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Barabbás azért menekülhetett 
meg a biztos haláltól, mert Jézus 

meghalt helyette. Mi is csak azért 
menekülhetünk meg az örök halál-
ból, ha hiszünk Jézusban. 
 Az evangélium feljegyzi, 
hogy Barabbás tolvaj volt, gyilkolt, 
és lázadás miatt volt börtönben. Le-
het, hogy egész életét ott töltötte vol-
na, vagy valamelyik római ünnepen 
kivégzik. Az ilyenek számára nem 
volt kegyelem. A neve egyébként ezt 
jelenti: az apa fia.
 Mi is az Atya gyermekei 
voltunk, teremtő mennyei Atyánké. 
És mi is olyan sok mindent össze-
lopkodtunk: egymás idejét, örömét, 
csendjét, mások jó hírnevét, Isten 
dicsőségét... És gyilkoljuk a magza-
tainkat, önmagunkat, egymás idege-
it... És lázadunk egyfolytában Isten 
ellen, felelősségre vonjuk tetteiért, őt 
vádoljuk azért is, amit mi rontottunk 
el. Közben láthatatlan bilincsek kö-
töznek meg: a félelem, alakoskodás, 
számítás, gyávaság, önzés hiúság bi-
lincsei. S vár ránk a biztos ítélet. 

 Jézus Krisztus azért jött, 
hogy ebből a reménytelen állapotból 
kiszabadítson. Ő soha nem lázadt az 
Atya ellen, senkit semmivel nem rö-
vidített meg, de magára vállalta rab-
lógyilkos életünk minden bűnét és 
igazságos büntetését, s el is szenved-
te azt a Golgotán. Amikor meghalt, 
elvégeztetett a Barabbások halálos 
ítélete, és elvégeztetett a benne hívők 
jogerős felmentése is. 
 Hiszem-e, hogy valóban Ba-
rabbáséhoz hasonló a helyzetem? 
Hiszem-e, hogy nem tudok maga-
mon segíteni? Hiszem-e, hogy Jézus 
az én büntetésemet is elszenvedte a 
kereszten? S hiszem-e, hogy ezért 
valóban szabad vagyok? Szabad 
minden kényszertől, megkötöző erő-
től, szabad arra, hogy ne vétkezzem, 
hanem Isten akarata szerint éljek. 
Szabad nem inni, nem hazudni, nem 
paráználkodni, nem lopni, szabad Is-
ten dicsőségére élni.
 (Forrás: Cseri Kálmán: A kegyelem 
haramtja)

Helyettem Jézus
„Akkor szabadon bocsátotta nekik 
Barabbást, Jézust pedig megostoroz-
tatta, és kiszolgáltatta, hogy feszít-
sék meg.” Mt 27,26
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Istentisztelet minden vasárnap 11.00 órai kezdettel.
Ifjúsági istentisztelet minden hónap második vasárnapján 11.00 órai  kezdettel.
Imaóra minden vasárnap 15.00 órakor az Oros Optikában.
Bibliaóra csütörtökönként 17.00-tól az Oros Optikában.
Agapé bibliaóra minden hónap második csütörtökjén 17.00 órától az               

 Oros optikában. (Rövidebb és beszélgetéssel egybekötött bibliaóra.)
Filmklub: Minden hónap második keddjén 17.00 órakor.
KT szerdánként
Hittanok:

	
 Szerda:  09.55 Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola
   11.45 Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola
   12.35 Pongrácz Lajos Alapiskola
   13.20 Pongrácz Lajos Alapiskola
   15.30 KT a bibliaórás teremben
 Csütörtök: 10.50 Pongrácz Lajos Alapiskola
   12.35 Pongrácz Lajos Alapiskola
   14.30 Pongrácz Lajos Alapiskola
 Péntek:     12.10 Ipolyszakállos

»
»
»
»
»

»
»
»

2012.04.06. Nagypénteki istentisztelet 11.00 órakor 
2012.04.08. Húsvéti istentisztelet, úrvacsoraosztással egybekötve, 11.00 órakor.
2012.04.09. Húsvéthétfői istentisztelet 11.00 órakor.
2012.05.17. Áldozócsütörtöki istentisztelet 16.30 órakor. 
2012.05.27. Pünkösdvasárnapi istentisztelet úrvacsoraosztással egybekötve, 11.00 órakor.
2012.05.28. Pönkösdhétfői istentisztelet 11.00 órakor. 
2012.08.19. Ünnepi istentisztelet újkenyér alkalmából, úrvacsorával 
egybekötve. Kezdés: 11.00.

Megj.: Az áprilisi ifjúsági istentiszteletre 15-én, 11.30 órakor kerül sor.	
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2012. február 26 - március 4 között került sor evangelizációs alkal-
munkra. Február 26-29 között Szűcs Zoltán, az amerikai Kálvin Egy-
házkerület nyugalmazott püspöke hirdette az igét magyar nyelven. 
Igehirdetései maghallgathatóak honlapunkon keresztül: www.ipolysag.
reformatus.sk. Március 1-3-án pedig Ján Čermák prédikált szlovák nyel-
ven. 

A  f i a t a l o k  k a r á c s o n y i  m ű s o r a . . .
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   Szeretném elmondani, hogy mi-
ként éltem a világban, hogyan let-
tem vallásos, és ebből a vallásos-
ságból hogyan jutottam élő hitre, 
és közösségre az Úr Jézussal.
 Nem hívő családban nőttem fel, Is-
ten létezésében viszont mindig hit-
tem. De sok minden más is helyet 
kapott a hitvilágomban. Gyermek 
koromtól egészen 23 éves  koromig 
végigkísérte életemet az okkultiz-
mus sok formája. Ezek között sze-
repelt a horoszkóp, jóslás, keleti 
vallások tisztelete és gyakorlása. 
Így hittem a lélekvándorlásban, 
gyakoroltam az autogén tréninget, 
meditációt, és több alkalommal 
részt vettem szellemidézésen. Sze-
rettem a horror és fantasztikus  fil-
meket, újságokat, könyveket, és a 
rock zenét.
   De sok más bűn is szerepet kapott 
az életemben. Sokat hazudtam, 
csúfolódtam, paráználkodtam, és 
sok mindent és mindenkit bálvá-
nyoztam. Bíztam testem és lelkem 
épségében, a magam jóságában, 
és hittem abban, hogy jól irányí-
tom az életem. Szabadnak éreztem 
magam a világban. Sokat jártam 
diszkókba és hasonló szórakozó 

helyekre. Ezeken az alkalmakon 
mindig rengeteget ittam. Nagyon 
álmodozó típus voltam. Nagy ter-
veim voltak, hogy leszek valaki, 
akire az emberek majd felnéznek.
Hatalmas önbizalmam volt. Hittem 
abban, hogy mindent jól csinálok. 
Életem viszont egyre üresebb lett.
  1997-ben amikor 23 éves let-
tem jött az első nagy fordulat az 
életemben. Egy betegségtől való 
félelem és rettegés miatt keresni 
kezdtem Istent. Elkezdtem Bibliát 
olvasni, és Cseri Kálmán igehir-
detéseket hallgatni. Az egyik ilyen 
igehirdetés meghallgatása után en-
gedtem Isten hívásának, megval-
lottam a bűneim, és átadtam éle-
tem az Úr Jézusnak. Kidobáltam 
a keleti vallásokról és misztikus 
dolgokról szóló könyveim és új-
ságaim. Szakítottam az okkultista 
hitvilágommal és bálványaimmal. 
Később megkeresztelkedtem és 
konfirmáltam a helyi református 
gyülekezetben, majd rendszeresen 
jártam istentiszteletekre.
   Nem szakítottam viszont min-
dennel, nem tettem mindent az Úr 
kezébe, nem csak Benne bíztam, és 
nem adtam át egészen a szívemet 
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Jézusnak. A legnagyobb bálványa-
im, a sport, a világi zene, és a be-
tegségektől való félelem továbbra 
is meghatározó része maradtak az 
életemnek. És mivel megosztott 
volt a szívem, vagyis nem volt 
egészen Jézusé, ezért megmarad-
tak félelmeim és bűneim nagy ré-
sze. Sajnos ez odáig vezetett, hogy 
2004-ben újra diszkóba járni, és inni 
kezdtem. 2008-ban újból kapcsola-
tot létesítettem, majd együtt éltem 
egy fiatalkori barátnőmmel. 2009-
ben pedig egy hamis, karizmatikus 
vallást gyakorló személlyel voltam 
párkapcsolatban és közösségben.
    Közben újabb és újabb bálványok 
jelentek meg az életemben, amik-
be rengeteg időt, pénzt és energiát 
fektettem. Isten viszont ezekben 
az időszakokban is vezetett,és nem 
hagyott végleg eltévelyedni. Ki-
hozott olyan mélységekből, miből 
kiutat nem láttam, és talán nem is  
akartam,mert lelki sötétségben és 
megkötözöttségben éltem. Így az Ő 
mentő szeretetének munkája, hogy 
2006-ban befejeztem a diskózást és  
azzal együtt az italozást.
 Párkapcsolataimat pedig nem en-
gedte elmélyülni, kihozott azok-
ból, és megajándékozott az igazi 
társsal, Tőle rendelt feleségemmel. 
De az Úr rámutatott arra is, hogy 
semmilyen közösséget ne vállaljak 
hamis vallási mozgalmakkal. Mint 
amilyen a Pünkösdi, Adventista, 

Jehova Tanúi, karizmatikus és más 
hasonló felekezetek.
    2010-ben egy Joó Sándor igehir-
detés olvasása közben, szíven ütöt-
tek a következő sorok:”Bizonyos 
tudod te is,mi az, amit ott kellene 
hagynod, hogy tovább mehess”  
Tudtam hogy nekem szólnak,és 
tudtam hogy mit kér általuk tőlem 
Isten. Sírva vallottam meg, tettem 
le és hagytam el két legnagyobb 
bálványomat, a világi zenét, és a 
testépítő sportot.
   Valami viszont még hiányzott, 
jobban mondva Valaki, mégpedig 
Jézus. Hiányzott az Úr Jézussal 
való teljes élő közösség és kapcso-
lat. Bár mindennap imádkoztam, 
Bibliát olvastam, jártam templom-
ba, szolgálatot is végeztem, mégis 
hiány volt a szívemben. Hiányzott 
amit 1997-ben,és utána sem éltem 
át, hogy a bűnbocsánat fölszabadí-
tó  erejében valósággá váljék szá-
momra az élő Úr Jézus.Vagyis hi-
ányzott az, hogy a bűnbocsánat és 
megváltás biztos tudatában menjek 
tovább örömmel, és hálás szívvel.
   Ezért hosszú imádságos estéken 
át könyörögtem Jézushoz, és Ő egy 
Joó Sándor igehirdetés kapcsán vá-
laszt adott:”Valljátok meg azért egy-
másnak bűneiteket”(Jak  5,16)Tud-
tam, hogy ez is nekem szól. Ezért a 
lehető legrészletesebben próbáltam 
visszagondolni és leírni elmúlt éle-
tem sok csúfságát, engedetlenségét 
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és meg nem vallott bűnét. Így ke-
rekedett azokból öt oldal. De nem 
akartam egyedül Isten elé vinni 
mindezt, mivel az én esetemben az 
Ige arra bíztatott és bátorított, hogy 
egymásnak valljuk meg bűneinket. 
Ezért felkerestem Horváth Géza 
református lelkipásztort Pasaréten. 
Ez 2011. Július 17-én történt. Ott 
valóban megvallottam mindent és  
letettem az Úr Jézus kezébe. Kér-
tem, hogy bocsásson meg, mert hi-
szem, hogy egyedül Ő szenvedte el 
az én halálos ítéletemet, és egyedül 
az Ő áldozatáért kaphatok bocsána-
tot, amit kész vagyok feltétel nélkül 
elfogadni. Majd kértem, hogy köl-
tözzön a szívembe, és Ő uralkodjon 
a továbbiakban bennem, mert én 
Vele akarom eltölteni földi életem 
hátralévő részét, és az örökkévaló-
ságot.
   Miután mindezt megvallottam 
Horváth Géza arra kért,hogy tép-
jem össze a kezemben lévő írást a 
bűneimről, mert a következő ének 
jutott az eszébe:
	 “Az írás széjjel tépve, szabad va-
gyok szabad! Tudom, hogy megve-
vél Te, Meggyőztél ím magad! Kí-

nos halált te szenvedél, S ártatlan 
drága véred Áldoztad lelkemért.”

 Ezek után már nem maradt két-
ség a szívemben, tudtam, és tudom 
most is, hogy Jézus birtokba vette 
az én életemet. Ő az én Gazdám, 
és én Hozzá tartozom. Örök élettel  
ajándékozott meg, amiért nem szű-
nök meg Neki hálát adni.
    A hosszú évek alatt átélt, gya-
korolt és megélt vallásos lelkület 
tehát eltűnt, minden kétségével, 
örömtelenségével és bizonytalan-
ságával együtt. Mert találkoztam 
végre igazán az én Megváltómmal 
és láttam Őt! Persze a lelki sze-
meimmel, a hitem tekintetével, de 
láttam az Úr Jézust! És ebben a 
személyes találkozásban, mikor azt  
mondta Ő nekem:”Én sem ítéllek 
el téged,menj el,és mostantól fogva 
többé ne vétkezz!” (Jn 8,11)-vált tel-
jes és rendíthetetlen bizonyossággá 
amit Isten Igéje így mond:”Maga a 
Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünk-
kel együtt arról, hogy valóban Isten 
gyermekei vagyunk.”(Róm 8,16)

Ádám Károly
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Imádkozzunk

“Imádkozzatok egyúttal értünk is, 
hogy Isten nyissa meg előttünk az ige 
ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus tit-
kát...” Kol 4,3

“Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e 
valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg-e valaki közöttetek? 
Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak 
érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó 
imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha 
bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egy-
másnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meg-
gyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének” Jak 5,13-16

“Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, 
esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden        
feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és 
tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, 
hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.” 1 Tim 2,1-4

- Keresztyénségünk a gyakorlatban -

Urunk arra kér bennünket a Bibliában több helyen is, hogy imádkozzunk. Ő 
maga is minden alkalmat megragadott, hogy az Atyával beszélgessen. Az 

alábbiakban -a teljesség igénye nélkül- néhány imatémát közlünk, amire a Bibli-
ában felszólítást is kapunk. Érdekes megfigyelnünk, hogy sehol sem mondja az 
ige: „ha méltó rá”, csak ennyit: „imádkozzatok”... 
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Az Ipolysági Református Egyházközség folyószámlája: 0028611663/0900
Adományaikat, illetve az egyházfenntartási járulékot az 
istentiszteleti alkalmak előtt vagy a fenti számlaszámra juttathatják el. 

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

Támogatóink
2010. december 22-e  és 2012. április 3-a között a következő adományok érkeztek gyü-
lekezeti központunk támogatására:

-	Református egyházközségektől: Garamsalló: 50 €, Hévízgyörk: 20 000 Ft, Uelsen: 
880 €, Nekézseny: 5000 Ft, Gyula-Gyulavár: 5000 Ft, Nagykőrös: 10 000 Ft, Felcsút: 
5000 Ft, Hajdúböszörmény: 200 000 Ft, Nyíregyház: 20 000 Ft, Naszály: 5000 Ft, Tor-
nalja: 100 €, Székesfehérvár: 10 000 Ft, Nagymegyer: 150 €, Vágfarkasd: 50 €, Me-
gyercs: 60 €, Kulcsod: 200 €, Bajna: 5000 Ft, Komárom: 600 €, Perőcsény: 29 000 Ft, 
Tornagörgő: 81,17 €, Negyed: 215,30 €, Pozsony: 1000 €, Nižný Žipov: 150 €, Farnad: 
150 €, Nemesbori: 50 €, Balassagyarmat: 10 000 Ft, Újbars: 50 €, Barsvárad: 100 €, Na-
gyölved: 70 €, Bátorkeszi: 115 €, Inota: 14 000 Ft, Szigetszentmiklós-újváros: 150 000 
Ft, Gyöngyös: 20 000 Ft, Kassa: 525 €, Kunmadaras és Tiszaigar: 9000 Ft, Michalovce: 
230 €, Kiskövesd: 50 €, Garamszentgyörgy: 100 €, Nagypeszek: 50 €, Nemesorosz: 50 
€, Hontfüzesgyarmat: 50 €, Ipolypásztó: 120 €, Újlót: 35 €, Vásárosnamény: 27 660 Ft, 
Mad: 50 €, Rozsnyó: 225 €, Tiszacsernyő: 50 €, Nagysalló: 240 €, Réte-Boldogfa: 700 
€, Nagykálna: 100 €, Felsőpél: 50 €, Töhöl:50 €,  Garamlök: 100 €, Felsőszecse:100 €, 
Kiskálna:100 €, Kisújfalu: 80 € Ismeretlen egyházközségektől: 100 €, 30 €.

-	Magánszemélyektől: 61 személytől összesen 4676 €.

-	Szervezetektől: Gustav Adolf Werk: 10 000 €, STICHTING HULP OOST-EUROPA: 
1 250 € Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium: 2 000 000 Ft.

Urunk áldása kísérje a jókedvű adakozókat.

TUDSZ-E SZERETNI?

	Tudsz-e szeretni olyan embert,
 Ki tőled mást nem akar, csak kapni,
 S ő még egy percet sem neked adni,
 Kapni a testedből, idődből, pénzedből,
 Minden javadból és minden kincsedből.
 Odaadnál mindent, hogy örüljön, beteljen,
 Ő pedig kérkedik a tőled nyert kincsekkel.

 Ítéld meg hát te is, kell-e ilyen szeretet?
 Ki nem téged értékel, csak a sok kincsedet.
 Ez a haszonleső s gyáva te vagy, ember,
 Isten az, ki mindent odaadott neked.
 Odaadta Jézust, a tisztát, az egyetlent,
 Ő az ajtódban áll, várja, hogy belépjen,
 Nem kér sokat tőled, csak azt az egy percet,
 Nem azért, hogy elítéljen, hanem hogy megmentsen.
                                          Imreh Orsolya


