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Ha a karácsony valóban
megtörtént...
«Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a
Dávid városában» (Lk 2,11)
Amennyiben Jézus Krisztus valóban eljött a
földre, amint azt a Biblia állítja, akkor az a tény,
hogy karácsony lett, sokkal nagyobb és komolyabban veendő jelentőséggel bír, mint azt a legtöbb
ember gondolná!
Ha a karácsony valóban megtörtént ...
... akkor Jézus több, sokkal több, mint csak egy
kiemelkedő személyiség. Akkor Ő nemcsak próféta volt, nem pusztán nagy példakép, nemcsak egy
új vallás alapítója, vagy vallási forradalmár, aki
egyszer ezen a földön élt. Akkor Ő sokkal több
ennél, amint azt egyszer egy teológus megfogalmazta: «Jézus, az egészen más!»
... akkor Jézus valóban Isten Fia, akkor Ő valóban a mennyből jött a földre, akit egy szűz szült.
Akkor az Ő szavainak roppant jelentősége van, olyannyira, hogy ezekből nem
csupán néhányat tarthatunk igaznak, ahogy nekünk tetszik. Ha csak egyszer is hazudott volna, akkor semmi sem különböztetné meg a többi embertől és mi sem
tudnánk, hogy mit higgyünk és mit ne higgyünk. De a János 14,10-ben Ő maga
tesz bizonyságot: «Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem
van?»
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Ha a karácsony valóban megtörtént ...
... akkor igaz az, hogy mi megváltásra szorult emberek vagyunk. Mivel a Biblia
félreérthetetlenül és kategorikusan azt tanítja, hogy bűnösök vagyunk, és így
nincs meg a közösségünk Istennel: «Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének» (Róm 3,23). Nem tettünk meg már mindannyian olyan dolgokat, amiért
vádolhat a lelkiismeretünk? És miért van ennyi szenvedés és jogtalanság ezen a
földön? - Mert mi mind a bűnös, romlott világban élünk, amelyben mindannyian
bűnösök vagyunk.
Miért van oly sokféle vallás? Talán nem azért, mert az emberek kétségbeesetten keresik a megváltás útját? De Istent nem lehet ily módon elérni! Megváltásra
szorult emberek vagyunk, mivel saját magunkat nem vagyunk képesek megváltani
(49. Zsoltár 8-9). A halállal nincs mindennek vége! Hanem az után megállunk
majd a megvesztegethetetlen Bíró előtt, a szent Isten előtt, aki egyetlen bűnt sem
fogad el (Zsid 9,27). És mivel egyedül nem menthetjük meg magunkat, ezért Isten elküldte egyszülött Fiát.
Ha a karácsony valóban megtörtént...
... akkor igaz az, hogy van egy Isten, aki szereti ezt a világot és meg akarja
menteni! Isten, az Atya miért küldte el Fiát erre a földre? Miért adta oda miérettünk és miért tudta Jézus a megalázottságnak ezt az útját végigjárni? A választ az
1.Timóteus 2,4-ben találjuk: «Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson
az igazság megismerésére.» - így igaz az, hogy mi mind bűnösök vagyunk és magunktól nem juthatunk el Isten dicsőségébe, de így az is igaz, ami a Róma 3,24-ben áll:
«Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus
által.»
A Mennyeknek kapuja nyitva áll előttünk, mert Jézus kinyitotta nekünk! Nincs
szükségünk másra ahhoz, hogy megváltásra jussunk. Csak Jézusra van szükségünk! Az Ő eljövetele erre a földre, kereszt általi halála és feltámadása - ez az az
ajtó, amelyen át eljuthatunk Istenhez! Ez a kegyelem ajtaja, ami mindenki előtt
nyitva áll. De mindenkinek magának kell átmenni rajta. Ezért írja Pál apostol:
«Őáltala (Jézus által) kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk,
és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében» (Róm 5,2).
Ha a karácsony valóban megtörtént ...
... akkor igaz az, hogy most mindenképpen ki kell nyitnunk szívünket Jézus
előtt és be kell engednünk Őt! Mert Jézus nem ront be zárt «ajtókon» keresztül!
Valaki találóan mondta egyszer: «Isten ott lakik, ahová beengedik.» Egy adventi
énekben ezt is énekeljük: «Nyisd ki az ajtót, tárd fel a kaput szélesre, itt jön az Úr
dicsősége.» De amikor Jézusnak meg kellett születnie Betlehemben, akkor ott
nem volt számára hely: «És (Mária) megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba
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fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely» (Luk 2,7). Így van ez még ma is: a
legtöbb embernél nincs helye Jézusnak. Pedig Ő a legjobbat hozza el, nevezetesen a bűnök bocsánatát, az Istennel való megbékélést és az örök életet.
Egy fiúnak a karácsonyi színjátékban azt a fogadóst kellett eljátszania, akinél
József és Mária szállást keresett. Egyetlen feladata abban állt, hogy ezt mondja:
«Minden hely foglalt! A gyermek Jézusnak itt már nincs hely!» És ekkor be kellett
volna csapnia az ajtót. De a fiút nem vitte rá a szíve erre és nem volt képes felfogni, hogy miért ne lenne hely Jézus számára. Ez a mondat már szinte kínozta.
Így került aztán sor arra, hogy a bemutató napján egyszerűen átformálta a szöveget és a megtelt nézőtér előtt a résztvevők megdöbbenésére szeretetteljes hangon
ezt mondta Máriának és Józsefnek: «Hogyne, gyertek csak be! Nektek és a gyermek Jézusnak itt mindig van hely!»
Ha tehát igaz, hogy van Isten és igaz az, hogy mi bűnösök vagyunk, akkor
szükség volt a karácsonyra és akkor Jézus az, Akire nekünk mindannyiunknak
szükségünk van azért, hogy megmeneküljünk. Ő most hozzád beszél: «Íme, az
ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek
ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem» (Jel 3,20). Aki kinyitja előtte, annak attól
kezdve joga van ahhoz, hogy Isten gyermekének nevezze magát: «Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az Ő nevében» (Jn 1,12). Mivel a karácsony valóban megtörtént, így Jézusnak
mindenképp meg kell engedned, hogy a szívedben lakozzék!
Norbert Lieth
„Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben, elvesznél,
hogyha nem jönne el a szívedben.”
(Angelus Silesius)
Szólítsd meg Őt! Hívd be Őt a szívedbe és az életedbe most!
Köszönöm, Jézus, hogy eljöttél erre a világra, hogy megmentsd az emberiséget! Köszönöm, hogy engem is megváltottál! Most beengedlek szívembe, beengedlek életembe. Bocsásd meg bűneimet, és segíts, hogy ezentúl úgy éljek, ahogy Te akarod! Ámen!
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Eseménynapló
November 19.: A jubileumi Szent Erzsébet-évet november 19én nyitotta meg Erdő Péter bíboros a Szent István-bazilikában.
Szent Erzsébet életszentségét történelmi valóság és legendák
aranyszálai szövik át. Élete népeket és nemzeteket kapcsol össze a szeretet erős
szálaival, és bátorítólag hat Európa építésében. A szent év Budapesten kezdődött
és Sárospatakon Erzsébet királyné szülővárosában zárul 2007. november 18-án .
November 26.: Krisztus Király ünnepe.
December 1-3.: Jaczkó György szolnoki görög katolikus parókus (plébános) tartott adventi lelkigyakorlatot a csépai Szent Jakab római katolikus templomban.
December 9.: Tisza-menti ifjúsági régiós találkozó volt Abonyban. Témája:
A teremtett világ törvényei.
December 8-10.: Zselepszki Fábián kármelita szerzetes atya tartott adventi
lelkigyakorlatot a szelevényi Jézus Szíve római katolikus templomban. Köszönjük
az atyáknak a tartalmas három napot. Kérjük, életüket és munkájukat kísérje a Jó
Isten áldó bölcsessége.
December 10.: Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe.
December 13.: Harang szentelés a tiszaugi Szőke Tisza Fogyatékos Otthonban. „Milyen szép a hegyeken annak lába, aki örömhírt hoz. Aki békét hirdet, aki jó
örömöt hoz,aki szabadulást hirdet; aki azt mondja Sionnak: <Királyként uralkodik
Istened!>” (Iz 52,7) - Hirdesse a harangszó ezt a békét! - hangzottak el Kuczor Erzsébet lelkésznő szavai a megáldás alkalmával.

* * *
A csépai Templomi Kórus
December 24-én 15 órától,
a pásztorjátékot követően,
karácsonyi dalcsokrot ad elő
angol és magyar szerzőktől.
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Lelkigyakorlat Szelevényen
2006. december 8-10.

Fábián atya vezetésével lelkigyakorlatot tartottunk. Az atya a Szeplőtelen Fogantatás ünnepéhez kapcsolta és erre építette beszédeit a lelkigyakorlaton. Párhuzamot vont a tisztaság és jóság, valamint a bűn és a rútság között.
A Szeplőtelen Fogantatással két nagy ajándékot kapott az emberiség. Mária
tisztaságának elismerését, jutalmát, valamint az Isten emberré válását, Jézus
Krisztus, a második Isteni személy megjelenését, eljövetelét közénk, akit ma Megváltónak tisztelünk. A megváltás az Isten különösen nagy kegyelmének, szeretetének a megnyilvánulása.
Alaposan kitért Fábián atya a szeretet és megbocsátás fontosságára. Elmondta,
hogy az embert születésétől fogva nem csak az eredendő bűn terhe nyomja, hanem az igazság és igazságtalanság problémája is. Ez nagyon sok és nagy konfliktus okozója. Ma különösen fontos az igazságosság és igazságtalanság megítélése.
Fontos éreznünk a bűn rútságát, súlyosságát és a megbocsátás hallatlanul nagy jelentőségét.
Legbiztonságosabban úgy élhetünk, ha Istenbe vetett bizalommal, hittel élünk.
Reá hagyatkozunk, rábízzuk egész életünket, az Ő példája, tanítása szerint járunk
el. Tisztává, felszabadulttá és legfőképpen méltóvá kell tenni lelkünket Jézus eljövetelének ünnepére. Jézus a szeretet gyakorlásával, egész életével, majd kínhalálával megváltotta bűneinket, hogy mi is Isten gyermekei lehessünk.
Vincze Albert

* * *
Tóth Vilmos és Varga Ákos
karácsonyi hangversenye
a szelevényi templomban
2006. december 25-én (hétfőn) 11 órakor
Viktor Zack: Alleluja
Leon Böelmann: Karácsonyi ima
Johann Sebastian Bach: Négykezes
Domenico Zipoli: Pastorale
Tóth Vilmos: Karácsonyi örvendezés
Charpentier: Te Deum
5

Ünnepi miserend
Szelevény:

December 24. 11:30 Advent 4. vasárnapja.
Este 22 órakor karácsonyi vigília szentmise.
December 25. 11:30 ünnepi szentmise.
(25. 50. és 60. éves jubiláns házasok megáldása.)
December 31. 11:30 Szent Család vasárnapja, év végi hálaadó szentmise.
2007. január 1. 11:30 Szűz Mária Isten Anyja (parancsolt ünnep).

Csépa:

December 24. 10 óra Advent 4. vasárnapja.
24 órakor éjféli mise.
December 25. 10 órakor ünnepi szentmise.
December 26. 10 órakor szentmise (25. és 50. éves jubiláns házasok megáldása.)
December 31. 10 órakor Szent Család vasárnapja, év végi hálaadó szentmise.
2007. január 1. 10 órakor Szűz Mária Isten Anyja (parancsolt ünnep).

Tiszasas:

December 24. 8:30 Advent 4. vasárnapja.
December 25. 8:30 ünnepi szentmise.
December 31. 8:30 Szent Család vasárnapja, év végi hálaadó szentmise.

Tiszaug:

December 24. 7:30 Advent 4. vasárnapja.
December 25. 7:30 ünnepi szentmise.
December 31. 7:30 Szent Család vasárnapja, év végi hálaadó szentmise.

Pásztorjáték előadások
December 20. 14 órakor Csépán a Művelődési Házban az Őszikék Idősek
Otthonának karácsonyi műsorán.
December 22. 15 órakor Tiszasason az Idősek Otthonában.
December 24. 15 órakor Csépán a római katolikus templomban.
December 24. 21:30-kor a szelevényi templomban.
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Anyakönyvi hírek
Keresztelések október 1. - december 10.
Csépán:
Október 8. Vaszil Jázmin Szintia, Vaszil Mihály és Lólé Erzsébet
gyermeke.
Október 14. Palotai Kira, Palotai László és Novák Katalin Ilona gyermeke.
Október 15. Jordán Tünde, Jordán Sándor és Gyöngyösi Tünde gyermeke.
Október 22. Kővári Pandora Róza, Kővári Ferenc és Szalai Edina
gyermeke.
Október 29. Szvoboda Petra Tünde, Szvoboda László és Szőke Éva
gyermeke.
December 10. Vaszil Tibor, Vaszil György és Kanalas Eszter gyermeke.
Szelevényen:
Október 15. Kerekes Ágota, Kerekes Ferenc és Holló Helga gyermeke.
Október 22. Takács Martina, Takács Pál és Simon Melinda gyermeke.
Október 29. Erdős Luca, Erdős András és Nagy Ilona gyermeke.
November 26. Zsindely Tamás, Zsindely Imre és Pápai Erzsébet
gyermeke.
December 10. Kómár Szabolcs, Kómár József és Simon Krisztina
gyermeke.
Elhunytjaink decemberben
Csépán
Veres Imréné Talmácsi Mária
Vass Pál
Herczeg Istvánné Velő Julianna
Tiszaugon
Kébert Istvánné Lévai Matild

7

Gyermek-sarok
BIBLIAI REJTVÉNY
Melyik a helyes válasz? Vigyázz, a kérdések és a válaszok becsapósak! Először olvasd
el: Máté ev. 2,1-12-ig és Lukács ev. 2,1-20-ig!
1. Hol született Jézus?
a) Betlehemben.
b) Názáretben.
c) Csépán.
2. Kik jöttek a kis Jézushoz?
a) Három király, akiket Gáspárnak, Menyhértnek és Boldizsárnak hívtak.
b) Három bölcs.
c) Bölcsek, de nem írja a Szentírás, hogy hányan.
3. Honnan tudták meg a pásztorok, hogy megszületett az Üdvözítő?
a) Egy csillag vezette őket.
b) Egy angyal mondta nekik.
c) A rádióból hallották.
4. Mit vittek a pásztorok a kis Jézusnak?
a) Aranyat, tömjént és mirhát.
b) Tejet, kenyeret és gyapjút.
c) Nem tudjuk, a Szentírás nem írja.
A megfejtéseket (névvel együtt) leadhatjátok Vincze János hittanárnál. Beküldési
határidő: január 6. A helyes megfejtők között ajándékot sorsolunk ki!
Előző számunk helyes megfejtése: ADVENT. Nyertesünk: Egedi Mariann, Csépa.

Ü Z E N E T Felelős kiadó: Lédeczi Dénes plébániai kormányzó. Jelen szám szerkesztésében és
összeállításában közreműködtek: Vincze Albert, Egediné Lovas Annamária, Kiss Andrea és Vincze János.
Kérjük, ha valakinek van a közösség épülésére szolgáló írása, cikke, akkor juttassa el a plébániára további
számok összeállításához!
Cím: Római Katolikus Plébánia, Csépa, Rákóczi út 9. Tel/Fax.: 56/323-155.
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