
 Ezzel az igével köszöntöttük Pilis városának lakó-

it advent második vasárnapján a városi gyertyagyújtás 

alkalmával, és ezzel az igével köszöntjük karácsony al-

kalmával a testvéreket is. Mert ez az ige ráirányíthatja a 

figyelmünket a szívünknek azokra a mozzanataira, 

amikor nagyon szerettünk vártunk volna valamit az 

életünkben. Akár épp valamely ünnepi pillanat alkal-

mával.  

 S nem egészen úgy történt, ahogyan mi azt elkép-

zeltük. S ezért hibás volt mindenki, még Isten is. Ilyen-

kor jelentkezik a szívben az elégedetlenség, hogy miért 

nem alakult úgy, ahogy szerettem volna. miért adta ne-

kem ezt a rosszat az Úr.  Ezért felelőssé tudjuk tenni Őt, 

életünk nehéz sorsáért. Holott arra lehetne gondolunk, 

amit Jakab is kiemel, hogy valójában ami jó és tökéletes, 

és legfőképp amire szükségünk van, az jön Istentől az 

életünkben, és az Belőle fakad.  Isten gondoskodik ar-

ról, hogy éppen az ördögnek munkája és minden pró-

bálkozása ne érjen célt, akár hogyan igyekszik.  

 Karácsony ünneplésének lehetősége éppen azt 

adja számunkra, hogy átéljük, át gondoljuk: Isten on-

nan felülről lehajolva, hozzánk Fiát elengedve, elküld-

ve az életünkbe azt a legfontosabbat adja meg, amire 

szükségünk van. A Vele való közösség és szeretetet 

megélésének lehetőségét, az egymással való kapcsolat 

ajándékát. Már erre a földi életre, s azon túlra is. Persze 

mi sokszor mást érzünk fontosabbnak az életünkben 

ennél, amikor nehéz helyzetekben vagyunk. Mégis az 

az ajándék, hogy „Immánuel - Velünk az Isten” annál 

tökéletesebb nem létezik.  

 Az a kérdés, hogy mindezt hittel el tudjuk-e fo-

gadni? Magunkévá tudjuk-e tenni? Élni tudunk-e ennek 

lehetőségével, amikor a Lélek mozdít a szívünkben va-

lamit ebből? Nem engedve az ördög munkájának, ami 

mindezt megakadályozná. Hanem igenis azzal törődni, 

amit Isten jelenléte jelent és ad az életünkben. A gyer-

mekekkel egy bábjátékot nézhettünk meg az ünnepre 

készülődve, aminek Karácsonyi csillag volt a címe és 

Jézus születését játszották el. A darabban szépen bemu-

tatták, hogy az ördög miként próbálja a csillagot, mely 

Jézus érkezéséről beszél, újra és újra eloltani. Miként 

törekszik arra, hogy az Ő születése ne történjen meg és 

hogy ne szerezzenek tudomást a Megváltó érkezéséről 

az emberek.  

 De bizony nem járt sikerrel. Mert a Megváltó 

megszületett, mert a felülről való ajándék jelen van, 

mert a Csillag ma is ég és fénylik, és utat mutat a vilá-

gosság Atyjához és utat mutat a békesség fejedelméhez, 

Jézus Krisztushoz. Merjünk ebben bízni, merjünk ebben 

reménykedni, így élve át Isten szabadító szeretetét, hoz-

zánk való irgalmasságát. Mi lehet, változunk, a vágya-

ink, az érzéseink, de ez, az Ő ajándéka és szeretete nem 

változik. Legyen ez biztos alap számunkra, akkor is, ha 

körülöttünk minden össze dől, akkor is, ha magányosak 

vagyunk, akkor is, ha fájdalmak érnek, ha elfáradtunk. 

Mert Isten számunkra mindent elkészített. Áldott ünne-

pet és új esztendőt kívánunk mindenkinek, ennek az 

igének a valóságával, megtapasztalásával! 

Wisinger Dániel lelkipásztor  
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 Reformátorunk a karácsonyra ezt a megnevezést 

alkalmazta: az Úr születésnapja. Mit tett ekkortájt Kál-

vin, hogyan ünnepelt?  

 Reformátorunk életében – mint minden hívő em-

ber életében – voltak karácsonyi ünnepek és voltak 

„hétköznapi” karácsonyok. Előbbiben Jézus Krisztus 

megszületését, a testet öltés csodáját ünnepelte, ünnepel-

ték Genfben. Hétköznapi karácsonyok pedig akkor vol-

tak Kálvinnál, amikor valamilyen különös ajándékot ka-

pott az Úrtól, illetve adott tovább mások javára, vagy 

amikor szó szerint testet öltött, megfoghatóvá vált, tár-

gyiasult egy-egy gondolata. Azt nem szabad figyelmen 

kívül hagynunk, hogy a karácsony szó nem volt Kálvin 

előtt ismeretes. Ő erre az ünnepre ezt a megnevezést al-

kalmazta: az Úr születésnapja. De mit tett ekkortájt refor-

mátorunk, hogyan ünnepelt? 

 1550 szentestéjének a napján igazi kará-

csonyi köszöntőt küld a fiatal angol király-

nak, VI. Eduárdnak. A közel négy oldalas 

levél apropóját az adta, hogy megjelent Kál-

vin Ézsaiás kommentárja, s ezt ajánlja a 

„legkegyelmesebb királynak”. Olyan kommentárt küld 

neki, ami előadásainak hű és formázott kiadása Ézsaiás 

könyvéről. Rábízza a királyra, melyik ószövetségi királyt 

választja példaképül a próféta által említett öt közül. 

Mintegy önmagára is utalva, írja Kálvin: „aki figyelmesen 

és hűen tölti be a prófétai tisztet, annak állandó háborút kell 

viselnie a világ ellen”. Az egyház akkori nyomorúságai 

közepette az angol uralkodónak kiváltképpen való fel-

adata az egyház reformációjának a támogatása. Többször 

is hangsúlyozza Kálvin, a királynak ezt a nemes felada-

tát. Levelét így zárja. „Az Úr őrizze meg Kegyelmessége-

det hosszú időn át egészségben, Ő álljon melletted, ve-

zessen Lelkével és áldjon meg minden dolgodban”.  

Leveleiben nem a karácsony, nem is a szent karácsony 

kifejezés szerepel. Szinte kivételnek számít az a levél, 

amit a lengyel királyhoz, August Zsigmond-

hoz írt a lengyel protestánsok érdekében. Ezt 

a levelét így datálja: „az Úr születésnapja 

előtt egy nappal”, tehát 1555. december 24-én 

írta. S mivel Isten, ennek az Úrnak, Jézusnak 

a legmagasabb uralmat helyezte vállaira, kívánja, hogy a 

lengyel király udvarában is otthonra találjon a Megváltó. 

Nagy és kegyes dolognak tartja, hogy „a lengyel nemes-

ség ma többségében örömmel kész arra, a keresztyén 

hitnek alávesse magát”. Itt Kálvin kifejezetten az evangé-

liumi hitre utalt… 

…1559 karácsonyán kapta meg Kálvin a Városi Tanács-

tól, a magisztrátustól, a genfi polgárjogot. Haláláig, közel 

öt éven át volt szabad genfi polgár… Krisztus volt és ma-

radt szemében a kulcs az igazi és helyes istenismerethez, 

önismerethez, és emberismerethez. „Isten megjelent test-

ben, sőt manifesztálódott a testben” – ez gyakori, ismé-

telten használt megfogalmazása volt Kálvinnak. Ő a 

Közvetítő, a híd, aki a szakadékot, ami minket elválaszt 

Istentől, és embertársainktól, áthidalta, s ennél fogva ne-

künk iránymutatást, kapcsolatot, közösséget adott.  

       Ő az, akin az egész Biblia megértése áll vagy bukik… 

Krisztus neki is az ajándékok Ajándéka. Ezért fogalma-

zott így: „Az a teljes bölcsesség, amit az emberek megért-

hetnek és megtanulhatnak ebben az életben, Krisztusban 

van. Még ha bolondok vagyunk is magunkban – Ő Is-

ten előtt a mi bölcsességünk. Bűnösök vagyunk önma-

gunkban – Ő a mi igazságunk. Tisztátalanok vagyunk 

önmagunkban – Ő a mi megszentelődésünk és gyógy-

ulásunk. Még magunkon viseljük a halandó testet – Ő 

maga pedig a mi életünk”.     

Dr. Békefy Lajos (Forrás: reformatus.hu) 
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Mivel foglalkozott Kálvin karácsony tájékán? 

Gyülekezetünk új presbiterei 2017. december 17-én tettek fogadalmat.  

Régi - új presbitertestvérünk, Lukács Árpád, ebből az alkalomból küldte be szerkesztőségünkhöz ezt a verset.  

Füle Lajos:  

Presbiterek 

Kinek a lelke vágyik a fényre,  

kinek kenyere az Úr Igéje, 

és kenyeréből másnak is szel,  

az presbiter.  

 

Kinek van szeme a más bajára,  

kinek van füle a más jajára,  

a tennivalóit így méri fel,  

az presbiter.  

Ki másnak vermét sohasem ássa,  

aki keresztjét nem teszi másra,  

a mások terhét így veszi fel,  

az presbiter.  

 

 

 

 

 

Kinek a templom kegyelem háza,  

otthon van benne maga, családja,  

bár mindenütt az Úrra figyel,  

az presbiter. 

 

Aki hitét örömmel megvallja,  

mind presbiter, bár nem az a rangja,  

de kedves élet Isten előtt:  

megáldja és megszenteli őt.  
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 Nem tudjuk pontosan, hogy a Békekövet újságun-

kat hányan olvassák. Annyit tudunk, hogy a pilisi refor-

mátusok elviszik a templomból, egyesek otthon lapoz-

gatják, mások rokonoknak, barátoknak is adnak belőle. 

Azt azonban biztosan tudjuk, hogy ahányan kézbe ve-

szik az újságot, annyi féleképpen várják a karácsonyt. 

Egy különleges időszak előzi meg a szeretet ünnepét, 

melyet adventnek nevezünk.  

 A körülöttünk lévő világ már ősszel el kezd készü-

lődni. Csak egyfajta üzenetet sugároz a médián, plakáto-

kon, reklámokon, facebook-hirdetéseken keresztül: VE-

GYÉL! Hiszen hogyan is fejezhetnéd ki jobban a szerete-

tedet mások irányában, mint hogy ajándékot veszel neki. 

Ez legyen olyan, ami sokba kerül. Fizess, rohanj, ideges-

kedj, kiabálj, igyad csontrészegre magad, mikor szembe-

sülsz, hogy otthon nincs meg az a családi intimitás, amit 

ki kellene erőszakolni a családtagok-

ból. Nem baj, mert legalább jobban 

fogy az alkohol, akkor is költesz. Ez 

a karácsony lényege – a világ szemé-

ben.  

 Sokan vannak, akiknek elegük 

van ebből. Olyan kommentet is ol-

vastam, hogy Jézus az okozója en-

nek, mármint annak, hogy lélekben 

gyilkoljuk egymást karácsonykor, és 

hogy tele vagyunk haraggal, stresz-

szel, indulattal, türelmetlenséggel. 

Jézus tehet róla (hogy menne el a 

fenébe), mert megszületett. Ezt a 

kommentet sokan lájkolták, és hoz-

zászólásaikban dicsérték a kommen-

telőt, hogy milyen nagy dologra jött 

rá, milyen fényes, igaz és bölcs gon-

dolat ez, és senki nem mondta ki azelőtt. Igen. Hát ki 

másra haragudnánk, ha nem Jézusra? Minek született 

meg? Akkor nem lenne karácsony sem. Meg ez a sok lel-

ki borzalom, amit átélünk. 

 Testvérem, nem Jézus tehet arról, hogy nem fogad-

juk be őt a szívünkbe. Ezt a döntést nem Ő hozta és hoz-

za meg. Nem Ő a hibás, mert eltorzítottuk az ünnepet. 

Nem Jézus az oka annak, hogy üzletet csináltak a szüle-

téséből úgy, hogy Őt kidobták a kukába. Nem Ő a rek-

lámfigura, az akció, a szlogen. Ne Őt hibáztasd, de ne is 

a családtagodat, aki megfelelni akar másoknak, neked, 

vagy te akarsz megfelelni a világnak. Mi hoztuk meg a 

döntést, hogy Jézus nem kell, ahogy az Ő szeretete sem. 

Mi vagyunk az oka a fekete pénteknek, a taposásnak, az 

indulatnak, a haragnak – a hamis karácsonynak.  

 A jó hír, hogy az igazi karácsony nem ilyen. Ahogy 

Jézus sem egy elfeledett, kitalált személy, aki tehet egy 

szívességet. Nem egy „jézuska”, aki nevetséges, szánni 

való, csóró kisgyerek. Szeretjük ez utóbbit gondolni, 

mert így fölé kerekedünk, így már felette állunk és lenéz-

hetjük őt. Miközben sóvárgunk a szeretete után, akkor is, 

ha ezt soha nem valljuk be magunknak. Mi, pilisi refor-

mátusok, egy erős, hatalmas királyt kell, hogy várjunk. 

Ő fog visszajönni. Mert bizony visszajön. 

 És azért érkezik közénk, hogy a világ gonoszságát, 

az Ő nevének átkozását, szeretetlenségünket és pénzimá-

datunkat, tárgyiasult kapcsolatainkat végleg eltörölje. 

Hogy véget vessen minden háborúságnak, fegyverek 

durrogásának, szeretethiánytól síró gyermek jajgatásá-

nak, bántalmazott asszony vagy férj siralmainak, magára 

maradt nyugdíjasok fájdalmainak, megerőszakolt embe-

rek lelki sebeinek. Ezt az ígéretet 

kaptunk tőle. Gondolod, kedves test-

vérem, hogy ezt a hatalmas munkát, 

tisztítást, a gonoszság eltörlését egy 

gyönge gyermek tudná keresztül vin-

ni, akit soha nem engedünk felnőni? 

Mit ír erről a Biblia? Kit kell vár-

nunk tulajdonképpen? 

 A Jelenések könyve választ ad 

neked arra, hogy mi fog megtörtén-

ni, ki jön el: „És láttam a megnyílt 

eget: íme, egy fehér ló, és aki rajta 

ül, annak neve Hű és Igaz, mert 

igazságosan ítél és harcol, szeme 

tűz lángja, és fején sok korona, és 

ráírva egy név, amelyet senki sem 

ismer rajta kívül; és véráztatta ru-

hába volt öltözve. Ez a név adatott 

neki: az Isten Igéje. A mennyei seregek követték őt fehér 

lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles 

kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vas-

vesszővel fogja pásztorolni őket, és ő tapossa majd a 

mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhá-

jára és derekára ez a név van írva: királyoknak Királya 

és uraknak Ura.” (Jelenések 19, 11-16.) 

 Azért találsz ilyen kemény szavakat, mert az em-

beri gonoszság elhatalmasodik a földön – ennek pedig 

valakinek véget kell vetnie. Őt várod? Várod egyáltalán? 

A „csak legyünk túl az egészen” érzés fog el? Kívánom, 

hogy lélekben készülve várjuk az igazi karácsonyt, a 

győztes Krisztus szeretetének ünnepét, aki kisgyermek-

ként is a Megváltóként élt és él közöttünk. 

Somogyi Csaba 

Milyen Jézust vársz? (ha vársz egyáltalán...) 
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 Az ünnep nemcsak a külsőségekben ünnep, de 

annak kell(ene) lennie a szívünkben is. Ezt nagyszüleim-

től tanultam. Nagyapám elbeszélése szerint, volt, igen 

volt, hogy a háborúban, a lövészárokban érte őt az kará-

csony. Elmondta, hogy könnyek folytak az arcán, mert 

máskor sem, de ilyenkor sem akart lőni, mégis kellett…  

 A háború rettenete, hogy vagy ő, vagy én… Nincs 

választás, ha élni akarsz. Nagyapám nem beszélt a hábo-

rúban átélt borzalmairól. Ezt is csak egyszer, egyetlen 

egyszer említette, mert elbeszélése szerint, akkor nagyon 

üresnek érezte a lelkét. Nincs nagyobb büntetés annál, 

mintha a szívünk helyén hideg kő volna… Annál nehe-

zebb talán nincs is e világon… - mondta. 

 Tévét nézve, rádiót hallgatva, neten követve a vi-

lág eseményeit, de sokszor feldereng előttem egy férfi, 

akinek könnyek csorognak az arcán és nemcsak önma-

gát, az távolban lévő családját, de még az ellenségét is 

megsiratja. Milyen sok embernek válik kővé a szíve, s a 

lelke is búcsút mond… Van aki minden gond nélkül túl-

éli, sőt, jól érzi magát ebben az állapotában. De van, aki-

nek egész életében, ólom súlyként nehezednek a szívére, 

a lelkére, a háború emlékei… S, a világon mégsem csitul-

nak a fegyverek ropogásának hangja, de a gyűlölet sza-

vai sem. 

  

Elgondolkozom, sőt többször el is borzadok, hogy az 

emberek ma már minden ok és indok nélkül bántják egy-

mást. Egymásnak esnek, csak azért, mert a másiknak 

bármi okból több adatott meg, akár észből, akár pénzből, 

akár szerencséből…  Ennek nem kellene így lennie… 

 A címben azt írtam, hogy a választás nem mindig 

adatik meg… De ha rajtunk múlik, válasszuk a megér-

tést, a béke oldalát… A fiatalok szeressék az öregeket és 

nemcsak az ünnepen…  A gyerekek tiszteljék és szeres-

sék szüleiket, tanítóikat, - és nemcsak az ünnepen… Az 

orvosok tiszteljék a rájuk bízott életeket, s nemcsak az 

ünnepen… Tiszteljük az életet, légyen az emberé, állaté, 

mert mindet a Teremtő adta és neki van joga azt bármi-

kor visszavennie… és nemcsak az ünnepen… Becsüljük 

meg a jót, a szépet, a szeretet, a hűséget, a munkát – és 

nemcsak az ünnepen. 

 Az emberek vígan ülnek be a moziba és kifizetik a 

drága jegyeket csak azért, hogy borzalmakat, tragédiákat 

nézzenek, ember-embernek farkasaként szörnyűséges 

történetek uralják nemcsak a mozivásznat, de a nézők 

elméjét, szívét lelkét is…  Ennek nem kellene így lennie… 

Hit nélkül csak úgy élnek bele a vak világba… Pedig kell 

a kapaszkodó, kell a hit, a remény és a szeretet…  

Mert annak így kellene lennie… 

And-i 

Valcsó Mihály:  

Szent Karácsony ünnepén 

Eldöntötted-e már, hogy ki mit kap majd 

tőled, hogy a Karácsonyt mint oly sok 

ember, te is úgy ünnepeld? 

Lázasan kutatod, hogy te mit kapsz majd 

s kitől, valóban úgy hiszed,  

hogy igazán boldog lehetsz ettől? 

 

Vajon miért nem vágysz az örök  

boldogságra, amit ember nem adhat, de 

nincs is sehol párja. Elfogadtad-e már a  

mindenható Isten ingyen ajándékát,  

egy rongyos istállóban emberként  

született egy szülött fiát? 

 

 

 

 

 

 

Fáj neki, ha még nem fogadtad őt el,  

életed urának hiszen azért jött közénk el, 

hogy téged is megmentsen az örök  

haláltól, ilyen ajándékot nem kapsz  

barátom senki mástól. 

 

Istennek fia Jézus, ma is gyógyít,  

mindenkit szeret, Érted hangzott el szen-

vedő ajkáról, „elvégeztetett”! Hiszed-e  

barátom, hogy miattunk ő maga Isten  

szenvedett, érted-e már, hogy nevedre 

szóló kegyelem ez érdemtelen szeretet? 

 

Tartsd a tőle kapott ajándékot  mindennél 

drágábbnak, mondj érte egy hálaimát,  

imádott mennyei Atyánknak. A tőle  

kapott ajándékom minden földi kincsnél 

nemesebb, örök életet kaptam, melynél 

nincs boldogítóbb és értékesebb. 

Köszönöm Istenem az én legdrágább égi 

kincsemet, hogy a nevem az élet könyvébe 

a mennyben följegyeztetett. Tudom, Te 

szenvedted el helyettem az én jogos  

büntetésemet, köszönöm Úr Jézus  

az ítélet helyett, az örök életet. 

 

Szívem telve hálával irántad szabadító, 

megváltó Istenem, mert szabad nekem a 

Megváltó Uramra, az Úr Jézusra  

emlékeznem. Kisded Jézuska helyett a 

felnőtt Krisztust dicsőítve, nekem ezt 

jelenti az áldott szent Karácsony ünnepe. 

Ámen. 

A választás nem mindig adatik meg 
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A Jézuskára várva 

 Hatéves voltam, már iskolás. Mint a legtöbb gye-

rek, én is szerettem volna látni a Jézuskát, amint csukott 

ajtón, ablakon át, vagy akárhogyan, de hozza a kará-

csonyfát meg az ajándékokat.  Így hát nagyon elkesered-

tem, amikor el kellett vinnem valamit Panni nénémhez, 

nagyanyám testvéréhez. Azt mondták, mire hazaérek, 

biztos megjön a Jézuska.  

 Elmentem hát, de úgy adódott, Panni nénit áthív-

ták a szomszédba valami sürgős segítség kapcsán, Jani 

bácsi, a férje meg épp az állatokat látta el. Nem is bán-

tam, hogy nem tudtak tartóztatni, úgyhogy siettem haza, 

hátha meglátom a Jézuskát. Hát meg is láttam!  

Azt, hogy édesanyámék díszítik a fát, édesanyám közben 

énekelte a Mennyből az angyalt. Nem nyitottam be egé-

szen, nem vettek észre, még láttam azt is, hogy az aján-

dékokat a fa alá rakják. Kimentem az istállóba, behúzód-

tam egy sarokba. Egy világ dőlt össze bennem. Először 

dühös voltam édesanyámékra, hogy becsaptak. Fájt, 

hogy hazudtak nekem. Ráadásul, ha ez a Jézuska nincs, 

akkor az sem biztos, hogy van az, akiről a pap bácsi 

olyan szépeket beszélt. Ahogy ott búslakodtam a rommá 

dőlt világom miatt, az ölembe ugrott a macska, hozzám 

dörgölődzött dorombolva.  

 Erről eszembe jutottak édesanyám szeretetteljes 

simogatásai, édesapám erős, védelmező karja, s azt gon-

doltam, mindezt szeretetből tették. Hogy nekem és a 

testvéremnek minél szebb legyen az ünnep. S akkor el-

öntött egy szeretethullám, amelyet mintha édesanyámék 

küldtek volna felém. Nagy nehezen helyreállt a lelki bé-

kém, de soha többé nem volt olyan hangulatú a kará-

csony, mint amikor az általam elképzelt „mesebeli” Jé-

zuskát vártam. 

 Későbbiekben rádöbbentem arra, hogy bizony, a 

Jézus életünk minden napján velünk van… S, az, hogy 

Karácsony ünnepén együtt lehet a család, szeretetben, 

békében – ez, igen, ez az igazi: Jézus-i ajándék. 

 A krumpliból formált szaloncukor  

és a pofon…  

 Egy karácsonykor történt, az ötvenes években… 

Az akkor kapható szaloncukor vanília, narancs, puncs és 

kávés vagy talán kakaós ízű volt. Először mindig ez 

utóbbit vadásztuk ki a karácsonyfán lévő szaloncukrok 

közül. Mivel a szaloncukrok bizonyos alakzatban voltak 

elrendezve, nem vettük le a fáról, hanem csak kihaj-

tottuk, hogy milyen színű benne a cukor. Az egyik évben 

a szokásosnál jobban belemerültünk a szaloncukor evés-

be, s a látszat megőrzése érdekében krumpliból farag-

tunk pótlást.  

 Pár nappal később édesanyám hazajött valahon-

nan, s egy-egy jókora pofonnal üdvözölt bennünket. Ki-

derült, hogy  nálunk volt egy asszony a kisfiával, édes-

anyám meg adott a gyereknek néhány szaloncukrot. Mi-

kor legközelebb találkoztak, azt mondta édesanyámnak: 

 - Nem is tudtam, hogy ilyen szegények vagytok, hogy 

nem telik szaloncukorra!  Így hoztuk szeretett édes-

anyánkat a falánkságunk miatt, kellemetlen helyzetbe. 

Ezek után, soha nem támadtuk le a feldíszített fenyőfát. 

Becsülettel kivártuk annak lebontását. 

Berényi László 

Áldás, békétlenség? - avagy mi legyen a karácsonyi ajándékunk 
 Ökumenikus légkörben tapasztaltam meg, hogy 

mit jelent megtartani a különbözőségeket és ezzel együtt 

megtalálni azt, ami igazán közös: Krisztust, az Ő munká-

ját és megértő, szerető, elfogadó hozzá állását közöttünk.  

Valójában ez az áldás és a békesség.  

 Mind a kettőt kérjük és adjuk egyszerre. Istentől 

kérünk áldást és békességet, és ugyanezt adjuk tovább 

másoknak is. Anélkül, hogy beismernénk, vágyunk erre a 

két éltető dologra. Igen, Uram, bárcsak áldás lenne a 

munkámon, a családomon, a költözésemen! Bárcsak bé-

kességet adnál a lelkembe! Ó, bárcsak átformálnád a kö-

rülöttem élőket, a családomat, a gyülekezetemet! Uram, 

olyan jó lenne, ha mindannyian egy irányba tartanánk és 

olyanok lennénk, ahogy azt elképzelem! – Talán mind-

annyian így gondolkozunk, vagy hasonló dolgokra vá-

gyunk. 

 Testvérem, az áldásnak és a békességnek megvan-

nak a maga feltételei. Az egyik igen fontos feltétel, a kap-

csolattartás. Ahogy Dr. Komlósi Piroska református ke-

resztyén családterapeuta fogalmaz: a kommunikáció nem 

más, mint kapcsolatműködtetés.  

 A vele készített interjúmból derült ki számomra, 

hogy a magyar családok legnagyobb nehézsége és ellensé-

ge a szeretethiány. Ennek eredménye, hogy a tagok nem 

vagy nem jól kommunikálnak egymással. A megbeszélés, 

a kommunikáció hiánya a családtagokkal vagy a gyüleke-

zeti tagokkal (különösen a szolgáló testvérekkel) és az 

ebből fakadó szeretetlenség, bizony, békétlenséget szül. 

Áldás lehet egy-egy munkánkon, sikeres lehet egy prog-

ram, egy alkalom, de békességünk nem lesz. Ez pedig 

további szeretetlenséget hoz. Áldást nem lehet kérni úgy, 

hogy a békesség ellen dolgozunk.  

 Ha szeretnéd, hogy a körülötted lévő világ, a csa-

lád, a gyülekezet, a munkahely olyan legyen, amilyennek 

elképzeled, akkor lépjél kapcsolatba másokkal, beszél-

gess, cserélj eszmét úgy, hogy szeretetteljes vagy. Legyen 

most ez a karácsonyi ajándékunk a gyülekezetben! 

Somogyi Csaba 
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Vallomás 
 Egy alkalommal megkértek, hogy járjam kőrbe, fo-

galmazzam meg és írjam le; mit jelent számomra az Isten-

tisztelet? Már kavarogtak a gondolatok a fejemben, -

amikor egy  bárányfelhő jelent meg az égen.  Meghatároz-

ták a műfaját; nem rege, nem monda, főleg nem hőskölte-

mény hanem… hanem… Vallomás. A vallomás csak akkor 

vallomás, ezt mindenki tudja, akinek már vallottak szerel-

met, ha az  őszinte, szívből jövő és igaz!- a többi csak mel-

lébeszélés. Ettől egy kicsit megremegett a toll a kezemben, 

ezért úgy gondoltam, csavarok egyet a kérdésen és elő-

ször arra keresem a választ; miért nem jelent sokaknak 

szinte semmit a vasárnapi istentisztelet? Azt hiszem érde-

mes futni egy kört, hogy megértsük, miért merül fel, sze-

rintem velem együtt jó néhányunkban ilyen nyersen, di-

rekt módon ez a kérdés. 

  Minden istentiszteleten, bár érintőlegesen, de meg-

ismerhetjük egyházmegyénk egy-egy településének gyü-

lekezetét. Információk, számok hangzanak el. A Karancs-

lapujtő alsótól 250 km-re-délnyugatra fekvő pest megyei 

települést 9800-an lakják; közülük 2400-an vallják magu-

kat reformátusnak. A vasárnapi istentiszteletet átlag 60-70 

fő látogatja.(!?!) Arra, hogy miért  fogalmazódott meg 

bennem a kérdés, egyértelmű a válasz; hiányoznak on-

nan, ha nem is 2330-an, de az a sok-sok száz ember, akik a 

maguk módján sajátságosan „szentelik” meg a vasárna-

pot.  

 Ha szeretném kibogozni és pőrére vetkőztetve bon-

colgatni, miért nem a templom irányába indulnak el va-

sárnap az emberek, mert elindulnak! - a boltokban, a pia-

cokon, a zsibvásáron nyüzsögnek, a csarnokokban bevá-

sárló kocsikkal kerülgetik egymást, a rendezvények (a 

foci meccsektől eltekintve) szépen látogatottak, a kocs-

mákban,( igaz nem rostos gyümölcslé mellett) de anekdo-

táznak, okosítják egymást - akkor gyorsan rájövök, vé-

kony mezsgye az, amin inkább csak szépen araszolva, 

mint futva szabad végig menni.  Könnyen meglehet bán-

tani másokat és a cél épp az ellenkezője, hogy a jó irányba 

forduljanak. Ugyan akkor nem szabad elkendőzni a kita-

karni valót; szemérmesen elhallgatni, szemet hunyni a 

nyilvánvaló rossz fölött sem. Borotva élen táncoló akroba-

ta és a keményfába beletört bicska rémképe lebeg előttem, 

amikor nem egészen KT szerű kérdéseimre keresem a 

választ.                                                                         

 Mi az, ami oda vonzza, innen pedig távol tartja az 

embereket, mi az, amit ott kapnak, innen pedig hiányzik?   

Lehetne erről órákat beszélni, szélesebb kitekintést tenni, 

de a lényeget néhány szóval össze lehet foglalni: a pilla-

natnyi öröm, megelégedettség, a na ezzel most nagyon jól 

jártam gyorsan tova illanó érzése, itt nem  számít illetlen-

ségnek az és még az sem, lehet (szépen szólva) csúnyán 

és még csúnyábban is beszélni; magyarán mondva; le-

hetsz fesztelen, nem kell viselkedni. Bizony van súlya, 

ami a mérleg egyik serpenyőjébe kerül és akkor nézzük, 

mit tehetünk a másikba? Istentiszteletről (szerintem) nem 

beszélhetünk az élő Isten jelenléte nélkül, mert az csupán 

vallási szertartás, hókusz-pókusz. Viszont az Istennel va-

ló közösség, (együtt lét) valami olyat ad, amit sehol má-

sutt, senki más nem adhat. Az Ő érintése nem egy perces, 

tovaszálló öröm, a tőle jövő békesség az oroszlán ketrec-

ben is megmarad; a vele töltött időben gyógyul a test, a 

lélek, az igéjéből kapott üzenet pedig épít, újra formál 

egyént, családot, közösséget egyaránt. Mi lehet az oka, ha 

hívő emberként rendszeresen nem éljük át Isten jelenlé-

tének csodáját? Meglepően egyszerű a válasz; a kérdés 

első szava, immár személye névmásként; Mi. Mi va-

gyunk, mert a lényegre figyelés helyett magunkkal, egy-

mással és a külsőségekkel foglalkozunk. Mi vagyunk, 

mert elcsendesedés helyett elmélázunk vagy éppen a za-

katoló gondolataink, a bennünk feszülő indulatok miatt 

nem tudunk Istenre figyelni.  S a legfontosabbat majd el-

felejtettem; amíg mások felé tüskéket  meresztünk, nem  

akarunk megbocsájtani, (mert olyan jó dédelgetni a hara-

got, sértődöttséget); Isten nem fog, nem tud megérinteni 

bennünket. Ezt had erősítsem meg saját  tapasztalatom-

mal. Ültem már én is mérges  pulyka tojásként az Isten-

tiszteleten. Amit akkor haza vihettem a keserű ürességen 

és a frusztráltságon kívül egy  elhatározás volt: soha töb-

bé nem akarom ezt átélni. 

 Sokat hezitáltam, hogy egyáltalán fel tegyem-e és 

ha igen milyen megfogalmazással  a következő meglehe-

tősen kényes kérdést. Végül Luther példája segített a dön-

tésben s ez túl mutat a Református Egyházunkon. Van-e 

szerepe Isten jelenlétének megnyilvánulásában az ige hir-

detést végző  papnak, lelkésznek, atyának  és a szintén 

szolgálatot végző esperes, püspök, bíboros elöljárónak? 

Nekem az a meggyőződésen, hogy nem is kevés!  Hiszen 

rajtuk keresztül akar megszólítani az Isten. A kérdés csu-

pán az; tudja-e használni erre, elhívott szolgáit. Akire so-

kat bíztak többet is várnak tőle; teljes odaszánást, hiteles-

séget. Isten törvénye, Jézus tanítása mindenkire egyaránt 

vonatkozik. Nincsen „kivétel a gyevi bíró”. Nagyobb fele-

lősség mint gondolnánk, mert lehetnek jó segítői  az Is-

tennel való találkozásnak, de lehet részük, felelősségük 

ennek elmaradásában is. Ha ez  többször is megtörténik 

és nem  élhetjük át Isten jelenlétének csodáját; keserű ér-

zésekkel, meghasonlottan, üres szívvel megyünk haza, 

akkor előbb utóbb megürülnek a templomi székek is, ami 

emberileg érthető. Amikor a koncertre a meghirdetett 

szimfonikusok helyett háromszor csak az üstdobos érke-

zik, negyedszerre már nem megyünk el, inkább hallgat-

juk János bácsi citerázását, Juliska néni énekével. Inkább 

legyen  a biztos, beérik  az emberek a vásárlás, sütés-főzés, 
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Amikor a lélek megtisztul 
 Nem tudom, kinek ismerős az az állapot, amiben 

az ember csak úgy pergeti, hajtja, tekeri a mindennapo-

kat, egyiket a másik után, nap mint nap, sorban, szépen 

sorban, szinte már gépiesen… Teszi a dolgát, a dolgait, 

készül, tervez, számol. Kiszámol, felszámol, elszámol... 

Rákészül, felkészül, kikészül...  

 Aztán egyszercsak úgy érzi, valami elveszett.  Elil-

lant az Időben a vidámság, el a szépség, de még a bánat, 

a fájdalom is, csak a gépiesség maradt, és mögötte, fö-

lötte, körülötte egy fenyegő, sötét árny: a közöny… Ször-

nyű állapot ám ez, kivált  minősített, csodás időkben, 

Adventben, Karácsonyt várva.  

 De amikor az ember rádöbben, mibe jutott, és föl-

kiált, fölsóhajt az Úrhoz, Ő meghallja ezt a sóhajos kiál-

tást és válaszol. Hol így, hol úgy, de egészen biztosan 

válaszol, mert szeret. És nem akarja, hogy az Ő gyerme-

kei fásultakká és közönyösekké gépiesedjenek. Az Ő vá-

gya az, hogy az övéi szíve érzésekkel legyen tele, a lel-

kük gazdag legyen,  a hitük erőre kapjon, szárnyaljon, 

egész lényüket átjárja a mosoly, a boldogság. Nem az az 

erőletett, „a hívő embernek mindig örülni kell“ mosoly, 

hanem a szívből jövő, az áldott embert átjáró, belső öröm 

mosolya. 

 És akkor az Úr küld valakit...  Mi is így kaptunk 

nemrég  drága testvérünktől, Szilágyi Józsitól egy hírt: 

kórusuk, a baptista egyház egyesített férfikara, a Vox No-

va adventi hangversenyre  hív mindenkit Monorra, a 

baptista templomba. 

 Tudtam, hogy csodás lesz. Már hallottam hírüket. 

Emlékeztem, hogy énekeltek ők már Pilisen, az evangél-

kus templomban, de én akkor nem lehettem ott. Most, 

hallva a hírt, valami ellenállhatatlan késztetést éreztem, 

valami roppant erős ösztöke  mozdult meg a lelkemben, 

alig vártam, hogy eljöjjön az a nap. Gergővel és Csabá-

val, fiaimmal indultunk át Monorra, Monorierdőn fel-

vettük egy katolikus testvérünket, Ilonkát és  repesz-

tettünk, hogy időben odaérjünk. 

 Ami ott várt ránk, számomra szinte leírhatatlan. A 

férfiak karának éneke, a zongorista játéka, a karmester 

minden mozdulata, tekintete valami egészen megkapó 

harmóniában repített bennünket föl, egészen az égig… 

És szólt az Ige, a vers, a tanúságtevők szavaiból csak úgy 

áradt a megélt, megtapasztalt kegyelem. 

 Az én kitikkadt lelkem – úgy százötvened magam-

mal – pedig szépen, lassan megtelt azzal a bizonyos 

örömmel. Sírtunk, sokan, mert a szívünk-lelkünk kezdett 

begyógyulni a zenéből kiáradó szépségtől, attól a furcsa, 

szent fájdalomtól, ami csak így, Adventben, Karácsony-

kor, meg Nagyhéten, Húsvétkor tud megteremni min-

denben, amit megérint az Isten ujja. 

 És ezt a kórust Ő érintette meg! Lehet, hogy, 

mondjuk, az orosz Csendes-óceáni Flotta kétszáztagú 

férfikara tökéletesebben énekel, de azt a szépséget, lelki 

gyógyítást, amit a Lélek ihlette hívő szív és hang tud át-

adni, senki más nem képes nyújtani. 

 Köszönöm az Úrnak és Józsinak, hogy ott le-

hettem, ott lehettünk. Egészen más szívvel élem meg az-

óta az idei Adventet és várom a Karácsonyt. Őszintén 

remélem, hogy hallhatjuk majd csodás hangjukat hama-

rosan itt, a pilisi református templomban is!  Kedves Kó-

rus! Kívánom: legyen nagyon áldott az Ünnepük! 

Dr. Fülöpné Böszörményi Alice 

a bolha piaci csencselés örömével, nyári vasárnapokon 

pedig a motoros kasza, a fűnyíró gép okozta megelége-

déssel: szép, egyenes. De most már jöjjön valóban  csak a 

vallomás úgy kesze-kuszán ahogy előtör. 

Mit jelent nekem a vasárnapi istentisztelet?                                                                                   

 Számunkra ez teszi igazán ünneppé a vasárnapot; 

üres lenne nélküle. Találkozónk van az írott és az élő Igé-

vel, azokkal a testvéreinkkel, akik  egy hétig nagyon hiá-

nyoztak és azokkal akiknek hét napig mi hiányoztunk. 

Látni szeretnénk a csillogó szemű pajkos harmadikost és 

az önállósodással, a külsejével, pattanásaival küszködő 

csak látszólag undok kamaszt; beszélgetni az értük aggó-

dó szüleikkel. Szükségünk van arra, amit abban a kézfo-

gásban, tekintetben, ölelésben átadunk egymásnak; azok-

ra, akikkel örömünket, nehézségeinket megoszthatjuk. 

Szükségünk van a vigasztalásra, a Vigasztalóra, a Szent 

Lélekre, Aki az Úr Jézustól tanult imádságot úgy tudja 

elmondatni velünk, hogy már az első két szavában át-

érezzük  az egymáshoz és Istenhez tartozó ember örömét, 

biztonságát; megváltottságunkat. Nem unalmas minden 

vasárnap templomba menni? – kérdezték többen is. A 

régész vajon unalmasnak tartja-e sokadik ásatását, nincs 

benne várakozás?, belefásul? – pedig ő csak a múlt egy 

töredékének titkával találkozhat, mi pedig Teremtőnkkel, 

az élő Istennel. Hogy mit jelent számunkra az istentiszte-

let? – mint a sivatagi utazónak az oázis, ahol  feltöltekez-

het a következő útszakaszra. Amikor helyére kerül éle-

tünkben az istentisztelet, áldott ünneppé válik a vasár-

nap. Nem zsörtölődünk, hogy rágós a leves, sós a krémes, 

hangosan tátognak a halak az akváriumban. Örülünk a 

gyerek nyüzsgésének, egymásnak, nem találjuk unalmas-

nak a  családot, szürkének a vasárnapot , mert a két utol-

jára hallott szó; áldás-békesség, elkísér az otthonunkba. 

Karácsony közeledtével erős a vágy bennünk, hogy vala-

mi olyant kapjunk, ami maradandó boldogságot ad, ami 

túlnövi a földi lehetőségeket, amitől repes a lelkünk.  

 Szívből  kívánom ezért mindenkinek, hogy az Úr 

Jézus ne csak egyszer és ne csak vasárnaponként, hanem 

naponta szülessen meg újra és újra a szívünkben. Legyen 

minden napunk Karácsony. Ámen.  

Bretka Ferenc 



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

Új esztendőt kívánunk kedves olvasóinknak!  
- A Szerkesztőség 

Karácsonyi, Újévi alkalmaink: 

December 17.   Ünnepi koncert a városi zenészegyesülettel és gyermekeinkkel, 14:30-kor a templomban 

December 19-22.   Előkészítő esték a Ben Hur (1959) című film részeinek megtekintésével, 18:00-tól  

    a gyülekezeti házban, kedd és péntek között 

December 24.  Advent negyedik vasárnapja, Szenteste - istentiszteletek 10:30-kor és 16:00-kor 

December 25.   Karácsony első napja, hétfő, úrvacsorás ünnepi istentisztelet 10:30-kor 

December 26.   Karácsony második napja, kedd, úrvacsorás ünnepi istentisztelet 10:30-kor 

December 31.   Óév, vasárnap, úrvacsorás ünnepi istentisztelet 10:30-kor 

Január 1.   Újév, hétfő, istentisztelet 10:30-kor 

Január 7.   Úrnapja, vasárnap, istentisztelet, leköszönő presbiterek köszöntése 10:30-kor 

Anyakönyvi hírek: 

Keresztelő:  

- Egri Sándor és Egri-Somogyi Renáta második gyermeke:  

Boglárka október 22. 

- Schönberger Gábor és Fodor Anita gyermekei: Máté és Botond   

november 11. 

- Kmecz Ádám és Kmecz-Mettiová Andrea első gyermeke: Noémi   

november 26. 

Felnőtt keresztségben részesült és konfirmációs fogadalmat tett:  

- Korsós Viktória, Rosta Viktor és Péczeli Krisztián december 3. 

Búcsúztunk a Boldog Feltámadás Reménysége Alatt: 

- Asztalos László testvérünktől, aki a Pándi úton lakott és 77 éves korában 

hunyt el. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak. 

- Petróczi Józsefné asszony testvérünktől, aki a József utcában lakott és 67 

éves korában hunyt el. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak.  

Istennek legyen hála! – Ámen 

„Ámen" azt jelenti, hogy ez valóban és bizonyosan így 

lesz. Mert Isten az én imádságomat sokkal bizonyosab-

ban meghallgatta, mint amennyire én azt szívem szerint 

kívánhatnám. - Heidelbergi Káté  2Kor 1,20; 2Tim 2,13. 
 

 Életem egy Békés megyei városkából, Szeghalomról 

indult. A helyi gimnázium elvégzése után a gödöllői egye-

tem közgazdász-gazdálkodási szakán folytattam tanulmá-

nyaimat. Ez idő alatt találkoztam (most már) férjemmel, 

Korsós Lászlóval. Kilenc évvel ezelőtt, általa és családja 

által kerültem kapcsolatba a református gyülekezettel.  

 Amikor csak alkalmam volt rá, látogattam a vasár-

napi istentiszteleteket, valamint egyéb bibliai alkalmakat.  

Öt évvel ezelőtt esküvőre szántuk magunkat, de a templo-

mi esküvőnknek lett volna akadálya, ha Morva Ákos ak-

kor nem szánt volna nekem bizalmat. Olyan rövid időn 

belüli volt a kitűzött időpont, hogy lehetetlen lett volna 

egy konfirmációs tanfolyam lebonyolítása és annak elvég-

zése, de ígéretet és fogadalmat tettem, hogy utólagosan 

mindent megteszek.  

 Ezen az úton el is indultunk, de időközben Isten 

minket Hatvan és Heréd települések felé vezetett, így ak-

kor nem tudtam a kurzust befejezni. Ezt követően meg-

született kisfiunk, Korsós Gábor László, akinek idén júli-

usban történt meg a keresztelése ugyanitt, a Pilisi Refor-

mátus Egyházközségben.  

 2017 szeptemberében kezdetét vette az a konfirmáci-

ós kurzus, amelyen sikeresen részt tudtam vállalni.  Kö-

szönet mindenért a családomnak, Morva Ákos és Wisin-

ger Dániel lelkipásztoroknak, s a gyülekezetnek. Köszö-

nöm, hogy itt lehetek. 

Korsós Viktória 
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