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Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink!
 A Generális Konvent Elnöksége szeretettel szó-
lítja a Kárpát-medencei gyülekezetek és a szórványban 
élő közösségek minden tagját a húsvéti örömre és há-
laadásra. A vereség-tudatból győzelmi örömre ébredő 
tanítványok, boldog bizonyságtevők sorához csatlakoz-
hatunk mi is a mindent eldöntő és meghatározó evangé-
liummal: Feltámadott az Úr bizonnyal! Krisztus által le-
győzetett a halál, és amiképpen megnyílt sírjának szája 
és nem tarthatta fogságban az elveszés ereje, akképpen 
nyitott nekünk is Isten szabad utat kegyelméhez, bűn-
törlő irgalmához, életünk megújításában, újjászületésre 
és megszentelt üdvösségvárásra.
 Sokféle hasonlatot keresünk ennek a nagy titok-
nak a megértésére - leginkább a télből tavaszba fölkelő 
természet, mely mintegy álomból ébred, és gyakran a 
mi hosszú ideje tartó várakozásunk teljesülése biztat, 
ekként lesz a feltámadás a képe annak, ahogyan re-
ménykedve Istentől kérjük sorsunk megjobbulását, ter-
heink könnyebbedését, küzdelmeink sikeres lezárását, 
és bizony olykor és sokszor lankadó hitünk megeleve-
nedését is. Annyi árnyék riaszt, annyi nehéz sorsot ál-
lít elénk saját korunk története, annyi a baja a magyar 
embernek is! Mégis, éppen és mindig fordítva kell ezt 
látnunk. Krisztus feltámadása minden történetnek, az 

Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház
minden gyülekezete és intézménye számára

Feltámadott!
(Lukács 24,34)
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egész emberi történelemnek végső és igaz célja, Krisztus győzelme
maga az éltető forrás, Isten élet-akarata minden dolog lényege, és aho-
gyan Ő azt megosztja velünk Szentlelke erejében. Ünnepeljünk így gyü-
lekezeteinkben, otthonainkban, családunk körében, bárhol legyünk is 
ezen a húsvéton, és akkor nemhogy eltakarná sok gondunk a végső re-
ményt, hanem éppenséggel megmutatkozik számunkra a múlandóban is 
az örökkévaló.
2017 húsvétján
Testvéri szeretettel: 

 „ATEISTAKÉNT, A LEHETŐ LEGROSSZABB HÍRREL KELLETT SZEM-
BENÉZNEM: AGNOSZTIKUS FELESÉGEM MEGTÉRT. KÉT SZÓ FUTOTT 
ÁT AZ AGYAMON. AZ EGYIK EGY KÁROMKODÁS VOLT, A MÁSIK A 
VÁLÁS...”
 Lee Strobel oknyomozó újságíróként mindent megtett, hogy tudományos 
eszközökkel megcáfolja feleségének a feltámadott Jézusba vetett hitét. Így szü-
letett meg a Harmat Kiadónál magyarul is beszerezhető könyve, a Jézus dosszié. 
(Megvásárolható a www.magveto.sk oldalon.)
 Arra számítottam, hogy a feleségemből egy önhitt szentfazék lesz, azon

HOGYAN ÖLTE MEG A HÚSVÉT 
AZ ATEIZMUSBA VETETT HITEM?
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ban ahogy teltek a hónapok egyre több pozitív változást és értéket fedeztem fel 
benne. Végül úgy gondoltam, hogy újságírói és jogi tapasztalataimat (a Chicago 
Tribune jogi szerkesztője voltam) felhasználva szisztematikus nyomozásba kez-
dek, hogy megállapítsam, van-e bármi valóságalapja a kereszténységnek. 
Úgy gondoltam van esélyem rá, hogy kiszabadítsam feleségemet ennek a szek-
tának a karmai közül.
  Gyorsan megállapítottam, hogy Jézus állítólagos feltámadása 
a dolog kulcsa. Bárki mondhatja magáról, hogy ő Isten, de ha Jézus valóban 
megerősítette ezt az állítást azzal, hogy feltámadt a halálból, az számomra elég 
komoly bizonyíték lenne igaza mellett.
 A következő két évet a történelmi dokumentumok lehető legap-
rólékosabb tanulmányozásával és összegyűjtésével töltöttem, hogy meg-
állapítsam vajon a húsvét története csupán egy mítosz vagy tényleg meg-
történt. Az Új Testamentum nem volt elég számomra. Nem fogadhattam 
el önmagukért az ott olvasható állításokat. Eldöntöttem, hogy kizáró-
lag a történelmileg kétséget kizáróan alátámasztható tényeket veszem fi-
gyelembe. Nyomozásom előrehaladtával ateizmusom ingadozni kezdett. 
Jézust valóban kivégezték? Véleményem szerint az eseményt alátámasztó té-
nyek olyan szilárdak, hogy még egy általam megkérdezett ateista történész, 
Gerd Lüdemann is kijelentette, hogy Jézus kereszthalála „vitathatatlan” tény.
Jézus sírja valóban üres volt? William Lane Graig, tudományos kutató rámutat, 
hogy Jézus sírjának helyszíne a hívők és nem hívők számára egyaránt ismert 
volt. Amennyiben a sír nem lett volna üres, lehetetlen lett volna elindítani egy 
olyan mozgalmat, ami tulajdonképpen a feltámadáson alapult, abban a városban 
ahol Jézust néhány héttel korábban nyilvánosan kivégezték. 
 Azon kívül maguk Jézus ellenségei is beismerték, hogy a sír üres volt, 
amikor kijelentették, hogy a testet ellopták. A test ellopása azonban senkinek 
nem állt érdekében, kiváltképpen a tanítványoknak nem. Nem vállalták volna a 
mártírhalált egy hazugságért. 
 Látta bárki is Jézust ismét életben halála után? Legalább nyolc ókori 
forrást találtam, az Új Testamentumban és azon kívül, amelyek alátámasztják a 
tanítványok bizonyságát a feltámadt Krisztussal való találkozásról. Ezek a for-
rások igen szilárdak és hiába próbáltam, nem voltam képes megdönteni őket.
 Nem lehettek ezek a találkozások hallucinációk? A szakértők egytől 
egyik azt állítják, ez teljesen kizárt. A hallucinációk, az álmokhoz hasonlóan, 
egyetlen személy agyához köthetők, a Biblia pedig arról beszél, hogy Jézus 
egyszerre több embernek megjelent, három különböző alkalommal, ráadásul az 
egyik ilyen alkalommal egyszerre 500 ember előtt.
 Nem lehetett ez mégis inkább egy olyan látomás, amit az apostolok ve-
zetőjük halála miatti bánata váltott ki? Ez azonban nem magyarázta volna meg 
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Pálnak, a keresztények esküdt ellenségének drámai megtérését, vagy Jakabnak, 
Jézus korábban szkeptikus féltestvérének hitét.
 Egyikük sem szokott látomásokhoz, mégis mindketten látták a feltámadt 
Jézust és halálukkor is bátran hirdették, hogy Jézus megjelent nekik. Ráadásul, 
ha ezek csupán látomások lettek volna, a testnek még mindig a sírban kellett 
volna lennie.
 Nem lehetséges, hogy a feltámadás egyszerűen az ókori mitológia újra-
játszása, Ozirisz vagy Mithras történetét utánozva? Ha szeretnél egy ókorkutató 
történészt igazán jóízűen nevetni látni, vesd fel neki ezt az elképzelést.
 Egyik ellenvetésem a másik után vált semmivé. Számos szkeptikus 
könyvét elolvastam, de ellenvéleményeik nem állták meg a helyüket a történel-
mi tényekkel szemben. Nem csoda, hogy az ateisták oly gyakran alulmaradnak 
a feltámadással kapcsolatos vitákban.
 Végül, az ügy alapos feltárását követően, nem várt következtetésre ju-
tottam: több hitre lenne szükségem ateizmusom megtartásához, mint ahhoz, 
hogy Jézus követőjévé váljak.
 Ennek köszönhetően immár harmincadik alkalommal ünneplem a hús-
vétot keresztényként. Nem vágyaimat próbálom kifejezésre juttatni, nem halál-
félelemből váltam kereszténnyé és nem is pszichológiai mankónak használom a 
hitet, hanem a tények győztek meg. Lee Strobel

2017. márciusában 
került sor Ipolyságon 
a helyi egyházak kö-
zös evangelizációs 
hetére. Az evangelizá-
ciós alkalmak a refor-

mátus gyülekezetbe kezdődtek március 
12-én Zimányi József szolgálatával. Mint 
felesége a bevezetőben elmondta különös 
istentiszteleti alkalmak következnek, hisz 
akik régen ismerték férjét tudják, hogy na-
gyon sok helyen járt, aktívan tevékenyke-
dett az Úr munkájában, s erőteljesen hir-
dette az igét. Sokat kérte Istent imádságban, 
hogy még közelebbről ismerhesse meg, 
érezhesse át szeretetét. Isten egy betegsé-
get adott neki, 11 éve parkinson betegsége 

van. Mint elmondta azóta sokkal közelibb 
kapcsolata van az Úrral. Azelőtt csak értel-
mileg fogadta el Isten szeretetét, most már 
érzi is s szeretetteljes kapcsolatba kerülhe-
tett vele. Mivel a betegség által nehezen 
érthetővé vált beszéde az alkalmakat fele-
sége tolmácsolásával mondta el.

A kezdő istentiszteleten, vasárnap a Márk 
1,15 alapján hirdette az igét: „Bétölt az 
idő, és elközelített az Istennek országa; 
térjetek meg, és higyjetek az evangyéli-
omban.” Igehirdetésében elmondta, hogy 
Isten szólni szeretne hozzánk. Itt áll az Úr 
Jézus most is és azt mondja betelt az idő. 
Itt vagyok, hogy megmentsem a lelkedet, 
eljött Isten országa, uralkodása.

Böjti ökumenikus evangelizációs napok
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Isten országának uralkodása a fiában jött 
el. Térjetek meg és higyjetek az örömhír-
be. Úgy kell cselekednünk ahogy a gazdag 
ifjú kérdezte: Mit cselekedjek, hogy örök 
életem legyen? A filippi börtönőr is ezt 
kérdezte Páltól. És ez a válasz: Térjél meg, 
és higyjél az örömhírben.
De kérdezheted miért térjek meg, ha olyan 
jó bűneim vannak? Mert az Úr Jézus több 
lesz Neked mint a bűn, az ő szeretete sok-
kal többet ad. Mint elmondta 16 éves korá-
ban elgondolkodott azon ha most meghalna 
akkor mi lenne vele? 98%-ban biztos volt, 
hogy a mennybe megy de ott volt az a 2% 
kételkedés. Annyira szíven ütötte, hogy 
rögtön elkezdett imádkozni. Öt napon át 
csak imádkozott. Isten ez idő alatt nem 
válaszolt. Az ötödik nap este meglátott az 
egyik asztalon egy szórólapot. Ezt olvasta 
benne: Bízd rá magad Te is az Úrra. Várjál 
nagy dolgokat Tőle. Ne bánkódj ha késik 
az áldás csak imádkozzál. Azt mondtam 
magamban: hát ezt csinálom… Ez követ-
kezett: Bízzál megváltó Jézusod érdemé-
ben. Nem a te érdemedért, hanem az Úr 
Jézus érdeméért imádságod meghallgatást 
talált. Akkor értettem meg, hogy nem én 
érdemlem meg az örök életet, hanem egy 
valaki érdemelte meg az örök életet az a 
Jézus aki felment a keresztfára az én bű-
neimért is. És ez a Jézus most is itt van. 
Nem a te érdemedért fogsz üdvözülni, ha-
nem az Ő érdeméért. Jézus az üdvösséget 
érdemelte és nem a kereszthalált. Az ő tö-
kéletes érdeméért mehetsz a mennybe. Ez 
az evangélium. Isten nem rovátkázza a mi 
bűneinket, Isten azt várja, hogy szeressed. 
Isten üdvözítő szeretettel szeret téged. Be-
telt az idő, eljött Isten országa. Isten szeret 
téged és azt akarja, hogy megtérjél, hogy 
elkezdődjön benned Isten országa. Tedd 
meg még ma.
Második nap a halál vonaláról és az élet 
vonaláról volt szó. Isten először megte-

remtette a láthatatlan világot. Lucifer is 
teremtmény volt. Amíg a kapcsolata rend-
ben volt Istennel akkor ha valaki mondta 
neki milyen szép vagy, azt mondta: Istené 
a dicsőség mert Ő teremtett. A megromlott 
állapotban már azt mondja: Köszönöm 
szépen. Már magának tulajdonítja a szép-
séget. Mi semmivel nem rendelkezünk 
mindent Isten ad, mindenért övé a dicső-
ség, semmiért nem nekünk kell hálát adni. 
A láthatatlan világban Lucifernek sikerült 
elcsábítani az angyalok egyharmad részét 
ami hatással van a földi élet minden terüle-
tére. A láthatatlan világ teremtése után jött 
a látható világ.
A Biblia az ember teremtésével kezdődik 
és az embert az Isten az élet vonalra te-
remtette. Az élet azt jelenti, hogy az em-
ber az Istennel közösségben van. Ádám és 
Éva szeretet kapcsolatban élt Istennel az 
élet vonalon. Az ember megtarthatta volna 
ezt a kapcsolatot, hisz Isten csak egyetlen 
egy dolgot nem adott neki. Elfogadhatta 
volna ezt. De nem engedelmeskedtek, és 
szakítottak a tiltott fa gyümölcséről. Ezzel 
a bűnnel az ember az élet vonalról leesett 
a halál vonalra. Minden ember a születése-
kor ide születik erre a halál vonalra. Ezt bi-
zonyítja az is, ha a kisgyerek megszületett 
senki sem tanítja a rosszra, mégis benne 
van a rossz.

 Hogyan lehet a halál vonalról át-
menni az élet vonalra? Ahhoz bizony tenni 
kell valamit. Meg kell térni. Szembefordu-
lok a bűneimnek és elfogadom az evangé-
liumot. Mi az evangélium? Az hogy Isten 



6

szeret engem és megbocsájtja az én bűne-
imet és gyermekévé fogad engem. Ez az 
evangélium. Ezt kell elfogadni, hogy Isten 
szeret engem. Ezt hirdetem Nektek. Isten 
örökkévaló szeretettel szeret. Fogadd el a 
Fiát. Ha ezt elfogadjuk akkor átmegyünk 
az életvonalra.

Harmadik nap Krisztus kereszthaláláról 
volt szó a Máté 27,45-54 alapján. Először 
a kereszten lévő szenvedést Nóé bárkájá-
val hasonlította össze. 

Amikor Jézus a kereszten volt a sátán 
minden hatalmát bevetette. Azt mondta: 
Ha Isten fia vagy szállj le a keresztről. Ezt 
suttogta: látod elhagyott az Atya. Amikor 
Nóé bárkája a vízen volt alulról jöttek a 
mélység forrásai. A keresztfán a sátán Jé-
zust a mélységből támadta. Aztán jött az 
ördög oldalról. Az ellenségei és barátai 
részéről. Ellenségei az írástudók és a fa-
rizeusok azzal csúfolták, hogy mindenkit 
meg tudott szabadítani de magát nem tudja 
megszabadítani. Köpködték, gúnyolták… 
És mi volt a barátaival? Eltűntek onnan. 
Elmenekültek. Nóé bárkája felülről kapta 
a legtöbb vizet. Azt olvassuk a Bibliában, 
hogy az ég csatornái megnyíltak. Ömlött a 
bárkára az eső. Így volt a kereszten is. Is-
ten az ő Fiát haraggal büntette. Jézus a ke-
reszten nem mondhatta, hogy atyám. Más-
kor azt szokta mondani, hogy atyám, de 
itt nem mondja. Az evangéliumban Jézus 
egyszer sem mondta, hogy Isten, hanem 
mindig azt mondta: Atyám. De a kereszten 
azt mondta: Én Istenem, én Istenem miért 

hagytál el engemet?
„És íme, a templom kárpitja felülről az 
aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és 
a sziklák meghasadtak.” Máté 27,51 Ez 
azt fejezte ki, hogy az Úr Jézusban Isten 
kinyitotta az ajtót önmaga felé. Te is csak 
úgy mehetsz az atyához ha Jézus Krisztus-
ban mész hozzá.
A törvény azt mondta, ha az ember vét-
kezik, akkor menjen el az Úr házába és 
vigyen egy bárányt. Amikor megkérdezte 
a pap: miért jöttél? Azt mondta az illető: 
Azért mert vétkeztem. Akármilyen az a 
bűn a következménye mindig a halál. A 
báránynak mindig meg kellett halnia. Te 
is csak úgy mehetsz be a mennybe, hogy 
helyetted meghalt a Bárány vagyis Jézus 
Krisztus.
A pap megkérdezte, hogy mit vétkeztél, és 
akkor aki vitte a bárányt elmondta miben 
vétkezett. És akkor a pap azt mondta, hogy 
tedd a kezedet a bárány fejére. Ez azt je-
lentette, hogy egyesült a bárány a bűnnel. 
Azonosult a bűnössel. Aki a bűnt megval-
lotta annak kellett a bárányt megölni. Nem 
a pap ölte meg a bárányt, hanem az aki vit-
te a bűne miatt. Ez azt jelenti, hogy mi is a 
bűneinkkel megöltük Jézust.
Egy cserépedénybe fogták a bárány vérét, 
a pap elvitte és azt az oltárhoz és a vért 
az oltár oldalához hintette. Az oltáron lévő 
tűz az Isten haragját jelentette. A lángoló 
tűz az a harag jelképe. És a pap visszajött 
az oltártól és azt mondta az illetőnek, hogy 
Izrael Istene megbocsájtott neked.
Déltől háromig csend volt a kereszten. Ez 
alatt az idő alatt Jézus Krisztus szenvedett. 
Hogyan? Testében és lelkében. Tudjuk, 
hogy ez idő alatt sötétség lett. Isten bezárta 
az eget Krisztus felett. Ez nem a bűnnek a 
megjelenése volt, hanem Isten haragjának 
a megjelenése. Itt Jézus volt a bárány. Tud-
juk, hogy mindenki megérdemli az örökké 
tartó kárhozatot, Isten ítéletét, ha
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ragját mégis sokan a mennybe megyünk. 
Hogyan lehetséges ez? Úgy hogy Jézus el-
szenvedte helyettünk bűneink büntetését. 
Az hogy mi a mennybe megyünk az azért 
van mert valaki elszenvedte helyettünk bű-
neink büntetését. Szeressétek őt… Három 
órakor az Úr Jézus meghal. Halála előtt 
ezt mondta: Atyám a te kezedbe teszem 
le a lelkemet. Itt már megint azt mondta: 
Atyám… Elvégeztetett a megváltásunk.

Utolsó nap Máté 7,13-ból vett ige alapján 
hirdette az igét: „Menjetek be a szoros ka-
pun.” Valaki már átment, valaki még nem. 
Lehet, hogy ott vagy a szoros kapu előtt, 
tanulmányozod, de még nem mentél át. De 
hiába tudsz sokat, a lényeg az átmenetel. 
Minden ami bűnnek látszik az életedben 
a szoros kapun azzal nem lehet átmenni. 
Csak bűn nélkül tudsz átmenni. Semmit 
sem lehet átvinni. Van még egy szoros 
kapu, ez a halál. Hiába gyűjtöttél aranyat, 
dicsőséget oda nem viszel át semmit. Ilyen 
a megtérés is. Semmi dicsőséget nem vi-
szel át. A bűneinket sem visszük át.
A megtérés kapuja nagyon szoros, itt bu-
kik el az aki nem megy a mennybe. Az 
emberben kezdettől fogva ott van a büsz-
keség. Isten adta az életet Nóé idejében is. 
Az Isten azt mondta a halálba lévő ember-
nek: Menj az életbe. De ő azt mondta nem 
megyek. Isten azt mondja, hogy a bárkán 
kívül megöllek, de a bárkában szeretlek, 
magamhoz ölellek. Ez a Krisztus. Krisz-
tuson kívül elpusztítalak, kárhoztatlak, 
Krisztusban szeretlek. Isten így rendel-
kezett. Csak Jézus Krisztuson keresztül 
fogad be mindenkit. Isten a Fiában akar 
szeretni minket. Isten nagyon szeret té-
ged a Fiában és ha te ezt elutasítod akkor 
elkárhozol. Ez olyan volt mintha Nóé azt 
mondta volna én nem megyek a bárkába 
felmegyek egy magas hegyre és kész. Így 
vannak az emberek is, hogy nem akarnak 

Jézushoz menni, kerülgetnek mindenfe-
lé de nem akarnak Jézushoz menni. Nem 
akarnak lemondani az önmegváltásról. Az 
ember magának akarja a dicsőséget. Azt 
mondja, hogy majd ráhajtok a jó cseleke-
detekre. Az Isten azt mondja: csakis a Fia-
mon keresztül. Ez a legszorosabb kapu le-
mondani az önmegváltásról és elmondani, 
hogy te válts meg engemet, Uram. Az ön-
megváltásban az a lényeg, hogy nem kell 
Istennek elmondani, hogy bűnös vagyok. 
Amikor az Úr Jézus érdemében kezdesz 
bízni akkor leteszed a magad érdemét. Ha 
lemondok a magam érdeméről akkor elis-
merem, hogy kárhozatot érdemelek. Az Úr 
azt mondja: Menj be a szoros kapun.
Isten felé megnyílt az út. Hívlak téged, 
jöjj át, nézz Jézusra. Teérted halt meg, ez 
volt az üdvösséged ára. Ma itt van a szoros 
kapu. Felszólítlak téged az úr Jézus nevé-
ben gyere a szoros kapuhoz, gyere Jézus 
Krisztus megszaggatott, átszaggatott testé-
hez, ott menjél át. A szíved ne féljen mert 
nem téged szakított az átok. Nyugodj meg, 
Jézus viselte ezt el mert szeret.

A következő nap a katolikus templomban 
folytatódott tovább az evangelizációs hét, 
a balassagyarmati Karizmatikus Közös-
ség tett bizonyságot arról, hogy nem elég 
a vallásosság, élő közösségben kell lenni 
Krisztussal.
Az alkalmak a következő hét elején foly-
tatódtak az evangélikus templomban, ahol 
Barkóczi Sándor hirdette az igét szlovák 
nyelven.

Az evangelizációs alkalmak megnézhetők 
az Ipolysági Református Egyházközség 
youtube oldalán.
https://www.youtube.com/channel/UCn_
QVY8XkJV-NRb1TDnHg9Q

   Izsmán Jónás
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Játékos formában, közelebb Istenhez
Ifjúsági találkozók a Barsi Református Egyházmegyében

 Egyre népszerűbbek a Fiatal Reformátusok Szövetségének ifjúsá-
gi programjai. Idén már a Barsi Református Egyházmegyében is szervez-
nek ifjúsági alkalmakat.
 Április 8-án immár másodízben adott otthont az egyházmegyei 
alkalomnak az ipolysági református egyházközség parókiája. „Először 
februárban szerveztünk egyházmegyei szintű ifjúsági találkozót „Merre 
tart az életem?” címmel. Célunk, hogy minél több fiatal tudatosítsa, hogy 
Isten kínál feloldozást a bűneink alól. Őt választva szívünkben, megvál-
tozhat az életünk is” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Végh Emese, az 
ifjúsági alkalom egyik koordinátora.  Hozzátette, az összejövetelek ki-
tűnőek a kölcsönös megismerkedésre, valamint a tapasztalatcserére. A 
rendezvényt a Firesz Duna Mente szervezettel karöltve valósították meg. 
Mint elmondta, az ifjúsági találkozók a komáromi térségben már nagy 
hagyományokkal rendelkeznek, remélhetően a Barsi Református Egyház-
megyében is egyre népszerűbbekké válnak.
 Az esemény témájával kapcsolatban Végh Emese kifejtette: „Az 
itteni fiatalokat nagyon érdekelte, hiszen oly gyakran tesszük fel magunk
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nak a kérdést: Ki vagyok én?  Egész életünk során folyamatosan ismerjük 
meg önmagunkat és ezzel együtt Istent is.”
 Az áprilisi alkalomra több gyülekezetből is érkeztek résztvevők. 
A családias hangulatú esemény közös énekléssel kezdődött Izsmán Jónás 
lelkész vezetésével. Végh Emese rajzos bibliamagyarázatot tartott, Dukon 
András lelkipásztor pedig bizonyságtételt tett. Emellett Reszler László, a 
budapesti Szabad Szombat Keresztyén Filmklub foglalkozásvezetőjének 
jóvoltából filmklipp közös megtekintése és a látottak feldolgozása, továb-
bá éneklés és csoportos játékok színesítették a programot.  Az alkalom 
szeretetvendégséggel zárult, ahol a helyi gyülekezeti tagok által készített 
süteményeket tálalták fel.
 A tervekkel kapcsolatban a koordinátor kifejtette, májusban a pár-
kapcsolat témája kerül a figyelem középpontjába Süll Tamás előadásá-
ban.  A fiatalok igényei szerint is alakítják a további programokat.
 A Firesz a felvidéki magyar ajkú fiatalok közössége. A 1992-ben 
alakult ifjúsági szervezet fő feladata a Jézus Krisztusról szóló evangélium 
hirdetése a fiatalok között.  A szervezet felvidéki református gyülekezetek 
és ifjúsági  csoportok mellett Kárpát-medence-szerte együttműködik ha-
sonló jellegű szervezetekkel.
 Tevékenységükkel bekapcsolódnak a helyi és az országos refor-
mátus egyház missziójába. Leginkább gyermek- és ifjúsági alkalmakat és 
táborokat szerveznek.  A legjelentősebb országos alkalmuk az ÉlesztŐ el-
nevezésű több napon át tartó ifjúsági találkozó. Ugyanakkor jelen vannak 
egyéb kárpát-medencei ifjúsági keresztyén találkozókon is.
 Területileg a Firesz két alszervezetre oszlik. Nyugat-Szlovákiában 
tevékenykedik a Firesz Duna Mente, ennek keleti bástyája az ipolysági 
református gyülekezet. A Felvidék gömöri és keleti részein  munkálkodik 
a Firesz Abaúj-Zemplén csoportja.  
      Pásztor Péter / felvidek.ma

Pásztor Péter felvételei.
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Jelenlévők: Bakai Péter, Dombi Len-
ke, Hauptman Antal, Marton Judit, 
Péter Berta presbiterek, Oros Zoltán 
gondnok, Izsmán Jónás lelkész.
 1. Izsmán Jónás ismertette az 
előző presbiteri gyűlés határozataiban 
foglaltak állását.  Megköszönte Oros 
Zoltánnak, a templom melletti fák ki-
vágásának az elintézését. A fák kivá-
gásának a feltétele a város részéről az 
volt, hogy helyette gyümölcsfákat kell 
ültetni amire tavasszal kerül majd sor. 
     Az esőfogó készítése és a kulcs má-
solásának ügye folyamatban van. Ezek 
koordinátora továbbra is Bakai Péter 
marad.
 2. A Zsinati Tanács 103/2014. 
számú határozatában kérik, hogy 2017. 
október 31-ig minden gyülekezet ül-
tessen egy fát a reformáció emlékévé-
re, jelezve ezzel az összetartozást a 
reformáció egyházaival. Oros Zoltán 
javaslatára, reformáció alkalmával, 
egy diófát fog ültetni a gyülekezet. 
Ennek pontos helyét a későbbiekben 

határozza meg a presbitérium.
 3. Izsmán Jónás felolvasta a 
2017 évi missziós tervet. A presbitéri-
um a tervet egyhangúlag elfogadta.
 4. Izsmán Jónás a presbitéri-
um elé terjesztette a zárszámadást és a 
költségvetés tervezetet, amit a presbi-
térium egyhangúlag elfogadott.
 5. Izsmán Jónás tájékoztatta a 
presbitériumot az előttünk lévő alkal-
makról, így a tervezett ifjúsági napok-
ról és az evangelizációról. A további 
alkalmakra a későbbiekben keresünk 
előadót. 
 6. A presbitérium elbúcsúzott 
Hauptman Antal Testvérünktől, aki 
családjával együtt visszaköltözött szü-
lőfalujába. A presbitérium Isten áldá-
sát kérte további életére, szolgálatára. 
Hauptman Antal megköszönte a gyü-
lekezetben töltött éveket, a közös szol-
gálatot, s egyben lemondott presbiteri 
tisztségéről, átadva a helyét Pálinkás 
Tibor Testvérünknek. 

A presbitérium 2017. január 26-i üléséről

A hAl nélküli hAlászok
Ismeretlen szerző

„Jézus akkor így szólt Simonhoz: Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!” 
Lukács evangéliuma 5,10

 Történt egyszer, hogy volt néhány ember, akik halászoknak ne-
vezték magukat,és íme, sok hal nyüzsgött a környék vizeiben. Az egész 
vidéket patakok és tavak tarkították, mindegyikben tömérdek a hal, és a 
halak éhesek voltak
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 Azok, akik halászoknak nevezték magukat, heteken, hónapokon, 
éveken keresztül tanácskozásra ültek össze, és hivatásukról, a halászatról, 
a bőséges halállományról és arról beszélgettek, hogyan lehetne halászni.... 
Évről évre pontosan megfogalmazták a halászat jelentőségét, hivatásként 
emlegették a halászatot, és bejelentették, hogy a halász elsődleges felada-
ta mindig is a halfogás. Állandóan új és jobb módszerek, és a halászat új 
és jobb meghatározásai után kutattak. Ám egy dolgot nem tettek: nem ha-
lásztak. Nagy, műgonddal megtervezett és költséges oktatóközpontokat 
építettek,amelyek eredeti és elsődleges célja az volt, hogy a halászokat 
megtanítsáka halfogás fortélyaira. Mindezek alatt az évek alatt tanfo-
lyamokat tartottak a halak szükségleteiről, természetéről, osztályozásuk 
módszereiről, a halak pszichológiai reakcióiról, és arról, hol lehet halakat 
találni. Az oktatóknak doktori címük volt a halászat tudományából, ám 
ezek az oktatók nem halásztak. Kemény, szorgalmas tanulás után évről 
évre sokan végeztek, és kaptak diplomát halászatból. Egy, a halászat szük-
ségességéről tartott tanácsozás után egy fiatal résztvevő elment halászni. 
Másnap arról számolt be, hogy két nagyszerű halat fogott. Kiváló fogásá-
ért kitüntették, és felkérték, hogy lehetőség szerint vegyen részt az összes 
fontosabb tanácskozáson, ahol elmondhatja, hogyan akadt a horgára a két 
nagy hal. Abbahagyta tehát a halászatot, hogy legyen ideje beszámolni a 
többi halásznak, és filmet készítsen a nagy fogásról. Jelentős tapasztalata 
jutalmául beválasztották a halászok szö-
vetségének elnökségébe is. El kell ismer-
nünk, hogy a „halászok” között sokan 
valóban odaadó buzgalommal végezték a 
dolgukat, áldozatokat hoztak, és minden 
nehézséget vállaltak. Hiszen nem mes-
terüket követték-e, aki azt mondta: „kö-
vessetek engem, és én emberhalászokká 
teszlek titeket”? Képzeljük el, hogy meg-
sértődtek néhányan,amikor egyszer vala-
ki felállt, és kijelentette, hogy akik nem 
fognak halat, nem is igazi halászok, akár-
hogy erősködnek. Megállapítása mégis 
helyesnek tűnt. Halász-e az az ember, aki 
évről évre nem fog halat? Követi-e vala-
ki a Mesterét, ha nem halászik?



Cím: Ipolysági Református Egyházközség 
ul. Móricza Zsigmonda 2168/4; 936 01 Šahy; 

Tel.: 0904-941-236 email: izsmanjonas@gmail.com  
web: ipolysag.reformatus.sk        Ipolysági Református Egyházközség

állAndó AlkAlmAink:
 Vasárnap: 09.00 Istentisztelet: Ipolyszakállos, minden hónap  
             utolsó vasárnapján.
   10.30 Istentisztelet: Ipolyság, minden vasárnap. 
             (A hónap első vasárnapján zenés istentisztelet.)
   10.30 Gyermek istentisztelet.
   14.00 Imaóra a parókián.
 Hétfő:  13.50 Hittan: Pongrácz Lajos Alapiskola (6)
 Szerda:  10.40 Hittan: Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola (1)
 Csütörtök: 17.00 Bibliaóra 
 Péntek:     13.00 Hittan: Ipolyszakállos (11)
 Szombat:     Ifjúsági bibliaóra a parókián, előzetes egyeztetés alapján.

                                (A hittanoknál zárójelben a gyermekek száma található.)


