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Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja
2. évfolyam 2. szám

 

„Az ő angyalainak parancsol 
felőled, 

és kézen hordoznak téged…”
Máté 4,6



Az  ipolysági  református  gyülekezet  17  híve 
számára tartósan emlékezetes marad 2005. szept. 4-
e. Ezen a vasárnapon testvérgyülekezeti találkozón 
vettek  részt  Vácott  a  felsővárosi  református 
gyülekezetben.  Az  ipolyságiakat  Fónagy  Miklós 
esperes,  a  gyülekezet  lelkésze,  valamint  a 
vendéglátók  presbiterei  fogadták  a  gyülekezeti 
teremben.

Az  úrvacsorával  összekötött  istentiszteleten 
Fónagy  Miklós  hirdette  az  igét,  melynek 
alapgondolata: ma is nagyon fontos. Hogy az ember 
ne csak az anyagiakat hajszolja, hanem törődjék a 
lelki javak gyarapításával is.

Az  istentisztelet  keretében  Izsmán  Jónás 
ipolysági  segédlelkész  tájékoztatta  a  váciakat  az 
ipolysági  gyülekezet  életéről  –örömeiről  és 
gondjairól.

Az  istentisztelet  után  a  vendéglátók  családi 
ebédekre  hívták  meg  vendégeiket,  ami  emberi-
baráti kapcsolatok kibontakozását is előmozdította.

A  délutáni  órákban  a  váciak  bemutatták 
városuk  nevezetességeit,  majd  búcsút  vettünk 
kedves  vendéglátóinktól.  Az  elképzelés  úgy  szól, 
hogy  a  következő  évben  a  váciak  látogatnak 
Ipolyságra.

/korpás/



Kölcsönözhető könyveink:

Ha valóban van Isten Szentek legyetek
Halál hol a te fullánkod? Színes kövek az aranyvárosból

Orano- Egy vak fiú története.
Talán még ma Jézus K. 
visszajön

Öröktől fogva mindörökké Tedd idegeidet Isten kezébe
Ott vagyok közöttük Teremtés és bűneset
Egy igazi testvér Ti vagytok a föld sója
Rejtett áldásutak Újszövetségemmel Szibériában
Rendíthetetlen királyság Ülni, járni, állni
Rocky Van különbség!
Rólad van szó Vedd és olvasd
Rövid vázlatok bibliai igehirdetéshez Vetés és aratás 34-36 évfolyama
S.O.S. –Két fiú végveszélyben Yente

Folyt. köv. a következő számban…

Wolfgang Bühne: Ha valóban van Isten

Mit  tartanál  életedben  a  legnagyobb  szerencsétlenségnek?  A 
rákbetegséget?  Munkanélküliséget?  Életed  hátralévő  részének 
tolószékben való eltöltését? Vagy ha kedvenc focicsapatod lecsúszna a 
második helyre?
Egy neves könyvkiadó fiával nemrég interjút készített egy folyóirat 
riportere.  Arra  a  kérdésre,  hogy  mit  tartana  az  elképzelhető 
legnagyobb szerencsétlenségnek életében, váratlan, rövid, elképesztő 
feleletet adott: „Azt, ha lenne Isten.” 
Ez az ember nyilván jól tudta: ha valóban van Isten, akkor egyszer 
elszámol vele. És akkor egész eddigi élete tragikus, jóvátehetetlenül 
téves tervezés és befektetés volna…



Jézus mentő hatalma
 

Nyolc  évvel  ezelőtt  iratkoztam  be  egy  vidéki 
gimnáziumba.  Örültem  az  új  környezetnek,  a 
könyveknek, az idegen nyelveknek. Ámulatba ejtett a 
tudomány  hatalmas  területe.  Azután  rájöttem,  hogy 
érték  vagyok.  Kezdtem  magamat  nagynak  tartani. 
Tanulni szerettem, de bizony sokszor csak azért, hogy 
dicsérjenek az emberek.  Templomba mindig szívesen 
jártam,  mert  valahogyan  vágyódtam  olyan  életre, 
amilyenre az iskolában tanítottak. De jöttek később a 
serdülő kor évei. A kétértelmű tréfák nekem is nagyon 
tetszettek  és  ezek  nagyon  mélyre  süllyesztettek. 
Közben  már  vasárnapi  iskolát  is  vezettem.  A szám 
mondta a szépet és a jót, beszélt a bűnökből szabadító 
Megváltóról, akit én eddig sohasem tapasztaltam meg. 
Kellemetlenül kezdtem magamat érezni.  Már tudtam, 
hogy  nem  helyes  az  út,  amelyen  járok.  Vezetőt 
kerestem,  de  nem találtam  magam  körül  sehol  sem, 
mert csak azt hallottam környezetemben, hogy a sátán 
legyőzésére  akarat  szükséges.  Megkíséreltem  ezt  a 
fegyvert  is.  Én  ekkor  rájöttem,  hogy  bármennyire 
akarok is én a magam erejéből mássá lenni, nem tudok. 
Fiatal  létemre  ilyen  körülmények között  elveszettnek 
éreztem magamat.



         Vergődésemben  eljutottam  végre  egy 
konferenciára  érdekes  körülmények  között,  de  nem 
véletlenül,  hanem  most  merem  vallani  az  Isten 
akaratából.  Itt  azután  megtörtént  a  csoda. 
Megvilágosodott előttem az út, amelyen járnom kellett 
volna.  Összetörtem  17  éves  létemre,  de  ugyanakkor 
kifogyhatatlan  kegyelméből  ilyen  fiatalon 
megtapasztalhattam Jézusnak megmentő hatalmát. Ott 
álltam  reszketve  a  kereszt  alatt  és  halottam  a 
megbocsátó szavakat: „Eredj el és többé ne vétkezzél”. 
Megszabadultam! Boldognak éreztem magamat. Csak 
egytől  féltem:  visszamenni  az  iskolába.  De 
megtanultam imádkozni és erősnek éreztem magamat 
gyengeségemben. És az Úr adott  megértő társakat.  A 
szünetben  Jézusról  kezdtünk  el  beszélgetni, 
délutánonként pedig a szabadban imádkozni az egész 
magyar diákság lelki  ébredéséért.  Most  már két  éve, 
hogy az ÚR kegyelméből mássá lettem. Azóta nagyon 
sokszor  megtapasztaltam  csodás  segítségét.  Sok  az 
életemben a küzdés, sok a meg nem értés,  de érzem, 
hogy Jézus mindig mellettem van és ez felemel. Most 
már megértem, hogy érdemes élni, érdemes magunkat 
megalázni, mert ha itt zsellérek vagyunk is, ott ővele 
örök dicsőség lesz osztályrészünk.
Azóta véle járok,
Szívem csak néki él.
Csodás lényét megértem
Szentlelke fényinél…!
                                                                       

Egy érettségizett diák



→ Istentisztelet minden vasárnap 11 órai kezdettel.
→ Bibliaóra keddenként 16:45-től az Oros Optikában.
→ Hittanok a megbeszélt időben, az iskolákban.
→ KT csütörtökönként a megbeszélt időpontban és helyen.
→ Presbiteri bibliaóra minden hónap első hetében a megbeszélt 
napon.

 Október 23-án az istentisztelet délután 15:00 órakor lesz. 
Igét  hirdet  nagytiszteletű  Ordasi  János  perőcsényi 
lelkipásztor.

 Október  30-án  a  szokott  időben  11:00  órakor 
úrvacsorával egybekötve (újbor).

 November  3-6-ra  tervezett  alkalom  elmarad!  Hippel 
Armin  püspök  úr  kórházba  került.  Hordozzuk  őt 
imádságainkba!

                                 



Krónika

 2005.  március  28-án  Beňadik  Adrián, 
másodéves  teológus  hirdette 
gyülekezetünkben  a  feltámadás 
örömüzenetét.

 2005.  augusztus  13-án  az  IPOLY NAPOK 
keretén belül, fellépett templomunkban a Lux 
Aetera énekkar, Süll Kinga vezetésével.

  2005.  szeptember  4-én  gyülekezetünk 
ellátogatott  a  váci  testvérgyülekezethez.  Az 
igét Fónagy Miklós esperes hirdette, Izsmán 
Jónás pedig  az  ipolysági  gyülekezet 
helyzetéről  számolt  be.  A finom  ebéd  után 
jobban megismerhettük Vác nevezetességeit.

 2005.  szeptember  17-én  a  Honti  Napok 
keretén belül, 3 keresztyén együttes lépett fel 
a  zsinagógában.  Részünkről  az  Ichtüs 
együttes lépett fel.

                



Úgy  élj!

Úgy élj, hogy az egész világ
Figyeli minden léptedet,

Látja, hogy őszintébb, tisztább vagy,
S kutatja békességedet.

Úgy élj, hogy az egész világ
Ítéli minden léptedet,

Látja, hogy nem egyedül vagy,
S kutatja gyengeségedet.

Úgy élj, hogy az egész világ
Benned, Jézust ítéli meg.

Szemükben Ő nem több, csak az,
Akinek te képviseled.

Bálint Zoltán

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: izsman@tvn.hu
   www.ipolysag.tvn.hu

E lap megjelenését 
Oros Zoltán támogatta.


