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A közbenjáró, közbenjár -Ő! 
 

 Két esztendővel ezelőtt is a Zsidókhoz írt levélből 

kaptuk az igét a Békekövet újs{gunkhoz, a hivő élethez 

való b{torít{sként. Ez az idei évben is így adatik, mégpedig 

advent 3. vas{rnapj{nak igéjével. Ez arról szól, hogy a 

Megv{ltó Jézus Krisztus azért is született, először a földre, 

azért jött el, hogy szabadító munk{j{val elnyerje a jogot 

arra, Ő legyen a közbenj{ró ember és Isten között.  

 Miért volt erre szükség? Éppen azért, mert az ember 

a bűn nyomorús{g{ban van benne, ami elv{lasztja Istentől, 

nem engedi, hogy Hozz{ mehessen. Ebben az {llapotban 

éli az életet, az úgynevezett „első szövetség” {llapot{ban 

létezve ezen a Földön. Jézus azért jött, hogy ez alól az 

embert felmentse, az {llapot{t megv{ltoztassa és 

lehetőséget kapjon arra, hogy ő is mehessen szabadon az 

Aty{hoz! De hogy ez pontosan mit is jelent ez a 

közbenj{r{s, hogyan képzelhetjük el, arról szóljon egy kis 

történet az elnökről és a kisfiúról: 

 

 „Az észak -déli polg{rh{ború idején az északi hadsereg 

egyik fiatal katon{ja elvesztette apj{t és b{tyj{t. Elhat{rozta, 

hogy elmegy az USA elnökéhez, Abraham Lincolnhoz, hogy 

felmentést kérjen a katonai szolg{lat alól azért, hogy segíthessen 

édesanyj{nak és húg{nak a farmjukon. Amikor megérkezett 

Washingtonba és lehetőséget kapott r{, elment a Fehér H{zhoz, 

hogy beszélni szeretne az elnökkel. De nem engedték be a 

főbej{raton, mondv{n az elnök nagyon elfoglalt. H{ború van, 

nem fogadhatja. A katona szomorúan ült le egy padra a parkban. 

Ekkor odalépett hozz{ egy kisfiú, aki így szólt: „Katona 

szomorúnak nézel ki, mi a baj?” A katona elmondta a b{nat{t, 

hogy miért j{r erre. A kisfiú így felelt r{: „Én segíthetek neked 

katona”. Megfogta a katona kezét odamentek a Fehér H{z 

főbej{rat{hoz. Az őr nyilv{n nem vette észre, mert nem {llított{k 

meg őket-gondolta a katona. Azt{n a magasrangú tisztek sem 

szóltak semmit amikor elmentek mellettük. Ezt m{r nem értette a 

katona.  

 Végül odaértek az Ov{lis teremhez, ahol az elnök 

tartózkodott. A kisfiú még csak nem is kopogott, egyenesen 

besét{lt a katon{val együtt. Az elnök r{nézett a fiúra és a 

katon{ra majd így szólt: Szervusz Todd. Bemutatsz a 

bar{todnak? S Todd, aki bizony az elnök fia volt így szólt: „Apa 

ennek a katon{nak beszélnie kell veled” A katona meglepődve és 

meghatottan előadta a kérését MrLincolnak. Az elnök 

meghallgatta és ott azonnal megadta a felmentést, amit szeretett 

volna. 

 Mi is érezzük, jó lenne m{r egy kis felmentés, ak{r 

testi, ak{r lelki harcok alól. Elf{radtunk ak{r a bűn ellen 

való küzdelembe, a vírus miatt okozta nehézségekbe. Nem 

l{tjuk a győzelem esélyét, lehetőségét. Illetve nem is 

küzdünk, mert úgy sincs esélyünk, olyanok vagyunk 

amilyenek, Isten pedig nem törődik velünk. De ez nem így 

van. Isten törődik velünk, és ak{r fel is menthet a harcok 

alól, ak{r erőt is ad ahhoz, amihez kell, és b{tran 

odafordulhatunk, mert Jézus Krisztus segít ebben nekünk. 

Ahogy Todd segített a katon{nak. Jézusra nézve a Mennyei 

Atya meghallgat, és m{r most megadja a legnagyobb 

felmentést, reménységet az örök életre való kil{t{st, 

lehetőséget. 

 

 Ebben az ünnepben is, és majd ut{na, a 

hétköznapokban, merjünk így Jézushoz, és rajta keresztül 

az Aty{hoz fordulni. Tudva azt, hogy a legnagyobb 

ütközet m{r megvívatott, és a legnagyobb győzelem 

megszületett. Ezért jött el Ő a Földre először, és v{rhatjuk 

újra eljönni, hogy az Övéit végleg felmentse és mag{hoz 

vegye. 

 

2020. december 16.  Pilis                                                                

Wisinger D{niel, lelkip{sztor 
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Kö…kö…kö 
 Nem dadogok, nem köhögök, csak prób{lom 

összegyűjteni azokat a szavainkat, amelyek ezzel a két 

betűvel kezdődnek. A b c sorendbe szedve őket a köbcenti 

és a közvetlen közé – köszönet még egy közepes 

terjedelmű szót{rnak – körülbelül négysz{z szót tudok 

behelyezni. Vannak köztük olyanok, mint péld{ul a 

közigazgat{s, költészet, Kölcsey, körtetermesztés stb, 

amelyekről könyveket írtak, {m én mégis egy kis, szürke, 

közönséges, de sokat jelentő szó felé szeretném terelni a 

figyelmet, s ez nem m{s, mint a: közösség. Gyakran 

haszn{ljuk, sűrűn halljuk; szinte minden igehirdetésben 

elhangzik, ezért érdemes körül j{rnunk; mit jelent, mit ad 

nekünk, mit v{r el tőlünk, egy{ltal{n mi az, ami működteti 

és t{pl{lja. 

 Amikor iskol{ban dolgoztam, l{ttam, hogyan 

alakítanak ki a gyerekek különböző csoportokat; alkotnak 

kisebb-nagyobb közösségeket, és akarva akaratlanul is 

fültanúja lehettem beszélgetéseiknek, amelyek 

többségében h{rom, négy tém{ra szűkültek. Az itt 

haszn{lt kifejezések v{lasztéka - beleértve a nem 

szalonképes, szaftosabb szavakat is, amiből azért akadt 

jócsk{n - nem haladta meg azt a sz{mot, ami nyelvünkben 

a kö betűkkel kezdődik. Nagyj{ból h{romsz{z szó 

ragoz{s{val, ide-oda rakosgat{s{val – pestiesen szólva – 

fél ór{ig is tudt{k nyomni a sódert. Egy kicsit lesajn{lva 

figyeltem őket, amikor hirtelen felvillant előttem egy 

tizenegynéh{ny éves, kissé hiú, pattan{sos arcúfiú képe, 

akit jól ismertem; reggelente a tükörből sok{ig b{mult 

r{m. Vidékiesen szólva megröstelkedtem.  

 L{ttam magam, amint {llok egy csoport közepén és 

a joly jokerként haszn{lt izét 150-200 szóval kiegészítve 

prób{lom az univerzum legfontosabb kérdéseit kivesézni, 

sikert aratni, elismerést besöpörni.  Mik voltak a 

legkedveltebb tém{ink<? Beszélgettünk a csajokról és a 

fociról, azt{n a l{nyokról és a labdaj{tékokról, végül nőkre 

és a sportra terelődött a szó, amit a női sportolókkal 

z{rtunk le valahogy így; Hú<!, Az azt{n<! Nem 

mondhatni, hogy sz{rnyalt a szellem, szipork{zott az 

elme, mégis milyen jó volt<! Éreztük, összetartozunk; az 

iskol{n, az oszt{lyunkon belül egy bensőségesebb, bar{ti 

közösségünk volt. K{r, hogy kikezdte az idő, k{r, hogy 

ehhez minket is haszn{lhatott. 

   köpcös, köpönyegforgató, köpenyben, köpködve, köpül 

 

 Mint csillag az égen<.. 
Tekintsünk az iskola falain túlra, ahol se szeri se sz{ma a 

sokszínű közösségeknek. Vannak, akiket a bélyeggyűjtés, 

m{sokat a csillag{szat, vagy a munkahely, esetleg a 

politikai meggyőződés hozott össze.  Vannak baba-mama 

körök és nyugdíjasklubok, népzene, népt{nc együttesek, 

sportegyesületek, csapatok. Akadnak természetj{rók és 

sakk körbe j{rók ugyan úgy, mint bor{szok, vad{szok, 

horg{szok, galamb{szok és külön – külön körbe tartozó 

hobbist{k.  Ha sz{mszerűen nézzük, mint csillag az égen. 

Néh{ny alapfeltétel teljesülésével b{rmelyik szabadon 

v{laszható. Ha meguntam, nincs sikerélményem, nem 

érzem jól magam köztük egyszerűen odébb {llok; m{sikat 

v{lasztok. Ez pedig gyakran megesik hiszen, ahol emberek 

vannak, ott versenyeznek, rivaliz{lnak, vitatkoznak 

egym{ssal. Melyik nyugdíjas néz ki fiatalabbnak, ki az, aki 

még felléphet; t{ncolhat, énekelhet és ki az, aki nem; az 

m{r ciki lenne. Kinek a kisgyermeke szebb, okosabb.  

 Ki tud a munkahelyén a legmagasabbra 

kapaszkodni, karriert csin{lni, kinek a könyöke dolgozik 

jobban. Ugye emlékszünk még a kis virtuózokra, 

népt{ncosokra?  Ezek a tünemények reszketve v{rt{k 

mehetnek - e tov{bb a csúcs felé és h{nyszor tört el a 

mécses? A bajnoks{gokban a csapatok nemcsak egym{ssal 

versenyeznek, hanem a csapaton belül is versengenek; ki a 

többet érő, nélkülözhetetlenebb j{tékos, kit illet a babér. 

Sajnos ez alól a csal{d sem kivétel. Verseny van, kiviselje a 

nadr{got, dicsekvés kikeres többet, nem beszélve a 

testvérek közötti küzdelmekről. A versenyszellem még 

önmag{ban nem lenne baj, hiszen arra sarkal, hogy a 

lehető legtöbbet hozza ki belőlünk. De a legtöbb nem 

mindig a legjobb; ahol vannak elsők, ott lesznek utolsók is, 

a győztesek közt vesztesek, a sikeresek között sikertelenek; 

a rivaliz{l{s miatt pedig egym{snak eső civakodók. 

Óhatatlanul kialakul egy értékítélet: ez értékes, ez kevésbé, 

ez pedig értéktelen ember a sz{munkra. És kopogtat{s 

nélkül beköszön a depi. 

    kör, köröm, körmöl, körmönfont, körömszakadt{ig 

 

„De közöttetek ne így legyen<.” 
 Van egy közösségforma(?) fajta(?), sz{m{ban, mint 

f{kon a levél (persze nem lombhull{s ut{n), amiről még 

nem szóltam. „Krisztus az alap, melyen meg{llhatunk és a 

szeretett a l{nc, mely összeköt minden emberrel a földön. És 

nincsen m{s alap, nincsen m{s kötelék.” Így ír róla (rólunk) 

Wass Albert a néh{ny liber{lis tan{r {ltal fasiszt{nak 

bélyegzett író. Ezek pedig a keresztyén gyülekezetek, 

Krisztus követőinek közössége, amit nem kötelezettség, 

félelem, közös érdek, haszonszerzés hívott életre és tart 

egyben. Akkor mi<, vagy ki<? Maga a köztünk és 

bennünk élő Jézus Krisztus. „De közöttetek ne így legyen” 

– mondja a jutalomra és dicsőségre v{gyó tanítv{nyoknak, 

Jakabnak és J{nosnak. „Aki nagy akar, lenni közöttetek” – 

folytatja Jézus – „az legyen a ti szolg{tok” (szolg{lja a 

közösséget), aki vezető, olyan legyen szintén, mint aki 

szolg{l. Ahol  könyörtelen sötét a hatalom, úgy szakítja el 

Istentől az embert, mint a vad{szó oroszl{n anyj{tól a 

borj{t. Félelmetes. Még filmen is szörnyű nézni, hogyan 

v{lik szabad préd{v{ a védtelen {llat; l{tni az anyja 

tehetetlen kétségbeesését; elmentél tőlem<, itt hagyt{l < 

nem tudlak megvédeni<. Mint a ragadozó vad{llat, a 

S{t{n is a legérzékenyebb pontokat veszi célba:    csal{d, 
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gyülekezetek, egyh{z, nemzeti összetartoz{s. De mi nem 

vagyunk kiszolg{ltatva kényének, kedvének. A legyőzője 

ami oltalmazónk; megvédi egyh{z{t, amit a vérén szerzett, 

megv{ltottjait, akiket a vérével pecsételt el. A vele 

folyamatosan közösségbe levő P{l apostollal íratja le örök 

érvényűen, hogyan húzhatjuk ki a kígyó méregfog{t. „A 

szeretetben legyetek egym{s ir{nt gyengédek, a 

tiszteletad{sban egym{st megelőzők.”  „Semmit ne 

tegyetek önzésből, se hiú dicsőség v{gyból, hanem 

al{zattal különbnek tarts{tok egym{st magatokn{l és 

senki se a maga haszn{t nézze, hanem mindenki a m{sikét 

is.” „Vigy{zzatok, hogy senki se fizessen a rosszért 

rosszal, hanem törekedjetek a jóra egym{s és mindenki 

ir{nt.” „Öltsétek teh{t magatokra, Isten v{lasztottai – 

könyörületes szívet, jós{got, al{zatot, szelídséget, 

türelmet. Viseljétek el egym{st és bocs{ssatok meg 

egym{snak, ahogyan az Úr is megbocs{tott néktek.” 

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.” 

könny, könyörög, könyörül,könnyelmű, könyörtelen 

 

„Ahol ketten vagy h{rman<” 

 Azokban a gyülekezetekben vagy legyen az kis 

egyh{z, ak{r civil kör, ahol az emberek egym{ssal ilyen 

közösségben vannak, a S{t{n csat{t vesztett. Elvesztette, 

de nem adja fel, ahol csak tud {rtani fog. De mit jelent, 

hogy közösségben vagyok valakivel?! Az első, {ltal{ban 

ami az eszünkbe jut; rendszeres kapcsolatban {llunk. Jó 

megközelítés, de egy {rtatlanul elítélt becsületes ember 

napi kapcsolatban van a fegyőrrel, azzal a velejéig romlott 

bűnözővel, akivel egy cell{ba z{rt{k még sincs 

közösségük. Ugye bel{tható; ennél azért többet jelent. 

Tal{n kelhet még, hogy hasonlóan ítéljünk meg dolgokat; 

azonos hull{mhosszon és azonos akaraton legyünk. Igen! 

Ez egészen jó! De kidönti el milyen hull{mhosszon és 

kinek az akarata érvényesüljön?! H{t< h{t< H{ttal nem 

kezdünk mondatot! -hallottuk sokszor a magyar ór{n, de 

ez most fogós kérdés! H{t< arra hallgassunk, aki biztos, 

hogy nem téved, helyesen ítéli meg a dolgokat, mindig jól 

dönt; megmondja nekünk a tutit. Szerintem most 

mindannyian egyet gondolunk; nincs a földön ilyen 

ember. Így igaz! A Földön nincs<. „Felhő t{madt, amely 

be{rnyékolta őket és hang hallatszott; ez az én szeretet 

Fiam, re{ hallgassatok!” Vele kell nekünk közösségben 

lennünk, és akkor megtörténik a csoda; közösségünk lesz 

egym{ssal is: krisztusi közösségünk. Ez nem utópia! 

Ígéret< „Mert ahol ketten vagy h{rman összegyűlnek az 

én nevemben: ott vagyok közöttük” „és íme én veletek 

vagyok miden napon a vil{g végezetéig” Kin múlik, ha ez 

nem teljesedik be? Amikor megl{togatsz otthon{ban 

valakit, és ő tov{bbra is a búgatja a porszívót, bömbölteti a 

tévét, és tudom{st sem vesz rólad, mintha ott sem lennél, 

kin múlik, hogy nem beszélgettetek, nem öntöttétek ki 

egym{snak a szíveteket<? Kin múlik, hogy nem olvasol 

igét, nem im{dkozol, kerülöd Őt és a gyülekezeti 

közösséget<? 

közömbös, közönséges, közönség, közvetlen, közösség, közbenj{r 
 

„ Nem jó az embernek egyedül” 

 Minek nekem a közösség, hogy 

alkalmazkodjam m{sokhoz!? – Én olyan jól 

megvagyok egyedül- hallottam nem egyszer. Itt vannak a 

kütyüjeim, nyomkodhatom, j{tszhatok, ott a Yotube, fenn 

vagyok a Facebookon, mi kell még? Igen, de ezek mögött 

is emberek vannak, még a gyilkol{szós j{tékprogramokat 

is emberek készítik – igaz idióta emberek. Hogy mennyire 

torz félrecsúszott ez a gondolkod{s, engem Szép Ernő 

egyik könyvében olvasott apró részlet döbbentett r{. A 

m{sodik vil{gh{borúban összegyűjtött zsidó sz{rmaz{sú 

magyar embereket, köztük az írót is, német katon{k 

terelték munkaszolg{latra. Embertelen körülmények 

között, kegyetlenül b{ntak velük; egy darabka kenyéren, 

egy merőkan{l moslékon dolgoztatt{k őket egész nap. 

Azoknak, akik m{r nem bírt{k a munk{t, betegek lettek, 

m{snapra nyomuk veszett< Ha volt idő pihenésre, 

beszélgettek; tartott{k egym{sban a lelket. Egyik 

alkalommal arról volt szó, mit érdemelne Hitler; ki milyen 

büntetést mérne r{. Voltak ötletek< Egyikük azt mondta, 

én azt kív{nom neki, hogy örökké éljen; ne fogjon rajta a 

hal{l. Értetlenül néztek r{, ezért folytatta; élje meg, hogy 

az utolsó ember is meghal a földön, a legutolsó {llat is 

elpusztult, éljen, amikor az utolsó növény is 

felperzselődött. Legyen minden az övé. Örökké éljen. 

Egyedül< Bele borzongtam; ennél iszonyúbb nem 

történhetne velem. 

„Hogy értsd egy poh{r víz mit érahhoz hőség kell, ahhoz sivatag 

kell.” 

Most r{nk szakadt<. Sivatag van, egyre siv{rabb 

minden<. Hi{nyoznak a f{k, a vir{gok; akik megöleltek, 

akiket megölelhettünk. Nincs, akinek megszoríthatn{m a 

kezét, megsimogathatn{m a h{t{t. Hi{nyoznak a meleg 

tekintetek<, hogy odatartsa az arc{t< a jó szó<.. lassan 

m{r a rossz is<. De jó, hogy most nem l{t senki< 

Veszettül hi{nyzik< 

Adja meg Isten, hogy Ő ne hi{nyozzon, Ő, aki a Kar{csony 

ünnepét szerezte nekünk, ott legyen az otthonainkban. 

Minden rosszban van valami jó, tal{n az idén több helyen 

nyitnak ajtót neki; be tud lépni a kar{csonyf{tól, nem 

szorítj{k ki az aj{ndékok, be tud lépni Jézus az életedbe<.! 

Úgy legyen. 

Bretka Ferenc 
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        2020.  Kar{csony.  J{rv{ny van a vil{gban, 

koronavírusj{rv{ny. Betegek voltunk, vagyunk vagy 

leszünk, vagy még reménykedünk, hogy minket elkerül, 

mint az istenítélet az {ldozati vérrel bekent ajtófélf{s 

otthonokat a tízcsap{s idején. Néha arra gondolok, hogy 

nemcsak a testünket kerülgeti vagy éppen kúszik bele 

alattomosan és kezdi meg {rtó-romboló-gyilkoló 

munk{j{t, hanem a lelkünket is célba vette. 

Ülök a szob{ban és beszélgetek magammal. 

 „Fegyelmezett vagy – jól teszed – maszkot viselsz, 

fertőtlenítesz, szellőztetsz, kerülsz m{sokat. Közben 

persze félsz. Jól teszed! Üdvös dolog a félelem: al{zatban 

tart, megtanulod a helyed a vil{gmindenségben: l{m, egy 

l{thatatlan apró valami képes elpusztítani, megfojtani, 

gyötrő f{jdalmak között. 

 És ez a kis vírus lassan belekúszik a lelkedbe és 

észre sem veszed, hogy kezdesz elt{volodni< Ó, nem a 

térben, m{sfél méterre, ahogyan kell, hanem lélekben, a 

gondolataidban, az érzelmeidben. Gyengül a hi{ny érzése 

a szívedben, egyre kevésbé indul meg a szíved a m{sok 

f{jdalma hírére, egyre kevésbé érdekel, mi van a 

szomszéddal, kezdesz bez{rulni, ahogyan bez{rkózol az 

otthonodba. 

 Jól megszoktad az online-kereszténységet, puffogsz 

kicsit ugyan, hogy miért nincs jelenléti istentisztelet, de 

valój{ban azért annyira m{r nem is hi{nyzik. 

Azt{n egyszer csak r{döbbensz: messze van az Isten<. 

 Nem Ő t{volodott el tőled, hanem te kerültél 

messzire. Hagytad, hogy a j{rv{ny, meg a gazd{ja, az Ős-

ellenség, az Ős-gonosz, az Ős-emberölő szépen, lassan, 

szinte észrevétlenül sodorjon Tőle egyre t{volabb és 

t{volabb. Pedig Isten nélkül mid van? Semmid sincs, mert 

Isten nélkül semmi sincs. Ami van, az maga a SEMMI! A 

nihil, a közöny, a mag{ny.” 

Rick Warren írta egyszer: 

„Isten nélkül  

 eltévesztjük az ir{nyt.  Csak keveset tudunk arról, 

hogy merre kell haladnunk és mit kell tennünk ebben az 

életben. 

 nem t{maszkodhatunk az Ő védelmére. Magunkra 

hagyottak vagyunk az Úr védelme nélkül. Ez az egyik 

legfőbb oka annak, hogy olyan sok ember stresszesen él. 

Isten helyett megprób{lnak saj{t magukról gondoskodni 

és saj{t magukat megvédeni. 

 nem ismerjük fel a bennünk rejlő lehetőségeket. Ha 

nem vagyunk kapcsolatban Istennel, aj{ndékaink és 

tehetségünk felét sem fogjuk felismerni és haszn{lni. 

 nem lehetünk igaz{n boldogok. Megszerezhetjük a 

vil{g összes vagyon{t és hatalm{t, de Isten nélkül soha 

nem leszünk igaz{n boldogak. 

nincs mennyei otthonunk. Isten megengedi, hogy amíg a 

Földön vagyunk, l{zadozzunk, de a Mennyben nincs 

l{zad{s.” 

 Azt hiszed, hogy elrejtőztél a j{rv{ny elől, valój{ban 

bez{rkózt{l Isten előtt és Jézus hi{ba {ll az ajtódn{l, mert 

nem hallod a kopog{s{t.  

Bebújt{l a vackodba, elrejtőztél a hívó tekintet, a hívó szó 

elől, a kinyíló ajtó elől<. 

Pedig Ő hív – hiszen ÉRKEZIK! 

Micsoda csoda!!!! 

Ha előbújok a rejtekemből, Ő fog elrejteni! Megvéd, 

megóv, betakar< 

Most úgy értem a 91. zsolt{rt, mint még soha! 

 

 Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható 

{rnyék{ban pihen,  

az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és v{ram, Istenem, 

akiben bízom!  

Mert ő ment meg téged a madar{sz csapd{j{tól, a 

pusztító dögvésztől.  

Tollaival betakar téged, sz{rnyai alatt oltalmat tal{lsz, 

pajzs és p{ncél a hűsége.  

Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó 

nyíltól nappal,  

sem a hom{lyban lopódzó dögvésztől, sem a délben 

pusztító rag{lytól.  

Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, 

téged akkor sem ér el.  

A te szemed csak nézi, és megl{tja a bűnösök 

bűnhődését.  

Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak,  

nem érhet téged baj, s{tradhoz közel sem férhet csap{s.  

Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigy{zzanak r{d 

minden utadon,  

kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd l{badat a 

kőben.  

Eltaposod az oroszl{nt és a viper{t, eltiprod az 

oroszl{nkölyköt és a tengeri szörnyet.  

Mivel ragaszkodik hozz{m, megmentem őt, oltalmazom, 

mert ismeri nevemet.  

Ha ki{lt hozz{m, meghallgatom, vele leszek a 

nyomorús{gban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt.   

Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet 

szabadít{somban.  

 
Fiatal hívő koromban sokat jelentett sz{momra egy könyv.  

Félelem és elrejtettség – ez volt a címe. 

Enyém a v{laszt{s: vagy hagyom, hogy a félelem és a 

bez{rkóz{s, a közöny bénítson meg vagy elrejtve 

pihenhetek az Úrn{l, biztons{gban. 

Koron{san is! 

 (Dr. Fülöpné B. Alice) 

Valcsó Mihály:  

Szent Karácsony ünnepén 

Szavak nélkül  

Elrejtve vagy elrejtőzve 
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Milyen legyen a karácsonyunk 2020-ban, a Covid19-el a 

nyakunkban, maszkban? 

 Mindannyiunk életében, csal{dj{ban, közvetlen és 

közvetett  környezetében  ott van tavasztól az életünket 

megkeserítő Covid19, röviden a C19. 

A C19 megjelenése előtt is az elmag{nyosod{s jellemezte  

korunk t{rsadalm{t, melyet tov{bb mélyített a rettegett 

kórs{g. 

Elmaradtak a nagy csal{di események, közös ünneplések, 

közösségi programok.  

Nagyszülőket, nagynéniket, nagyb{csikat  óvó-védő 

gyermekek,  unok{k maradnak kívül a t{gabb és 

szorosabb kapukon, h{zakon.  

Szeretném a gyülekezetünk tagjait biztatni arra, hogy a 

C19 veszélyei között is bízzunk az Úr kegyelmében. Az 

aggód{sra, szorong{sra fordított időt  helyezzük {t  Biblia 

olvas{sra, ha elfogadj{tok aj{nlatom,  olvass{tok Jób 

könyvét, abban a hit kézzel fogható. 

Tudjuk, hogy milyen gyötrelmeken, csap{sokon ment 

keresztül Jób, a hite azonban megtartja, mert tetszik ez 

Istennek. Gyermekei, vagyona, felesége elvesztése, 

betegsége ellenére,az Úr melletti kitart{s{nak 

köszönhetően fel/és megoldódik, jóra fordul élete. A 

mindent elveszítő, testi  szenvedései alatt sem tagadja meg 

Teremtőjét, 

Istenhez foh{szkodott, nem megkérdőjelezve  akarat{t. 

 

Jób könyvének 42.1-7. versében ezt olvashatj{tok: 

<Jób ekkor megszólalt, és így felelt az Úrnak: tudom, hogy 

mindent megtehetsz, és nincs olyan sz{ndékod, amelyet meg ne 

valósíthatn{l. Ki akarja eltakarni örök rendemet tudatlanul? – 

kérded. Valóban olyasmiről szóltam, amit nem érthetek: 

csod{latosabbak, semhogy felfoghatn{m. Hallgass meg, hadd 

beszéljek! – kértem. Én kérdezlek, te meg oktass engem! – felelted 

erre. Eddig még csak hírből hallottam rólad, de most saj{t 

szememmel l{ttalak.  

Ezért visszavonok mindent, bűnb{natot tartok porban és 

hamuban. 

Miut{n az Úr mindezeket elmondta Jóbnak, így szólt az Úr a 

tém{ni Elíf{zhoz: haragra indultam ellened és két bar{tod ellen, 

mert nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint Jób, az én 

szolg{m.” 

 

2020.  kar{csony{n  az aj{ndékoz{sunk  az ünnepelt 

Jézusnak szóljon.  

Ő azt kérte, hogy kövessük Őt al{zatban, felebar{ti 

szeretetben, segítsük a testi-lelki bajban lévőket, jelen 

helyzetben  im{ban hordozzuk terheiket. 

 

Lelki békességben, megnyugv{sban  töltött,  {ldott 

kar{csonyt kív{nok gyülekezetünk minden tagj{nak, 

csal{dj{nak, v{rosunk lakóinak, magyar testvéreinknek 

idehaza és mindenhol a nagyvil{gban. 

Kölesné BZs 



„Te vagy-e az eljövendő, vagy m{st v{rjunk?”   

(Luk{cs evangéliuma 7,19) 

 

Kedves Testvéreim! 

 

 Nem olyan régen még arról írhattunk örömmel, 

hogy mi itt Magyarorsz{gon, Istennek h{la, békés 

körülmények között élünk. Vannak harcok, vívód{sok, de 

azok m{s jellegűek, mint a vil{g sok m{s részén. Azonban, 

most azt kell megtapasztalnunk, hogy van olyan dolog, 

mely mindenkit érint hat{roktól és helytől függetlenül. A 

koronavírus jelenléte meghat{roz bennünket és egészen 

{talakítja mindennapjainkat. Közösségünk életét is. 

Ilyenkor sokféle kérdés felvetődik, bizonytalann{ v{lnak 

bennünk a dolgok. A hitünk, Istennel való kapcsolatunk is 

próba al{ kerül. 

 

 Ezt a prób{t, és szívében sokféle kérdést élt meg 

Keresztelő J{nos is, amikor börtönbe került és a hal{l v{rt 

r{. Az ő szívéből és sz{j{ból hangzik el a kérdés Jézus felé, 

hogy vajon valóban Ő-e a Megv{ltó. Jézus m{s helyen az 

igében, a v{lasz{ban szeretettel r{mutat, hogy igen, Ő az, 

és megnyugtatja, megb{torítja Keresztelő J{nost. Tal{n 

bennünk is fel-fel vetődik ez a kérdés életünk nehézségeit 

l{tva. Valóban Jézus-e az, akire szükségünk van? Vajon 

valóban Ő az, aki segíteni tud-e nekünk? A v{lasz a mi 

sz{munkra is egyértelműen igen. Ő az, aki egyszer m{r 

eljött a Földre, megszületett, mint Megv{ltó, és Ő az, aki 

újra elfog jönni majd. Erre v{runk, emlékezünk minden 

Adventben. De mindenkinek mag{nak kell a lelkében 

megharcolni ezt a kérdést és Istentől megerősítést nyerni 

ebben a hitben. Az idei Adventben a Zsidókhoz írt levél 

szavai adhatnak nekünk útmutat{st, és l{thatjuk Jézust, 

élhetjük meg jelenlétét Lélek {ltal, úgy mint a SEGÍTŐ 

(Zsidókhoz írt levél.:2,18), A BÁTORÍTÓ (Zsid.: 6,11-12,18

-19), A KÖZBENJÁRÓ (Zsid.: 9,15 és 27-28) és A 

BÉKESSÉGET ÉS SZERTETET HOZÓ (Zsid.: 12,12-14). Ő 

többek között így érkezett és érkezik meg hozz{nk. S 

ahogy J{nosnak, nekünk sem kell m{sra v{rnunk, és nem 

kell m{sban bíznunk. 

 

 Amiért még nehéz az idei ünnep megélése, hogy a 

j{rv{ny miatt nem tudunk gyülekezeti közösségben 

ünnepelni. Többen elkapt{k a vírust (a lelkip{sztor is), van 

aki nehezebben, van aki könnyebben vészelte {t. Ezért a 

lelkészi l{togat{sok szünetelnek és a presbiterekkel úgy 

beszéltük meg, hogy idén m{r NEM tartunk nyitott, 

templomi alkalmat.  

A +36-30-637-31-83 és a +36-70-675-81-99 sz{mon 

b{rmilyen ügyben természetesen elérhető a lelkip{sztor, és 

igyekszik minél többeket megkeresni telefonon, illetve 

elektronikus form{ban. 

Egyetlen egy alkalomra hívjuk a Testvéreket, ahol 

közösségben, reménység szerint védett módon (maszkban, 

t{vols{got tartva) együtt lehetünk:  

 

 Kar{csony Szenteste, december 24. 15.30. rövid 

(félór{s) Szabadtéri Áhítat. Erre v{rjuk a Testvéreket. A 

többi hirdetett alkalmat internetes élő illetve felvett 

form{ban tesszük közzé. Így igyekszünk óvni egym{st, 

vigy{zni egym{sra. Amennyiben a helyzet javul, nem 

lesznek szigorít{sok, az esztendő első vas{rnapj{n, janu{r 

3-{n tal{lkozhatunk a Templomban.  

 

 Ebben a helyzetben különösen szükségünk van a 

Testvérek odasz{nó adom{nyaira. Ebből élünk, ebből 

tudjuk fenntartani magunkat. Azt kérjük, a perselypénzt 

vagy gyűjtse mindenki otthon mag{nak, és amikor eljöhet 

a templomba, akkor bedobja a perselybe, vagy boríték 

form{j{ban dobja be a postal{d{ba, illetve {t is lehet 

utalni, a közleménybe írva: Perselyadom{ny.  

 

 Köszönjük Gyülekezetünkért tett anyagi 

{ldozatv{llal{sukat az esetlegesen elmaradt fenntartói 

j{rulékok rendezésével is. Ezt lehet csekken, vagy 

{tutal{ssal OTP sz{mlasz{munkra 11742238-20004934.  

 Gyülekezetünk missziój{t segítjük ezzel. Tiszt{ban 

vagyunk vele, hogy ez gyakran a mindennapok 

sodr{s{ban felejtődik el, nehéz odafigyelni r{, hogy 

rendezve legyen. Ezért aj{nljuk azt a megold{st, annak, 

akinek lehetősége van r{, hogy {llítson be a sz{ml{j{n 

havi, rendszeres utal{sra 1000 vagy 2000 forintot vagy 

amennyit gondol, amire lehetősége van, és akkor ez is 

rendeződik a maga útj{n, a Gyülekezetnek pedig nagy 

segítséget jelent. Ez azért is fontos, mert aki erre nem 

figyel oda, és aki az elmúlt 3 évben, azaz 2017-nél régebb 

óta nem rendezte, azt Egyh{zunk rendje szerint ki kell 

vennünk a v{lasztói névjegyzékből, és a gyülekezetünk 

döntéshozatal{ban (lelkészv{laszt{s, presbiterv{laszt{s 

stb.) nem tud részt venni. Természetesen, ha rendezi, 

akkor a következő napt{ri évben visszakerül. 

 

 Az idei esztendőben a Testvérek adom{nyaiból 

megvalósít{sra került a Templom belső udvar felőli 

oldal{n egy vízelvezetést segítő betonj{rda, új gar{zskapu 

került beépítésre a paróki{n az elhaszn{lódott elromlott 

helyett illetve a Templom oldalsó bej{rata és lépcsője fölé 

egy tető készült el, ami reméljük kellő védelmet nyújt az 

időj{r{s viszontags{gai ellen. A következő esztendőben 

terveink szerint ez az oldalsó lépcső burkol{sra kerül, 

valamint tov{bbi {llagmegóvó intézkedéseket tudunk 

tenni épületeinkben. 
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Hírlevél 
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 A Gyülekezet abból él, amit a testvérek szívben 

odasz{nnak (nemcsak anyagiakra gondolhatunk), nem az 

embereknek, hanem az élő Jézus Krisztusnak. Aki értünk 

megvívott minden harcot és értünk odaadott mindent. 

Azzal a bizonyoss{ggal a szívünkben adhatunk mindent 

oda, hogy Ő a Megv{ltónk, akinek nagyon h{l{sak 

lehetünk. 

 Köszönjük mindenkinek az im{ds{gokat és a 

sokféle segítséget ebben a nehéz esztendőben, a kicsit és 

nagyot egyar{nt, bízva abban, hogy az elkövetkezendő 

esztendőben is Urunk velünk lesz és meg{ld bennünket 

jelenlétével, gondviselő szeretetével! 

[ldott Ünnepeket kív{nunk!                               

 

Pilis, 2020 Adventje-Kar{csonya 

 

 

 Kap{s Győző gondnok s. k.                Wisinger D{niel  

lelkip{sztor s. k  

Presbiteri köszöntések 

 Ebben furcsa időszakban, amikor ritk{n 

tudunk tal{lkozni, különösen lényeges, hogy 

gondoljunk egym{sra. Érezzük, nem vagyunk 

egyedül. Ezért most a Presbiterek is üzennek a 

Gyülekezet tagjainak: 

 

 

Korsós Tiborné, Anikó és csal{dja a következő 

igékkel kív{n {ldott ünnepet: 

 

„Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes 

lelkedből teljes erődből! 5Móz 6, 5. 

 

„Most azért megmarad a hit remény szeretet e h{rom, 

ezek közül legnagyobb a szeretet.” 1Kor 13,13. 

 

„Ha l{tom az eget, kezed alkot{s{t, a holdat és a 

csillagokat, amelyeket r{ helyeztél, micsoda a halandó -

mondom- hogy törődsz vele, az emberfia, hogy gondod 

van r{?”  

Zsolt{rok 8, 4-5. 

 

 

Bencze Zolt{nné, Katalin és csal{dja {ldott 

ünnepet kív{n az Efézusiakhoz írt levéllel: 

 

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit {ltal, és ez 

nem tőletek van, Isten aj{ndéka ez; nem 

cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.”  

Efézus 2, 8-9. 

 

 

 

 

 

 

V{rdai Enikő és csal{dja  

Itt egy rész a Bibli{ból, amit meg szeretnénk 

osztani veled: 

„Úgy fényljék a ti vil{goss{gtok az emberek előtt, hogy 

l{ss{k a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti 

mennyei Aty{tokat.” 

M{té 5:16.  

 

 

 

Jusztin Istv{n: 

„Szeretetben,  békességben, egészségben gazdag, 

{ldott ünnepeket kív{n Jusztin  Istv{n és 

csal{dja!” 

 

 

 

S hozz{juk csatlakozva {ldott ünnepeket és új 

esztendőt kív{n: Albert Ferenc és csal{dja, 

Czinkos J{nosné Jolika és csal{dja, Dobai M{ria 

és csal{dja, Kap{s Győző és csal{dja, M{ri 

S{ndor és csal{dja, Orb{n Zsolt és csal{dja 

 

 

 Valamint itt köszönjük meg Luk{cs Árp{d 

22 éves presbiteri szolg{lat{t, és kedves felesége, 

Anikó néni t{mogat{s{t, szolg{lat{t mellette. 

Luk{cs [rp{d testvérünk, egészségi {llapotuk 

miatt, és mert elköltöztek Pilisről, december 1-vel 

lemondott presbiteri tisztéről. Szeretettel 

gondolunk r{juk, h{l{s szívvel életükért, 

munk{jukért. Tov{bbi életükre Urunk {ld{s{t 

kív{njuk! 



H{zass{gkötések:  

Ebben az esztendőben két p{r kérte Isten {ld{s{t életükre: 

 

2020. augusztus 15-én Péczeli Kriszti{n reform{tus férfi 

testvérünk kérte Isten {ld{s{t közös életükre dr. P{lmai 

Edina pünkösdi felekezethez tartozó le{nnyal 

 

2020. augusztus 29-én P{nczél S{ndor reform{tus férfi 

testvérünk kérte Isten {ld{s{t közös életükre Kali Emőke 

reform{tus asszonytestvérünkkel 

 

Keresztelő: 

A keresztség s{kramentum{ban részesült 6 gyermek: 

 

2020. 08. 02. Földesi Mih{ly és Dar{nyi Anna, fia: Mih{ly 

2020 08. 16. Szoroka Szergej és M{dij Erzsébet fia: Gergely 

2020 09. 13. Erdős Tam{s és Kiss Szilvia fia: Patrik 

2020 09. 20. Nagy Attila és Horv{th Tímea l{nya: Léna 

2020 10. 04. Verrasztó L{szló és Rép{s Viktória gyermekei: 

M{té és Lili 

 

Konfirm{ciós fogadalmat tettek: Ebben az évben 5 fiatal 

augusztus 23-{n: Albert Rebeka, Kakas Zal{n, Nagy Kriszti{n, 

P{sztor Imola és Zsigmond Arnold 

 

 

 

 

 

 

Temetések: 

 

Tavaly 2019 november óta 14 esetben kellett hirdetni a 

Felt{mad{s igéit: 

 

Pintér Istv{n, 2017. 06. 11.  - 45 éves kor{ban hunyt el  

Horv{thné Papp Gyöngyi Kl{ra 2019. 11.16.   - 76 éves 

kor{ban  

ifj. Balogh J{nos 2020. 01. 15.  - 51 évesen 

R{cz Józsefné Varga Irén 2020. 02. 12.  - 86 éves kor{ban 

Rizmayer J{nos 2020. 03. 07.   - 68 évesen 

id. Réti Antal 2020. 03. 14.  - 79 éves kor{ban 

K{llay Roz{lia 2020. 05.16.  - 71 éves kor{ban 

Hajdú Istv{nné Kiss Roz{lia 2020. 07 24.  - 77 éves kor{ban 

Otrosinka Béla 2020. 07. 08.  - 85 éves kor{ban 

Burj{n Gyula 2020. 07. 27.  - 71 évesen 

M{der K{rolyné Raczki Erzsébet 2020. 08. 17.  - 79 éves 

kor{ban 

Veisz J{nos 2020. 08. 28.  - 56 éves kor{ban 

Tarj{n Zsolt 2020. 10. 09.  - 57 éves kor{ban 

Veres Bertalan 2020. 11.20.  - 63 évesen 

 

Urunk vigasztal{s{t kív{njuk a gy{szoló csal{doknak a 

Jób könyvében tal{lható igével:  

„Mert tudom, hogy az én megv{ltóm él, és utolj{ra meg{ll a por 

fölött, és ha ez a testem szertefoszlik is, testem nélkül is 

megl{tom az Istent.” (Jób könyve 19, 25-26.) 

Kar{csonyi, ó- és újévi alkalmaink: 

December 20.   Advent 4. vas{rnapja 10.30 Istentisztelet Online 
 

December 24. csütörtök  Kar{csony, Szenteste 15.30  Szabadtéri   

    [hítat a Templomudvarban 
 

December 25. péntek  Kar{csony 1. napja 

    10.30 Istentisztelt Online 
 

December 27. esztendő utolsó vas{rnapja 

    10.30 Istentisztelet Online 
 

December 31. csütörtök  Ünnepi Óévi gondolatok 
 

Janu{r 01. péntek  Ünnepi Újévi gondolatok  
 

Janu{r 03. vas{rnap 10.30 Esztendő első vas{rnapja, Istentisztelet,  

    lelkészi jelentés tervek szerint a templomban 

Anyakönyvi hírek 

ékekövet 
A Pilisi Reform{tus Gyülekezet kiadv{nya 

Megjelenik v{ltozó időpontban 

 

Felelős kiadó: 

Wisinger D{niel lelkip{sztor 

 

Tördelőszerkesztő:  

Somogyi Csaba k{ntor, teológus 

 

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! 


