r{, de még nem született 

újj{, utóbbi pedig lelkében éli {t azt, amit Isten tett értünk 

Krisztus kereszthal{l{val. Ez utóbbit ugyanis nem elég 

csak egy érdekességnek tartanunk, vagy rajtunk kívül léte-

zik Isten kegyelme, vagy pedig újj{születünk Isten Lelke 

{ltal és így fogadjuk el a kegyelmet. Föl kell tennie min-

denkinek a kérdést: én csak megszok{sból vagyok a temp-

lomban, gyülekezetben, vagy Isten Lelke újj{szült és szol-

g{ló szívvel, lendülettel végzem azt a feladatot, amit Isten 

bízott r{m. Isten Lelke teszi igaz{n egyértelművé, hogy 

nemcsak a biológiai megszületés létezik. 

 Kar{csonykor a vil{g jobb esetben egy kisgyermek 

születését ünnepli, de ezt a születést szereti egy romanti-

kus mesébe helyezni, és nem tud felnőni „Jézusk{ból” – 

Megv{ltónk ugyanis m{r újszülöttként is a Vil{g Üdvözí-

tője volt. „Jézuska”, e vil{gi meghat{roz{s előtt nem borult 

volna térdre h{rom 

politikai uralkodó, 

nem adt{k volna 

oda neki a kor leg-

értékesebb és legdr{g{bb porték{it aj{ndékként. Jézus 

gyermeki volt{t mi is ünnepeljük, de nem úgy, ahogy a 

vil{g és a megszok{s teszi: sz{munkra újszülöttként is egy 

dicsőséges kir{ly, nem csup{n egy érdekes történelmi 

gyermek, akire azért kellemes visszaemlékezni. Ezért sem 

kív{nunk egym{snak „kellemes ünnepeket”, mert nem 

Isten-nélküli, sz{raz megszok{st és hamis szeretetet kív{-

nunk a m{siknak, hanem azt, hogy a nagyon mély lelki 

űröket Isten töltse be Jézus Krisztus {ltal. Így az ünnepünk 

nem v{s{rl{ssal teli „kellemes” és érdekes megszok{ss{, 

hanem Istennel és a csal{dunkkal töltött öröm-

teli és {ldott h{laünnepé emelkedhet. 

 Végül újj{születhet egy gyülekezet is. Ez 

nem megy puszt{n alkalmak megtart{s{val, 

kultur{lis eseményeken keresztül, érdekes em-

beri gondolatok vagy szok{sok {ltal. Mindenek-

előtt nem tud megvalósulni Isten Lelke nélkül. 

2016 egy nagyon különleges, vagy ink{bb egye-

di, saj{tos, egyben furcsa éve volt a Pilisi Refor-

m{tus Gyülekezet életének. Sok mélységet és magass{got 

éltünk meg, tal{n előbbiből több volt. Senki sem gondolta 

volna, hogy pl. a lelkészv{laszt{s ilyen hosszú lesz és 

megforgatja a közösséget a saj{t tengelye körül. Igazi tük-

röt tartott Isten elénk, amibe, bizony, bele kell néznünk, ha 

fejlődni, újj{születni szeretnénk.  

 Újra meg kell tal{lnunk önmagunkat, de legfőkép-

pen Istent, azt, amit ő szeretne az új lelkészünk {ltal. B{to-

rítok mindenkit, hogy az első helyen Isten legyen és ma-

radjon tov{bbra is, legyen az újj{születés a cél! Buzdítok 

tov{bb{ minden olvasót, hogy kar{csonykor Istent és a 

m{sik embert keresse, Istentől kérje el a csal{di ünnepet, 

ne puszt{n szok{sokra tekintsen, hanem azt kutassa azt, 

hogyan tudn{ Isten megújítani, újj{form{lni az ünnepet.  

Áldott kar{csonyt kív{nok!  

Somogyi Csaba 

„Jézus… számunkra újszülött-

ként is egy dicsőséges király…” 

Újjászületőben 
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A magunk helyén 
 Elérkezett 2016 Adventje, mikor ezeket a sorokat 

írom, a m{sodik vas{rnapra készülünk. Elköszönünk a 

betelő egyh{zi évtől és köszöntjük az újat. Új év, új lehe-

tőségek – Isten hozott! A pilisieknek jócsk{n készített 

újat az elköszönő egyh{zi esztendő. És igen, búcsúz{st 

is! Voltak, akiktől örömmel búcsúztunk, tudva, hogy az 

„élet rendje“ bizony hoz ilyen búcsúz{st: egy kicsit mi is 

„férjhez adtuk“ Iv{nyi Ivettünket, akinek szeretetteljes 

egyénisége, mosolya, szolg{lata sok örömet szerzett nem 

csak az ifinek, hanem az egész gyülekezetnek is. El kel-

lett köszönnünk Korsós Tomitól, aki bizony m{r nem so-

k{ig lesz „Tomi“, p{r hónap és nagytiszteletű úrnak szó-

líthatjuk mi is. Ha nem is örömmel, de megértéssel bú-

csúztunk nt. Morva Ákostól és csal{dj{tól, odaírva nevü-

ket az „élet rendje“-list{ra, hiszen a szolg{ló élet rendje 

is ilyen: ha a Gazda küld, akkor menni kell. 

 F{jdalommal a gy{szolók búcsúztak szeretteiktől, 

elfogadva az élet f{jdalmas rendjét is. És vannak, akiktől 

reményeink szerint csak egy kis időre búcsúztunk: 

mindazoktól, akik a maguk döntése szerint v{lasztottak 

m{sik lelki otthont maguknak - őket hazav{rjuk!  

 Elbúcsúztunk „gy{maty{nktól“, nt. Kelemen Nor-

berttől, gondolva, hogy vigy{zó szemét azért rajtunk 

tartja onnan, a szomszédból.  

Milyen jó mindezek közt belekapaszkodni abba a hitbe, 

tudatba, hogy a v{ltoz{sok, a búcsúz{sok, a veszteségek 

nyom{n mindig új lehetőségek jönnek, ameddig „tart a 

ma“ és van kegyelem.  

Halottaink {tadj{k helyüket újszülöttjeinknek, csendese-

dő öregjeink gyermekeinknek, a f{radó középgener{ció 

az életerős ifjaknak. Az elmúló idő köszönti a kopogtató 

jövőt, és Urunk elénk adja az elkészített jó cselekedetek 

lehetőségét. Így írja P{l: ő „Mert az alkot{sa vagyunk 

Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtetve, ő amelyeket el 

re elkészített az Isten, hogy azokban j{rjunk.“ (Ef.2:10.) 

 Egyetlen feltétele van: a helyünkön kell lennünk! 

Személyre szabott utunkon, amelyet megmutat nekünk 

Urunk. Néha nehéz jól l{tni ezt az utat, jól érteni, mi 

Urunk terve, akarata velünk. A magabiztosaknak nehéz 

elfogadni, hogy Istenünk bizony gyakran nem v{zol 

elénk egész projektterveket az életünkre – mi mindent 

tudni akarn{nk – hanem úgy vagyunk, mint a zsolt{ros 

(Zsolt.119:105): „L{baimnak szövétneke a te Igéd és ösvé-

nyem vil{goss{ga.“ Az a kis szövétnek vajon mekkora 

t{vols{got vil{gít be?  

 Egy-két lépést, egy kicsi teret, t{vlatot, amit bel{t-

hatunk. De ha bízunk abban, Aki a kezünkbe adta, ak-

kor ez a t{vlat elég nekünk! Jó az Ő útj{n j{rni! Jó, hogy 

vannak az Úrnak szolg{i, akik keresik akarat{t, figyelik 

a szav{t, útmutat{s{t. Útjuk az Ő útja és ezen az úton 

vannak a helyükön. H{l{t adunk Neki, hogy egy szolg{-

j{t épp ide vezette hozz{nk, hogy legyen a p{sztorunk. 

Köszöntésül fogadja ő – mi, többiek pedig megerősíté-

sül, útravalóul, de figyelmeztetésül, intésül is a követke-

ző esztendőre. 

Dr. Fülöpné B. Aliz   

Képek a lelkészcsalád költöztetéséről 
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 M{r napok óta baljós előérzete volt< Amikor 

este f{radtan bezuhant az {gyba ez csak fokozódott. A 

közelgő ünnepre való készülődés sem tudta kiűzni a 

fejéből; biztosra vette, valami rossz dolog történik vele, 

ami mély, f{jó sebet hagy maga ut{n. Nem tévedett. 

Sose felejti el azt a napot< feketepéntek volt< 

 Egy {ruh{zban {llt, amikor szinte a semmiből 

előugrottak és megt{madt{k. Egyszerre rontottak r{ és 

kerítették hatalmukba <Félelmetes, nyomasztó érzé-

sek. A villódzó TV-k egyikén ép a CNN ad{sa ment; 

emberek dulakodtak, ütötték-v{gt{k egym{st megpró-

b{ltak kitépni a m{sik kezéből a negyedére, tizedére 

le{razott haszontalans{got. A Föld minden kontinen-

sén Kar{csonyra készülnek; milyen lehet azok boldog-

s{ga, otthonuk légköre ahov{ a m{sik ember összeve-

rése {r{n viszik haza az aj{ndékot - hasított belé. Vég-

zős di{kl{ny kor{ban egy archív filmen l{tta; Kar{-

csonykor még a szemben {lló katon{k is {tmennek 

egym{s lövész{rk{ba és összeölelkeznek. Azt pedig 

valami újs{gban olvasta; Amerik{ban tettek elsőként 

üzletté, majd v{s{rl{si szok{ss{ a Kar{csony ünnepét, 

még az 1800-as évek vége felé. – Ja, persze ez Ameri-

ka—nyugtatgatta mag{t, amikor nyers szavak csapt{k 

meg fülét. 

- Vegye meg rögtön az egész boltot! 

- Mi köze hozz{?! 

- Majd mindj{rt megmondom!!! 

A vitatkozók t{bora nőtt, a hangnem egyre b{ntóbb és 

durv{bb lett, haragos tekintetek villantak,m{sok szem-

lesütve csóv{lt{k fejüket. Igen ez m{r a mi orsz{-

gunk<magyar emberekkel<. Elszorult a gyomra és a 

műszaki oszt{ly békésebb része felé vette az ir{nyt. Itt 

egy eleg{nsan öltözött hölgyre és egy valahonnan is-

merős ízes beszédű borízű hang gazd{j{ra lett figyel-

mes. 

- Nagy a fa Emma? – lev{gunk belőle, de menjen a plafonig! 

És l{mp{kat r{, és a h{z is vil{goljon, meg villódzon, meg 

csillagszórót, meg ami r{fér! Kar{csonyon nem spórolunk, 

ami kő az kő. Megadjuk a módj{t. 

 

K{bultan ment tov{bb; valóban ez adja meg az ünnep 

fényét, szépségét, méltós{g{t? A gyümölcsös pultn{l 

egy kalapos úr ellentmond{st nem tűrő hangon doron-

golja le törékeny asszonyk{j{t. 

- Értsd meg végre, kar{csonykor alm{t, narancsot nem tűrök 

meg az asztalon! 

Egyetek anan{szt, dinnyét vagy mit b{nom én mit; megvan 

a r{való! 

- De mi< a gyerekekkel<- a mondatot be sem meri fejez-

ni a feleség, de r{döbben, ellentmond{s{nak nincs is 

értelme< 

Kicsit odébb egy síró aprós{gra lesz figyelmes; anyu-

k{j{t keresi a forgatagban. Nagy sok{ra megtal{l-

j{k;h{rom ruh{val jön ki a próbafülkéből. 

Eltűnt felesége miatt bosszankodik valaki. 

- Csak emlékeznék milyen színű ruh{t viselt<! 

 

 Bar{ts{gos arcú idős nénit egy sebes léptű fiatal 

nő szinte húz maga ut{n. 

- Ugye megmondtam any{m, hogy k{r eljönnöd! Ülj itt 

amíg végzek, mert megint rosszul leszel nekem! Max m{sfél 

óra- kiab{lja elmenőben. 

Eltűnődik. Ennyire leértékelődtek sz{munkra azok, 

akiket egykor a vil{g minden kincsénél jobban szeret-

tünk? 

A v{s{rl{si l{z, a megszok{s, teheti ilyen szürkévé azt, 

aki egykor a legfényesebb, legdr{g{bb volt nekünk? 

Édesany{nk! Megszületett gyermekünk! Szerelmünk! 

M{r megsebezték, de még nem érzi. Fura mosoly fut {t 

az arc{n; egy előad{son igen tal{ló péld{t hallott erről. 

 

Haza megy a feleség, a férj a fotelban ül, újs{got olvas. 

Megpuszilja majd megkérdezi. 

- Nem veszel észre valami érdekeset, különöst rajtam? 

- Óóó! Fodr{szn{l volt{l- v{laszol a férj. 

- Hideg, hideg. 

- Akkor< akkor, igen megvan! Kozmetikusn{l j{rt{l! 

- Ez sem tal{lt! 

- H{t persze, új ruha van rajtad. 

- Rossz v{lasz, szabad a gazda? 

- Igen – szól kelletlenül a férj. 

- G{z{larcban vagyok! 

 

 

Karácsony előtt támadták meg! 
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 Ma azonban szép arc{n a mosoly, a nevetés he-

lyett sír{ssal küszködő, vonagló fintorr{ v{lik,ma vala-

hogy egészen m{sképp érinti. M{r f{j, nyilallik, mintha 

a szívét markoln{k. Ó nem, nem a férje miatt, vele 

semmi baj, Isten kedves aj{ndéka ő; csak becsülje is 

meg, nem is az emberek érzéketlensége; hozz{ edző-

dött. Csak most érzi mélyebb, alattomosabb a seb. Az 

f{j, hogy a legkedvesebb ünnepét a Kar{csonyt, Isten 

szeretetének tapintható megnyilv{nul{s{t v{s{ri kal-

m{rkod{ss{ üresítették ki; az hogy a vil{g nagyobbik 

fele ezt teszi féltve őrzött hagyom{nny{;kiszorítva be-

lőle az ünnep szerzőjét és megszentelőjét. Az f{j, hogy 

nem tudj{k mit tett értük Jézus, hogy nem veszik észre 

mit tettek ők ezzel a semmihez nem hasonlítható cso-

d{latos ünneppel. 

Milyen lenne, ha az aradi vértanukról évről- évre egy 

sörfesztiv{l keretében emlékeznének meg<Befelé nye-

li könnyeit, mit keresek én itt köztük<? 

Meglökik egy bev{s{rló kocsival; rögtön megtudja mi-

ért. 

- Ha arrébb v{nszorogna a kutyusunknak is megtudn{nk 

v{s{rolni a kar{csonyi aj{ndékait! 

- Géza b{csinak is vegyünk valamit 800 forintért! – kia-

b{lj{k {t a feje fölött. 

Ki innen, ki innen! – forog vele minden, szédülten ke-

resi a kij{ratot. Beszélgetés foszl{nyok csapódnak hoz-

z{. 

- Nem fogok egész Kar{csonyon halat meg pulyk{t enni! – 

ezt is kérem meg ott azt is. 

- Jó, de akkor nekem is j{r még! 

- Nyugi! -tudom a Wellnessben megkapunk mindent, de ezt 

m{skor nem dobj{k ennyiért ut{nunk! 

- Miért néztek így – majd pont Kar{csonykor szomja-

zunk any{tokkal?! 

- A tank mellé vegyük meg azt a félarcú géppisztolyozó ro-

botembert. Megl{sd, hogy fog örülni a gyerek. 

Rohan, bukd{csol, fej vesztve menekül. A kij{ratn{l 

rózsaszín angyalka forog körbe- körbe; kar{csonyi dal-

lamot zenél<csilingel. csenget, berreg, berreg egyre 

fülsértőbben. Mi ez<? Lassan eszmél. Ó Istenem<! 

Lenyomja az ébresztő vekker gombj{t; de jó hogy csak 

{lom volt<! Nekil{t reggelit készíteni. Bentről mocor-

g{s hallatszik; egym{s ut{n jönnek ki. Egyik a térdét, 

m{sik a derek{t öleli {t. Egy kis sz{j ér a nyak{hoz, 

szinte a bőre al{ leheli : nagyon szeretünk anya és a 

Jézusk{t is; ugye eljön..? Pillanatok alatt leér a szívé-

hez. – Nem - r{zza meg a fejét – érzitek<?- suttogja – 

m{r itt van! Ady-s Kar{csonyi hangulat tölti be a h{-

zat.  

Mintha itt lenn a nagy Isten szent kegyelme súgna, sz{llna. 

Az én kedves otthonomban minden szívben csak szeretet 

lakik m{ma. 
 

Tov{bb gondolja: 

B{ntja lelkem a nagy v{ros 

durva zaja 

de jó lesz majd ünnepelni 

N{la, odahaza< 

Felhúzza a redőnyt. Gyönyörű az ég alja; nem rég kelt 

fel a nap. A szomszéd egy létra tetején imbolyog; vil{-

gító füzért aggat az eső csatorn{ra. 

- Emma! M{ főraktam, kapcsóhatod< 

 

Bretka Ferenc 

Bód{s J{nos: 

Megüresítem szívemet 

Ha feldereng az égi csillag 

hirdetni: itt az Újszülött 

napkeleti h{rom kir{llyal 

majd én is útra készülök. 

Az aj{ndékuk dr{ga mirha, 

illatos tömjén, dús arany, 

én meg koldusként így megyek csak 

szegényen, aj{ndéktalan. 

Nincs kincsem, rangom, csak a bűnök 

nagy garmad{ja lelkemen. 

Kiszórom mindezt, hogy szívemben 

minél több tiszta hely legyen, 

mert jól tudom, hogy Betlehembe 

ily koldus, mint én, így mehet: 

az lesz legszentebb aj{ndék, ha 

megüresítem szívemet. 



  

 

 A falevelek épp, hogy lehulltak, a v{ros fényei 

m{r vibr{lva adj{k hírül a különféle díszes feliratokkal, 

óri{skivetítőkkel, hogy bizony, nemsok{ra itt a kar{-

csony. A hideg levegő, a forralt bor, narancs, szegfűszeg 

illata olyan hangulatot teremtenek, amely valamilyen 

kellemesen l{gy, kar{csonyi emlékben ölt testet, és 

amellyel m{r gyermekkorban tal{lkozunk. Mindenkiben 

ott lehet az a készülődés és izgalom, amellyel a kar{-

csonyra készülünk – vajon mit adunk és kapunk aj{n-

dékba szeretteinktől. Kor{n hozz{szokunk ahhoz, hogy 

ebben az időszakban mintha többen utazn{nak a villa-

moson, nagyobb a sor a pénzt{rn{l, emberek tömegei 

j{rnak s kelnek az utc{kon, és mindenki előtt egy adott 

cél lebeg: valamilyen aj{ndékkal kell készülnöm az ün-

nepekre. Nincs még egy olyan ünnep a nyugati kultúr{-

ban, amely ennyire nagy rekl{m-zuhataggal zúdul az 

emberekre, mint a szeretet ünnepe és az azt megelőző 

négy hét, az advent. 

 A latin kifejezés, Adventus Domini – az Úr eljöve-

tele sokak sz{m{ra ismerősen cseng, elsősorban azok-

nak, akiknek az advent és a kar{csony ünneplése nem-

csak hagyom{ny, hanem lelki, hitbéli tartalommal is bír. 

Ak{r készülünk a kar{csonyra, ak{r nem, l{tnunk kell, 

hogy körülöttünk minden bolt, {ruh{z, tévécsatorna, 

honlap, újs{g, v{rosi dísz nagyon komolyan veszi az 

ünnepet. Sokkal komolyabban, mint tal{n mi, emberek, 

akik érezzük azt a nyom{st, amely ilyenkor r{nk neheze-

dik.  

 Mintha {tírn{k a jól ismert latin kifejezést 

Adventus Emptimi-re, ami a v{s{rl{s eljövetelét jelenti 

magyarul. Hamar belénk ivódik egy olyan „reflex”, 

amelyet ezek a hat{sok v{ltanak ki, a sok dísz és a meg-

annyi impulzus a média felől egyértelművé teszi sz{-

munkra, hogy készülnünk kell valamire és ezt egyféle-

képpen tehetjük meg: ha v{s{rlunk. L{tnunk kell teh{t, 

hogy a körülöttünk lévő vil{g egy adott keretbe prób{lja 

nagyon hat{sos módon helyezni a gondolkod{sunkat és 

értékítéletünket, tov{bb{ szok{sainkat is egy adott felfo-

g{s szerint prób{lja kialakítani – mindezt nagy sikerrel 

teszi. 

 A v{rakoz{s és a szeretet, e két szó, melyről az 

advent és a kar{csony eredetileg szól, előzetesen feltéte-

lez egy olyan emberi erényt, amely mindkét szó alapfel-

tétele is egyben: ez pedig a türelem és az abból fakadó 

megértés. Amikor a rohanó, idegeskedő, feszült tömegre 

nézünk, valahogy mégsem e két fogalom jut az eszünk-

be. Sokkal ink{bb az a stressz, amely a v{s{rl{sból, az 

aj{ndékoz{s kötelességéből, vagy a megszok{s{ból fa-

kad. Nem l{tunk türelmet és megértést magunk körül, 

ezek nem férnek bele a rekl{mok vil{g{ba, minden arról 

szól, hogy csak én létezem, mindent azonnal megkapha-

tok, a kar{csony pedig jó terület arra nézve, hogy a cé-

gek kihaszn{lj{k az aj{ndékoz{s szok{s{t és a bennünk 

lévő szeretetűrt.  

 Mintha fülünkbe súgna a korszellem: „Ugye te 

sem akarsz aj{ndékok nélkül maradni, mindenki vesz 

valamit, te miért maradn{l ki belőle?” Ezt a gondolatot 

pedig hamar, a kar{csony és az advent előtt hetekkel, 

ak{r hónapokkal el kezdik sulykolni, ismételni és ismé-

teltetni t{rsadalmunkban. A rekl{mok teh{t felkészíte-

nek minket egy olyan ünnepkörre, amelyben valój{ban 

két szó hi{nyzik: a türelemből fakadó v{rakoz{s és a 

m{sok ir{nti önzetlen szeretet. 

 Tegyük fel magunknak a kérdést: tulajdonképpen 

mire készülünk? Mire v{runk? Meghitt pillanatokra a 

csal{ddal vagy ink{bb a „legyünk m{r túl ezen az egé-

szen” érzés kavarog a lelkünkben? Mennyi szeretet van 

bennünk november-december hóban, amelyet a csal{-

dunknak, szeretteinknek fejezünk ki? Mit adunk és mit 

kapunk ilyenkor? Egészségesebbek és nyugodtabbak 

vagyunk? Hiszen nem újdons{g r{jönni: a szeretet, türe-

lem, megértés egészséges hat{st v{lt ki a lelkünkre-

testünkre.  

 Vagy az előbb felsorolt szavak valami nagyon el-

csépelt fr{zisnak a kórképei, amelyben minden érzés 

pillanatnyi, amiben kedvünkre v{logatunk az érzelme-

ink alapj{n, kinek szeretetet, kinek gyűlöletet adunk? 

Vagy tal{n nincs időnk foglalkozni azzal az időszakkal, 

amiben vagyunk? Jobb valóban minél előbb túl lenni 

rajta? Jön az év vége, munkahelyeink megtelnek el nem 

végzett feladatokkal, az év közben el nem rendezett 

ügyek intézésével. F{radts{g uralkodhat bennünk, pedig 

valami egészen m{sra v{gyunk, valóban türelemre, 

megértésre, szeretetre és nyugodt v{rakoz{sra. 

Adventus Emptimi - a vásárlás eljövetele 
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 Az advent és a kar{csony egészen m{sról szól, 

mint amit a rekl{mokban, újs{gokban elénk t{r a nagy-

vil{g. Tény, hogy a bennünk lévő lelki űrt a v{s{rl{ssal 

prób{ljuk betömni, de valój{ban ez évről évre, kudarcra 

van ítélve. Mindenekelőtt nem valamit, hanem valakit 

v{runk. Pontosabban, lelkünk problém{ira nem a v{s{r-

l{sban, a t{rgyi vil{gban kell keresnünk a v{laszt, b{r 

kétség kívül erről szól minden körülöttünk. Ha folyton 

folyv{st a v{s{rl{s, a pénz lesz a gondolkod{sunk kö-

zéppontj{ban, egyre ink{bb kiszolg{ltatott{ tesszük ma-

gunkat, olyan nyom{snak akarunk {llandóan megfelel-

ni, amely sohasem tett minket boldogg{.  

 Tudnunk kell ugyanakkor, hogy valóban ki lehet 

fejezni szeretetünket aj{ndékok form{j{ban. Az ember-

hez hasonlóan Isten is ezt tette és teszi ma is. Ő úgy ad 

aj{ndékot, hogy nem rak r{nk elv{r{st, kényszert, csak 

annyit kér, hogy fogadjuk el az ő aj{ndék{t, amelyet 

pénz, ellenszolg{ltat{s nélkül ad nekünk. Ő azonban 

nem t{rgyakat akar folyton adni az embereknek. Sokkal 

ink{bb valakit, akire érdemes v{rni, aki egész földi p{-

lyafut{sa alatt teljes türelemmel és megértéssel fordult 

mindenkihez, haza{rulóhoz, prostitu{lthoz, nemes lel-

kűhez és t{rsadalmilag megvetetthez egyar{nt. 

 Az advent és a kar{csony eredetileg Jézusról szól, 

arról a személyről, akiben testet ölt a nem embertől sz{r-

mazó szeretet, türelem és megértés. Ő az, aki valóban 

olyan aj{ndékot ad, amire igaz{n szükségünk van. Ez 

ugyanis a szeretet valódi lényege, amelyet sohasem kel-

lett rekl{mozni, amiből nem lehet hasznot húzni, és emi-

att nem fér bele korunk közgondolkod{s{ba.  

 Advent lehetőséget ad az elcsendesedésre és az 

{ldott v{rakoz{sra. Prób{ljuk meg időnket jobban beosz-

tani, szorítsunk többet emberi kapcsolatainkra és nem 

utolsó sorban Istenre. Legyünk nyitott{ arra, akiért ez az 

ünnep is kialakult, kutassuk azt, hogy mire van valóban 

szüksége a körülöttünk élő embereknek!  

 Gyakoroljuk a türelmet, megértést m{sokkal 

szemben, az ünnepek segíthetnek abban, hogy valóban 

elkülönítsük őket az év többi napj{hoz képest. Írjuk 

vissza szívünkben a régi kifejezést, Krisztust v{rjuk a 

v{s{rl{s és a pénz helyett! 

Somogyi Csaba 

Képek a nyári napközis táborról 
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 Régi az igazs{g, hogy jobb adni, mint kapni. A 

kérdésre a v{lasz egyszerű: azért, mert ha kapsz, akkor 

a vagyonod nő, vagy a büszkeséged. Ha viszont adsz, 

az{ltal az értéked növekszik. Hosszú t{von pedig ez fog 

sz{mítani. 

Kapni jó, de adni még jobb. Mindenkitől tanulhatunk 

valamit. Vannak, akiktől azt, hogyan éljünk és akiktől, 

hogyan ne. Mégis túl gyakran felejtünk el tanulni – a 

múltból, embert{rsainktól, vagy b{rmely m{s élőlénytől. 

Vannak, akiktől egy-egy dolgot kapunk és azt visszük 

magunkkal azt egész életünkön {t. Vannak viszont 

olyan emberek, akik az életünket v{ltoztatj{k meg.  

  

 Tölts minél több időt azokkal, akiket szeretsz. 

Mindannyian tudjuk, hogy a közös programok és élmé-

nyek nélkülözhetetlenek a kapcsolataink {pol{s{hoz. 

Nagyon fontosak a közös programok, de erre nincs min-

dig lehetőség és időnként szükség sem. A legtöbbször 

m{r az is sokat sz{mít, ha csak ott vagy és érezteted a 

szeretetedet. Védd, ami a tiéd. 

Tudnod kell bízni m{sokban, de a bizalom soha nem 

önmagad teljes felad{s{t jelenti. Nem mondhatsz le a 

saj{t értékeidről, az értékrendedről, de az életedről sem, 

csak azért, mert valaki ezt kív{nja Tőled. 

Védd, ami a tiéd, ami igaz{n azz{ tesz, aki vagy, mert 

aki ezt el akarja venni tőled, az nem Téged szeret, hanem 

csak azt, amit tőled kaphat. 

 

 Az embereknek a cselekedeteit ítéld meg, azt 

„súlyozd”, de soha ne a személyét. 

Vit{inkat, összetűzéseinket a legtöbbször érzelmi alapon 

kezeljük. Ha valaki megb{nt, egyből azt feltételezzük, 

hogy rosszat akar. Ha hib{zik, m{ris egész személye 

v{lik problém{ss{ sz{munkra. Egy kis darab alapj{n 

teljes képet alkotunk – sokszor megkérdőjelezhetetlenül 

és visszavonhatatlanul. Ne tegyük ezt soha.  

Nem cipeld magaddal a neheztelés terhét.  

Gyakorold a megbocs{t{st, mint ahogyan ezt a Mi-

aty{nkban is írva vagyon. Amikor problém{d van vala-

kivel, b{rmilyen nehéz is eleinte, csak mag{ra a problé-

m{ra fókusz{lj, ne skatuly{zd be egyből a m{sik ember 

személyét. Ne {ltal{nosíts, ne keress nem létező össze-

függéseket, legfőképpen ne azzal kezdjed, hogy rosszin-

dulatot feltételezel. Keresd meg a probléma ok{t, tanulj 

belőle és hasznosítsd, amit ily módon, de tanult{l.  

 

 

Szóval, tettel, de mindig jelezd, ha valami nem tetszik. 

Által{ban nem szeretjük a személyes konfliktusokat. Sőt, 

a közvetlen környezetünkben kifejezetten kerüljük is. 

Ink{bb tartogatjuk, ami b{nt, eltemetjük mélyre és cipel-

jük egy emberöltőn {t, ameddig tudjuk. Azt{n bomba-

ként robbanunk. Vagy kifelé, agresszíven nekiesve a m{-

siknak, vagy befelé, összeomolva lelkileg és testileg. 

Nem menekülni kell a konfliktus elől, hanem a lehetőség 

szerint azt a lehető, legjobban megoldani. 

 

Szeress. 

Az a szeretet, ami erősebb b{rmilyen külső hat{sn{l, 

b{rmilyen problém{n{l, b{rmilyen pillanatnyi rossz ér-

zésnél. Egy kapcsolatot az tesz igaz{n értékessé, ha az 

őszinte, feltétel nélküli szereteten alapul. Csak néh{nyan 

vannak az életünkben, akikkel erős, szoros kapcsolatot 

tudunk kiépíteni. Ne viselj {larcot, őszintén add magad. 

Ez az egyik legnagyobb kihív{s az életünkben: b{rmi-

lyen körülmények között, b{rmilyen külső hat{s ellenére 

őszintén önmagunknak maradni. A kisgyermek megfe-

lelési v{gya kényszerré, majd felnőttkori frusztr{cióv{ 

v{lik, a t{rsadalmi nyom{s viszont, fokozatosan beőrli 

azt, aki különleges. Pedig mindannyian őszintének szü-

letünk. 

  

 Vedd észre az Életnek a j{tékos, könnyebb oldala-

it is. Amint túl komolynak, túl öregnek, vagy túl magas 

st{tuszúnak gondolod magad ahhoz, hogy önfeledten 

j{tssz, a lelked egy része meghal. Ha végleg abbahagyod 

a j{tékot, ha végleg meghal benned a gyerek, akkor ha-

marosan Te is követed őt. Túl sok a halottként élő fel-

nőtt, és túl kevés az idős gyerek. 

  

Tanulj folyamatosan 

Vajon meddig tanulunk életünk sor{n? Egy{ltal{n med-

dig vagyunk képesek tanulni? Iskolarendszerünk egyik 

legnagyobb h{tr{nya az, hogy rendkívüli hatékonys{g-

gal szünteti meg az emberekben a tanul{si v{gyat. Kis-

gyermekként még él bennünk a felfedezésnek, az új dol-

gok megismerésének, a tud{snak a magunkba szív{s{-

nak v{gya. Mire elhagyjuk az intézményt, addigra meg-

ut{ljuk mag{t a tanul{st. Mert amit tanulunk, annak 

többnyire nem sok értelme van. A tanul{s nemcsak ah-

hoz szükséges, hogy egy folyamatosan v{ltozó vil{gban 

eredményesen tudjunk működni, hanem alapvetően él-

vezetes is. Élvezetes, ha megfelelő módszerrel csin{ljuk.  

Ilyenkor, karácsony táján…  
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Soha ne add fel sem a v{gyaidat, de az elképzeléseidet, 

terveidet sem. Legfőképpen az életedet! 

Megdöbbentő, mennyi ember hagyja el mag{t, adja fel a 

harcot, mond le az {lmairól és éli meg halva a jelenlegi 

életét.  Ahogy Benjamin Franklin fogalmazott, „sok ember 

meghal 25 évesen, de csak 75 évesen temetik el.” Van, aki 

tényleg sokat húz még ki, lelki halottként az élők között, 

de van olyan is, aki hamar t{vozik, mert ott és akkor, 

amikor igaz{n küzdenie kellett volna, ő feladta. 

 

A pillanatok var{zs{t éljed meg, haszn{ld ki az Életnek 

minden percét.  

A jót is, de a rosszat is meg kell élnünk, meg kell tanul-

nunk túllendülni, {tevickélni és m{sokat is felsegíteni< 

Hajlamosak vagyunk észre sem venni a mindenkori pil-

lanat csod{j{t. Csak ez a pillanat az, ami a Tiéd, mert a 

múltad vissza m{r nem fog jönni, a jövődet pedig most, 

ebben a pillanatban form{lod. Éld meg az életedet, a 

maga teljességében. 

* 

Ünnep t{j{n érdemes elcsendesednünk, {tgondolni az 

életünket. A szeretteinkhez, bar{tainkhoz való kapcsola-

tainkat. Ahol javítani, erősíteni kell, tegyük meg. Gon-

doljuk {t azt is, hogy szüleinknek mit tudunk adni, tevő-

legesen, itt és most nem az anyagiakra gondolok. De 

arra, hogy segítsük őket egy-egy nagytakarít{ssal, kert-

{pol{ssal és ne intsük le a panaszkod{saikat, mert szük-

ségük van arra, hogy azokat elmondhass{k nekünk, a 

gyerekeiknek. 

 

 Régi igazs{g az, hogy amint vetsz, úgy aratsz.  

A le{nyomtól, mind a mai napig megkapom azt, hogy 

ezt és így milyen jól tettem, mennyire megköszöni azt, 

hogy az életre neveltem. A nehézségek elviselésére és 

azok legyőzésére. A mindenkori élni akar{sra, az erős 

akarat{t soha nem törtem meg, de mindig és folyamato-

san megerősítettem. Azt sem tűrtem el, sem pedagógus-

tól, de m{stól sem, ha b{rki meg akarta őt törni lelkileg, 

vagy akarat{ban. 

Mikor, mivel segítettem? Egyetlen szavam van erre: 

mindég és szeretettel. 

S, nemcsak Kar{csony t{j{n< 

And-i 

Mentovics Éva: 

Karácsonyi jókívánság 

Szent kar{csony beköszöntött, 

pomp{zatos ruh{t öltött. 

Oly szapor{n, mint a z{por,  

ezer csillag hull a f{ról. 

 

Örömkönnyek hullnak egyre,  

s pottyannak a kis kezekre. 

Fenyőf{nkat körbe{lljuk,  

és egym{snak azt kív{njuk: 

 

E szép este minden fénye  

adjon erőt az új évre. 

Minden napja legyen ünnep,  

melengesse kis szívünket.  

Bód{s J{nos: 

A karácsonyi Jézushoz 

Jézus, te is születtél, 

Milyen fiú lehettél? 

Verekedni szerettél? 

H{t mosdani?<Vagy jobb volt{l 

minden földi gyereknél? 

 

H{t zöld egrest ettél-e 

egészséged vesztére? 

F{ról sokszor estél-e? 

Kék foltokkal rakva h{nyszor 

értél haza estére? 

 

Panasz is volt néha r{d? 

Ne szomorítson a v{d: 

ha elszakadt a ruh{d, 

vagy valamit összetörtél, 

kiporolt-e jó any{d? 

 

Ó, te égi, tiszta fény, 

követni mernélek én, 

szakadékok peremén, 

ha tudn{m: te is így kezdted, 

gyermekként, ak{rcsak én. 
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 Elgondolkozt{l-e m{r azon, hogy mire való a két 

kezünk? Nemcsak a munk{ra, de az ölelésre. Mire való 

az ölelés? A szeretetünk egyik megnyilv{nul{sa. Mire 

való a csend? Az is szeretet, hogy meg tudjuk hallgatni a 

hozz{nk fordulót. Mire való a lelkiismeret? A bennünk 

élő Szent Lélek szól olyankor hozz{nk, s de jó is lenne 

meghallgatni Őt.  

 

 Mire valók a gondolatok? Arra, hogy szavakba 

öntsük azt, ami bennünk „mocorog”, s itt és most a jót és 

a rosszat is meg kell említenem. A gondolatainkkal te-

remteni tudunk, a szavainkkal viszont, nemcsak vigaszt, 

reményt, szeretetet adni, de ak{r könnyeket fakasztani 

is. Átgondoltad-e ezt, s élsz-e azzal a lehetőséggel, amit 

az Atya adott, nekünk, embereknek? 

Mit kaptunk az Aty{tól?  

Jézust. 

 Amikor ezt a nevet leírom, vagy csak, ha gondo-

lok Re{, gyorsabban ver a szívem, mert Ő az, aki gyer-

mekként született e Földre.Mérhetetlenül sokat köszön-

hetünk: a tanít{sait, az elt{ntoríthatatlans{g{t a jótól, az 

igaztól. Légyen az hit, az építő és nem romboló gondo-

lat, cselekedet. S, mi jó esetben meghallgattuk, követtük, 

de a rosszabbik esetben h{tat fordítottunk sugallatainak. 

Miért is tettük, s tesszük ezt? 

Mint tudjuk, ahol a fény, ott az {rnyék. Nagyon erősnek 

kell lennünk ahhoz, hogy mindig, egész életünkben a 

fény terében legyünk. Igen, van amikor meg- és eltéve-

dünk, s amikor annak következményeivel kell(ene) él-

nünk, akkor hívjuk segítségül az Aty{t, a Fiút és a Szent 

Lelket, segítsenek l{bainkat vissza igazítani az igaz út-

ra.A Szenth{roms{gban nemcsak hinnünk, de bíznunk 

is kell. Hirdetni, hogy van ott is segítség, van ott is ka-

paszkodó, ahol m{r a reményt sem tal{ltunk.  

 

 Jézus egész életében tudat{ban volt végzetének, s 

abban is, hogy miért küldte le Őt az Atya a mennyekből 

és minek ut{na kerül oda vissza. Ő értünk halt meg, ott a 

kereszten.Nézzünk magunkba, meg- és kiérdemeltük-e 

ezt az {ldozatot? Amikor felteszem e kérdést, de sokan 

elfordulnak a tükörben megl{tott arcuktól, mert megl{t-

j{k a saj{t tekintetükben a rosszat, s minden olyat, amit 

nem kellene: mohós{got, kapzsis{got, irigységet, rossz-

indulatot, kevélységet, a meg nem értést, sőt a megbo-

cs{t{s, a szeretet hi{ny{t is. 

 

 Törjük magunkat, hogy az ünnepeink még fénye-

sebbek legyenek. A szívünket felvir{gozzuk-e? S, ezt 

nemcsak e napokra értem.  

A pénznek a hajh{sz{sa mellett, foglalkozunk-e eleget 

csal{dunkkal, a r{nk bízott lelkekkel: gyermekeinkkel? 

 

 Nem vagyok semmi jónak elrontója, sőt jómagam 

is a halad{s híve vagyok. A j{tékok v{laszték{t elnézve 

elgondolkoztam. Mit raboltak el a gyerekeinktől? A fan-

t{zi{t. Nagymam{m rajzolt, gyurm{zott velem, s ha 

azok nem is voltak remekművek, mi annak gondoltuk. 

Kar{csonyra, nagyszüleim sóból-lisztből-vízből form{-

zott kis {llatkertet készítettek. A fant{zi{mat dologra 

fogt{k, mert megtanítottak teremteni. Gondolatot, törté-

neteket, amelyeket el tudtam j{tszani a kapott aj{ndéka-

immal. A mostani bab{k, j{ték {llatok beszélnek, mozog-

nak, amit én gyerekként, csak elképzelhettem. Csak 

elem kell beléjük, a fant{zia m{r nem is szükségeltetik. 

  A képzelet is egy aj{ndék, Isten aj{ndéka. A kép-

zeletből teremtődik a gondolat, majd a gondolatból a 

tett. Ma m{r sok mindentől megkímélik az embereket. A 

gépek ir{nyítanak, pedig ennek nem kellene így lennie. 

A gépeket azért csin{lt{k, hogy megkönnyítsék az éle-

tünket, de ne éljék meg helyettünk a mi történéseinket. 

 

 Az Aty{tól mindegyikünk kapott t{lentumot, amit 

élete folyam{n be kell(ene) teljesítenie. Kinek azt, hogy 

tanítson, kinek azt, hogy szebbé tegye a m{s emberek 

életét, mindegy mivel, csak ami a lényeg, hogy élhetőb-

bé, értékesebbé. Többen élnek ezekkel az adotts{gokkal, 

de sokan szinte {tugorj{k, sőt menekülnek a beteljesü-

léstől. Pedig ennek nem szabadna így lennie. 

 

 Mindny{junknak vannak itt az Életben feladatai, 

vegyük azokat komolyan. Vannak dolgok, melyeket tu-

dom{sul kell vennünk, legfőképpen azt, hogy a gyereke-

inket és mindenünket csak kölcsönben kaptuk. Ezért 

azt{n felelősséggel, szeretettel neveljük Őket hitben és 

szeretetben. Vegyük tudom{sul, hogy ők a saj{t életüket 

élik és nem a miénket. Ne akarjunk felettük p{lc{t törni, 

de útjaikat sem keresztezni. Kivételt képeznek azok a 

történések, amikor a gyerekeink érdekében bele kell 

avatkoznunk, meg kell előznünk esetleges, rossz dönté-

seiket. 

  

 Erősítsük meg a csal{dunk kötelékeit, legyen az a 

biztos pont mindegyikünk sz{m{ra, hogy vannak karok 

melyek ölelnek, vannak fülek, melyek mindig meghall-

gatnak. Amikor tan{csot adunk, a v{laszutak előtt segí-

tünk, tegyük azt visszafogottan, de soha ne erőszakosan. 

A döntés m{r a felnőtté v{lt gyermekeinkké, mi csak a 

h{ttérből igazíthatunk, s reméljük, hogy jó az ir{ny, amit 

megmutathatunk. 

Szíveddel, lelkeddel várod-e Jézus megszületésének ünnepét? 



  

 

Imaszolgálat 
 Advent m{sodik vas{rnapj{t követő hétfőn este 

tartottuk szok{sos, havi ökumenikus imaór{nkat, ez 

alkalommal a katolikus testvéreknél. 

 Nem voltunk sokan. Régebbi időkben mindig 

rettenetesen el tudtam keseredni, ha újra és újra azzal 

kellett szembesülnünk: hi{ba hívogatunk a „négy égt{j 

felé“ ki{ltva, a négy pilisi felekezetnek, olyan kevesen 

hallj{k meg a hív{sunkat és csatlakoznak az 

im{dkozókhoz. Manaps{g ennél jobban csak azon  

szoktam keseregni, hogy a közösségeinkben is kevesen 

vannak, akik  szívesen osztoznak a közösségi ima semmi 

m{ssal nem pótolható örömében, meghittségében, {ldott 

szolg{lat{ban.  

 Testvérekkel együtt, közösségben, belemerülni 

Krisztusba az im{ban, a Szentlélek {ltal – nincs ennél 

csod{sabb megélése a Krisztus-testhez tartoz{snak, csak  

az úrvacsora, az eucharisztia.  

 Nekünk magunknak, a személyes hitéletünknek is 

szüksége van a „lélek lélegzetvételére“ közösségben is, 

de soha nem volna szabad elfelejtenünk: az im{ds{g 

szolg{lat. Nagyon komoly, semmivel sem 

helyettesíthető szolg{lat.  

 P{l gyönyörűen és egyben sz{munkra 

figyelmeztetően ír erről a II.Korintusi levél 1. részének 

10/b és 11.versében. Ha megvizsg{ljuk a különféle 

fordít{sokat, még {rnyaltabb{ v{lik az üzenet: 

...reménykedünk, hogy ezut{n is megszabadít 

bennünket, mivel ti is segítségünkre vagytok az értünk 

mondott könyörgéssel, hogy a re{nk {radt kegyelemért 

sokan sokféleképpen mondjanak értünk h{l{t. 

(Protest{ns újfordít{s 1990, 2014.) 

De ti is segítsetek: im{dkozzatok értünk, hogy a nekünk 

jutott kegyelemért sokak ajk{ról sz{lljon fel h{la a 

nevünkben. (Katolikus fordít{s) 

Azzal segítesz, ha im{dkozol értünk. Így sok ember fog 

h{l{t adni, mert Isten kegyelmesen v{laszolt az értünk 

mondott im{ds{gokra. (New Living Translation) 

 Ak{rhogyan is fordítjuk, P{l egyértelművé teszi a 

mi sz{munkra is: az im{ds{ggal segítünk, segítsünk! 

Segítsük a szolg{latot végzőket, a tanús{gtevőket, az 

evangelium hirdetőit, a krisztusi életet élő testvéreket, 

de segítsük a szenvedőket,  a reménytelenségben lvőket, 

a terheteket hirdozókat is! És segítsük a közösségeink, 

gyülekezeteink ügyét,  az egyetemes missziót is! 

 Ökumenikus imaór{s szolg{latunk is ezért létezik 

és ezért {ldatik meg m{r évek óta, mert örömmel v{llalja 

föl ezt a segítő szolg{latot. B{rcsak sokan 

csatlakozn{nak kicsi csapatunkhoz! 

 Áldott este volt az adventi imaór{s este. Csak egy 

óra. És mennyi {hítat, mennyi {ldott csönd, mennyi 

h{la, mennyi sötétbe ragyogó Ige, mennyi szeretet fért 

bele! 

Búcsúzóul József atya Pilinszky szavaival  küldött 

utunkra: 

A Kar{csony a szeretet, és Ádvent a v{rakoz{s megszentelése. 

Az a gyerek, aki az első hóesésre v{r - jól v{rakozik, s m{r 

v{rakoz{sa is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki 

hazakészül, m{r készülődésében otthon van. Az, aki szeretni 

tudja azt, ami az övé - szabad, és mentes a birtokl{s minden 

görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomj{tól. Aki pedig jól 

v{rakozik, az időből épp azt v{ltja meg, ami a leggépiesebb és 

legelviselhetetlenebb: a hetek, ór{k, percek kattogó, szenvtelen 

vonul{s{t. Aki valóban tud v{rni, abban megszületik az a 

mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében 

semmivel se kevesebb ann{l, amire v{r. 

 Legyen {ldott v{rakoz{sunk!  Akkor is, ha 

elmúlnak az ünnepnapok, akkor is ha fenyeget a hetek, 

ór{k, percek vonul{s{nak kattogó szenvtelensége. 

Hogy megtanuljunk jól v{rakozni... csendben, az Úr 

szabadít{s{ra!  (Jer.sir.3: 26.) 

Dr. Fülöpné B. Aliz   
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 Minden gyermek születése egy-egy reménység, 

Jézus születése is azz{ v{lt, egy olyan reménységgé, 

mely mindörökre biztos kapaszkodó minden lélek sz{-

m{ra. Még a legmélyebb sorba esett, megtévedt, elve-

szetteknek is. Bízzunk az Aty{ban, a Fiúban és a Szent 

Lélekben, hogy mindörökre velünk maradnak, s jó 

ir{nyban igazítj{k az életünket. 

 

 A mi feladatunk pedig az, hogy hallgassuk meg a 

nekünk küldött igét, tan{csot és köszönjük meg az {l-

d{st, amit mindegyikünk ingyen kap, de soha ne éljünk 

ezzel vissza. Bocs{ssunk meg az ellenünk vétőknek, ezt 

soha ne feledjük, mert mindezek megtart{s{hoz egy élet 

is kevés< 

S, ezen a szép ünnepen, ne csak a hajlékainkat, de a szí-

vünket is „vir{gozzuk” fel, szeretettel, hittel, {ld{ssal és 

reménnyel. 

G.B. 



  

 

Keresztség s{kramentum{t kapta: 

Komló Andr{s és Dobozi Valéria gyermeke: Lili 

(szül.: 2015. 10. 14.) 
 

Dancsok G{bor és Kalm{r Judit gyermeke: Luca  

(szül.: 2015. 09. 12.) 
 

Békési Attila és S{s Mariann gyermeke: Marianna 

(szül.: 1994. 09. 10.) 
 

Malik B{lint és Kanalas Flóra gyermeke: György, 

Alex (szül.: 2010. 05. 27.) 
 

Malik B{lint és Kanalas Flóra gyermeke: Graciella, 

Alexandra (szül.: 2011. 09. 23.) 

 

 

 

 

H{zass{gkötések: 

Mis{nyi Tibor és Békési Marianna 2016. m{jus 21. 
 

Szabó József és Duchaj Ibolya 2016. június 05. 
 

Sztankó Gergely J{nos és Barti Adrienn  

2016. június 11. 
 

Csere Tam{s és Iv{nyi Ivett 2016. július 16.  
 

Székely Istv{n és Buz{si Katalin 2016. július 23. 

 

Búcsúztattuk: 

Felvinczi István,  2016. május  24. 77 éves korában 
 

Özv. Papp Antalné sz. Józsa Sarolta,  

2016. november 23.  70 éves korában 

 

Réti Rozália sz. Riger Rozália 2016. november 19. 71 éves 

korában 

Bán István 2016. november 23. 71 éves korában 

Istentisztelet 
 

 Közösségünk legfontosabb alkalma a vas{rnap dél-

előtti istentisztelet. Ez az alkalom lehetőséget ad: 

- nyugalom napj{nak megszentelésére, (4. parancsolat) 

- tal{lkoz{sra Jézussal és egym{ssal, 

- lelki feltöltődésre, 

- igehallgat{sra, im{ds{gra, Isten dicsőítésére, 

- a gyermek istentisztelet segítségével az egész csal{d együtt 

borulhat le az Úr előtt. 

Szeretettel v{runk téged és csal{dodat, minden vas{rnap 

10.30-kor! 

 Gyülekezetünk célja, hogy az Istentől t{vol élő em-

berekhez eljutassuk az evangéliumot. Aki pedig megis-

merte és elfogadta Jézust személyes Megv{ltój{nak, an-

nak lelki közösséget, megerősödést adjunk. 

 

Gyülekezetünk minden tagj{nak, csal{dtagjaiknak, 

bar{taiknak hitben, szeretetben, örömökben gazdag, 

boldog kar{csonyi ünnepet,  

egészségben, sikerekben bővelkedő újévet kív{n! 

A szerkesztőség 
 

 

Gyülekezetünk címe: Pilis, R{kóczi u. 30. 

Telefon: 06-30/6373-183 

E-mail: pilis.ref@gmail.com 

Honlap: www.pilis.reformatus.hu 

Sz{mlasz{m: 11742238-20004934 

Kérjük, a megjegyzés rovatba írj{k be az adom{ny célj{t: 

egyh{zfenntartói j{rulék, Isten dicsőségére, gyülekezeti 

életre, tizedre.  

ékekövet 
A Pilisi Reform{tus Gyülekezet  

kiadv{nya 

Megjelenik v{ltozó időpontban 

Felelős kiadó: 

Wisinger D{niel 

2721 Pilis, R{kóczi út 30. 

06-30-6373-183 

pilis.ref@gmail.com 

Főszerkesztő: 

P.Fné Andr{si Györgyi G. Bojana 

06/20/56-99-517 

Tördelőszerkesztő:  

Somogyi Csaba 
 

Ír{sokat a következő címre v{rjuk: 

bekekovet@gmail.com 

Anyakönyvi hírek 

 

December 19-21. hétfő-szerda este 6 órakor:  Előkészítő esték: Zsolt{rok Adventben 

December 24. szombat délut{n 4 órakor:   Szentesti istentisztelet 

December 25. vas{rnap 10:30-kor:    Kar{csonyi úrvacsor{s istentisztelet 

December 26. hétfő 10:30-kor:     Kar{csonyi úrvacsor{s istentisztelet 

December 31. szombat este 6 órakor:    Óévz{ró úrvacsor{s istentisztelet 

Janu{r 1. vas{rnap 10.30-kor:     Újévi istentisztelet  

Kar{csony, Újév ünnepére való készülés a  

Pilisi Reform{tus Gyülekezetben: 


