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Az  ipolysági  reformátusok 
testvérgyülekezeti  találkozói 
életük emlékezetes napjai közé 
tartoznak.  Két  magyarországi 
egyházközséggel  –a  váci 
felsővárosi  és  a  perőcsényi 
gyülekezettel-  több  éve 
tartanak  fenn  élő,  hiterősítő 
testvéri kapcsolatot.

A váciak  tavalyi  látogatását 
2007.  szeptember  23-án 

(vasárnap)  viszonozta  az  ipolyságiak  25  tagú  csoportja.  Az  ilyen 
találkozókon  –a  hitéleti  szertartásokon  való  részvételen  kívül- 
megismerkednek vendéglátóik településének történetével, múzeumaival 
és  nevezetességeivel.  És  ami  talán  a  legfontosabb:  tartalmas  emberi 
kapcsolatok születnek.

A 9 órakor érkező ipolyságiakat a váciak gyülekezeti termében 
Fónagy  Miklós  esperes,  a  gyülekezet  lelkésze,  a  presbiterek  és  a 
felszolgáló asszonytestvérek kedves csoportja várta és köszöntötte.

A 10  órakor  kezdődő  istentiszteleten  Izsmán  Jónás  ipolysági 
lelkipásztor hirdette az igét. Előtte az ipolysági éneklőcsoport Krisztust 
magasztaló  három énekkel  köszöntötte  a  vendéglátó  gyülekezetet.  Az 
alapige  (Ézs  41,10)  ezt  az  üzenetet  közvetítette:  „Ne félj,  mert  veled 
vagyok,  ne  csüggedj,  mert  én  vagyok  Istened!  Megerősítlek,  meg  is  
segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” Az igehirdető ezekkel a 
gondolatokkal  kezdte  prédikációját:  „Kedves  Testvéreim,  mindig  nagy 
öröm,  amikor  együtt  lehetünk  Testvérekkel,  és  bátoríthatjuk  egymást.  
Mert  a  bátorító,  buzdító  szó  mindnyájunkra  ráfér  ebben  a  mai  
felpörgetett  világban.  Jó  látni  –és  felüdülést  jelent  számunkra-  
mindenkor a ti hitetek, és remélem, hogy a miénk is épülésetekre van,  
hiszen  egy  test  vagyunk  a  Krisztusban.”  A továbbiakban  a  szolgálat 
fontosságáról szólt, amelyet minden keresztyénnek vállalnia kell a



saját  szűkebb  és  tágabb  közösségében.  Hangsúlyozta:  minden  egyén 
szolgálatára szükség van –a hitet meg kell élni, élővé kell tenni. Ennek a 
feladatnak a vállalását nem szabad halogatni. Jézus Krisztus is töprengés 
és  fontolgatás  nélkül  vállalta  értünk  a  kereszthalált.  Az  ő  döntései 
legyenek mindnyájunk számára példamutatóak.

Az  istentisztelet  zárórészében  Fónagy  Miklós  újszülöttet 
keresztelt. Ez a mozzanat mintegy jelképesen sugallta: Gyülekezeteink 
számára, a jövő szempontjából fontos a lelki és testi megújulás.

A közös ebéd után -számos váci társaságában- városnéző sétán 
vettünk részt: Többek között megtekinthettük a város felújított főterét, 
majd végigsétáltunk a Duna-part egy szakaszán.

A váci és ipolysági gyülekezet képviselői –a két lelkész, a váci 
presbiterek, valamint Oros Zoltán ipolysági gondnok- megbeszélték az 
együttműködés  jövőbeli  feladatait.  A váciak  átadták  vendégeiknek  az 
aznapi perselypénzt, amellyel az ipolyságiak gyülekezeti központjának 
építését támogatják. 

A  két  gyülekezet  tagjai  a  jövőbeli  hiterősítő  együttműködés 
reményében búcsúztak egymástól.

Korpás Pál, Ipolyság

„Ne félj csak higgy!”
Márk 5,36

Higgy és számolj Jézus győzelmével, ígéreteivel. Ezt a győzelmet 
magasztald naponként életed lehetetlenségei között, és Isten országában 
kapott  megbízatásaidban,  és  meglátod  az  Ő  győzelmét  és  Isten 
dicsőségét itt és odafenn. A hit szemeinek Isten megmutatja magát.

Maria Basilea Schlilnk

_______________________________________________________
Gondolat: „A nagy és mindenható Isten szívesen cselekszik nagy 

dolgokat -a te életeden is.” Maria Basilea Schlilnk



 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 hétfőnként a megbeszélt időpontban.
 Hittanok:

Hétfő: 08:50 Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola
11:45 Pongrácz Lajos Alapiskola

Kedd: 09:45 Palást
Szerda: 12:05 Ipolyszakállos
Péntek: 09:55 Pongrácz Lajos Alapiskola

12:30 Pongrácz Lajos Alapiskola

További alkalmak:

 2007. október 21. Presbiteri gyűlés az Oros Optikában, 14:30 
órai kezdettel.

 2007. október 28. Az új borért való hálaadás
 2007. október 31. A reformáció emlékünnepe.
 2007. novembere Egyházközségi választási közgyűlés. 

(Presbiter és gondnokválasztás.) 

  A Gyülekezeti Központ látványterve.



 2007. április 22. A perőcsényi testvérgyülekezet látogatása.
 2007.  április  23. Reménység  egy  új  életre.  Az  Élet  Szava 

Alapítvány színdarabja.  Az előadásra  négy iskola  fogadta  el  a 
meghívást:  Összevont  Középfokú  Iskola,  Ipolysági  Magyar 
Tannyelvű  Gimnázium,  Pongrácz  Lajos  Alapiskola  és  a  Lévai 
Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium

 2007. május 19. Gyülekezeti és ifjúsági nap.
 2007. május 27. Konfirmáció – Marton Imre és Panyi Krisztián.
 2007.  június  3. A  keresztség  sákramentumába  részesítettük 

Mlynárik Máté Tibort.
 2007.  július  28. Megáldottuk Sztranyák László és Baka Karin 

házasságát.
 2007. július 29 – augusztus 3. A komáromi székhelyű Diakóniai 

Központ  közreműködésével,  a  Bétel  projekt  keretén  belül 
elmehettünk a németországi Bielefeldbe, és részesei lehettünk az 
ottani Áldás projektnek. 

 2007 augusztus 19. A keresztség sákramentumába részesítettük 
Pálinkás Laurát és Straňák Mihályt.

 2007.  szeptember 08.  A perőcsényi  templom építésének  150. 
évfordulója  alkalmából  tartott  hálaadó  istentiszteleten  vettünk 
részt.

 2007.  szeptember  23. Meglátogattuk  a  felsőváci 
testvérgyülekezetet.

 2007. szeptember 23. Jelen voltunk Gottfried Richárd, diósjenői 
lelkipásztor beiktatásán.



Amikor Isten formál egy embert, a munkát annak gondolataiban 
kezdi, folytatja és végzi. 

Így  az  Ő  keze  nyomán  most  két  gondolat  dolgozik  bennem 
lázasan: 

„AKI MEGNYERTE A FIÚT, AZ MEGNYERT MINDENT”

Egy szórólap címeként olvastam a minap.
A mai ember nagyon szeret nyerni. Hiszen nyerni annyit jelent, 

hogy a  vágyott  dolog az enyém lesz.  A nyereménynek vonzónak kell 
lenni ahhoz, hogy valaki meg akarja nyerni. Az emberi társadalomban 
egy  kapcsolat  (ismeretség)  is  lehet  nagy  nyereség,  út  az 
érvényesüléséhez, hatalomhoz jutáshoz. Ám kinek kell ma a Fiú? Hiszen 
Jézus nem egy csillogó portéka, nem egy közkedvelt személyiség. Mi 
több:  Nem  visz  érvényesülésre  a  Vele  való  kapcsolat.  Nem  juttat 
hatalomra, sem pénzhez. Még egészséghez sem feltétlenül. Kinek kell 
hát a Fiú? Kinek kell az a Jézus, akinek a Biblia állítása szerint mindenre 
hatalma  van,  mégsem  kívánságaink  szerint  cselekszik  velünk? 
Nyomorúság,  feddés  és  szenvedés  által  tesz  minket  igazzá.  Kevesen 
akarnak nyomorúság által igaz emberré lenni. Ezért nincs keletje a világ 
piacán  a  Fiúnak.  Engem  mégsem  tudna  már  senki  lebeszélni  e 
nyereményről.  Mert  szilárd  meggyőződésem,  hogy  aki  mégis  a  Fiút 
választja,  ezt  a  szelíd  hangú,  nem tolakodó,  reklámmentes,  szürkének 
tűnő,  furcsa  Ember  -  Istent,  az  nagyon  kellemesen  meg  fog  lepődni. 
Leginkább az örökség     osztásnál  . Isten Igéje így kínálja Őt: „Akié a Fiú 
azé az élet.” (1 János 5,12). ÉLET- hogy e fogalom igaziból mit jelent, 
teljességében akkor lesz érthető, ha lábunk elhagyja a föld porát. Addig 
marad a HŰSÉG, melynek nincs szüksége az ego akaratát  követni.  A 
hűség csak vár, és hisz a Fiúnak értetlenül is. Ezt 



gyakorolom  napról  napra  én  is.  Mintha  mindig  nulláról  kezdeném. 
Értetlen gyerekként követem Jézust, mert nem tehetek mást. Köt a hűség. 
Fájdalomban is, örömben is. Az örökség, a megígért örökös öröm és jólét 
pedig még odébb van. Marad a Fiú és a hozzá láncoló hűség. 

A sportolók figyelemre -, és tiszteltre méltó szoros közösségében 
nehéz olyan embert találni, aki küzdő egóját teljesen Isten oltárára tette 
volna.  Egyet  ismerek,  aki,  amikor  letette  nyerni  akarását,  megnyert 
mindent:  A  Fiúval  együtt  az  olimpiai  bajnokságot  is  öttusában 
(München, 1972). Ő Balczó Bandi bácsi, személyes véleményem szerint 
a legigazabb magyar. Az ő mondatával fejezem be gondolataimat:

„ISTEN FELÉ AZ EGYETLEN FIZETŐESZKÖZ A HŰSÉG.”

Az egyetlen. Aki ezt megérti, már nem akar semmit, csak a Fiút.

Csala Aurélia, Ipolyság

A szerkesztő megjegyzése: 

Balczó András, ötszörös világbajnok, olimpiai 
bajnok  öttusázó,  a  Nemzet  Sportolója,  és  a 
Jézusi  örömhír  hűséges  terjesztője  2007. 
október  31-én  meglátogatja  városunkat.  Aki 
találkozni  akar  az  értékes  Testvérrel, 
semmiképp  se  hagyja  ki  ezt  az  alkalmat.   A 
helyszínt  és  az  időpontot  a  későbbiekben 
jelentjük.



A világ legokosabb tinédzsere

Egy szép napon négy ember utazott egy kicsi, négyszemélyes 
repülőben: a pilóta, egy lelkész és két tinédzser, akik közül az egyik 
éppen azelőtt nyert díjat, mint „A világ legokosabb tinédzsere”.

Repülés közben egyszer csak hátrafordult a pilóta, és így szólt: 
Van egy rossz hírem, és egy még rosszabb! A 
rossz hír az, hogy elfogyott az üzemanyagunk. 
A gép le fog zuhanni, és ripityára törik. A még 
rosszabb hír az, hogy csak három ejtőernyőnk 
van. 

Ez  természetesen  azt  jelentette,  hogy 
valakinek le kellett zuhannia a géppel együtt. A 
pilóta  folytatta:  „Nekem feleségem és  három 
gyermekem van  otthon.  Nagy  felelősség  van 

rajtam. Sajnálom, de az egyik ejtőernyővel nekem kell leszállnom.” 
Azzal megragadta az egyik ejtőernyőt, és kiugrott.

A világ legokosabb tinédzsere szólalt meg következőnek: „Én 
vagyok  a  világ  legokosabb  tinédzsere.  Talán  én  leszek  az,  aki 
feltalálja  az  AIDS  vagy  a  rák  ellenszerét,  vagy  megoldja  a  világ 
gazdasági  problémáit.  Mindenki  számít  rám!”  A világ  legokosabb 
tinédzsere megragadta a második ejtőernyőt, és kiugrott.

Akkor megszólalt a lelkész: 
- Fiam  vedd  el  az  utolsó  ejtőernyőt.  Én  megbékéltem 

Istennel, és kész vagyok lezuhanni a géppel. Fogd hát az 
utolsó ejtőernyőt, és ugorj!

- Nyugalom tiszteletes  úr!  –mondta  a  másik  tini-  A világ 
legokosabb tinédzsere a hátizsákommal ugrott ki.

Tanulság: Sok gyerek elég okosnak tartja magát. A valóságban 
viszont nagyon hasonlítanak a világ legokosabb tinédzserére.



Ejtőernyő nélkül ugornak ki a világba. Úgy gondolják, ők mindent 
tudnak,  és  mindennel  rendelkeznek,  ami  szükséges  ahhoz,  hogy 
boldog,  és  kiteljesedett  életet  éljenek,  és  ami  megmenti  őket  az 
ütközéstől és az égéstől. Valójában azonban csak egy hátizsákjuk van. 
AZ  egyetlen  ejtőernyő,  ami  végül  is  megment,  a  Krisztus 
evangéliuma.  Minden  más  út  hamis,  és  a  halálba  visz.  Jézus  azt 
mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az 
Atyához, csakis énáltalam.” Jn 14,6

Sok  okos  gyerek  nem  tanulta  meg,  hogyan  kell  helyes 
döntéseket hoznia. Ösztönösen cselekszenek, gondolkodás nélkül. Az 
eredmény  néha  ugyanaz,  mint  a  világ  legokosabb  tinédzserénél:  a 
halál.

Pistike  megy  haza  a  hittanóráról  és  újságolja  az  anyjának:  - 
Képzeld, mama, ma azt mesélte a tanító bácsi, hogy annak idején Mózes 
kivezette  a  zsidókat  Egyiptomból.  Aztán,  amikor  odaértek  a  Vörös-
tengerhez, Mózes mérnökei gyorsan csináltak egy pontonhidat. Ezen a 
hídon mindenki átment, utána Mózes rádión beszólt a központba, azok 
kiküldtek két  vadászbombázót,  amik  lebombázták a  hidat.  Mivel  már 
nem volt híd, így a zsidók biztonságban el tudtak menekülni. Az anyja 
csodálkozva:  -  Tényleg  ezt  mesélte?  -  Hát,  igazából  nem,  de  ha 
elmondanám, amit tényleg mesélt, biztos nem hinnéd el.

***
A tanító néni kérdezi a gyerekeket a az iskolában a vallásról. 

- Pistike, mit gondolsz, Noé sokat pecázott mikor a bárkán voltak?  
- Nem hiszem - mondja Pistike - mennyit lehet pecázni két kukaccal?!



Talán magyar sajátosság. Szüret után, rendszerint október utolsó 
vasárnapján terítik  meg az ÚR asztalát  az új  bor  ajándékával.  Bibliai 
elődje a sátoros ünnep (5 Móz 16,13-15).

Énekeskönyvünkben egyetlen zsoltárvers szól a bor ajándékáról:

Vigasságra bort adsz az embernek,
És kenyért adsz, melytől erősödjék.

(104,8)

A görög-római  vallásban  Dionüsziosz,  ill.  Bacchus  volt  a  bor 
istene. Ovidius erről is ír:

…Ez a borszerető kor
Megnehezült venyigék dús nedűjének örül.

(Fasti, III:765-766)

Hálaünnepeink  nincsenek  ugyan  kapcsolatban  a  görög-római 
ünnepekkel, de ezek is elénk tárják az általános kegyelem művét, hogy 
ti. a pogányok is megajándékozottaknak érezték magukat. Így jöhetett a 
missziói igehirdetés, amely rámutatott az előttük „ismeretlen Isten”-re: 
„Jótevőtök volt,  a mennyből esőt adott nektek és termést hozó időket;  
bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet” (Csel 17,23; 14,17)

Városi  gyülekezetben  lehet  az  őszi  úrvacsorát  a  reformáció 
emlékünnepéhez  kötni;  falusi  gyülekezetben  azonban  bibliátlan  volna 
valami  álszent  antialkoholizmus  nevében  eltörölni  a  hagyományos 
elnevezést, hiszen nem az ajándékban, nem az Ajándékozóban, hanem az 
ajándékkal visszaélőben van adott esetben a  hiba.

A külföldi egyházak egyetlen hálaadó napot tartanak. Így a német 
protestánsok  október  első  vasárnapján  tartanak  terménybetakarító 
hálaadást (Erntedankfest), amelyen földjük minden gyümölcséből raknak 
az  Úr  asztalára,  sőt  az  almákkal  teli  kosarak,  a  hatalmas  tökök, 
napraforgó tányérok már a szent asztal köré kerülnek. Amerikában 1864 
óta november utolsó csütörtökje a hálaadás napja.

Szénási Sándor



A döntés 
sarokvasa

Aki 
kívülről  nézi  az 
üdvösség  útját, 
roppant nehéznek 
képzeli  el.  Isten 
törvényének  a 
betöltése, 
megtérés  és 
újjászületés, 
teljes életváltozás 
–ez  csak 
kivételes 
embereknek 
sikerülhet.  Pedig 
az  üdvösség 
kapuja  könnyen 
nyílik.  Egy 

gyerek  is  kinyithatja.  Nem  kell  hozzá  erőlködés.  Mint  ahogyan  a 
zárban a kulcsot erőfeszítés nélkül fordítja el az ember. Persze csak 
akkor  ha  helyén  van  a  kulcs,  különben  hiába  minden  erőlködés. 
Éppen így a kapu is csak a sarokvason fordul. „Ha…” és következik 
az egyetlen feltétel: hinni tudsz. Enélkül minden hiába. Ezzel viszont 
magától nyílik. Mit jelent szívből hinni? Magamat rábízni arra, akiben 
hiszek. „Szájjal vallást tenni”.  Nem szégyellni Krisztust senki előtt. 
Nem szégyellni, hogy rábíztam az életemet!

Sokféle formában találhatjuk meg a szentírásban az egyetlen 
feltételt. „Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek…” (Mt 18,3) 
„…ha  valaki  újonnan  nem  születik…”  (Jn  3,3)  „…ha  meg  nem 
tértek…” (Mt 18,3).

Az üdvösség kapuja könnyen nyílik. Egy gyerek is kinyithatja. 
Nem kell hozzá semmi erőlködés.

„Ha  száddal  vallod,  hogy  Jézus  Krisztus  Úr,  és  szívedben 
hiszed, hogy az Isten Őt feltámasztotta a halottak közül, üdvözülsz…” 
(Róma 10,9)

(Forrás: Evangéliumi élő képek, Evangéliumi Kiadó)



Mindent Gizelláért + A neve egyszerűen "Péter"
Szerző: Berta Schmidt-Eller
A5, 176 oldal (170.- Sk)

Megrendítő  történet  egy  olyan  kislányról,  aki 
magán hordozza  otthonának lelki  légkörét  azután 
is, hogy a II.világháború eseményei kiszakítják őt 
megszokott  környezetéből...gyermeki  hite 
mindenkiből inkább csak gúnyolódást vált  ki.  De 

később minden kis segítségben megtalálja Isen hatalmas cselekvő kezét.
A könyv  második  fele  egy  13  éves  kisfiúról  szól,  akinek  anyját  és 
kishúgát  szeme  láttára  ölték  meg  a  háborúban.  Egy  négy  fős 
gyermekcsapat  áll  össze.  Az  együtt  átélt  kalandjaik,  civódásaik  -  de 
egyre erősödő szeretük is izgalmas történetsorozattá áll össze, amelyet 
fiataloknak  és  idősebbek  számára  is  ajánlatos  olvasmány,  amely 
bemutatja egy serdülő fiú Istennel való hadakozását és hozzátalálását is!

Isten terve gyermekeink nevelésére - A 
keresztyén szülő szerepe a Biblia fényében
Szerző: John MacArthur
A5, 164 oldal (115.- Sk)

A szerző,  aki  tapasztalt  tanító,  apa és 
nagyapa,  világosan  bemutatja  a  bibliai 
alapelveket a szülői szereppel kapcsolatban. Ír 
a  kommunikáció  alapelvéről,  a  bölcs  és 
eredményes  fegyelmezésről  és  a  gyermeki 
szokásokról a keresztyén szülők számára.



Örök szeretet

Lelkitársak vagyunk
Mi mindannyian
Jézus Krisztus miatt
Vagyunk itt annyian
Szeretsz Jézus minket
Nem akárhogyan
Értünk adtad drága
Életutadat.
Életed egy csoda
Mint Te magad
Világosság fénye ragyogó általad
Te vagy nekem minden

Örök otthonom
Drága véred árán
Örök irgalom
Szeretsz Uram engem
Bár nem érdemlem
Egyedül a Te drága
Véred árán
Vétettem én meg
Kegyelemből vagyok
Ma is életben
Köszönöm életem
Drága Istenem.

Gonda Zsuzsanna, Ipolyság

 „Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges 
Isten.” Zsolt 31,6

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 
Soltész Béla Testvérünk

 támogatta.


