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Nem is olyan régen, egyik
nagyvárosunk utcáit járva kér-
dezgették az embereket, minek
az ünnepe karácsony. A válaszok
különbözőek voltak. Volt, aki azt
mondta, hogy fenyőünnep, me-
gint más azt, hogy a szeretet ün-
nepe, valaki pedig azt, hogy ak-
kor jön a Mikulás.

Igen, sajnos sokan nem tudják
már az ünnep lényegét, helyette
az ajándékok vásárlásával vannak
elfoglalva, meg azzal, hogy min-
den rendben menjen, senki meg
ne szólja a ház elejét. Karácso-
nyunkat elborítják a reklámhe-
gyek, tudjuk, kinek jár üdvözlet
és kötelező ajándék, csak a nagy
rohanásban éppen az ünnepelt-
ről feledkeztünk el. Arról, akit a
világ nem akar észrevenni. Ta-
valy karácsonykor a rádióban fel-
hangzott az ismert karácsonyi é-
nek: Csendes éj… majd a vers-
szak végén: Szent Fiú aludjál,
Szent fiú aludjál! Elgondolkod-
tam rajta, vajon nem ez a világ
akarata? Elaltatni Jézust az éle-
tünkben. Szeretünk mi téged
úgy, ahogy vagy emlékeinkben,
fürtös hajú kisbaba a jászolban,
aki nem tud megszólalni és cse-
lekedni. Olyan aranyos és idilli-
kus így a kép. És nem vesszük
észre, hogy a kis Jézus közben
felnőtt, hatalmas dolgokat csele-
kedett. Hatalmas Úr lett, ahogy
azt már Ézsaiás próféta is megjö-
vendölte: „Mert egy gyermek szü-
letik nekünk, fiú adatik nekünk.
Az uralom az ő vállán lesz, és így
fogják nevezni: Csodálatos Taná-
csos, Erős Isten, Örökkévaló Atya,
Békesség Fejedelme!” (Ézs 9,5)

A kérdés tehát igazából az,
hogy hogyan ismered Jézus
Krisztust? Mint élő valóságot, e-
rős, szabadító Urat, akinek van

A karácsony igazi ajándéka:
Jézus Krisztus

hatalma arra, hogy beleszóljon és
hatalmasan cselekedjen a te éle-
tedben 2004 karácsonyán, itt
Ipolyságon is. Akinek tanácsát
naponta tudakozod a Bibliából,
és útmutatása szerint élsz a hét-
köznapok szürkeségében is,
vagy a te szívedben még mindig
jászolban fekvő erőtlen kisbaba,
akinek nincs hatalmában, hogy
cselekedjen. Nem akarom a ka-
rácsonyi ünneplését senkinek
sem elrontani, sőt azt akarom,
hogy mindnyájunknak igazi ka-
rácsonya legyen. Igazi karácso-
nyunk pedig csak akkor lesz, ha
megismerjük Őt mint ma is léte-
ző valóságot, s elfogadjuk Urunk-
nak, Megváltónknak azt a Jézust,
aki karácsonykor elhagyta meny-
nyei otthonát, földre jött, s vállal-
ta érted a szörnyű kínhalált a gol-
gotai kereszten. Isten ennyire
szeretett Téged, hogy egyszülött
Fiát küldte érted, hogy ha hiszel
benne, el ne vessz, hanem örök
életed legyen. Viszont Angelius
Silesius szavaival élve: „Ha Krisz-
tus ezerszer is megszületik Betle-
hemben, de benned nem, te attól
még örökre elveszett maradsz.”

Isten a mennyei örök élettel
akar megajándékozni Téged! A
döntés rajtad áll. Elfogadod-e
Isten ajándékát ezen a karácso-
nyon, vagy megelégszel emberi
kéz csinálta, múló ajándékkal.
Válaszd az életet! Ő várja, hogy
megszólítsd, az ajándék már el
van készítve számodra. Ne uta-
sítsd el a karácsony igazi ajándé-
kát.

Református gyülekezetünk
nevében kívánok mindenkinek
Istentől megáldott, békés, öröm-
teli karácsonyi ünnepeket.

Izsmán Jónás
esperesi segédlelkész

December 18. /szombat/:
Karácsonyi gyóntatás: 9.00 – 12.00 és 14.00 – 18.00

December 19. /vasárnap/:
8.00 – Adventi szentmise magyar nyelven
9.30 – Adventi szentmise szlovák nyelven
11.00 – Adventi szentmise magyar nyelven

December 24. /péntek/:
22.30 – Karácsonyi éjféli szentmise szlovák nyelven
24.00 – Karácsonyi éjféli szentmise magyar nyelven

December 25. /szombat/:
8.00 – Karácsonyi szentmise magyar nyelven
9.30 – Karácsonyi szentmise szlovák nyelven
11.00 – Karácsonyi szentmise magyar nyelven

December 26. /vasárnap/:
8.00 – Szentmise magyar nyelven
9.30 – Szentmise szlovák nyelven
11.00 – Szentmise magyar nyelven

December 31. /péntek/:
16.00 – Év végi hálaadás szlovák nyelven
18.00 – Év végi hálaadás magyar nyelven

2005. január 1. /szombat/:
8.00 – Újévi szentmise magyar nyelven
9.30 – Újévi szentmise szlovák nyelven
11.00 – Újévi szentmise magyar nyelven

2005. január 2. /vasárnap/:
8.00 – Szentmise magyar nyelven
9.30 – Szentmise szlovák nyelven
11.00 – Szentmise magyar nyelven

2004. január 6. /csütörtök/:
8.00 – Vízkereszti szentmise magyar nyelven
9.30 – Vízkereszti szentmise szlovák nyelven
11.00 – Vízkereszti szentmise magyar nyelven

Karácsony az ipolysági
katolikus templomban

Új lelkésze van az ipolysági
reformátusoknak

Bensőséges és áldásos vasár-
napja volt 2004. nov. 21-én az
ipolysági reformátusságnak. Az
egyházközségnek november e-
leje óta új lelkipásztora van Izs-
mán Jónás ötödéves teológiai
hallgató személyében. A fiatal
segédlelkész a 2004/5-ös tan-
évben fejezi be tanulmányait a
komáromi Selye J. Egyetem Re-
formátus Teológiai Karán, köz-
ben az Ipolysági Református
Egyházközségben is szolgál.

Az ünnepi istentiszteleten,
melyet Kuczy Lajos, a Barsi Re-
formátus Keresztyén Egyház-
megye esperese, volt gyüleke-
zeti lelkipásztor nyitott meg
imával és bibliai szentleckével,
mintegy 70 gyülekezeti tag és

vendég vett részt.
Az igehirdető Fazekas Lász-

ló püspökhelyettes, a komáromi
gyülekezet lelkésze végezte az
ifjú lelkész kibocsátásának szer-
tartását. A Szlovákiai Reformá-
tus Keresztyén Egyház Zsinati
Tanácsának határozata értelmé-
ben Izsmán Jónás esperesi se-
gédlelkészként az ipolysági
gyülekezetben pásztorolja a hí-
veket, végzi az istentiszteleti
szolgálatokat és tanítja a gyer-
mekeket. Prédikációjában hang-
súlyozta, hogy életünk olyan,
mint a gyertya, kell hozzá vala-
mi, ami lángra lobbantsa. A lel-
késznek fontos szerepe van a hit
lángjának fellobbantásában. A
szertartás zárórészében feltette

az új pásztorra a szolgáló lelké-
szek palástját. Kérte az ipolysá-
gi híveket, hogy támogassák fia-
tal lelkészüket, akit Kuczy La-
jos esperes is köszöntött – jel-
képesen átadva neki a szolgálati
stafétabotot. Ugyancsak elmond-
ta jókívánságait Oros Csaba, a
bősi gyülekezet segédlelkésze –
ahol Izsmán Jónás lelkes szerve-
zőmunkát végzett. Hana Še-
večková helyi evangélikus lel-

kész áldásos hitéleti tevékeny-
séget kívánt az új szolgatársnak.

A végén az új pásztor – meg-
köszönve a bizalmat – hitet tett
arról, hogy tanulmányai sikeres
folytatása és befejezése mellett
megbirkózik a gyülekezeti szol-
gálattal is.

A végén az istentisztelet részt-
vevői a megterített asztalnál foly-
tattak eszmecserét.

/korpás/
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