
     3. évfolyam 3. szám

Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a 
hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele 

vacsorálok, ő pedig énvelem. Jelenések 3,20



Kedves Testvéreink, karácsonyt ünneplő szent Gyülekezet!

A  napkeleti  bölcseket  a  betlehemi  csillag  vezeti,  hogy 
megtalálják a Megváltót, az Úr Krisztust Dávid városában, hogy 
őt  imádják,  neki  hódoljanak.  A  gyermek  Jézus  születésének 
helyére vezető betlehemi csillag végigkísér bennünket is életünk 
során.  Szülőföldünk  templomának  csillaga  jelenti  a 
megérkezést, a hazatérés örömét. 

Schéner  Mihály  Kossuth-  és  Munkácsy-díjas 
festőművész  Templomok  c.  kiállításán  így  vall:  „Valamit  
meglestünk Isten mérhetetlen arányaiból, valami nagyon kicsit,  
de  ez  is  elég  ahhoz,  hogy  otthont  találjunk  magunknak  a 
nagyvilágban.” A templomtorony  égre  mutató  ujjai  fölemelik 
tekintetünket és szívünket. Emlékeztetnek bennünket a manapság 
elfeledett  dimenzióra,  a  magasságra,  s  így,  karácsonykor  a 
betlehemi  angyalsereg  énekére:  „Dicsőség  a  magasságban 
Istennek, a földön békesség a jóakaratú embereknek.”. Ezért van, 
hogy  jelenkori,  Istentől  kapott  bölcsességgel  őt  keressük, 
összegyűlünk,  hogy  őt  imádjuk,  neki  zengjünk  hálaéneket, 
örvendezzünk  gyermekeink  verseit  hallva,  és  hogy 
lecsendesedjünk a világ nagy zajában, engedve, hogy az Ő szava 
élő és ható vezérigéje legyen életünknek.

2006 karácsonyán, az ünnepben újra összeérhet az ég és 
a föld. Találkozhat a földi otthon ajándéka a Jézus Krisztus által 
megígért  mennyei  hajlék  reménységével.  Ilyenkor,  a  téli 
hónapokban  többet  foglalkozunk  a  fizikai  értelemben  vett 
hajléktalanokkal,  de  reméljük,  hogy  a  lelki  hajléktalanok  is 
hazatalálnak  az  ő  otthonuk  az  Ő  otthona  lesz.  Ebben  mi  is 
lehetünk útjelzők, segítő útitársak. 
Kérjük Istent,  hogy a betlehemi csillag vezetésével  otthonunk, 
családunk, közösségeink hazataláljanak Krisztushoz, aki életünk 
minden napján velünk van.

Békés  karácsonyi  ünnepeket,  kegyelemmel  teljes  családi  és 
úrvacsorai közösséget kíván Isten áldásával:

          Fekete Vince                              Erdélyi Géza
       Főgondnok,                                     püspök

         a zsinat világi elnöke              a Zsinat lelkészi elnöke



• Az istentiszteleti alkalmak minden vasárnap 11:00 órai 
kezdettel kezdődnek.

• Bibliaóra csütörtökönként 16:45-től az Oros Optikában.
• Presbiteri  bibliaóra havonként, a megbeszélt 

időpontban.
• KT csütörtökönként a Pongrácz Lajos Alapiskolában.
• Hittanok:

Hétfő: 11:35 Palást
Kedd: 11:45 Fegyverneki Ferenc Egyházi 
Alapiskola
Szerda: 12:05 Ipolyszakállos
Csütörtök: 13:30 Pongrácz Lajos Alapiskola –nagy 
csoport
Péntek:  9:55 Fegyverneki Ferenc Egyházi 

Gimnázium
12:30 Pongrácz Lajos Alapiskola –kis 

csoport
14:00 individuális

December 24-én 15:00 órakor, a gyermekek 
szereplésével.
December 25-én 11:00 órakor úrvacsorával egybekötve.
December 26-án 11:00 órakor
December 31-én 11:00 órakor évzáró istentisztelet.
Január 1-én 11:00 órakor évkezdő istentisztelet. Az 
alkalmon fel lesz olvasva az évi statisztika.

December 24-én, vasárnap csak délután lesz 
istentisztelet!!!



A karácsonyi ajándék

A kislány  karácsonyi  csomagot  készített.  Egy  dobozt 
csomagolt be drága aranypapírba. Olyan sok papírt használt fel, 
hogy az édesapjának feltűnt, és megkérdezte:

-  Hát  te  meg mit  csinálsz?  Pazarolod  a  drága papírt, 
mintha te vetted volna.

A leány elsírta magát, és félrehúzódott egy sarokba. A 
dobozt  erősen  magához  szorította.  A  szentestén,  amikor  a 
család  tagjai  megajándékozták  egymást,  a  leány  is  odaadta 
apjának a szeretettel becsomagolt dobozt.

- Papi, ez a tiéd!
Az  apa  elérzékenyült.  Talán  nagyon  kemény  volt. 

Végeredményben az  ajándék  az  övé.  Óvatosan  felbontotta  a 
csomagot. Nagy meglepetésére a doboz üres volt. A nem várt 
fordulat felbosszantotta és kirobbant.

- Te meg az egész drága aranypapírt egy üres dobozra 
fecsérelted?

A leány okos, nagy szeméből könnycseppek gördültek, 
és így szólt:

- Papi! Nem is üres a doboz. Egymillió puszit tettem 
bele.

A férfi azóta az íróasztalán őrzi a cipősdobozt.
- Hiszen ez üres –mondják a  kollégái.
- Egyáltalán nem! Kislányom szeretete van benne – 

válaszolja a büszke apa.



Képzeljük el, mi éppen befejeztük a családi áhítatot, s 
kinézünk a kis poros ablakon a havas tájra, s azt látjuk, hogy 
a szomszédaink  ép  most  érkeztek  meg   az  alpesi  sítúráról 
a luxus  BMW-ükön  s nagy  boldogan  bemennek  a villájukba. 
Az villan az eszünkbe, hogy miért nem adatik meg nekünk is 
ez a lehetőség? Hogy lehet, hogy a hitetlen milliomosok meg 
vígan  élik  életüket,  akik  még  az  a ház  előtt  muzsikáló 
koldusnak  sem  dobtak  oda  egy  fillért  se.  Kérdezzük  Istent, 
hogy mért nem fordítva van mindez, miért nem akik hisszük őt, 
mért nem mi vagyunk ott. 

Nos, mint tudjuk Isten mindent lát, és majd ha az őneki 
is elfogy a türelme, fordulni fog a kocka. Pontosan ez történt 
velem  is.  A városkában,  ahol  éltem,  lakott  egy  igen  híres 
ember,  aki  abban  a hitben  volt,  hogy  ő  hibátlan,  rá  ne 
mondjanak semmi rosszat. A többi embert viszont kigúnyolta 
hibáikért,  s  sokan  azt  hitték,  hogy  már  tényleg  tökéletes 
s hagyták  őt  tovább  működni.  De  egy  szép  napon  Isten 
megelégelte,  s  fordult  a helyzet.  A „nagymenőről  kiderült“, 
hogy ő is olyan közönséges ember, mint a többiek, sőt ő még 
több butaságot csinált, mint mi. Nos kedves testvéreim, joggal 
kérdezhetnétek,  hogy  ez  a történet  mért  ilyen  rövid  és 
szűkszavú.  Itt  nem  a történeten  van  a  lényeg  hanem 
a mondanivalóján. Isten malmai lassan őrölnek, de biztosan.

Ne  keseredjünk  el,  ha  mások  sokkalta  jobban  élnek 
mint  mi,  s  mégis  nagyon  bűnösek,  mert  egyszer  biztosan 
megfordul a helyzet, amikor a mi Urunk visszajön értünk akkor 
az istenteleneket megbünteti, de a benne bízókat megtartja és 
országába fogadja. Isten elől senki sem rejtőzhet el, Ő belelát 
a szívekbe.

egy ipolysági hívő



Beküldeni Izsmán Jónásnak lehet, január 31-ig.
 A helyes megfejtők között különféle nyereményeket sorsolunk 
ki. Sorsolás a februári presbiteri bibliaóra után.

Kicsiknek: (1-10 éves korig)

Bibliaismeret
Az Ige testté lett

(Olvasásra ajánlott fejezetek: Máté 1-2; Márk 1; Lukács 1-2; János 
1)

1) Ki adta Mária tudtára, hogy fiút szül?
a) Gábriel  b) József c) Győzike

2) Megnémult.
a) Mária b)József c) Zakariás

3) Melyik király idejében született Jézus?
      a) II. József b) Heródes c) Pilátus



Nagyoknak: (11-től 111 éves korig)

1) Ki épített bárkát?
a) Pál b) Nóé c) Jónás

2) Kit adtak el testvérei?
a) József b) Mózes c) Eszter

3) Hol adta át Isten a tízparancsolatot?
a) Himalája b) Ararát c) Sinai

4) Dávid utóda
a) Salamon b) Jonatán c) Saul

5) Ki látogatta meg Erzsébetet?
a) Dávid b) Mária c) Nem látogatta meg 
senki.

Ki mondta kinek? Ajánlott olvasmány: Lukács 
evangéliuma.

1) …meghallgatásra talált a Te könyörgésed: feleséged …. 
Fiút szül neked…

2) János legyen a neve.
3) Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a 

Dávid városában.
4) Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, 

hanem az Istennek minden Igéjével. 
5) Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.

Talált tárgyak osztálya. (Kihez kötnéd az alábbi tárgyakat?)

1) Rézkígyó.
2) Parittya lapos kővel.
3) Olajág. (A galamb csőrében.)
4) Oroszlán csontváza, benne méz.
5) Arany borjú.



Hívő keresztény vagy, de az egész rokonságod hitetlen.  
 Vagy,  ami  még  ettől  is  rosszabb,  keresztényeknek  vallják 
magukat, de az életük éppen az ellenkezőjét igazolja. Most már 
éppen ott tartasz, hogy végleg "leírjad" őket. Gondolkodtál-e 
már  azon,  hogy  Jézus  hány  évig  várt  tereád,  amíg  mellette 
döntöttél?  Ezentúl,  ha  hitetlen  rokonaidra  gondolsz,  jusson 
eszedbe Jézus szavai: "Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha 
valaki  meghallja  a hangomat,  és  kinyitja az ajtót,  bemegyek 
ahhoz,  és  vele  vacsorálok,  o  pedig  énvelem."  (Jelenések 
könyve  3:20).  Legyen  türelmed  várni.  A  Szentlélek  majd 
megteszi, amit te nem tudsz. Megtérésünk után feleségemmel 
együtt  nagy  buzgalommal  igyekeztünk  bizonyságot  tenni 
hitünkről.  Örömmel  láthattuk  környezetünkben,  baráti 
körünkben  munkánk  gyümölcsét.  Voltak  természetesen 
kudarcok is, és persze mi is elkövettük a kezdő keresztények 
gyakori hibáját. Történetesen, ahogy mondani szokás: ajtóstól 
rontottunk  be  a  házba:gyorsan  szerettünk  volna  embereket 
megtéríteni. De ebből is tanulhattunk, okulhattunk. Különösen 
kemény diónak számított egyik sógorom. Nemcsak, hogy nem 
érdekelte a kereszténység, de gyakran gúnyolódott is hitünkön, 
csípős megjegyzéseket tett, amikor gyülekezetbe mentünk. Egy 
alkalommal,  amikor  karácsonyra  Bibliát  ajándékoztunk neki, 
egy  fura  fintorral  nyugtázta  az  egészet.  Látszott  az  arcán, 
jobban örülne, ha nem kapott volna semmit. Akkortájt kaptunk 
valakitől  egy  ún.  falmondást  (egy  falemezen)  a  következő 
szöveggel: "És hívj segítségül engem a nyomorúság idején..." 
Zsolt  50,15.  Sógorom  ezt  elolvasta,  majd  csípősen 
megjegyezte:  Gyertek  hozzám,  segítsetek  felásni  a  kertet, 
éppen  az  most  az  én  nyomorúságom!  Nem  volt  könnyű 
lenyelni a megjegyzést, de az Úr erőt adott hozzá. Azután újabb 
lendülettel  fogtunk  az  imához.   A  rokoni  kapcsolatok 
egyébként  rendben  voltak.  Gyakran   összejártunk 
születésnapokra,  családi  és  egyéb  ünnepekre.  Időnként 
kirándulásokra is kimentünk, de hitbeli dolgokról ajánlatos volt



hallgatnunk.  Amikor  valamilyen  alkalomra  hozzájuk 
készülődtünk, indulás előtt így imádkoztunk: Uram, add, hogy 
szavak nélkül is bizonyságok tudjunk lenni. A bibliai igét, hogy 
tegyünk bizonyságot alkalmas és alkalmatlan időben, mindenki 
értelmezze,  ahogy  akarja.  Mi  viszonylag  rövid  idő  alatt 
rájöttünk  arra,  hogy  a  hallgatáshoz  gyakran  nagyobb 
bölcsességre van szükségünk, mint a beszédhez. Magyarán, az 
életünk  legyen  példa,  és  ne  a  nyelvünkkel  akarjuk  pótolni 
keresztény  életünk  hiányosságait.  Amikor  évek  múltán  sem 
láthattuk imáink eredményét,  egyre türelmetlenebbek lettünk. 
Nem gondoltunk arra, Isten mennyit várt miránk, illetve milyen 
hosszú ideig imádkoztak mások miértünk. Szégyenszemre meg 
kell vallanom, hogy sokszor már szinte számon kértem Istentől, 
miért nem hallgatja meg az imánkat. Végül már olyan álláspont 
alakult ki bennem, hogy ha az egész világ megtér is, a sógorom 
akkor sem fog! Múltak az évek, mi több, megtérésünk második 
évtizedében  jártunk  már,  amikor  sógoromék  úgy  gondolták, 
hogy  cseperedő  (kisebbik)  lányuknak  nem  ártana,  ha 
keresztény tanítást is kapna. Elvitték tehát abba az egyházba, 
ahova papírforma szerint tartoznak, és hittanra járatták. Mivel a 
város szélén laknak, kislányukat kocsival kellett behozniuk a 
központba,  ahol  a  templom  van.  Amíg  a  hittan  tartott,  a 
szülőknek  akarva,  akaratlanul  be  kellett  ülniük  az 
istentiszteletre. Isten igéje mondja: " A hit hallásból van..." És 
most nemcsak azt tapasztalhattuk meg, hogy ez igaz, hanem azt 
is,  hogy  Isten  igéje  kétélű  kard  is,  ami  csodákat  tesz. 
Átformálja  az  embereket.   Hétről-hétre,  hónapról-hónapra 
láthattuk, hogy változik meg lassan az életük. Eleinte csak a 
gúnyolódás  szűnt  meg,  később  már  hitbeli  dolgokról  is 
elbeszélgettünk,  sőt  kérdéseket  tettek  fel.   Persze,  feltehetné 
valaki a kérdést, mennyire fogadta be ő Jézust a szívébe, illetve 
egyáltalán meg van-e térve? Úgy érzem, nem az én dolgom 
eldönteni,  hogy  ő  "milyen  távolságra"  van  Istentől,  még 
kevésbé  van  jogom  elvitatni  tőle  az  üdvösséget.  Végül  is 
mindannyian csak kegyelemből vagyunk azok, akik vagyunk! 
És persze továbbra is imádkozunk érte, hogy vezesse Isten az 
Ő útján a megszentelődés felé.  Amikor legutóbb meglátogatott 
bennünket,  és  eljött  a  vasárnap,  vagyis  az  istentiszteleti 
alkalom  ideje,  elvből  nem  említettem  neki  semmit.  Most 



viszont ő említette meg, szeretne velünk a gyülekezetbe menni. 
Nem kis meglepetés volt ez számunkra, de örömmel és Isten 
iránti hálával tettünk eleget kívánságának.  Ez év januárjában - 
névnapomra - én kaptam sógoromtól igés képeslapot. "Hagyjad 
az Úrra  a  te  utadat,  és  bízzál  benne,  majd Ő teljesíti"  Zsolt 
37,5.  Mivel  kiterjedt  levelezést  folytatok,  gyakran  kapok 
képeslapokat  a  világ  minden  tájáról.  Képtelen  vagyok 
valamennyit megőrizni. Ezt az egyet azonban becses emlékként 
a  feleségem Bibliájába tettük könyvjelzőnek. Amikor  reggeli 
áhítanunk alkalmával a kezünkbe kerül, hálát adunk az Úrnak 
kegyelméért.
 A két zsoltár között kb. húsz év telt el imában, könyörgésben. 
De Isten hűséges,  és az Ő igéje igaz! Gyakran próbára teszi 
türelmünket  is,  de  annál  nagyobb  azután  örömünk,  amikor 
láthatjuk Isten ígéreteinek beteljesedését.  Örülnénk, ha mások 
is okulnának tapasztalatunkon. Soha ne adjuk fel a reményt, ne 
mondjunk le senkiről, akiért Jézus a vérét ontotta a keresztfán! 
Imáink
előbb-utóbb meghozzák a  gyümölcsüket.  Mindig  gondoljunk 
arra, hogy az Isten ideje nem a mi időnk, várjuk ki, amíg felel 
imáinkra. Megéri.

✔ 2006. június 9. Gondnokválasztás. A közgyűlés két 
tartózkodás mellett, Oros Zoltán atyánkfiát választotta 
meg a gyülekezet új gondnokáva.

✔ 2006. augusztus 6. Gondnokbeiktatás.
✔ 2006. szeptember 24. A váci testvérgyülekezet 

látogatása.
✔ 2006. október 1. A templom 100. éves évfordulója. 
✔ 2006 október 29. Hálaadó istentiszteleten vettünk részt 

a váci testvérgyülekezetben.
✔ 2006 november 17. Jézus film vetítése a Csemadokban.
✔ 2006.  december  16.  A  tabulátor  régi-zene  együttes 

adventi koncertje.



Kornélia végrendelete
+ Veronika karácsonyi kívánsága

Szerző: Martha Zollinger

Még  sohasem  éltem  át  olyan  családi 
tragédiát,  amelynek  mélyreható 
következményei annyi jót eredményeztek 
volna, mint az itt következő történetben. 
A  hitetlenségnek  és  istentelenségnek 
ebben a korában ez újabb bizonyíték arra, 

hogy  Isten  élő  és  jelenvaló.  
Martha Zollinger Kornélia történetét életszerűen tudta megírni. 
Különös  adottságai,  ezenkívül  többéves  nevelői  és  anyai 
tapasztalatai  miatt  átérzi  Kornélia  bánatát  és  örömét,  és  így 
vele együtt mi is átélhetjük. Milyen csodálatosan tud Isten még 
ma  is  gyermekeket  felhasználni,  hogy  az  örömhírt  nekünk, 
felnőtteknek  továbbadja  -  mutatja  ez  az  igaz  történet.  
Keserűség  és  céltalanság  miatt  ma  jobban,  mint  valaha, 
családok és házasságok mennek tönkre.  A mi 21.  századunk 
nyugtalanságában,  pénzsóvárságában  ez  a  könyv  utat  mutat, 
hogy  látszólag  reménytelen  helyzetek  Isten  közbelépésével 
teljesen újjá  lehetnek.  Isten gyermekeket is  felhasznál  ennek 
érdekében,  ez  a  különleges  ebben  a  történetben.  Ha  egy 
üzletember világnézetében Isten kerül  az első helyre,  milyen 
változás  követi  ezt  a  döntést!  
Ez  a  könyv  világító  útjelző,  hogy  a  mi  korunk 
elbizonytalanodott emberei hogyan találhatnak újra kapcsolatot 
Teremtőjükkel.



Juhász Gyula: 

Betlehemes ének
Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 
Ki Betlehemben született ez este 
A jászol almán, kis hajléktalan, 
Szelíd barmok közt, kedves bambinó, 

Ó, emberek, gondoljatok ma rá: 
Hogy anyja az Úr szolgáló leánya 
És apja ács volt, dolgozó szegény 
S az istállóban várt födél reájuk. 

Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 
A betlehemi kisded jászolára, 
Amely fölött nagyobb fény tündökölt, 
Mint minden várak s kastélyok fölött. 

Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz, 
A kerek föld mindegyik gyermekéhez 
Egy üzenettel jött: Szeressetek! 

Ó, emberek, gondoljatok ma rá! 

Az Ipolysági Református Gyülekezet folyószámlája: 
0028611663/0900

Adományaikat, illetve az egyházfenntartási járulékot az istentiszteleti 
alkalmak előtt vagy a fenti számlaszámra juttathatják el.

          Elérhetőség: 
          Izsmán Jónás 
(          Oros optika) 
     Hlavné námestie 20.
          936 01 Šahy
     Telefon: 0904/941-236 
             Email:
   izsmanjonas@gmail.com
      www.ipolysag.try.hu 

E lap megjelenését 
Baka Karin
 támogatta.
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