
     4. évfolyam 1. szám

  Forrás: Vetés és Aratás 44. évfolyam. 1. szám



„Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem 
feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, 
amikor még Galileában volt." (Lk 24,5-6).

 A  hétnek  első  napja  emlékeztet  Krisztus 
feltámadására,  így ez az apostolok példája szerint  lett  a 
nyugalom napja.  Vagy nem támasztja  ez  bennünk azt  a 
gondolatot,  hogy  lelkünk  nyugalma  Üdvözítőnk 
feltámadásában  lelte  alapját?  Vagy  nem  igaz-e,  hogy 
Urunk  feltámadásának  tiszta  megértése  a  Szent  Lélek 
ereje  által  biztosítja  számunkra  a  békességet?  Mi,  akik 
hiszünk  Krisztus  feltámadásában,  bemegyünk  a 
nyugalomba, ahogy Ő is nyugszik az Atya jobbján. Benne 
nyugszunk,  mert  műve  be  van  fejezve;  feltámadása  a 
pecsét,  hogy  Ő  már  mindent  elvégzett,  ami  az  övéi 
megmentésére  szükséges.  Ha  most  lélekben  együtt 
elzarándokolunk  az  arimathiai  József  sírjához,  és 
megtekintjük a helyet, ahol az Úr feküdt, legyen biztos a 
reménységünk. 

Komoly kívánságom, hogy ti, akik üdvötöket eddig 
az  ellenkező  irányban  kerestétek,  felhagynátok 
reménytelen  fáradozásotokkal  és  felfognátok,  hogy 
Krisztus  közel  van  hozzátok.  Ha  pedig  szível  hisztek 
benne  és  szájjal  megvalljátok,  üdvözülni  fogtok.  „Rám 
figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert 
én vagyok az Isten, nincs más!" (Ézs 45,22). „A hit tehát 
hallásból  van,  a  hallás  pedig  a  Krisztus  beszéde  által" 
(Róm 10,17). „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz" (Csel 
16,31).  Jézus  él,  tehát  üdvözíthet  mindenkor.  Összes 
tennivalótok abban áll, hogy hitetek szemét ráirányítsátok: 
Ő  tulajdonotokká  lesz  és  megment;  de  ne  keressétek  a 
holtak között az élőt, mert Ő feltámadt! 

Charles H. Spurgeon



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: 8:00 Fegyverneki Ferenc Egyházi Gimnázium

12:30 Pongrácz Lajos Alapiskola –kis 
csoport

15:00 individuális

Húsvéti alkalmaink:

 2007. április 6-án 11:30 órai kezdettel tartjuk meg 
nagypénteki istentiszteletünket. 

 2007. április 8-án 11:00 órakor úrvacsoraosztással 
egybekötve. 

  2007. április 9-én 11:00 órakor

További alkalmak:

 2007. április 22. A perőcsényi testvérgyülekezet 
látogatása.

 2007. április 23. Az élet szava: Reménység egy új 
életre – színdarab

  2007. május 19. Gyülekezeti és ifjúsági nap Kissék 
méhészetében. 

 2007. május 27. Pünkösd, konfirmáció, 
úrvacsoraosztással egybekötve. 



Reménység egy új életre

A színdarabot  az  Élet  Szava  Alapítvány  adja  elő.  A 
színjáték  egy  valóságos  történeten  alapszik  és  két  ember 
kalandokkal teli életét mutatja be arról, hogy az AIDS elleni 
küzdelmükben hogyan őrizték meg reménységüket. Nem titkolt 
céljuk,  hogy  a  mai  felborult  értékrendű,  rohanó  világban 
segítséget,  utat  mutassanak  a  jövő  generációjának  az  igazi 
értékek elsajátítására. 

Az  előadás  ingyenes  és  három  iskola  részére  lesz 
előadva (akik elfogadták a felajánlást). Ezekre az alkalmakra 
gyülekezetünkből  is  szeretettel  várunk  minden  kedves 
érdeklődőt. A helyszín a városháza színházterme (amennyiben 
addig nem fejeződnek be a javítási munkálatok, akkor jelentem 
a változást), időpontja: 2007. április 23. 

Kezdési időpontok: 8:30 - Mezőgazdasági iskola
9:45 – Állami Gimnázium
11:00 - Pongrácz Lajos Alapiskola

 2006. december 22. Karácsonyi kézmelengető.
 2006 karácsonyán megköszöntük Halgos Pálné, özv., 

Váradi Mária; Pásztor Istvánné, özv., Czírer Erzsébet és 
Varga  Béla  testvérünknek  Krisztusért  és  egyházért 
végzett önfeláldozó munkájukat.

 2007. január 22. Ökumenikus istentisztelet.
 2007. március 3. Ifjúsági nap. Az alkalmon Somogyi 

Alfréd,  apácaszakállasi  lelkipásztor  adott  elő  a 
médiáról.  Az  előadás  után  a  Húrvirág  együttes 
színvonalas koncertje következett. 

  2007. március 10. Gyermekeink részt vettek a jókai 
bibliaversenyen.  Az  utólagos  egyeztetés  alapján  az 
előkelő 6. helyezést értük el a 25 csapatból. 

 2007 március 12-16 Evangelizáció



Kedves  testvéreim,  az  élet  mihozzánk  nem 
mindig kegyes, van amikor szerencsénk van,van amikor 
nagy csapás ér minket. Ilyenkor szoktuk használni azt 
az általános közmondást, hogy „ilyen az élet“.

Pedig ez lehet sokkal jobb is.  Gondoljunk bele, 
megfelel  ez  nekünk,  hogy  itt  a Földön  mindenféle 
veszélynek ki vagyunk téve.
Attól  kell  tartanunk,  hogy  mikor  rabolnak  ki,  vagy 
mikor  hal  meg  valamelyik  családtagunk.  Ki  vagyunk 
szolgáltatva annak elrontsuk az életünket  vagy mások 
rontsák el  a miénket.  Jó  nekünk így élni!?  Jó  nekünk 
tűrni  a szenvedéseket,  a  megalázásokat.Vegyük 
példának a második világháború után korszakot, amikor 
rettegnünk kellett,  mert  magyarok voltunk,  rettegnünk 
kellett, hogy mikor törnek be  hozzánk, és kit visznek el. 
Félelemben kellett élnünk!! Nem igazságtlan ez!? Nem 
lenne  mégis  jobb  ha  egy  biztonságos,  boldogabb 
környezetbe  élnénk,  egy  olyan  országba,  ahol  nincs 
semmi baj, nem hal meg senki, nem rabolnak ki, semmi 
bajunk sem lesz. Ez mégis lehetséges, mégpedig Jézus 
által.  Ő  az  a híd,  amely  bevezet  minket  ebbe  az 
országba, ahol nincs bűnözés, nincs veszély,  nem kell 
semmitől félnünk.

Nem lenne ott mégis jobb? Higgyünk  Jézusban, s 
oda jutunk. Ott vár reánk az a boldogabb élet, amelyet 
Jézus készített a mi számunkra. Ott nincs kitelepítés, ott 
nincs  rettegés,  ott  nincs  félelem,  ott  nincs 
kiszolgáltatottság, ott az örök és boldog élet van.

 Marton Imre, konfirmandus



Beküldési határidő: május 1. A helyes megfejtők között 
különféle nyereményeket sorsolunk ki. Sorsolás a májusi presbiteri 
bibliaóra után.

Kicsiknek: (1-10 éves korig) Ajánlott olvasmány Máté 
evangéliumának 26, 27 és 28 fejezete. 

 Ki árulta el Jézust?
a) Magdi néni  b) Pilátus   c) Júdás

 Kit engedtek szabadon Jézus helyett?
o Barnabást  b) Barabbást  c) Senkit sem engedtek el.

 Miért nem találták az asszonyok Jézus testét a sírban?
o elrabolták b) feltámadt c) mert nem halt meg és este 

kiszökött



Nagyoknak: (11-től 111 éves korig)

1) Kinek adta át Isten a tízparancsolatot?
a) Ézsaiás   b) Mózes   c) Dávid

2)  Ki írta az énekek énekét?
a) Salamon  b) Sámson  c) Dávid

3)  Kinek a lányát támasztotta fel Jézus?
a) Jairus  b) János  c)  Jáir

4)  Ki ment el szomorúan Jézustól?
a) Barabbás  b) Anániás  c) a gazdag ifjú

5)  Ki tölti ki Isten haragjának hét poharát?
a) 7 angyal   b) Sátán  c) Péter anyósa

Ki mondta kinek? Ajánlott olvasmány: Máté evangéliuma.

 Bizony, Isten Fia volt ez!
 Amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb 

atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.
 Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket!
 Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, ki jő az Úrnak 

nevében!
 Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek 

országa.

  Társkereső – Keresd meg a társát (feleségét).

 Ábrahám
 József (Jákób fia)
 Izsák
 Anániás (aki pénzadományt vitt Péternek)
 Akvila



A  modern  társadalomra  jellemző  függetlenség  és 
individualizmus számtalan „lelki árvát” hozott létre. Sokan 
azt  hiszik,  hogy  anélkül  e  lehet  egészséges  keresztyén 
valaki,  hogy  csatlakozna  egy  gyülekezethez.  Isten  ezzel 
bizony nem ért egyet. Hiszen világosan kinyilvánította, hogy 
az életet a földön meg kell osztanunk egymással. 

A  valódi  testvéri-baráti  közösség  jóval  több,  a 
gyülekezetbe járásnál. Azt jelenti, hogy együtt éljük meg az 
életet.  A  gyülekezeti  család  kimozdít  az  önközpontú 
elszigeteltségből.  Iskola  ez,  ahol  megtanulhatjuk  az  Isten 
családján  belüli  viselkedést.  Továbbá  gyakorolhatjuk  az 
Isten családjában belüli viselkedést. Továbbá gyakorolhatjuk 
az önzetlen, együttérző szeretetet. Megtanulhatunk segíteni 
egymásnak és osztozni egymás élményeiben. Ez pedig csak 
úgy  lehetséges,  ha  rendszeresen  időt  töltünk  hívő 
barátainkkal.

Sajnos  nem  minden  gyülekezeti  összejövetel  ad 
lehetőséget  a  valódi  közösségi  élményre.  Sok 
bibliatanulmányozó csoport  megreked a  felszínes társalgás 
szintjén.  Hála  az  Úrnak  nem  így  van  ez  a  mi  csütörtöki 
bibliaóránkon. S egyre inkább nem így lesz. Ugyanis az Úr 
gondoskodik róla, hogy fájdalmaink kifakadjanak. S lassan 
arra is megtanít, hogy egymás bajai felé irgalmas, együttérző 
szeretettel  közeledjünk.  A keresztyénség nem hősködés.  A 
keresztyénség számomra azt jelenti, hogy Jézus lemondott a 
mennyei  örömökről,  hogy megváltson engem. Lemondott! 
Javunkra.  Jézusunk iránt  érzett  hálából  jutunk el  a  mi kis 
ipolysági  gyülekezetünkben  is  oda,  hogy  értem  is 
lemondanak és én is  lemondok másokért  önös örömökről: 
időről,  okosságról,  önigazultságról…  Nem  tolakodunk 
erőszakosan  egymás  magánéletébe,  csak  együttérzéssel 
meghallgatjuk, amit a másik  közölni tud az életéről. Jézus 
vezetése  alatt  tapintatosan  imában  hordozzuk  egymást  a 
nehéz úton.  Mert az út nehéz. 
A valódi baráti közösségre őszinteség és bizalom jellemző. 



Nem  mesterkélt  csevegés,  hanem  mély,  életből  fakadó 
beszélgetések.  Az  igazi  beszélgetés  felüdíti,  felszabadítja, 
orvosolja a csoport tagjait. A diplomatikus „politizálás” vagy 
filozofálgatás, a felületes udvariasság nem viszi előre és nem 
segíti  az  embert.  Márpedig  a  közösségi  életnek,  a 
barátságnak  éppen  az  a  lényege,  hogy  egymás  terhét 
hordozva  tegyük  meg  az  előttünk  levő  utat.  Legtöbbször 
évek  múltán  is  álarcot  viselünk,  óvatoskodunk,  mintha 
életünkben minden rózsás lenne. Ez a magatartás a valódi 
közösség  és  a  kialakulni  vágyó  barátságok  halálát  jelenti. 
Istentisztelet után nem lehet az életünk dolgait megbeszélni. 
Ahhoz kis létszámú csoport kell és lassan kialakuló bizalom. 
Ha  nem  vállaljuk  fel  őszintén  önmagunkat  egymás  előtt, 
akkor az együttlétnek semmi értelme sincs. Az őszinteséghez 
bátorság és alázat kell.  Vajon mit szólnak majd a többiek, 
hogy ilyen vagyok? Tény, hogy semmilyen más kockázatot 
nem  nehezebb  vállalni,  mint  azt,  hogy  őszinték  legyünk 
magunkkal  és  másokkal  szemben.  Pedig  gyógyulni  és 
krisztusi emberré növekedni csak ezen a módon lehet.

„Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket és imádkozzatok 
egymásért, hogy meggyógyuljatok” Jak. 5,16a

Mindenki életébe ad az Úr olyan elhordozhatatlanul nehéz 
élethelyzeteket,  amelyeket  ki  kell  mondani.  Ekkor  van 
leginkább szükség erőshitű,  nem ítélkező,  hanem irgalmas 
barátokra,  akik  helyettünk  is  hinni  tudnak  és  át  tudnak 
segíteni a nehéz időszakon. Csak így érdemes a földi pályát 
befutni.  Egyébként,  egyedül,  rejtőzködve,  álarcok  mögé 
bújva tönkremegy az egész ember s a környezete is. 

„Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, ha elhagyta 
is a mindenható félelmét.” Jób 6,14

Csala Aurélia



Rohanó események

Naponta az újság, 
a  televízió  és  a  rádió  új 
meg  új  híreket  röppent 
szét  valamennyi 
földrészre.  Annyi  könyv 
és  annyi  újság  jelenik 
meg,  hogy  csak 
számítógépek  képesek 
feldolgozni  azt  a 
rengeteg  adatot,  amit 
tartalmaznak.  Az 
emberek  ott  ülnek  a 
televízió  vagy  az  újság 
előtt,  várják  és  figyelik, 
mi  történik  a 

nagyvilágban körülöttük.
Mindig  történik  valami.  Gyorsan  követik  egymást  az 

események,  a  szenzációk  politikában,  sportban,  tudományban, 
technikában egyaránt.  A vonat rohan,  mindenki  elfoglalt  a  napi 
eseményekkel, olvas. Az emberiség vonata évezredek óta rohan 
menetrend szerint. A sínek a Biblia próféciái, a vonat ezeken a 
síneken  Isten  közelgő  ítélete  felé  tart.  Az  utasok  erre  mégsem 
figyelnek. A világ gyorsan változó, színes eseményei mindenkit 
lekötnek.  A  figyelmeztető  bizonyságtétel  zászlóval  integet: 
„Vigyázz,  veszély  közeledik!”  Az  utasok  mással  vannak 
elfoglalva, erre alig figyelnek.

Te  is  a  vonaton  utazol.  Nap  mint  nap  hazamész  a 
munkából, leülsz az újság vagy a televízió elé, telnek a napok. Az 
életed vonata visz tovább, és nem veszed észre, hogy múlik az 
idő, lejárnak az évek, de mi lesz azután?

Isten  Igéje  figyelmeztet:  Mit  ér,  ha  minden  gazdagság, 
jólét a tied, és „még ma éjjel elkérik a lelkedet?” (Lk 12,20). Állj 
meg, csendesedj el, lásd meg, hogy a rohanó események káprázata 
mögött ott áll Isten szelíd hívó szava: „Jöjj énhozzám!”

Így szól az Úr: „Íme hamar eljövök; és az én jutalmam 
velem  van,  hogy  megfizessek  mindenkinek,  amint  az  ő 
cselekedete lesz” (Jel 22,12). „Jöjj! És aki szomjazik, jöjjön el; és 
aki akarja, vegye az élet vizét ingyen” (Jel 22,17).

(Forrás: Evangéliumi élő képek, Evangéliumi Kiadó)



Boldog emberek
zsebkönyv, 72 oldal

Szerző: Roy Krisztina

Mikor igazán boldog 
az ember? Erről a kérdésről 
szól  az  ismert  és  kedvelt 
szerző  elbeszélése.  Jézus 
Krisztusra  irányítja 
figyelmünket,  mert:  „Csak 
az  Ő  szívén  melegszik  fel 
és nyugszik meg a zaklatott 
emberi  szív.  Ő  minden 
sebet meggyógyít.”  (35 Sk)

A jó vetés 2.
zsebkönyv, 368 oldal

Mindennapi  Ige  és  rövid 
magyarázat, napi áhítathoz 
és elmélkedésekhez. (35 Sk)



Alszol?

„Azután visszatére és alva
találá őket, és mondá Péternek:
Simon alszol? Nem bírtál
egy óráig vigyázni?”

Mt 14,37

Hogy tudsz aludni mondd?
Mikor családok bomlanak szét,
mikor magzatok méhbe halnak?
Mikor pusztító szenvedélyek
tizedelik naponta népünk?
Mikor gyilkos háborúk dúlnak
országokban és emberekben?
Mikor milliók éheznek a 
kenyérre és az igazságra?

Simon! Hogy tudsz aludni mégis?
Hogy nem bírsz JÉZUSÉRT vigyázni?

Füle Lajos

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 
Egy magát megnevezni 
nem kívánó testvérünk

 támogatta.


