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H ú s v é t ,  f é l e l e m  n é l k ü l
   János evangélista volt az egyedüli 
Jézus tanítványai közül, aki a legtöbb 
alakjában látta Jézust. Követte őt, mint 
Mesterét. Látta Jézust a megdicsőülés 
hegyén, és mint megfeszítettet szenved-
ni a Golgotán. Ott volt Péterrel együtt az 
üres húsvéti sírnál. Végül mint Patmosz 
szigetére száműzöttnek, megjelent Já-
nosnak Jézus, dicsősége fényében. Azt 
gondolnánk, hogy az apostol boldog el-
ragadtatásban volt, amikor látomásban 
újra meglátja Urát. Nem ez történt, ha-
nem Jézus lába elé esett, mint egy ha-
lott. Aki egy kicsit is ismeri saját magát, 
tudja: az ember egyetlen helyes döntése 
az, ha megalázza magát Isten előtt. Jé-
zus azonban soha nem akarta azt, hogy 
az emberek féljenek tőle. János szívéből 
(és a mienkből is) ezt a félelmet akar-
ja Jézus kitörölni. Ő tudja a legjobban, 
hogy hányan félnek az élettől, a beteg-
ségtől, a múltjuk miatt, a jövőtől, a ví-
rusoktól, a világ végétől, a haláltól, sőt 
Istentől is. Számtalan „fortélyos” fé-
lelem lakhat az emberi szívben. Ezért 
érintette meg Jézus Jánost kezével és azt 
mondta: „Ne félj: én vagyok az első és az 
utolsó, és az élő; halott voltam, de íme 
élek örökkön örökké... Halott voltam, de 
íme élek.” Bátorítás és emlékeztetés volt 
ez János részére és nekünk mindnyá-
junknak. Nagypéntek óta, Jézus halála 
óta nem kell félnünk a bűneink miatt. 

Nem félnünk kell, hanem elmondani  és  
megvallani   mindazt     Neki, amiben, 
amivel vétkeztünk Isten, az emberek és 
önmagunk ellen. Jézus meghalt a Bű-
nért (=élet Isten nélkül), a Megfeszített 
minden bűnünkért megfizetett! Ne félj 
a haláltól, mert Jézus mondta: „halott 
voltam, de élek örökkön örökké...” Jé-
zus feltámadott, és legyőzte a halált. 
Félelem helyett húsvéti öröm. Jézus él, 
bárki kaphat Istentelen élete helyett tőle 
bocsánatot és elvehetetlen örök életet. 
Jézus azt is mondta a megrettent János-
nak: „Nálam vannak a halál és pokol 
kulcsai.“ Jézus megkerülhetetlen. Ő az 
élet Ura, nála van életünk végének idő-
pontja és módja is. Aki hisz Ő benne, 
annak azonos a hitvallása Pál apostolé-
val: „Mert meg vagyok győződve, hogy 
sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 
fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljöven-
dők, sem hatalmak, sem magasság, sem 
mélység, sem semmiféle más teremtmény 
nem választhat el minket az Isten szere-
tetétől, amely megjelent Jézus Krisztus-
ban, a mi Urunkban “ (Róm. 8,38-39) 
Akinek ez a meggyőződése, keresztyén 
hitének alapja, az félelem nélkül tud 
élni. Időnként félhet, de nem a félelem 
rabja, hanem Jézus Krisztus követője, 
így szabad lehet a halálfélelemtől is. 
Mivel Jézus kezébe tette életét, az utol-
só ítélet alól Jézusért megmenekül. Erős 
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biztatás az a hívő keresztyének számára, 
hogy a pokol és halál kulcsai, vagyis az 
utolsó szó, döntés, ítélet Jézus kezében 
van. Szeretetteljes intés mindenkinek, 
aki nem hisz Istenben. Békesség forrá-
sa lehet bárkinek azokra nézve, akik-
től végleg el kellett válnunk. Márta és 
Mária ott állnak testvérük, Lázár sírja 
mellett. Jézus nem jött, amikor hívták, 
így beteg testvérük meghalt. Amikor 
mégis megérkezett, és kimentek együtt 
a temetőbe, Jézus csak annyit mondott: 

„Én vagyok a feltámadás és az élet, ha 
valaki hisz énbennem, ha meghal is él, 
és aki él, és hisz énbennem, az nem hal 
meg soha. Hiszed-é ezt?” (Luk.11,25). 
Alapkérdés ez. Aki ezt hiszi, annak lesz 
félelem nélküli, örömmel áthatott élete, 
húsvétja, találkozása naponta a feltáma-
dott Jézussal, aki az övéinek ezt mondta:
„Én élek, ti is élni fogtok!” (Jn 14,19)

VARGA RÓBERT, 
PASARÉTI LELKIPÁSZTOR

Istentisztelet minden vasárnap 11:00 órai kezdettel.
Bibliaóra csütörtökönként 16:45-től az Oros Optikában.
Filmklub: Minden hónap második keddjén 17:00 órakor.
KT szerdánként
Hittanok:

 
   Kedd:   08:00 Fegyverneki Ferenc Egyházi Gimnázium
 Szerda:  08:00 Pongrácz Lajos Alapiskola
   08:50 Pongrácz Lajos Alapiskola
   10:50 Pongrácz Lajos Alapiskola
   12:30 Pongrácz Lajos Alapiskola
   13:10 Pongrácz Lajos Alapiskola
   14:10 Bibliaórás teremben
        Csütörtök:  08:00 Állami Gimnázium
   10:40 Palást
 Péntek:     12:15 Ipolyszakállos

Ünnepi alkalmaink:
Április 10-én, nagypénteken: 11:30 órakor.
Április 12-én 11:00 órakor, úrvacsoraosztással egybekötve. 
Április 13-án 11:00 órakor.

Május 9-én jótékonysági est a városháza színháztermében.

»
»
»
»
»
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 Nagytiszteletű Lelkipásztorok, 
Gondnok és Presbiter Testvérek, ke-
resztyén Gyülekezet, kedves Test-
véreink az Úr Jézus Krisztusban!
Szeretettel köszöntünk mindenkit az 
apostoli köszöntéssel: „Kegyelem nék-
tek és békesség Istentől a mi Atyánktól 
és az Úr Jézus Krisztustól” (2Kor 1,2).
Ez esztendőtől egy új választási idő-
szak kezdődött egyházunk számára. 
2009. január 2-án elnökségi társaink 
jelenlétében átvettük Egyetemes Egy-
házunk hivatalainak vezetését.   Né-
hány hét eltelte után 2009. február 14-
én a Zsinat megválasztott és volt tagjai, 
egyházmegyéink elnökségei, több bel- 
és külföldi meghívott vendég, valamint 
a gyülekezetek tagjai előtt a komáromi 
gyülekezet templomában került sor a 
zsinati elnökség tagjainak eskütételére.
Most, amikor ezen túl vagyunk és egy-
házunk minden egyházmegyéjében 
megtörtént a megválasztott tisztség-
viselők beiktatása, szeretnénk meg-
köszönni a bizalmat, amit a választá-
sok idején szavazataikkal kifejeztek. 
Igyekszünk továbbra is elkötelezett 
tanítványai lenni Krisztus Urunknak 
és hűséges  szolgálattevői  református 
keresztyén anyaszentegyházunknak.
Köszönjük, hogy az eltelt időszak-
ban, amikor az egyházmegyékben 
a beiktatások folytak, nagy szere-
tettel fogadtak minket és sok ked-

ves testvérrel találkozhattunk.
Ezt a szeretetet akkor is éreztük, ami-
kor február 14-én a nem túl jó időjá-
rás ellenére is megtelt a komáromi 
templom és a jelenlévők tanúi lehettek 
eskütételünknek. Sajnáljuk, hogy ak-
kor nem tudtunk minden ott lévővel 
személyesen találkozni, kezet fogni. 
De örvendezünk annak, hogy szol-
gálatunk felvállalásában nem marad-
tunk egyedül, mert hisszük, hogy so-
kak imádsága kíséri szolgálatunkat és 
az egyházban való forgolódásunkat.
Az előttünk álló időszakban még 
nagyobb szükség lesz a közös fe-
lelősségvállalásra, az egyház Ura 
iránti hűségre és egymás kölcsönös 
megértésére. Feltétlenül fontos, hogy 
tudjunk egymásról, a nehézségek-
ről, a gondokról, de az örömökről 
is. Ehhez szükséges az is, hogy el-
érhetők legyünk egymás számára. 
A lelkipásztorok és a gondnokok  a 
gyülekezetekben, az esperesek és a 
gondnokok az egyházmegyékben min-
den bizonnyal készségesen rendelke-
zésére állnak mindenkinek az előadódó 
gondok és problémák törvényeink és a 
Szentírás szellemében történő megol-
dása érdekében. Amennyiben a megol-
dásokhoz  erre szükség van, természete-
sen mi is szívesen rendelkezésre állunk. 
   Komáromban a zsinati elnök-
ség irodájában (Jókai u. 34.) szemé
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lyesen minden héten kedden va-
gyunk elérhetők (tel: 035/7701 826).
Püspöki hivatali nap Rimaszombat-
ban minden hónap 2. és 4. hetének 
hétfőjén van (leszámítva természe-
tesen az ünnepnapokat és a halaszt-
hatatlan elfoglaltságot). A szemé-
lyes felkeresés szándékát azonban 
mindenképpen jó előre egyeztetni.
Sürgős esetekben a következő telefon-
számokon vagyunk elérhetők: 

Fazekas László püspök:  0904 100 623 
Fekete Vince főgondnok: 0908 932 
837 Isten áldjon meg mindenkit a 
maga helyén és szolgálatában, hogy a 
mi Urunk örömét találja  bennünk és 
megáldjon minden lelki áldással. 
Atyafiságos köszöntéssel     

Mgr. Fekete Vince főgondnok s.k. 
Mgr. Fazekas László püspök  

I n  m e m o r i a m  P á s z t o r  E r z s é b e t

2009 február 13-án 
nagy veszteség érte 
gyülekezetünket. Ek-
lézsiánk oszlopos tagja 
távozott el közülünk, 
aki a megváltó Krisz-

tusba vetett hitével, csendes példa-
mutatásával mindannyiunk szívét 
megmelengette a Krisztus szereteté-
vel. 

    Pásztor Erzsébet 1925. július 26-án 
született szegény család gyermekeként. 
Férjhezme- netele után 
öt gyermeket nevelt 
fel kettő fiút és há-
rom leányt.  Férje 
szintén szegény, 
munkáscsaládból 
származott, aki már 
14 évvel ezelőtt el-
távozott az élők so-
rából. A mama banki 
szolgaként dolgozott, 
gazdag zsidó család-

nál (dr. Drábik úrnál), a szövetkezet-
ben (szőlőmunkás), és sokat járt segí-
teni a papánknak is (fafűrészelő volt) 
fát adogatni és berakni a fáskamrába. 
Később a bölcsödében (a mai adóhi-
vatal helyén) is, dolgozott mint taka-
rítónő, bevásárló és mindenes. Közben 
10 évig ápolta fekvőbeteg édesanyját. 
Mindenki nagyon szerette őt, és ke-
resztmamámnak hívták. 
   Nyugdíjba vonulása után még na-
gyon sokat segített  a gyermekeinek és 
már csak a templomi gondnokság volt 
az elfoglaltsága. Mi a gyermekei na-

gyon szerettük őt, és min-
dig a szívünkben őriz-

zük emlékét. Temetése 
2009. február 15-én 
volt az ipolysági te-
metőben. 
Nagyikának van tíz 
unokája és tizenkét 

dédunokája.

          Kecskés Katalin
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A  b o r z a l m a k  u t á n  j ö t t  a  c s o d a !
Ma már látom Istennek azt a nagy szeretetét… - mondja Mag Józsefné

   Két új sírhalom dombo-
rul a kübeki temetőben. 
Egymástól távolabb ugyan, 
de közeli családtagokat 
borítanak a hantok. Ilonka 
férjét és édesanyját. 2008. 
május 3-án éjszaka meg-

csörrent a telefon. A kórházi kezelőorvos 
közölte a borzalmas hírt, hogy pár perce 
meghalt a férje. Ilonka összeomlott. Gyer-
mekei és családja igyekezett vigasztalni 
az asszonyt, miközben ők is vigaszra szo-
rultak. Harminckilenc év házasság ért 
véget aznap éjszaka. A hatvanegy éves 
korában elhunyt Mag Józseftől mély rész-
vét mellett, rengetegen vettek búcsút. 
Családtagok, egykori munkatársak, bará-
tok, szomszédok. Még tartott a temetés 
utáni vendéglátás, amikor újra megcsör-
rent a telefon. Ismét egy orvos és ismét 
egy fájdalmas hír: meghalt a kórházban 
fekvő édesanyja is! Belegondolni is ször-
nyű: egy héten belül elveszíteni férjet és 
édesanyát! Nem csoda, hogy az     as-
szonynak az élettől is elment a kedve… 
Mag Józsefné Ilonkával a borzalmak után 
azonban valami csoda is történt! 

- Valóban szörnyű napokat, heteket éltem 
át. Teljesen összetörtem. Sokan próbáltak 
vigasztalni, felrázni. Jól esett az együtt-
érzés, de fájdalmaimon nem tudtak eny-
híteni. Apa temetése után eljött hozzánk 
a polgármester, hogy kifejezze együttér-
zését. Elég sokat beszélgettünk az elmú-
lásról és arról, hogy Isten meg tudja az 
embert sebezni, de Ő az, aki be is kötözi. 
Egy könyvet is kaptam. A „Gyász és Vi-
gasz”-t. Könnyes szemmel olvastam ki. 
Sokat jelentett. Aztán egy május végi este 

ismét felkeresett. Épp a kertben dolgoz-
tunk. Érdeklődött állapotom felől. Anikó 
lányom azt mondta Robinak: „Csinálj vele 
valamit!” „Éppen azért jöttem” – volt a 
válasz, majd elmondta, hogy van Biator-
bágyon egy „Magyar Belmisszió” (www.
mbb.hu), amely ötven éve működik. Sok 
ezer embernek – köztük már húsz kü-
bekinek, neki és a feleségének is –sokat 
nyújtott már. Kért, hogyha úgy gondolom 
menjek el a június eleji női hétre. Hiszi, 
hogy használni fog nekem is.

- Sokat kellett győzködnie?
-Nem, nem. Még Öcsi, a fiam – aki Olasz-
országban él – is biztatott, nem beszélve 
Anikóról, aki látta reménytelen állapoto-
mat. Másnap közöltem, hogy megyek.

- Mit várt a csendes héttől? 
- Talán annyit, hogy valamivel jobb lesz 
az állapotom. Rám férne – gondoltam -, 
de ekkor még álmodni sem
mertem róla, hogy valóságos csodákat 
élek majd ott át.

- Hogyhogy?
- Kübekről négyünket vitt június elején 
a polgármester. Kotlárné Mezőfi Szilvit, 
Kovács Jenőnét –Erzsikét, valamint Robi 
édesanyjának a Mezőhegyesen élő húgát, 
Icut. Már útközben is jól elbeszélgettünk, 
ott pedig nagyon jól összebarátkoztunk. 
Nem tudom szavakkal kifejezni, hogy 
milyen helyen voltunk. Már a megérke-
zésünkkor is különösen nagy szeretettel 
fogadtak bennünket: „Megjöttek a kübe-
kiek!” –mondták örömmel. Nagyon kelle-
mes volt már az első benyomás is. Csend, 
béke, nyugalom. Gyönyörű hegyekkel 
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körbezárt kis helyen van a központ. Kul-
turált szobák, gyönyörű előadóterem. Na-
gyon meghitt volt minden. Miután polgár-
mesterünktől elköszöntünk, kipakoltunk. 
Nyomban megismerkedtünk győri asszo-
nyokkal, lányokkal és később az ország 
más részéből érkezettekkel is szóba ele-
gyedtünk. Sok barátságot kötöttünk.

- Egyáltalán, ki mehet oda?
- Bárki, aki többet szeretne az életétől. Volt 
ott mindenféle ember. Katolikusok, refor-
mátusok és evangélikusok is. Egyébként 
van női és férfi csendes hét és házaspáros 
hét is. Mindenki mehet a meghatározott 
időpontokban, csak be kell jelentkezni 
jó előre, mert nagyon sok az érdeklődő. 
Egyébként teljesen ingyenes, semmiért 
nem kellett fizetni.

- Öt napig voltak?
- Elröpült gyorsan! Szívesen maradtunk 
volna valamennyien még tovább is. Sőt 
ha lehetne, én már holnap visszamennék! 
– mondja mosolyogva Ilonka.

- Ne vicceljen! Miért?
- Mert egy örök életre szóló ajándékot 
kaptam ott. Az öt nap alatt a Bibliából 
különböző asszonyok történetét vettük, 
aztán kis csoportokban saját élethelyze-
tünkbe illesztettük be azokat. Már az is 
megdöbbentett, hogy több ezer évvel ez-
előtt is azokkal a problémákkal küszköd-
tek az asszonyok, családok, mint most mi. 
Rövid idő alatt rádöbbentem, hogy én is 
lehetnék egy asszony közülük. Sok helyen 
ismertem magamra. De nem voltam ezzel 
egyedül. A kübeki társaimat és másokat 
is szíven találtak az igék. Csütörtökre az 
egyik lelki-gondozónál időpontot kértem. 
Késő estébe nyúlóan, vagy két órát be-
szélgettünk. Ketten voltunk mi földiek, de 
ott volt Isten is, akitől bocsánatot kértem 

bűneimért, mulasztásaimért, aggodalmas-
kodásomért, ugyanis megvilágosodott 
előttem egy csomó minden. A pár nap alatt 
olyan békességem lett mindenben, még a 
gyász feldolgozásában is, amilyenre gon-
dolni sem mertem.

- Ez tényleg csoda!
- Amikor még Szabadkán éltem gyerek-
ként, piacra menet anyukámmal mindig 
betértünk a szentmisére. Szüleimtől val-
lásos neveltetést kaptam. A családunkban 
még katolikus esperes is volt. De most már 
tisztán látom. Nem a vallásos neveltetés 
számít!

- Hát akkor mi?
- Attól, hogy valaki vallásos, még nincs 
örök élete! Attól, hogy templomba jár 
vasárnaponként, de nincs a szívben jelen 
Jézus, az becsapja saját magát. Nem az 
számít, hogy ki van megkeresztelve; ki 
katolikus, református, vagy evangélikus. 
Csak az számít, hogy az ember még az 
életében töredelmes szívvel leborul-e Jé-
zus elé; őszintén és hittel kér bocsánatot, 
és befogadja Őt a szívébe. Aki azt gon-
dolja magáról, hogy jó ember és bűntelen, 
azon nincs segítség! Négy teljes nap kel-
lett nekem is, hogy megértsem mindezt. 
Négy nap után viszont átadtam a szívem, 
és akkor valami csodát éreztem! Azt, hogy 
eltöltött a boldogság. Mások is hasonlók-
ról számoltak be.

- Látom magán!
- Maga is látja? A főorvosom is azt mond-
ta ma délelőtt, hogy „ne haragudjon, de  
nem látszik magán, hogykettőt temetett 
el.” A boltban mások is mondták. Sokan 
érdeklődnek, látva engem, hogy meséljek, 
milyen volt. Mindenkinek ajánlom! Robi 
biztosan örömmel visz el bárkit, csak szól-
janak neki!
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- És ez maga szerint mindenkinél így 
működik?
- Csak annál, aki őszinte. Annál igen. Aki 
megtart, vagy elhallgat magában valami 
titkot, vagy képmutató és  nem tárja ki a 
szívét teljesen Isten előtt, annál nem. Ő 
tőlünk akarja hallani a bűnbánó szavakat. 
Akkor megbocsát és elkezdi az embert 
vezetni. De kérdezze meg például Mező-
fi Szilvit. Ő is teljesen kicserélődött! Ma 
már csillog a szeme és nevet. Bocsánatot 
kért az Úrtól, elfogadta a kegyelmet és 
valósággal kivirult. Persze ez nem jelenti 
azt, hogy most már nincs nehézség az éle-
tünkben. De van, azonban tudjuk, hogy az 
övéit mindenből kivezeti és megsegíti az 
Úr, és az Ő gyermekeinek minden a javuk-
ra szolgál. Szeretettel gondolok férjemre 
és édesanyámra. Hiszem, hogy ők már az 
Úrnál vannak. Sok esetben egy nagy be-
tegség kell ahhoz, hogy a kemény embe-
ri szív megtörjön. Az én életemben nem 

betegség, hanem két nagyon fontos em-
ber távozása az életemből kellett ahhoz, 
hogy megtörjön az én kemény szívem. 
Ma már látom Istennek azt a nagy szere-
tetét, ahogyan gondot viselt és visel reám 
és ahogyan engem is használni akar. Ma 
már ismét boldog vagyok és nem érzem 
céltalannak  az életem. Ma már újra élek! 
Nagyon hálás vagyok Istennek mindenért. 
És ez egy olyan jó érzés!

- Fantasztikus! Akkor tehát nem bánta 
meg, hogy elment?
- Dehogy bántam! Sőt! Engem megmen-
tett és megajándékozott ott az Isten, ami-
ért egész életemben hálás szeretnék neki 
lenni. Csak egyet nagyon sajnálok. Azt, 
hogy ötvenhét év telt el az életemben Ő 
nélküle...
emma

Forrás: Kübekháza kurír   (http://www.ku-
bekhaza.hu)

             Hívtalak – és nem jöttetek
                                                   Aláírás: Jézus

 Rohan az idő. Mindenki érzi. 
Úton - útfélen ezt beszélik: Nincs időm, 
sietek. Vajon tudjuk-e, hova futunk. Fel-
fogjuk-e, hogy minden egyes nappal az 
örök hajlékunkhoz vagyunk közelebb? 
Akár akarjuk, akár nem. Ez az egyetlen 
dolog, melyet ember nem tud megvál-
toztatni. Ha rádobbantunk a halál kü-
szöbére, onnan már csak két lehetőség 
van a lét számára: vagy bemegyek az 
Isten országába, vagy kint maradok az 
örök sötétségben. Erre mondja a legtöbb 
ember, hogy mese.

 Az igazság függetlenül létezik 
az ember vélekedése nélkül is. Jó vol-
na ha, egyre többen felfognánk, hogy a 
teremtett világban mi emberek csupán 
teremtmények vagyunk s nem terem-
tők. Ennek az életveszélyes tévedésnek 
a gyógyítására  működik már évek óta 
városunkban és egész Európában a Pro 
Christ elnevezésű evangelizáció. Idén 
március 30-tól április 6-ig tartott. Min-
den évben egyszer egy teljes hétig egye-
temesen az egész Európának szól az Is-
ten. Ha netán a templomba hívó ha
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rang nem volna elég. Mindent megtesz, 
hogy hallassa hangját: Hallgass ide em-
ber! Tedd le minden dolgaidat, és gyere 
hozzám! Mert nemsokára jövök, hogy 
végérvényesen visszaállítsam az előző 
rendet a teremtett világon. 
Mikor évről évre azt látom, hogy Krisz-
tus gyülekezetének látható és hallható 
száma Ipolyságon ezen alkalmakon kb. 
húsz fő, megrettenek. (Az összes fele-
kezetekből.) Azt ki tudjuk nyilvánítani 
érthető szóval, hogy kit szeretünk és kit 
nem. Gyakran szavazunk de kevesen Is-
tenre. Állandóan ítélünk, de ritkán saját 
bűneinket. Választásaink és ítéleteink 
végeredménye a világot lassan romba 
döntő harag és gyűlölet. Pedig csak Is-
tenre kellene szavazni és megoldódná-
nak nyomorúságaink. 
Hol vagy ember? Miért lettél ennyire hi-
tetlen és öntelt. Sokan azt mondják: én 
otthon is tudok hinni és imádkozni. Nem 
vonom kétségbe ezt az állítást, csak ol-
vasom a Bibliában, hogy Isten elképze-
lése egészen más. Fújhatod, hogy Te is 
hívő vagy. Ám Isten igéje szerint a hívők 
szíve, lelke egy, és gyakran szívesen 
vannak egy helyen. Egyedül úgy gyü-
lekezet az Isten csapata, ha ott énekelnek 
Pásztoruk körül. 
Tudom, neked dolgod van –földed, vál-
lalkozásod, állataid, feleséged, gyereke-
id… Tudja mindezt rólad Isten is. Mégis 
hívott a vendégségébe. Ünnepi vacsorát 
készített neked a legjobb lélekgyógyító 
eledelekből. Te mégsem jöttél. Eljön a 
nap amikor már nem fog hívni. Senkit 
ne hibáztass majd azért, csak magadat. 
Mindezen gondolatokat pedig nem azért 
írom, hogy ítéletet tartsak mások felett. 
Nem! Istenem, aki erősen maga mellett 
tart engem, hív téged is, hogy megőriz-
zen önmagad vakságától, süketségétől. 

A hívőknek minden körülmények között 
egy táborban kell lenni. Ott, ahol a lelki 
táplálékot osztják. Nem a testit! Krisztus 
táborában. Miért? Mert nemsokára nyí-
lik az ajtó és birtokba fogjuk venni az 
örökséget. Ne maradj le róla holmi va-
cak földi koncért!

„Mikor pedig ezt az egyik vendég meg-
hallotta, így szólt hozzá: Boldog az, aki 
Isten országának vendége. Ő (Jézus) 
pedig a következőképpen válaszolt: Egy 
ember nagy vacsorát készített, és sok 
vendéget hívott meg. A vacsora órájában 
elküldte a szolgáját, hogy mondja meg 
a meghívottaknak: Jöjjetek, mert már 
minden készen van. De azok egytől 
egyig mentegetőzni kezdtek. Az első 
azt üzente neki: Földet vettem, kényte-
len vagyok kimenni, hogy megnézzem. 
Kérlek, ments ki engem! A másik azt 
mondta: Öt iga ökröt vettem, megyek 
és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem! 
Megint egy másik azt mondta: Most 
nősültem, azért nem mehetek. Amikor 
visszatért a szolga, jelentette mindezt 
urának. A ház ura megharagudott, és 
ezt mondta szolgájának: Menj ki gyorsan 
a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a 
szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat 
és a vakokat. A szolga aztán jelentette: 
Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de 
még van hely. Akkor az úr ezt mondta a 
szolgájának: Menj el az utakra és a ke-
rítésekhez, és kényszeríts bejönni min-
denkit, hogy megteljék a házam. Mert 
mondom nektek, hogy azok közül, 
akiket meghívtam, senki sem kóstolja 
meg a vacsorámat.” Lk. 15-24

                                      Csala Aurélia
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   A keresztény /keresztyén/ világ egyre 
inkább tudatosítja, hogy napjainkban 
és a jövőben szükséges a keresztény 
felekezetek együttműködése, közele-
dése és egy olyan egység megteremté-
se, amely a lényeges kérdésekben való 
egyetértésen alapszik. Az ökumeniz-
mus az összefoglaló fogalma ennek a 
törekvésnek. Ennek szellemében szer-
vezik évenként világszerte – január 
második felében – az imahetet is. Az 
idei imahét a Krisztus-hívők egységé-
ért január 18-a és 25-e között a koreai 
katolikusok és protestánsok által ki-
dolgozott anyag alapján valósult meg. 
Az első nap témája a kereszténység 
megosztottsága, a másodiké a háború 
és az erőszak, a harmadiké a gazdasági    
igazságtalanság, a negyediké a kör-
nyezeti válságok, az ötödiké a hátrá-
nyos megkülönböztetés és a társadalmi 
előítéletek, a hatodiké a betegség és a 
szenvedés, a hetediké a vallási sokszí-
nűség, az utolsóé pedig a keresztény 
reménység hirdetése egy megosztott 
világban. A hét jelmondata: „eggyé le-
gyenek a kezedben!” (Ez 37, 17).
   Az ipolysági római katolikus temp-
lomban az imahét keretében és szel-
lemében 2009. január 21-én ökumeni-
kus istentiszteletre szólították híveiket 
a történelmi egyházak – a római ka-
tolikus, az evangélikus és református 
– helyi lelkészei, éspedig Mahulányi 
József r. k. esperes, püspöki helynök, 
Lukáš Jókay r. k. káplán, Hana Ševeč-

ková evangélikus lelkész és Izsmán 
Jónás református lelkipásztor.
   A lelkésztársakat és a három egyház-
község mintegy 150 hívét Mahulányi 
József köszöntötte. Szavai szerint a 
keresztények egységéért való imád-
kozást a mindig időszerű krisztusi 
üzenet táplálja. Az egység ajándékáért 
lankadatlanul imádkozni kell, hogy a 
keresztény világban Krisztus békéje 
uralkodjék. A felekezetek mindegyiké-
nek meg kell bánnia az egymás ellen 
elkövetett bűnöket. Prédikációjának 
alapjául Jézusnak azt a csodatételét 
választotta, amelyben meggyógyítja a 
süketnémát, akinek megnyílik a füle és 
a szája, hogy hallja az isteni üzenetet, 
s ezt képes legyen továbbítani ember-
társainak. Keresztény világunkban, 
felekezeteink kapcsolatában keressük 
azt, ami összeköt, s ne azt, ami elvá-
laszt. Ne legyünk borúlátóak, minden-
nemű helyzetünkben kopogtassunk, 
hogy megtaláljuk a jó megoldást. Eb-
ben nagy segítségünkre van a Biblia. 
Az esperes azt sugallta híveinek, hogy 
minél gyakrabban lapozzák ezt a szent 
könyvet. A keresztény szétszakítottság 
és megosztottság állapotának megha-
tározó gyógyszere a felelős szeretet. 
Szerinte az önzetlen szeretet megtes-
tesítője Jézus Krisztus.
   Hana Ševečková kérdésfelvetéssel 
kezdte elmélkedését. Mi foghatja össze 
az embereket? A segítségnyújtás szán-
déka, az egyistenhit, a közös nyelv, a 

I m a h é t i  ö k u m e n i k u s  i s t e n t i s z t e l e t
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közös történelem, az egymásrautaltság 
tudatosítása stb. Mi osztja meg? Az 
önzés, a büszkeség, a kevélység stb. 
Mindennemű tartós egység csak a sze-
retet jegyében születhet. A különböző-
ség nem lehet akadálya az egységnek. 
Ezt példával is illusztrálta: a férfi és a 
nő különbözősége nem lehet gátja a 
szeretettáplálta házasságnak és család-
nak. Összefoglaló gondolatai: keres-
sük, ami összeköt, tiszteljük egymást 
és szeretetben forrjunk össze.
Izsmán Jónás a következő megállapí-
tással kezdte igehirdetését: Az embe-
riség hajt, még sincs boldogsága. A 
világ elvárásai mások, mint az Istené. 
Engedjük, hogy az Isten építse hitün-
ket. Minden helyzetben az ő segítsé-
gét keressük – a saját erőnk nem elég 
gondjaink orvoslására. Az Isten akkor 

segít, amikor mi már nem tudunk meg-
unkon segíteni. Az üdvösség kegye-
lemből adatik – hit által. Új életet csak 
a Krisztussal lehet kezdeni. A dogma-
tika nem vált meg, csak Jézus Krisztus. 
Ő a záloga a keresztény egységnek is.
A prédikációk más-más megközelí-
tésben, egymást kiegészítve ugyanoda 
torkollottak: a keresztény egységet a 
krisztusi szeretet szilárdíthatja meg.
Lukáš Jókay bibliaolvasással gazdagí-
totta az istentiszteletet.
A magyar és szlovák nyelvű prédikáci-
ók sorozatát szintén kétnyelvű imádsá-
gokkal és énekléssel tagolták.
A csaknem kétórás istentisztelet áldás-
adással zárult.

Korpás Pál

A templomépítés  története II .
 Az 1900-as években Ipoly-
ság Hont vármegye központi fekvésű 
székvárosa volt, éppen ezért gyakran 
tartották itt a városházán a honti evan-
gélikus egyházmegye gyűléseit. Ezen 
időben alig másfélszáz evangélikust és 
ötven reformátust számlálnak Ipolysá-
gon. Az evangélikusok a hársasterényi 
ev. anyaegyházhoz, a reformátusok a 
perőcsényi parókiához tartoztak fiók-
gyülekezetként. 1900 novemberében 
a Honti Lapok címoldalán kéréssel 
fordulnak az olvasókhoz a templom 
építésének támogatása céljából. „Ek-
koráig a templom felépítésére a város 
egyhangú nemes elhatározásából a 
200 koronáért átengedett telken s vagy 

2000 korona adományon kívül egyéb 
nincsen, –kellene pedig sokezer, azaz 
legalább 24 000 korona.”  -írja Kru-
pecz István. 
 1904 májusában már arról 
számolnak be, hogy 15 070 koronát si-
került összeszedni. Ugyanebben az év-
ben rendeződtek a telekkel kapcsolatos 
dolgok is Ekkor írták meg az adásvé-
teli szerződést, mely Ipolyság nagykö-
zség s Hársasterény ev. anyaegyház-
hoz tartozó Ipolyság ev. fiókegyház 
között köttetett. A május 17-i ülésen 
lett bemutatva a kir. törvényszék vég-
zése, mellyel a telek tulajdonjogát az 
ipolysági ág. hitv.  ev. fiókegyház ja-
vára bekebelezte. Händel 
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Vilmos honti ev. főesperes felkérésé-
re Kéler Napóleon budapesti építész 
szeretetből az egyház iránt egy 15 000 
koronára tervezett 220 személy befo-
gadására alkalmas templomtervezetet 
és költségvetést készített. A megindí-
tandó építés vezetésére s ellenőrzésére 
Draskóczy Jenő mérnököt kérik fel. 
Az április 26-i ülésen átadják részére 
a Kéler-féle költségvetést és megkérik, 
hogy a szükség és a helyi viszonyok-
hoz mérten módosítson rajta. 
 Míg 1904 májusában az épülő 
templom alapjának növelésére érkez-
nek adományok, novemberben már ar-
ról számolnak be, hogy a „falak állnak 
már, templomtető is készen, a sugár 
torony nemkülönben ; csupán a belső 
berendezés hiányzik még”. Ekkor tört 
ki a jelvényháború. Erről ekképpen 
számolnak be: „A templomépítést öve-
ző kegyes hangulatot, s a vallási szép 
reményt a minapában megzavarta volt 
egy esemény. Mikor ugyanis már arról 
volt szó, hogy az égbenyúló torony tete-
jére föltegyük a jelvényt, akkor  várat-
lanul s hirtelenül kiütött a jelvényhá-
ború. Kezdettek a nyelvek zavarodni, 
kezdettek kegyes lelkek kis dolgokból 
nagyokat csinálni, s megfelejtkezni 
arról, hogy nem az a fődolog, vajjon: 

kereszt, kakas avagy csillag díszítse 
azt a tornyot s templomot, hanem az a 
fődolog, hogy nem egyetértéssel örül-
jünk annak, hogy lészen oly helyünk, 
hol a szenvedések próbái között a lel-
ki megszentelődésnek (a keresztnek), 
az élet harcai, kísértései s restségben 
az éberségnek (a kakasnak) s végül a 
bölcseket is az üdv forrásához: a Jézus 
Krisztushoz vezérlő fénynek (a csillag-
nak) jegyében mehetünk s haladhatunk 
az élet útján a szent boldogság felé! 
A jelvényháború úgy végződött, hogy 
nem lett se kereszt, se kakas, de lett s 
győzött a csillag. 
Így is jól van! Nyugodjanak meg a Pé-
ter apostol életében oly nagy szerepet 
játszott kakas hívei, nyugodjanak meg 
ezúttal a hit tündöklését is jelképező  
csillagban, s vigyázzanak és őrködje-
nek szüntelen, de fogadják el a ragyo-
gó égi jelvényt a kereszt barátjai is, 
melyben annyi gyász, annyi tanulság 
és diadal rejlik.”

Íródott a Honti Lapok 1900. novem-
ber 29. - 1904. november 12. közötti 
számaiban megjelent cikkek alapján. 
Folytatása a következő számban… 

   Izsmán Jónás

Krónika
2009. január 21. Ökumenikus istentiszteletet tartottunk az ökumenikus imahét keretén belül.
2009. január 29. Esperesi vizitáció. 
2009. február 15. Elkísértük utolsó útjára Pásztor Erzsébet testvérünket.
2009. március 7. 24 órás imaláncot tartottunk az evangélikus testvérekkel. Az alkalmat 
ökumenikus istentisztelettel zártuk. 
2009. március 30 - április 6. Pro Christ műholdas vetítés.
2009. április 4. Elkísértük utolsó útjára Veres Géza testvérünket.



Az Ipolysági Református Egyházközség folyószámlája: 0028611663/0900
Adományaikat, illetve az egyházfenntartási járulékot (4 €) az 
istentiszteleti alkalmak előtt vagy a fenti számlaszámra juttathatják el. 

E szám megjelenését az Oros és a Korpás család támogatta.

Cím: Izsmán Jónás (Oros Optika), Hlavné námestie 20; 936 01 Šahy; 
Tel.: 0904-941-236 email: izsmanjonas@gmail.com  web: ipolysag.try.hu

2008. december 22-től a következő református egyházközségek támogat-
ták gyülekezeti központunk építését: 

 Tiszaföldvári: 2000 Ft, Hajdúbagosi: 11 000 Ft, Köveskáli: 5000 
Ft, Dunamocsi: 2000 Sk, Nagykövesdi: 49,76 €, Tarpai: 18 000 Ft,   Gyön-
gyösi 20 000 Ft, Kisóvári: 35 €, Izsapi 340 €. 
 További támogatóink: Szigetszentmiklósi önkormányzat: 150 000 
Ft, CAPRIVOUS KFT: 100 000 Ft, magánszemélyek Magyarorzságról: 
10 000 Ft, magánszemélyek Szlovákiából: 29 500 Sk és 430 €.

Hordozzuk imádságban Testvéreinket, Urunk árassza rájuk bőségesen áldásait.

„Oh mi Urunk Istenünk! Mind ez a gazdagság, amit gyűjtöttünk, hogy né-
ked és a te szent nevednek házat építsünk, a te kezedből való és mindazok 
a tiéid! „ 1 Krón. 26,16

Támogatóink

Táborozási lehetőségek
Nyári ifjúsági kórustábor 2009. augusztus 18-22. Helyszín: Sztracena
Tábordíj: teljes ellátással 55 euró. Jelentkezési határidő: 2009. július 31.
Minden énekelni szerető érdeklődőt szeretettel várunk!

VI. Gyermekkórustábor (6-14 évesek részére) 2009. július 27. -augusz-
tus 2. Helyszín: Jóka (Betlehem Missziós Központ) Részvételi díj: teljes 
ellátással 55 euró. Jelentkezési határidő: 2009. június 30.

Jelentkezni Süll Kingánál lehet: 0915/ 737 801, e-mail: refzene@refzene.sk


