
    4. évfolyam 3. szám

Karácsonyi fény 
 
Eljöttél, mint mennyei fény 
áttörni a föld éjjelén, 
beragyogni rögös utunk
míg otthonunkig eljutunk. 
 
Látod: a kín, a könny, a gond
földreroskasztott, porba vont. 
Ha Te nem adnál új erőt,
elepednék a cél előtt. 
 
Ó, áldva légy, hogy megjelent
világosságod idelent, 
s mi elvihetjük szerteszét, 
hogy fénnyé váljon a sötét. 
 
Ó, töltsd be szívünk teljesen! 
Még a halálnak éje sem
győzhet le minket, Mesterünk,
ha bennünk élsz, s te vagy velünk.
 
Oltárodon elégve mi
vágyunk Teérted fényleni. 
Itt, s országod ha megjelent 
Örökre Nálad odafent!

           
Túrmezei Erzsébet



                                                
                                                   

             „Dicsőség a magasságban Istennek, 
              és a földön békesség, és az emberekhez
               jóakarat…” (Lk 2,14)

Karácsonyt ünneplő szent Gyülekezet!

Az  emberiség  gondolatainak  merész  tolmácsolói:  költők,  írók, 
művészek,  alkotók,  mindig  is  nagy  vagy  éppen  visszafogott  hanggal 
akarták tudomására adni a világnak az embernek azt a – talán az emberi 
érzésekkel  egyidős  –  titkos  sóhaját,  bánatát,  örömét  vagy  imáját,  hogy 
„adjatok az embereknek békességet”, vagy akár Istenhez fordulva, Balassi 
Bálint szavát idézve: „adj már csendességet…”

A világ bizony mindig is magában hordta – és hordja – a békesség 
vágyát;  és  nem hiábavalóan,  hiszen  nagy  hiány  van  belőle,  nagy  is  az 
értéke.  Sok  mindent  megadnának  és  megtennének  érte  az  emberek,  de 
bizony  tapasztalhatjuk,  hogy  ahányszor  meg  akartuk  teremteni  a  békét, 
legalább annyiszor is vallottunk kudarcot.

Minden egyes erőfeszítésünk ez ügy érdekében egyre jobban csak 
azt támasztja alá, hogy egyedül soha nem leszünk képesek valóra váltani 
az  emberiség  szívének  nagy  óhaját,  elhozni  a  hamvas  béke  korszakát. 
Bizony, Testvérek, nem is kell háborogni érte, s – Tóth Árpád érzésével 
azonosulva – nem kell kezdeni érte pert sem (Isten oltó-kése). A békesség 
nagy kockázattal jár mi nekünk, mert nem mi teremtjük meg, mi is csak 
kaptuk – bár igaz, nem mindenki fogadta el.

Testvérek, a karácsonyi angyalok szózata hozzánk irányult, jól lehet, 
csaknem kétezer éve hangzott el, de Isten mégis csak hírnökei szájába adta, 
hogy  ez  az  üzenet  a  mindenkori  karácsony  hírével  együtt  járjon,  mert  a 
békesség elkészítetett számunkra. S ha egy kis áldott csendben feltekintünk 
kilátástalanságaink  vermének  mélységéből,  akkor  a  karácsonyi  nép  között 
tulajdonképpen  észrevehetjük,  hogy  ez  az  ünnep  valóban  lecsendesíti  az 
embert, 



ez ünnepen az emberek valóban ki merik mutatni, hogy ez a nyugalom, ez 
a békesség az ő vágyuk is volt. Igen, Testvérek, karácsony pillanatában – 
ha csak rövid időre is, de – az emberek ritka számba menő egyetértéssel, 
bátorsággal  vállalni  merik,  hogy  ez  a  békesség  az  ő  céljuk  is,  az  ő 
életüknek is a titka.

Jézus  Krisztus  eljövetelének  célja  az  volt,  hogy  azt,  amit  mi 
hajlamosak vagyunk sokszor csak ünnepi órára, pillanatra
leszűkíteni, azt egy egész teremtettség – és nem csak az ember – most és 
mindörökké átélje.

A karácsonyi nyugalom nem csak egy egyszerű ajándékozási láz, 
fegyverszünetek,  szabadságok  gyorsan  múló  ideje,  hanem  legfőképpen 
annak példája, hogy Isten Fia, Jézus Krisztus elérkezésében, jelenlétében 
ilyen nyugalmat élhetünk át: a békességet.

Csak úgy tudjuk hányattatások közt megpróbált életünket békésnek 
nevezni,  hogy  Istennel  közösséget  vállalunk.  Aki  Isten  békéjét  képes 
felismerni,  soha  nem  válik  és  nem  is  vált  a  világ  szégyenére,  hanem 
mindig is Isten országának fáklyájaként világolhatott, már itt e földön.

Kedves  Testvérek!  Ne  hagyjuk  el  sem  a  régi  hitet,  sem  a  régi 
reménységet, mert ezeket már kipróbálta nekünk Krisztus Urunk, az Isten 
Fia, és milliárdnyi embernek adott már célt, fennmaradást és élettartalmat, 
adott  múltat,  jelent,  jövőt,  és  az  Ige  ezer  évekkel  képes  volt  kitolni  a 
kegyelmi időt.  Nem az ember…, hanem az Ige…, ami Krisztusban vált 
hús-vér valósággá.

Hordozzuk hát egymást imádságban, Testvéreim, hogy Isten áldását 
és jelenlétét e földön mi magunk bizonyítsuk életünkkel; emlékezve elmúlt 
korokra,  ahonnan  származunk,  és  előrelátva  új  idők  hajnalába,  ahová 
tartunk, legyen békesség, szeretet és egyetértés Isten népe között!

A hit Krisztus által megvalósult örömében osztozva Veletek Istentől 
megáldott  karácsonyi  ünnepet  és  békés  új  esztendőt  kíván a  Szlovákiai 
Református Keresztyén Egyház Zsinatának nevében:

Fekete Vince Dr. Erdélyi Géza
           főgondnok          püspök



 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 hétfőn és pénteken.
 Hittanok:

Hétfő: 08:50 Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola
11:45 Pongrácz Lajos Alapiskola
12:30 Pongrácz Lajos Alapiskola

Kedd: 09:45 Palást
Szerda: 12:05 Ipolyszakállos
Péntek: 09:55 Pongrácz Lajos Alapiskola

12:30 Pongrácz Lajos Alapiskola

December 24-én 15:00 órakor, ünnepi műsorral.
December 25-én 11:00 órakor, úrvacsorával egybekötve.
December 26-án 11:00 órakor,  Lovadi István,  a révkomáromi SJE-
RTK IV. éves teológiai hallgatójának szolgálatával.
Január 1-én 11:00 órakor évkezdő istentisztelet. Az alkalmon fel lesz 
olvasva az évi statisztika.



 2007. november 11. Egyházközségi választási közgyűlés. A közgyűlés 
résztvevői  a  következő  Testvéreket  választották  meg gyülekezetünk 
elöljáróinak: 

gondnok: Oros Zoltán 
presbiterek: Bakai  Péter,  Dombi  Lenke,  Horváth  László, 
Mészáros Lajos, Soltész Béla, Sztranyák Éva 
pótpresbiterek: ifj.  Pálinkás  Tibor,  Sztranyák  László,  Pál 
Sándorné

 2007.  november  22. Lelkészünk,  Izsmán  Jónás  felszentelése 
Rimaszombatban.

 2007. december 2. Adventi zenés istentisztelet a tóalmási Élet Szava 
Alapítvány fiataljainak résztvételével. Az igét Varga István hirdette.

                  Lelkészek a felszentelés előtti pillanatokban.



Mostanában  van  egy  új  felismerésem:  Lassan  megszűnik  a  „kis 
emberek”  és  „nagy  emberek”  kategóriája.  Már  csak  kétfajta  ember  lesz  a 
földön: akiknek térde meghajlik az Úr Jézus előtt, és akiké nem. Szűkül a kör 
s változik a világ afelé, ami a Bibliában az utolsó időkről meg van írva.

Nincs  vesztegetni  való  időnk.  Ez  volt  a  gondolatom,  miközben 
hallgattam  a  tóalmási  Élet  Szava  Alapítvány  munkatársainak  szolgálatát 
templomunkban. Zenés énekszolgálatuk és igei szolgálatuk akként hatott rám, 
mint  éhség  idején  egy  finom  falat.  Amerikaiak  alapították  ezt  a  missziót 
Magyarországon  1989-ben,  s  a  világ  több  nemzetéből  szolgálnak  benne 
fiatalok az Úrnak. Olyan módon, hogy egy-két évet teljesen odaszánnak az 
életükből,  tegyen  vele  Isten  azt  amit  csak  akar.  A bibliaiskolának már  25 
országból vannak végzett diákjai. Lelkészünk meghívására 2007. december 2-
án, másodszor voltak Ipolyságon, hogy bizonyságot tegyenek Urukról, Jézus 
Krisztusról, aki előtt nemsokára minden térd meg fog hajolni. Ezek a fiatalok 
vezetőjükkel együtt sugározták a bizonyosságot, hogy immár nem érheti őket 
semmilyen  veszedelem,  mely  meglophatná  gazdagságukat.  Örökségük  az 
örök  élet.  Mennyei  állampolgárságuk  már  érvénybe  lépett  attól  a  perctől 
kezdve, amikor elfogadták  Uruknak Jézust.  Mégis itt  szolgálnak a földön, 
büszkén és boldogan, hogy szétkürtöljék a bűntől való szabadulás örömhírét. 
Szolgálatuk felbecsülhetetlen. Hiszen az embernek más baja nincs, csak az 
ördög által terjesztett rothasztó fertőzés a bűn. 

Gondold  meg  testvérem,  hogy  életed  pár  évtizedét  mire  töltöd  a 
földön. Mert a lényeg utána jön. Kinek szolgálsz? Kinek a hatalmát hirdeted? 



Kihez csoportosítod a rádbízottakat? Meg kell,  hogy válaszoljuk az advent 
csendjében ezeket  a  kérdéseket.  Az idő egyszer  betelik  s  az Úr visszajön. 
Nehogy mihasznaságban találjon minket és üres, névleges keresztyénségben. 

Csala Aurélia

Az  emlékezés  eszméltető,  éltető,  de  figyelmeztető  aktus  mind  az 
egyén,  mind  a  közösség  életében.  Méginkább  az,  ha  valamilyen  tragikus 
eseményre, történésre emlékezünk.

A szlovákiai magyar nemzeti közösséget a második világháború után a 
nemzetállami  eszme  megszállottjai  deportálással,  reszlovakizációval  és 
„lakosságcserének”  pingált  kitelepítéssel  próbálták  megsemmisíteni. 
Magyarázatul kiagyalták a kollektív bűnösség ideológiáját.

A zsúfolásig megtelt lévai református templomban 2007. október 6-án 
(szombaton) emlékező és emlékeztető istentiszteleten elevenítették fel  a 60 
évvel  ezelőtt  történteket.  A megbékélés  szándékát  szorgalmazó  sereglésen 
találkoztak a Garam és Ipoly mente kitelepített és itthon maradt magyarjai, 
illetve a leszármazottak.

Kiss Pál, egyházmegyén esperese Ézsaiás könyvének 43. részéből –
többek között- ezt olvasta: „Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a 
föld  végéről,  mindenkit  akit  nevemről  neveznek,  akit  dicsőségemre 
teremtettem, formáltam és alkottam. 

Az igehirdető Bölcskei Gusztáv, püspök a Magyarországi Református 
Egyház  Zsinatának  elnöke  bevezetőjében  hangsúlyozta,  hogy  az 
„érinthetetlen” beneši dekrétumok és a kitelepítés gyászforrás az áldozatok 
számára.  Bátorított:  merjük  megnevezni  a  dolgokat  s  le   kell  pattintani 
magunkról az igazságfojtó bilincseket. A megbékélést szorgalmazva jegyezte 
meg, hogy szólaljanak meg a szlovák testvérek is. 



Erdélyi  Géza,  püspök  a  Szlovákiai  Református  Keresztyén  Egyház 
Zsinatának elnöke leleplezte a templomban elhelyezett emléktáblát, s építkező 
tettekre buzdította a híveket.

Balog Zoltán magyarországi parlamenti képviselő megjegyezte, hogy 
a tettesek még ma is áldozatként tetszelegnek. Véleménye szerint az egyes 
nacionalista politikusoktól meg kell különböztetni a becsületes szomszédot –a 
szlovák népet.

Duray  Miklós  szlovákiai  parlamenti  képviselő  a  kitelepítési  eszme 
gyökereiről és következményeiről szólt.

A találkozót szavalatok, énekszámok gazdagították.
A Lévai  Magyar  Tanítási  Nyelvű  Gimnáziumban  rendezett  fogadás 

előtt Hajtman Béla iskolaigazgató köszöntötte a résztvevőket.

Korpás Pál

Kisfiam ismerkedik a Biblia igazságaival, sokat kérdezgetett 
esténként. Kissé megüti a gondolat, hogy Ádám és Éva bűne miatt
minden ember bűnben születik.
-  Én  biztosan  jobban  vigyáztam  volna!  -  fogadkozik  erősen.  
- Tegyünk egy próbát! - javasoltam szelíden mosolyogva. - Isten csak egyetlen 
fát tiltott el Ádámtól és Évától. Mostantól te sem játszhatsz a számítógépen. 
Minden  más  játékot  korlátlanul  használhatsz,  csak  ezt  az  egyet  nem. 
Rendben?  -  lelkesen  beleegyezik.  
Valóban napokig a gép közelébe se megy. De ahogy múlnak a napok, úgy 
erősödik  a  kísértés.  Egy  reggel  lehajtott  fejjel  jön.  
- Már megértem Ádámot. Most, hogy nem szabad a gépen játszani, mindig azt 
szeretném tenni. Látom már, hogy én sem tudtam volna 
erősebb lenni.

forrás: internet



Egy veszélyes partvidéken, ahol gyakran történt hajótörés, valamikor állt 
egy kezdetleges életmentő állomás. Az épület csak egy kunyhó volt, és egyetlen 
csónak tartozott hozzá; de a maroknyi személyzet állandóan szemmel tartotta a 
tengert. Magukat nem kímélve éjjel és nappal kint voltak, fáradhatatlanul kutatva 
az elveszettek után. Néhányan azok közül, akik ilyen módon megmenekültek, és 
még mások is a környékről, tenni akartak valamit az állomásért, és odaszánták 
idejüket, pénzüket vagy energiájukat, hogy segítsenek a munkában. Új hajókat 
vásároltak, és újabb csapatokat képeztek ki. A kis életmentő-állomás növekedett.

Az  állomás  új  tagjai  néhányan  elégedetlenek  voltak  a  kezdetleges 
épülettel és szegényes berendezésével. Úgy érezték, hogy kényelmesebb helyet 
kellene  biztosítani  a  tengerből  kimentettek  elsődleges  menhelyén.  Az 
összecsukható ágyakat lecserélték normál ágyakra, s  a kibővített  épületet  jobb 
bútorokkal  rendezték  be.  Az  életmentő-állomás  ettől  fogva  kedvelt 
gyülekezőhelye  lett  tagjainak.  Szépen  kifestették,  és  előkelően  rendezték  be, 
hiszen már klubszerűen működött. Egyre kevesebb tag vágyott arra, hogy részt 
vegyen életmentő misszióban a tengeren, így mentőcsapatokat fogadtak fel erre a 
munkára.  Az  életmentő  motívum  továbbra  is  hozzátartozott  a  klub 
dekorációjához, és emlék gyanánt volt  egy mentőcsónak is abban a teremben, 
ahol a klubtag-avatásokat tartották.

Ebben az időben történt, hogy egy nagy hajó zátonyra futott, és a fizetett 
legénység csónakszámra hordta be a fázó, vizes, félholt embereket. A hajótöröttek 
piszkosak és betegek voltak, részben külföldiek. A szép, új klubban nagy káosz 
volt.  A tulajdonosi  bizottság  gyorsan  felállított  egy  kinti  zuhanyzót,  ahol  a 
hajótörötteket lemoshatták, mielőtt bevitték az épületbe. 

A következő gyűlésen nézeteltérés  támadt a klubtagok között.  A tagok 
többsége amellett  volt,  hogy szüntessék  meg a  klub életmentő  tevékenységét, 
mivel  kellemetlenségekkel  jár,  és  csak  akadályozza  a  klub  normál  társadalmi 
életét. Néhány tag ragaszkodott ahhoz, hogy az életmentés az elsődleges céljuk, 
és rámutattak, hogy még mindig életmentő-állomásnak nevezik azt a helyet. A kis 
csoport tagjait leszavazták,  és azt tanácsolták nekik, hogy ha életeket akarnak 
menteni, lenn a parton felállíthatják a saját mentőállomásukat. 
Ők meg is tették.

Ahogy teltek az évek, az új állomás ugyanazokon a változásokon ment 
keresztül, mint a régi. Idővel klubbá alakult, és újabb életmentő-állomás jött 



létre.  A történelem  tovább  ismételte  önmagát,  és  aki  ma  meglátogatja  azt  a 
partszakaszt, egész sor exkluzív klubot talál a part mentén.

A hajótörés gyakori azon a partvidéken, de a legtöbb utas vízbe fullad.

Alkalmazás: Nekünk, mint Jézus tanítványainak, elsődleges feladatunk az, hogy 
elmenjünk,  és  másokat  is  tanítványokká  tegyünk  (v.ö.  Mt  28,19).  Más 
megfogalmazásban  az  a  feladatunk,  hogy  életet  mentsünk.  Sajnos  olykor 
elfeledkezünk  a  célunkról.  Vissza  kell  nyernünk  életmentő-szenvedélyünket. 
Isten Igéjének cselekvői kell hogy legyünk, nem csupán hallgatói. (v.ö. Jak 1,22)

"Ujjongjatok az Úr előtt!" Zsolt 98,4 Miután orvosilag is megerősítették, hogy 
szülők  leszünk,  a  férjemmel  nem sok  időt  hagytunk  a  csodálkozásnak  és 
ujjongásnak.  Ehelyett  könyveket  vettünk,  és  olvastunk,  a  házunkat 
átrendeztük  a  babaholmikkal,  beiratkoztunk  egy  baba-szülő  csoportba,  és 
listákat  írtunk.  Hamarosan  a  csodálatos  terhesség  után,  megszületett  a 
kisbabánk.  De  legalább  24  órámba  telt,  hogy  eléggé  értékelni  tudjam 
kislányunk csodáját.

Mikor  éltünk  át  utoljára  valami  csodálatosat?  Milyen  esemény 
késztetett arra, hogy ujjongva dalban törjünk ki, vagy kiáltsunk örömünkben? 
Nekem eszembe jutnak olyan pillanatok,  melyek méltóak voltak éneklésre, 
vagy  örömujjongásra.  Ugyanakkor  gyakran  annyira  a  következő  lépésre 
koncentráltam, hogy az megakadályozott abban, hogy igazán örülni tudjak az 
értékes  pillanatoknak.  
Karácsonykor ideje van az ujjongásnak, dicsőítésnek. Isten Jézus ajándékát 
mindnyájunknak adta.  De  túl  sok  időt  elvesz  az  ünneplés  szervezése  és  a 
listák  írása.  Úgy  lefoglalhatjuk  magunkat  anyagiakkal,  tervekkel,  hogy 
elmulasztjuk Krisztus fogadásának különleges élményét. A Zsoltár arra buzdít, 
hogy tegyük félre gátlásainkat, terveinket, és tisztítsuk ki az összevisszaságot 
a gondolatainkból. 

Imádság: Istenünk, segíts átélni a karácsony örömét Krisztus ajándékáért. Ámen. 
Kara Lassen Oliver (Tennessee, USA) 



         Új élet!

Az  emberi  jószándék 
minden erkölcsi vagy anyagi 
veszteség és kudarc után azt 
mondja:  Újra  fogjuk 
kezdeni. Meddig tart az ilyen 
jószándék-szülte  győzelem? 
A legközelebbi kudarcig.

De nem így van ez az új 
élettel.

Az  új  élet  Krisztus  által 
lesz  a  mi  tulajdonunk. 
„valakik  pedig  befogadták 
Őt, hatalmat adott  azoknak,  
hogy  Isten  fiává  legyenek.” 
(János  1,12).  Hogyan 

fogadjuk be Krisztust?  Úgy, hogy hallgatjuk és befogadjuk Igéjét,  hiszünk 
Annak  kegyelmében,  Aki  Őt  emberi  testbe  küldötte  közénk.  „Aki  az  én 
beszédemet  hallja  és  hisz  Annak,  aki  engem elbocsátott;  örök  élete  van.” 
(János 5,24)

Isten  Igéje,  Krisztus  beszéde  olyan,  mint  a  vízfürdő:  tisztít.  A 
megtisztulás, az újjászületés vízfürdője ez, amelyet az Ige és a Szent Lélek 
végez.  „Ha valaki  nem születik  víztől  és  Lélektől,  nem mehet  be  az  Isten  
országába” (Jn 3,5). Az új élet azonban Istentől származik, isteni természet 
bennünk, amely nem vétkezhet, nem is hal meg (Jn 1,13; 2 Pt 1,4; 1 Jn 3,9). 
„Aki hisz a Fiúban, örök élete van” (János 3,36). Hinni Benne annyit jelent, 
hogy meghódolunk Előtte, minden feltétel nélkül átadjuk magunkat Neki.

Ragadd meg Őt hittel, és Isten fiává leszel. Nem lesz hatalma rajtad a 
bűnnek, megtapasztalhatod, hogy a bűn nem uralkodik többé benned.

„Aki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme új állott 
elő” ( Korintus 5,17).

Forrás: Evangéliumi beszélő képek



                             Mint hópihe

Karácsony… titkot érlelő…
A téli csendnek szárnya nő,
s mint ég öléből hópihe,
hull, hull, a szívre az Ige…
Békéje szívtől szívig ér,
s fehér lesz minden, hófehér.

     Füle Lajos
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