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3. évfolyam 1. szám

Adjatok hálát az ÚRnak, 
hívjátok segítségül nevét, 

hirdessétek tetteit 
a népek közt!

                           1Krón. 16,8



Kedves Testvérem!

Csodálatos  a  mi  Urunk  kegyelmének 
gazdagsága  irántunk.   Visszanézve  az  elmúlt 
időszakra  együtt  mondhatjuk  a  krónikással: 
„Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét,  
hirdessétek  tetteit  a  népek  közt!”  Sőt,  nyugodtan 
tovább is  mondhatjuk,  ahogy a  krónikás  is  teszi: 
„Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek 
minden csodáját! Dicsőítsétek szent nevét, szívből  
örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az  
Úrhoz,  az  ő  hatalmához,  keressétek  orcáját  
szüntelen!  Emlékezzetek  csodatetteire,  amelyeket  
véghezvitt, csodáira és döntéseire…” 1Krón 16,9-
12

Először  is  hálát  adhatunk  az  Úrnak, 
mindazokért  az  áldásokért  amikkel 
megajándékozott  bennünket  az  elmúlt  időben. 
Hálát adhatunk, hogy szólt hozzánk igéje által, és 
sokak szívét megérintette, hálát adhatunk azért is, 
hogy  több  szolgáját  elküldte  hozzánk,  hogy 
hirdessék nekünk az Ő hatalmas tetteit, buzdítsanak 
és erősítsenek bennünket. Hálát adhatunk, minden 
egyes  gyülekezeti  tagunkért,  Isten  iránt  való 
hűségükért.  Hálát  adhatunk  azért  is,  hogy  a 
városháza  képviselő  testülete  megszavazott 
gyülekezetünk részére 17 000 Sk-t. És lehetne még 
tovább sorolni,  miért  is  adhatunk hálát,  és  biztos 
vagyok benne, hogy kevésnek bizonyulna ez a kis 
értesítő, hogy mindet leírhatnánk bele.

Másodsorban  segítségül  hívhatjuk.  Minden 
napon,  hogy  Ő  adjon  a  nap  terhéhez  erőt,  és 
bölcsességet,  hogy  mindenkor  mindenkinek  meg 
tudjunk  felelni  a  bennünk  lévő  reménységről. 
Segítségül  hívhatjuk  betegségeinkben,  hogy  Ő 
adjon  enyhülést,  és  segítségül  hívhatjuk,  szívünk 
fájdalmában is, hogy Ő adjon reménységet, onnan 
felülről valót, mennyeit. És Őt hívhatjuk segítségül 
az  építkezés  munkálataihoz  is,  hisz  hitből  tettük 



meg  ezt  a  lépést,  szükséges  hát,  hogy  hittel  is 
folytassuk. 

Harmadsorban pedig, ha mindezt megtettük, 
hirdethetjük, az Ő hatalmas tetteit a népek között. 
Itt Ipolyságon is. A szomszédodnak is. Mert aki az 
Úrba  vetette  bizodalmát,  az  soha  meg  nem 
szégyenül,  sőt,  részesévé  válik,  az  Ő  hatalmas, 
emberi szíveket, történelmet formáló erejének. Ha 
pedig  egyszer  valaki   átéli  ezt  a  csodálatos 
hatalmat,  az  többé  nem  tud  hallgatni.  Annak 
hirdetnie kell az evangéliumot, éppen úgy ahogy a 
húsvéti  gyülekezet  viszi  a  feltámadásról  szóló 
örömhírt. Nem azért hirdetjük többé, az Urat, mert 
ezt tanultuk, vagy mert így neveltek, hanem azért 
mert  magunk  is  megtapasztaltuk  a  húsvét 
örömhírét,  és  Urunknak emberi  szíveket  formáló, 
szeretetteljes erejét.

Gyülekezetünk  minden  egyes  tagjára 
kívánom a mi Urunk gazdag áldását.  Ő szentelje 
meg  életüket,  az  Ő  áldása  legyen  kezük  minden 
munkájában,  szeretetének  fénye  ragyogjon  be 
otthonukba mindenkor.

Testvéri szeretettel: Izsmán Jónás

Mi  által  juthatunk  a 
mennyek országába?

„Az  által,  hogy 
eltörölte  a 
parancsolatokban 
ellenünk szóló kézírást,  
a  mely  ellenünkre  volt  
nekünk, és azt eltette az 
útból, odaszegezvén azt  
a keresztfára.”

Kol. 2,14



 2006.  január  17-én  lelkészünk  a  lévai 
gyülekezetben  szolgált,  az  ökumenikus  imahét 
keretén belül.

 2006.  január  22-én  az  ökumenikus  imahét 
keretében  együtt  tartottuk  az  istentiszteletet 
evangélikus testvéreinkkel.

 2006.  február  2-án  Iski  Ibolya  a  Pátria  rádió 
munkatársa, a Világosság című református félóra 
szerkesztője  látogatta  meg  gyülekezetünket. 
Horváth  László  és  Korpás  Pál  gyülekezetünk 
életéről  szólt,  Izsmán  Jónás  pedig  egy  rövid 
áhítatot mondott. A beszélgetés már elhangzott, az 
áhítat április 30-án kerül adásba.

 2006  február  16-án  Kiss  Pál  esperes  és  Tóth 
András járt gyülekezetünkben vizitálni.

 2006. március 12-én gyülekezetünk ellátogatott a 
perőcsényi testvérgyülekezetbe.

 2006. március 15-én megemlékeztünk az 1848-as 
forradalomról.  A  koszorúzási  ünnepségen 
lelkészünk is hirdette az Igét. 

 2006.  március  20-tól  26-ig  az  evangélikus 
testvérekkel  karöltve  evangelizációs  hetet 
tartottunk. Az evangelizátor Barkóci Sándor volt. 
Napról  napra,  többen  és  többen  jöttek,  oly 
annyira, hogy szombaton már gondban voltunk az 
ülőhelyekkel. 

 Pénteken gyülekezetünkbe látogattak a pozsonyi 
iratmisszió munkatársai: Tóth Zoltán és Kevezsda 
Szilvia.  Természetesen  hoztak  magukkal 
irodalmat  is,  amit  az  evangelizáció  után  meg 
lehetett vásárolni. 

 Szombaton  a  kiskőrösi  Sárdonix  zenekar  tette 
színesebbé az evangelizációs alkalmat. Az Istent 
dicsőítő  zene  mellett  többen  bizonyságot  tettek 
életük  Uráról,  Aki  megsegítette  őket  a  nehéz 



időben  és  megszabadította  őket  a  Sátán 
hatalmából.

 2006.  április  4-től  8-ig  a  Pro  Christ  alkalmait 
vetítettük a Csemadok helyiségében.

 2006.  április  9-én  a  Selye  János  Egyetem 
Református  Teológiai  Karának  Hívószám 
elnevezésű  zenekara  látogatta  meg 
gyülekezetünket.  A  virágvasárnapi  üzenetet 
Tömösközi  Erzsébet  ötödéves  teológushallgató 
hirdette. 

Az evangelizációs alkalomról  DVD készül, amit majd 
meg lehet rendelni, ill. ki lehet kölcsönözni.

Húsvéti alkalmaink:

 2006. április 14-én az istentisztelet 17:00 órai 
kezdettel lesz megtartva.

 2006.  április  16-án  Istentisztelet 
úrvacsoraosztással  egybekötve  11:00  órai 
kezdettel.

 2006. április 17-én Vargha Balázs, első éves 
teológushallgató  hirdeti  gyülekezetünkben  a 
feltámadás  örömhírét.  Az  alkalomra  11:00 
órakor kerül sor. 

További alkalmaink…

 Istentisztelet minden vasárnap 11 órai kezdettel.
 Bibliaóra csütörtökönként 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.



Imaház és parókia

Örömmel  értesítjük  gyülekezetünk  tagjait,  hogy 
elkészült  az imaház és a parókia tervrajz  tervezete.  Az 
előzetes  költségterv  alapján  az  építkezés  összköltsége 
4.712.00 Sk lenne. (Imaház 2.912.000 Sk, és a parókia 
1.800.000  Sk.)  Hordozzuk  imádságainkba  ezt  a  hitből 
hozott döntést.

„Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az ÚR 
házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az 

Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában.”
Zsolt 27,4



Életképek
(Képek hívő emberek megtapasztalásaiból.)

A meghallgatott imádság

Áldott  legyen  Isten,  mert  nem  utasította  el 
imádságomat,  szeretetét  nem  vonta  meg  tőlem.  Zsolt. 
66,20

A  szentpéteri  hátrányos  helyzetű  gyerekekkel 
voltunk  Deákin.  A  helyi  kultúrházban  voltunk 
elszállásolva.  Az egyik este  mivel  nyitva felejtettük az 
ablakot egy csomó fekete bogár repült be. Voltak köztük 
kicsinyek,  de  voltak  nagyon  nagyok  is.  A  gyerekek 
természetesen nem mertek elaludni a szobában. Először 
elkezdték irtani a bogarakat, de úgy nézett ki, hogy egy 
helyébe kettő termett. Bement a szobába az egyik vezető 
nő  is,  hogy  mit  vannak  úgy  oda,  nem  lehet  az  olyan 
vészes. Tíz másodpercen belül futva jött ki két bogárral a 
hálóingén. Próbáltuk a tulajdonost hívni este 11-kor de 
azt mondta, nem tud velük mit csinálni, majd a következő 
nap intézkedik. A fiúk tehát kiültek a folyosóra. Éjfél felé 
járt  már  az  idő,  amikor  az  egyik  fiúnak eszébe  jutott: 
Imádkozzunk!  Megható  imádságok  hangzottak  el. 
Közülük  egy kb  így hangzott:  "Bocsáss  meg Istenünk, 
hogy rosszak voltunk, tudom, azért jöttek be a bogarak. 
Megígérjük,  hogy  jók  leszünk,  kérlek  add,  hogy 
elmenjenek…"  24:30  körül  még  mindig  kint  ültek  a 
folyosón. Vettem a bátorságot és mondtam, hogy engem 
nem  érdekel,  én  bemegyek  aludni.  Utánam  jöttek  a 
többiek  is.  Az egyik  srác  csak  úgy mert  ágyba bújni, 
hogy az én ágyam mellé húztuk az ágyát. (Félelme nem 
volt oktalan, hisz az ő agyából jött a legtöbb bogár.) Egy 
órakor már mindenki aludt, csak én néztem még mindig a 
bogarakat, hogy mikor mászik rám egy? Aztán egy idő 
múlva  én  is  elaludtam.  Másnap  reggelre  eltűntek  a 
bogarak.  Mutatóba  találtunk  egy  picike  példányát  esti 
irtózatunknak,  de  az  is  úgy  menekült,  ahogyan  csak 
tudott.
  

Izsmán Jónás



Sokáig  gyülekezeti  vezetőként,  vállalkozóként  és 
több  gyermekes  családapaként  jártam  a  keresztyén  élet 
rögös  útjait...  
Egyetlen cél vezérelt: jó keresztyénnek látszani! 

Voltak  akiket  át  tudtam  verni,  voltak  akik  azt 
gondolták, őket nem tudtam... de tudtam. 

Ilyen  voltam  én  egykor...  "jó  ember"  Persze  - 
hozzáteszem  -  ezt  a  saját  szememben  gondoltam,  saját 
magamról. 

Amikor  az  Úr  komolyabban  megszólított, 
mondhatni  megállított  ezen  az  úton,  meglepődtem.  Azt 
hittem, jó út volt az, amin addig jártam, de tévedtem... Az új 
úton - immár Krisztussal járva - megdöbbentő, mennyi új 
felfedezést  tehettem  idáig  is!  
Ezek közül az első és legfontosabb volt, amikor rájöttem: 
az emberben, mint emberben az ég adta világon semmi jó  
nincs. Nem is lesz soha. Rájöttem, hiába fürkészem a saját 
életem  mikroszkóppal,  akkor  sem  fogok  olyan  értéket 
találni, ami Krisztus szemében is az, és AMI KRISZTUS 
HASZNÁRA LEHET! Mert nincs ilyen. 

Valaki egyszer azt mondta erre:
"Tehát  rajtam  múlik.  Figyelek  Rá,  és  amit  megértek,  
ahhoz  kérem  az  erőt,  hogy  igyekezzek  megvalósítani.  
Valami könnyen megy, valami nehezebben. Sokszor nem 
sikerül, de nem adom fel és újra nekikezdek."

Hogy miért idéztem ezt a mondatot? Mert igaz is, 
meg nem is... 

IGAZ,  ha  úgy  gondolta,  ahogy  Pál:  "amikor 
gyenge vagyok, akkor vagyok erős". 

Amikor  meglátom,  mit  kellene  tennem,  de 
gyengének és szerencsétlennek érzem magam hozzá, nem is 
merek igazán belevágni,  félek,  és hitem apró magocskája 
az, ami arra késztet: mégis tegyem meg, mert az Úr velem 
van. Nem az én erőmre lesz itt szükség, hanem a bennem 
lévő  Krisztus  erejére.  Amikor  én  ilyen  gyenge  vagyok, 
akkor történik meg a csoda: erős leszek, győzök. 
DE NEM IGAZ,  ha úgy gondolta, hogy csupán Krisztus 
erejére van szüksége, hogy ő maga képes legyen megtenni 
valamit, amit meglátott, hogy meg kell tennie.



Egyszer  megláttam,  hogy  hogyan  kellene 
betöltenem  a  családfő  szerepét.  Megpróbáltam,  de  nem 
ment... Újra megpróbáltam, de újra csak kudarc... 

Ekkor  imádkoztam,  erőt  kértem,  és  újra 
nekiveselkedtem... 3 napig ment, majd le... Nem értettem a 
helyzetet. Mi a baj? Mi történt? 3 naponta valahonnan erőt 
kell  gyűjtenem  ehhez?  De  honnan?  Vagy  keveset 
imádkozom,  és  az  a  baj?  Uram  elé  vetettem  magam,  s 
megkérdeztem. Tudjátok, mi volt a válasz? 

Fiam, két féle természet lakik benned. Az ó-ember, 
a  régi  emberi  természet,  mely  Isten  szemei  előtt  halott  
ugyan, de amíg az ember él, ott van benne; Ez az emberi  
természet  ugyanúgy próbálkozik jót  tenni,  még erőért  is  
esedezik néha... mégsem sikerülhet neki, mert nincs benne 
Krisztus  személye!  
Az új-teremtésben nem te vagy a lényeg, hanem a benned 
élő Krisztus, és amit te már átengedtél Neki az életedből.  
Ha  Neki  adod  ezt  a  problémát,  és  megengeded,  hogy 
személyesen  részt  vegyen  ebben,  olyan  szinten  átalakít  
téged,  hogy  állandóan  képes  leszel  -  amíg  megengeded 
Neki - győztesen megállni abban! Mert Krisztus cselekszik  
benned ilyenkor! Nem te, fiam, hanem Krisztus! 

Megértettem, és megtettem. A többit kérdezzétek a 
feleségemtől... 

Az új-teremtésben nem te vagy a lényeg, hanem a 
benned  élő  Krisztus,  és  amit  te  már  átengedtél  Neki  az 
életedből. Ha Neki adod ezt a problémát, és megengeded, 
hogy  személyesen  részt  vegyen  ebben,  olyan  szinten 
átalakít  téged,  hogy  állandóan  képes  leszel  -  amíg 
megengeded  Neki  -  győztesen  megállni  abban!  Mert 
Krisztus cselekszik benned ilyenkor! Nem te, fiam, hanem 
Krisztus!  
Ezt  azért  emeltem  ki,  mert  bár  kicsiny  cikkelye  ez  egy 
átadott  életnek, de úgy olvassátok, mint  az egyetlen utat, 
melyen  valóban  értékes  eredményeket  lehet  elérni!  
SZERETNÉM  MINDEN  EGYES  TESTVÉREMNEK  A 
SZÍVÉBE  VÉSNI  EZT,  PÁL  APOSTOL  SZAVAIVAL 
EGYÜTT:  

"Élek. De többé nem én, hanem Krisztus él bennem!"
 

szl. 
Forrás: http://orallo.hu/



Táborajánló
Fireszke gyermektábor: 
Időpont: július 3-8.  vagy július 
10-15
Helyszín: Bátorkeszi
Korosztály: 6-13 évesek 
Férőhely: 50 fő
Tábordíj: 1150,- Sk/fő
(A tábor része egy kirándulás a 
párkányi fürdőbe.)
Jelentkezési határidő: június 15.
Jelentkezés: Czinke Zsolt
Református Lelkészi Hivatal- 
Bátorkeszi
Dolný rad 861
946 34 Bátorové Kosihy
Tel.: 035/77-97-338
E-mail: czinke@refteologia.sk

Firesz tini tábor: 
Időpont: július 17-22
Helyszín: Bátorkeszi
Korosztály: 13-16 
évesek
Férőhely: 50 fő
Tábordíj: 950,- Sk/fő
Jelentkezési határidő: 
június 30
Jelentkezés: Süll 
Tamás
Református Lelkészi 
Hivatal-Kulcsod
930 07 Klučovec
Mobil: 0907/444-344
E-mail: 
sullek@freemail.hu

Angol nyelvi tábor
Időpont: július 24-29
Helyszín: Bátorkeszi
Korosztály: 10-14 évesek
Férőhely: 50 fő
Tábordíj: 1150 Sk/fő 
(A tábordíj része egy kirándulás 
a párkányi fürdőbe.)
Jelentkezési határidő: június 30
Jelentkezés: Czinke Tímea
Református Lelkészi Hivatal
- Bátorkeszi
Dolný rad 861
946 34 Bátorové Kosihy
Tel.: 035/77-97-338

Gyermekkórustábor
Időpont: július 24-30
Helyszín: Alistál- 
Gyülekezeti Központ
A tábor témája: Nóé 
bárkája
Korosztály: 6-12 
évesek 
Férőhely: 35 fő
Tábordíj: 950,- Sk/fő
Jelentkezési határidő: 
június 30.
Jelentkezés: Süll 
Kinga
Református Lelkészi 
Hivatal-Kulcsod
930 07 Klučovec
Mobil: 0915/737-801
E-mail: 
refzene@refzene.sk



Angol nyelvű tábor

A magyarországi Bethánia CE Szövetség idén is 
megszervezi  angol  nyelvű  táborát,  ahova  szeretettel 
várnak egy felvidéki csoportot is. 

A  tábor  augusztus  4-11  között  lesz  Siklóson. 
Szlovákiából kb. 10 fős csoport mehetne, a korhatár 15-
25  év  között,  lehetőleg  alapfok  angol  nyelvtudással 
rendelkezők, de szükség esetén tudnak tolmácskodni. A 
tábor heti költsége kb. 15000 Ft lesz, napi 3szori étkezés 
van biztosítva. 

A  tábor  ökomenikus,  a  heti  istentisztelet 
református  templomban  lesz,  a  résztvevők  többsége 
református.  A táborba  érkezik  egy  angol  csoport  is.  A 
résztvevők a  hét  folyamán csoportokba lesznek osztva, 
úgy, hogy minden csoportra jut 1 vagy 2 angol vezető, 
így  a  beszélgetés  angolul  lesz.  Jelentkezni,  Salma 
Erzsébetnél  a  0908-713-518  (vagy  vezetékes,  de  csak 
hétvégén: 031/559-53-15) telefonszámon lehet.

A mennybe fogsz kerülni?
-Megteszek minden tőlem 
telhetőt!
- Tisztességesen élek, nem úgy 
mint mások.
-Senki sem bűntelen, de én 
komolyan gondolom.
-Reménykedem benne.
-Ezt nem lehet pontosan tudni,  
míg meg nem halunk.
-Még senki sem jött vissza.
Származhatna-e egy ilyen válasz 
a Te szádból is? Ha igen, akkor 
ezt a könyvet neked írták!



Húsvét előtt...

Húsvét előtt... nehéz,szomorú léptek.
Húsvét előtt... zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt... ajtók, kemények,zártak.
Húsvét előtt... arcok,fakóra váltak.
Húsvét előtt... szívek,üres-szegények.
Húsvét előtt... kihamvadott remények.
Húsvét előtt... egy nagy "Minden hiába !".
Bús eltemetkezés az éjszakába.

De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
Húsvét után.. el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után... futni a hírrel frissen!
Húsvét után... már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után... új cél és új sietség!
Jézus él!Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után... erő, diadal,élet!

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyeket,
akik még mindig húsvét előtt élnek.

                                                   Túrmezei Erzsébet

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 
Sztranyák László 

támogatta.


