
IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ
Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja

3. évfolyam 2. szám

Mert jó az ÚR, örökké tart szeretete, 
és hűsége nemzedékről nemzedékre.

     Zsolt 100,5

Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert 
örökké tart szeretete!

1Krón. 16,34



Az  ipolysági  református  keresztyén  gyülekezet  és  a  váci  felsővárosi 
református gyülekezet testvéri kapcsolata már több mint ötéves. A személyes 
kapcsolatok, barátságok mellett évente egyszer közös istentiszteleti alkalmon 
és  szeretetvendégségben is  találkoznak.  A tavalyi  találkozó színhelye  Vác 
volt, az idén szeptember 24-én az ipolysági gyülekezet fogadta az 50 váci 
vendéget.

A Csemadok-székházban frissítőkkel várták a testvéreket, majd a közeli 
templomba vonult a csaknem 100 főnyi hívő.
A vendégeket Oros Zoltán ipolysági gondnok és Izsmán Jónás lelkipásztor 
üdvözölte.  Fónagy Miklós váci lelkipásztor, esperes köszönetet mondott a 
testvéri fogadtatásért, majd egy díszkötésű Bibliát adott át – a két gyülekezet 
kapcsolatának jelképeként – az ipolysági lelkésznek.

Az igét Izsmán Jónás hirdette a Mt 5,14 alapján: „Ti vagytok a világ 
világossága.  Nem  rejthető  el  a  hegyen  épült  város.”  Az  igehirdető  az 
őskeresztyének  Krisztusba  vetett  szilárd  hitét  állította  példaképül 
hallgatóságának. Az ő értékrendjükben Krisztus volt az első helyen. Sajnos, 
napjaink keresztény világában általában az egyéni törekvések, célok kerülnek 
előtérbe.  Felvetette azt  a  kérdést  is,  vajon tudjuk-e  úgy szeretni  egymást, 
mint  az  első keresztények.  Hangsúlyozta,  hogy a jézusi  tanítást  nem elég 
ismerni, hanem a mindennapi életben gyakorolni kell. A testvérgyülekezeti 
találkozó jó alkalom a szeretet örök varázsának valóságos megítélésére és az 
emberi kapcsolatok elmélyítésére. Az igehirdető arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a szeretet evangéliumát minden lehetséges alkalomkor terjeszteni kell.

Az istentisztelet után a két gyülekezet hívei közös ebéden vettek részt 
a Sznf utcai, közelmúltban megnyílt étteremben.

A  délután  folyamán  Pálinkás  Tibor  múzeumvezető  kalauzolta  a 
vendégeket  a  Honti  Múzeum  kiállítótermeiben,  valamint  a  Menora  Saag 
Centrum Artisban, Kutak Adrienn keramikus kiállításán.

Kis Csongor váci gondnok búcsúgondolataiban újra megköszönte az 
ipolyságiak forró testvéri szeretetét, és váci látogatásra hívta meg őket.
A krónikás megjegyzése: ez a találkozó egyúttal ékes bizonyítéka Ipolyság és 
Vác egyre bővülő testvérvárosi kapcsolatainak is.

Korpás Pál



William Rigmark:
Hanem a gonoszt jóval győzd meg... 
(Róm 12,21)

Két ellenséges haderő pilótájának találkozása

    Az  egyik,  Mitsuo  Fuchida,  360  japán 
bombázó  repülő  parancsnoka.  1941-ben  egy 
csendes vasárnap reggel váratlanul megtámadja 
az amerikai hajóhadat Pearl Harborban. Az USA 
csendes-óceáni  hadiflottájának  nagy  része 

elpusztul,  több mint 2000 ember hal meg. A másik pilóta Jakob De 
Shazer, amerikai. Ő a Japán elleni első bombatámadásban pilótaként 
vesz  részt  válaszul  Pearl  Harborra.  Így  ők  halálos  ellenségek  a 
második  világháborúban.  A  japán  pilóta  céltalannak  látja  életét  a 
vesztes  háború  után.  Keresi  a  választ  élete  nagy  kérdéseire.  Az 
amerikai  pilóta  lezuhan  és  japán  fogságba  kerül,  ahol  nagyon 
kegyetlenül  bánnak  vele.  Azonban  Isten  szeretete  mindkét  pilótát 
megkeresi,  hívő keresztyénné lesznek. A háború után a két ellenség 
testvérként találkozik össze Japánban. Kalandokkal teli útjukat beszéli 
el a könyv. 

    Isten  csodálatos  szeretetéről,  gyűlöletet  szeretetté  formáló 
munkájáról  szólnak  a  könyv  lapjai.  Rigmark  megtörtént  háborús 
eseményeket  leíró  érdekfeszítő  regényét  Sükös  Pál  miskolc-tapolcai 
lelkipásztor  fordította,  aki  Isten  hűséges  szolgájaként  hirdette  az 
evangéliumot  országszerte.  Ő írta  a  magyarországi  ébredésről  szóló 
regényt  is  A keskeny  úton címmel,  amely  először  gépírással,  majd 
nyomtatásban  jelent meg,  és sokak számára jelentett útmutatást és 
lelki áldást.



A kórház a legjobb hely

Amikor  kórházba  kerültem és  az orvos  közölte  velem,  hogy 
azonnal  műteni  kell,  olyan  pánik  tört  ki  rajtam,  amilyen  eddigi 
életemben még soha. „Doktor úr, én már meg is haltam, nem kell, hogy 
hozzám nyúljon.”

Barátok, testvérek, család, orvosok, nővérek és három lelkész 
dolgozott rajtam fáradhatatlanul minden nap a műtétig és műtét után. 
Amikor nagyra becsült komáromi prédikátorom is eljött hozzám, ezt 
mondta: „Relly, mitől félsz? A kórház a legjobb hely.” 
Megütközve néztem rá és eldőlt bennem, hogy ennek se mondok már 
el semmit. Most, a műtét után regényt tudnék írni Isten jóságáról, az Ő 
általa rendezett életről és az embertársaim hozzám való gondoskodó 
szeretetéről. Szó szerint, összegezve csak azt tudom mondani: a kórház 
a legjobb hely a hívő ember életében.

A csodák az Isten karjaiban való tartózkodás közepette láthatók 
meg.  Ez  a  teljes  közelség  szükséges  ahhoz,  hogy  valódi  csodát  és 
szabadulást  éljünk  át.  Ki  –  ki  attól,  amitől  fél,  ami  láncolja  a 
szabadságát.  Isten  éppen  azt  engedi  ránk,  amitől  félünk,  hogy 
átélhessük  a  szabadulást.  Mert  hogyan  engedhetné  meg,  hogy  híve 
holtig a félelem láncán vergődjön?

Ahogyan  a  kisgyerek  is  csak  apja,  anyja  karjaiban  lel 
biztonságot a veszélyek és félelmek elől – és neki van is annyi esze, 
hogy odabújjon és elrejtőzzön, úgy az ember Istenhez bújva szabadul 
meg a sátán megfélemlítő láncaitól. Sokszor nem elég, hogy ismerem 
Istent és közel állok Hozzá. Az ördög csak akkor fut el, ha egészen 
elrejtőztem Isten karjaiban. Tőle fél és nem közelít többé. Körülnézel 



és nincs sehol. Ebben a pillanatban éled meg a csoda átható örömét.
Megijedtem és szégyenemben gyötrődtem, hogy olyan erősen 

szeretem Istent és mégsem elég ahhoz, hogy ne rettegjek a műtéttől és 
a fizikai fájdalomtól. Szégyelltem és nem értettem, hol a hiba. Annyi 
drága  testvér  és  barát  dolgozott  a  megoldáson,  amennyit  Isten 
mozgósított.  Napok  teltek  el,  még  végre  megemeltek  és  beraktak, 
betuszkoltak Uram karjaiba. S mire eljött a műtét napja csodálkozva 
ébredtem  reggel,  hogy  nem  találom  a  rázó  félelmet.  Az  Úr  Jézus 
karjaiban  vitt  a  műtő  felé.  Két  oldalt  angyalok  sorakoztak,  mint  a 
kerítés,  hogy  még  véletlenül  se  közeledhessen  a  gonosz.  Kívülről, 
emberi  szemmel csak az látszott, hogy saját lábamon megyek egy jól 
megtermett ápoló kíséretében, de szívem élesen látta a valóságot. 

 Azóta,  hogy  kijöttem  sértetlenül  az  égő  tüzes  kemencéből, 
többször  elsírom  magam  a  hálától.  Nemcsak  azért,  mert  felfogom, 
hogy nagy műtét volt, amin túlestem, hanem inkább azért, mert hála és 
könnyek nélkül tűrhetetlen az Isten hozzám való jósága és szeretete. S 
ha  e  kéthetes  rettenetes  tortúra  nem  történik  meg  velem,  sosem 
feküdhettem  volna  így  Uram  tenyerében,  és  sosem  kortyolhattam 
volna ilyen nagyot az Ő szeretetéből. Az sem egy utolsó élmény, hogy 
soha ennyi ember nem szeretett és nem támogatott még engem. Mert a 
földi életben a legjobb jó szeretetben lenni, és az mindig a legnagyobb 
nyomorúság közepén a legérezhetőbb a hívő ember számára. A világi 
ember  süket  extremitásnak  és  fantáziálásnak  látja  csak  azt,  ami  a 
hívőnek valóságos csoda. A mi világunk egy külön sziget a rothadó 
világ közepén. S a mi Urunkhoz hasonló jóság és szerető, óvó hatalom 
a  földi  főnökök között  nincs.  A vakokat  és  süketeket  is  Ő viszi  át 
életük  tüzein.  Ó  bárcsak  egyszer  megnyílna  a  szemük  és  a  fülük! 
Fogjuk fel, mennyivel több jó jut nekünk, akik realitásként éljük meg 
Urunk  pásztorságát.  Micsoda  kiváltság  az,  hogy  bármikor  Hozzá 
bújhatunk, de egymáshoz is. Mert együtt tudjuk megtenni az utat és 
együtt  vagyunk csak erősek, ha jönnek a farkasok. Az ember szeret 
egyedül lenni (legalábbis én). Ez nem bűn és nem baj. De oltalom és 
erő a támadások idején csak a nyájban van s a Pásztor közelében. Ez 
biztos!  Így  vagyunk  teremtve  gyülekezeti  életre.  Futhatsz  más 
segítségek után a nyomorúság idején (nagyobb kórház, okosabb orvos, 
drágább gyógyszer, több pénz, .....), de semmi sem fogja megközelíteni 
a  Pásztor  gyógyító  erejét  és  a  nyáj  oltalmazó  hatalmát.  Ha  nem 
téveszted szem elől, hogy Jézus a legtöbb és legtökéletesebb segítség, 
akkor Isten emberileg is kirendeli neked a segítséget. Így lett velem is. 



Még  az  ellenségeket  is  lecsendesíti,  hogy  végig  tudj  menni  a 
megpróbáló úton azokkal, akiket segítségedre készített fel.

Így történt. Az Úr elkérte a méhemet és nem kételkedem, hogy 
a  legjobbat  tette  velem.  Őrültségnek  tűnik,  mégis  csak  ezt  tudom 
mondani: örülök, gazdagabb és teljesebb vagyok, mint voltam valaha. 
Csodálatos dolog az élő Istenhez tartozni és vezetése alatt végigutazni 
az életet. Uram! Köszönöm, hogy számba kanalaztad az igazságot 
az  életről  azokon  keresztül,  akiket  kiválasztottál  támogatásomra  és 
tanításomra.  Köszönöm,  hogy testem is  fontos  neked,  hisz  ez  a  Te 
Lelkednek temploma. Segíts, hogy vigyázzak rá és terveid szerint éljek 
vele.  Köszönöm a  bőséges  tapasztalást  és  tananyagot.  Köszönöm a 
körülöttem  szolgáló  sok  drága  embert.  Gazdag  áldásod  töltsön  be 
mindenkit,  aki  csak  egy kisujjnyi  jósággal  is  hozzám ért.  Balgaság 
szorítani csacska kincseinket, amikor Te Uram többet akarsz adni. 
Ezt a megtapasztalást engedd megélni saját dolgaikban mindazoknak, 
akik  engem  segítettek.  Legyen  örömteljes  az  életünk  (együtt) 
egymással és Veled. Ámen.

„ÍMÉ, ÁLDÁSUL VOLT NEKEM A NAGY KESERŰSÉG.…”
„MERT NEM A SÍR DICSŐÍT TÉGED….”

„KI ÉL, KI ÉL, CSAK 
AZ DICSŐÍT TÉGED, 
MINT MA ÉN.” 
„AZ ÚR SZABADÍTOTT 
MEG ENGEMET, AZÉRT 
ÉNEKELJÜK ÉNEKIMET 
ÉLTÜNK MINDEN 
NAPJAIBAN AZ ÚRNAK 

HÁZÁBAN. ” ( ÉZS 
38: 17-20 )

CSALA Aurélia



• Az istentiszteleti alkalmak minden vasárnap 11:00 órai 
kezdettel kezdődnek.

• Bibliaóra csütörtökönként 16:45-től az Oros Optikában.
• Presbiteri  bibliaóra havonként, a megbeszélt időpontban.
• KT csütörtökönként a Pongrácz Lajos Alapiskolában.
• Hittanok:

Hétfő: 11:35 Palást
Kedd: 11:45 Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola
Szerda: 12:05 Ipolyszakállos
Csütörtök: 10:50 Fegyverneki Ferenc Egyházi Gimnázium

13:30 Pongrácz Lajos Alapiskola –nagy csoport
Péntek: 8:55 Fegyverneki Ferenc Egyházi Gimnázium

12:30 Pongrácz Lajos Alapiskola –kis csoport
• Október 29-én Beňadik Adrián, teológus fogja az Igét 

hirdetni.

 2006. április 6. Vargha Balázs, elsőéves teológushallgató 
szolgált gyülekezetünkben.

 2006. május 13. Gyülekezeti és ifjúsági nap.
 2006. szeptember 24. A váci testvérgyülekezet látogatása.



Isten járjon előtted,
Hogy el ne tévedj utadon.
Isten menjen melletted,
Hogy átkarolhasson,
Ha védelemre van szükséged.
Isten menjen mögötted,
Hogy megőrizhessen gonosz emberek
Álnok támadásától.
Isten legyen alattad,
Hogy karjába foghasson,
Ha elbotlasz utadon.
Isten legyen szívedben,
Hogy vigasztalhasson, ha szomorú vagy.
Isten legyen körülötted,
Hogy megvédhessen, ha megtámadnak.
Isten legyen feletted
És áldjon meg téged életedben.

Ír áldás

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:
 izsmanjonas@gmail.com
    www.ipolysag.try.hu 

E lap megjelenését 
Pál Sándorné és

Oros Zoltán
 támogatta.


