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     Az evangelizáció eszméltet
              (Köztünk járt Szarka Miklós.)

 Az utóbbi években az Ipoly-
sági Református Keresztyén Egy-
házközség évi rendszerességgel 
megrendezte az evangelizációs na-
pokat. Néhányszor társultan a helyi 
evangélikus testvérgyülekezettel, 
az idén  – szept. 24-26-án – egye-
dül. 
 Az idei evangelizáció ige-
hirdetői - előadói tisztét Szarka 
Miklós budapesti református lel-
kipásztor vállalta, aki húszévi gya-
korló lelkipásztorság után jelenleg 
a budapesti Bethesda Gyermekkór-
ház kórháztanácsi tagja és klinikai 
lelkigondozója.
 Elmélyült ihletettséggel 
szólt – három igehirdetésében és 
egy, pedagógusoknak tartott elő-
adásában – az ember testiségének 
és lelkiségének Isten által kormá-
nyozott csodálatos harmóniájáról, 
illetve ennek az Úr által  teremtett 
életgazdagító és boldogító lehető-
ségeiről. Sorozatának összefoglaló 
címe: Testestől-lelkestől az Úr Jé-
zusé. 

 Csütörtökön (24-én), az 
első előadás alkalmával, Izsmán 
Jónás lelkipásztorunk üdvözölte 
és mutatta be a vendégelőadót. A 
templomban megtartott igehirdeté-
sen – mintegy 35 érdeklődő jelen-
létében – tiszteletét tette egyház-
megyénk esperese, Kiss Pál is. 
 Az „Új szívet adj, Uram, 
énnekem“ kezdetű ének elhangzása 
után az igehirdető fohászában meg-
köszönte az Úrnak a csend lehető-
ségét, majd az Ez 11,14-19 alapján 
Isten szívátültető műtéte címmel 
hirdetett igét. A szív az emberi élet 
központja, az aggyal együttműköd-
ve kapcsolatot tart az Úrral, aki 
megajándékozza az embert hús-
szívvel, hogy kiűzze belőle a kőszí-
vűséget. A kőszívnek nincsenek ér-
zelmei, csak érdekei, a hússzívből 
melegség árad, s így nem szenved 
tőle a környezete. Az „újszíves“ 
ember, aki megszabadult a kőszívé-
től, az önzésétől, az élet Istennek, 
tetsző, Krisztust követő útjára 
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lépett. Még egy gondolatfoszlánnyi 
a prédikációból: A kőszív begyűjt, 
a hússzív eloszt. 
 Szept. 25-én, pénteken 
délután az Ipolyság és környéke 
pedagógusainak tartott előadást a 
Csemadok - székházban Zsarolás 
az osztályteremben címmel. Ez az 
agresszió egyik megjelenési formá-
ja. Az agresszió minden emberbe 
befészkeli magát, és jelen van éle-
tünk minden területén, valamennyi 
zegzugában: otthon, a médiában, 
a munkahelyen, az iskolában, az 
emberi kapcsolatokban stb. Ellene 
csak széleskörű társadalmi össze-
fogással vehetjük fel a harcot. Az 
előadó közvetlenségének és simo-
gató, gondolat -és érzelemébresztő 
stílusának eredményeként kitárul-
koztak a tapasztalatokkal (jókkal és 
rosszakkal) terhes gyakorló pedagó-
gusok. Így csaknem két óra hosszig 
tartó őszinte és tartalmas párbeszéd 
alakult ki az előadó és hallgatósága 
között. 
 Este a testi és a lelki tisztu-
lás volt az igehirdetés vezértémája. 
Ráébredtünk, hogy a Szentírás a 
lelki és a testi folyamatokat szink-
ronban látja-láttatja. A vese, ez a 
titokzatos páros szerv, az emberi 
szervezet tisztítója, s így jelképe 
a lelki tisztulásnak is. A Biblia azt 
is értésünkre adja, hogy az Úr a 
szív és vesék vizsgálója. A vesék 
szétválasztják szervezetünkben a 

tisztát a tisztátalantól. A szüntelen 
testi és lelki tisztulás emberi létünk 
és mivoltunk nélkülözhetetlen fo-
lyamata, ugyanis sosincs tökéletes 
tisztaság. Jézus nélkülözhetetlen 
tisztítója életünknek.
 De hát mi lesz a csontokkal? 
A szombati igehirdetés alapigéjét Ez 
37,1-14 verseiben találjuk. A csont 
a múlt jelképe, emlékeztet, hogy 
porból lettünk és porrá leszünk. De 
a csontvelőben képződik az élet (a 
vér). A csontok a belső és külső tar-
tás szimbólumai. A csontok az élők 
jövőjére is emlékeztetnek. Ha ilyen, 
elmúlást sugalló gondolatok kísér-
tik embertársainkat, egyengessük 
útjukat a feltámadott Krisztus felé, 
mert a hit teremti a csodát, mert a 
hit a teremtő békesség forrása. 
 Az evangelizáció három 
napja új és frissítő szempontokkal 
és gondolatokkal erősítette a részt-
vevőket és hitéletünket. 
 A Krisztusba vetett hit ad-
jon újabb és újabb erőt az ilyen al-
kalmak igehirdetőinek és szervező-
inek.

   Korpás Pál

Megj. Az előadások letölthetőek 
mp3 formátumban az Ipolysági Re-
formátus Egyházközség honlapjá-
ról: www.ipolyság.reformatus.sk
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Istentisztelet minden vasárnap 11:00 órai kezdettel.
Bibliaóra csütörtökönként 16:45-től az Oros Optikában.
Filmklub: Minden hónap második keddjén 17:00 órakor.
KT szerdánként
Hittanok:

	
 Szerda:  10:50 Pongrácz Lajos Alapiskola
   11:45 Pongrácz Lajos Alapiskola
   12:35 Pongrácz Lajos Alapiskola
   13:25 Pongrácz Lajos Alapiskola
   15:00 Bibliaórás teremben
        Csütörtök:  12:35 Fegyverneki Ferenc Egyházi Gimnázium
 Péntek:     09:45 Palást
   12:15 Ipolyszakállos

2009. október 18-án a váci testvérgyülekezet vár bennünket szeretettel Vácra 
a 10:00 órakor kezdődő istentiszteletre. Ipolyságon az istentisztelet éppen ezért 
elmarad. Akik maradnak, ajánljuk nagy szeretettel az evangélikus testvérek is-
tentiszteletét, ami 9:30 órakor kezdődik.
2009. október 25-én Újbor alkalmából úrvacsorás istentisztelet lesz. 
2009. október 31-én egyházmegyei szavalóverseny lesz a lévai gimnáziumban 
Kálvin és a reformáció címmel. Az alkalom 9:00 órakor kezdődik. Mindekit 
szeretettel várnak. 
2009. október 31-én reformációs istentiszteletre kerül sor 15:00 órakor a temp-
lomban.

»
»
»
»
»

Hol találok segítséget a Bibliában?

Aggódás idején:
Zsoltár 46
Máté 6,19-34
Filippi 4,6
1 Péter 5,6-7
Bajban:
Zsoltár 16
Zsoltár 31
János ev. 14,1-4

Zsidók 7,25
Félelemben:
Zsoltár 34,5
Máté 10,28
2 Timóteus 1,7
Zsidók 13,5-6
Gondok idején:
Máté 6,19-34
1 Péter 5,6-7

Csüggedéskor:
Zsoltár 23
Zsoltár 42,6-11
Zsoltár 55,22
Máté 5,11-12
2 Korintus 4,8-18
Filippi 4,4-7
Zsidók 11
Bánat idején:

Zsoltár 51
Máté 5,4
János ev. 14
2 Korintus 1,3-4
1 Thessz. 4,13-18
Hálaadás:
Zsoltár 100
1 Thessz. 5,18
Zsidók 13,15
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 Ősi emberi tapasztalat: csak 
a hagyománnyá nemesedett ismétlés 
képes tartós erkölcsi, lelki és anyagi 
értékeket teremteni. Néhány éve en-
nek szellemében szervez gyülekezeti 
napot, gyülekezeti találkozót az Ipoly-
sági	 Református	 Egyházközség	 Kiss	
Sándorék méhészetében. Az idei gyü-
lekezeti nap dátuma: 2009. június 13. 
(szombat)
Már a délelőtti órákban mintegy negy-
venen –gyermekek és felnőttek– nyü-
zsögtek a telep udvarán és környékén. 
A bográcsban fortyogott a gulyás, a 
kemence felől pedig ínycsiklandó illa-
tok terjengtek. Mert hát kenyérrel is él 
az ember. Az ételeket jól összeszokott 
csapatok készítették. 
 Az összesereglett hívőket há-
zigazdaként Kiss Sándor köszöntötte, 
majd Oros Zoltán gondnok üdvözöl-
te a megjelent gyülekezeti tagokat. 
Izsmán Jónás lelkipásztor bibliaolva-
sása, imája és a közös éneklés után a 
lelkész ismertette a nap programját. 

A gyermekjátékokon kívül lebonyo-
lítják a családok versenyét, amelyben 
bizonyos akadályokat kell  legyőzni, 
kitűzött célokat eltalálni, és egyéb fel-
adatokat megoldani. Ennek amolyan 
testmozgató szerepe volt, ami után 
egyházi énekek közös éneklése, be-
szélgetés és ismerkedés következett.
 Az ízletes gulyás elfogyasz-
tása után a sült tésztafélék különböző 
változatai sorjáztak. Az idő is kedve-
zett a barátkozásnak. 
 Hitem szerint a gyülekezeti 
találkozó, a kézfogások hozzájárulnak 
ahhoz, hogy az ipolysági és a környék-
beli reformátusok élő és gyarapodó 
közösséggé forrjanak össze. Ez csak 
úgy valósulhat meg, ha az istentiszte-
leteken és más gyülekezeti alkalmakon 
(evangelizáció stb.) egyre gyakrabban 
találkoznak. 
 Erre kell törekednie minden 
gyülekezeti tagnak!

   Korpás Pál

Gyülekezeti nap 
szinte hagyományosan
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Az alábbi cikk a Honti Lapok 
1906. október 6-i számából van 
teljes egészében átvéve.

A templomszentelés

 Lélekemelő szép ünnepség 
keretén avatták föl e hó 4-én az ipoly-
sági evang. templomot. Úgyszólván 
három vármegyére szóló ünnep volt, 
mert vármegyénk evangélikus vallású 
női és férfi előkelőségei között sokat 
láttunk Bars- és Nógrád-ból is. Vár-
megyénk 33 evangélikus egyházának 
lelkészei Händel Vilmos főesperes, és 
Krupecz István alesperessel az élen 
úgyszólván hiánytalanul jelentek meg. 
Délelőtt 10 órakor vonult a közönség 
Baltik Frigyes dr. püspök és Lits Gyu-
la főispán vezetése alatt az új temp-
lomhoz, melynek bezárt kapuja előtt 
díszes közönség jelenlétében Bolner 
Pál egyházgondnok kérte fel a püs-
pököt, hogy a templomot vegye át, és 
szentelje föl. 
 Ezután a közönség bevonult 
az új templomba. Szép stílben épült 
a nem nagy méretű, de nagyon szép 
kis templom, melyet Draskóczy Jenő 
főmérnök tervei szerint emeltek, ki 
az építési munkálatokat díjtalanul 
teljesítette, illetőleg a neki megálla-
pított tiszteletdíjat a templom céljai-
ra ajánlotta föl. A templom létesítése 
körül Ivánka László, Krupecz István, 
Gregersen György, Nyáry Alfonz báró 
érdemeit kell feljegyeznünk, nem em-

lítve azon jótékony adakozók sorait, 
kik adományaikkal valláskülönbség 
nélkül téglánként járultak a templom 
felépítéséhez. 
 Nagyon ízléses, szép a temp-
lom oltára, a szószék és a keresztelő 
medence. Az egész szubtilis alkot-
mány végtelenül kellemes benyomást 
kelt a szemlélőben. 
 A felszentelési szertartást az 
énekkar a következő énekkel nyitotta 
meg:

Jövel szentlélek Úristen,
Töltsd be szíveinket bőven
Mennyei ajándékoddal,
Szívbeli szent buzgósággal,
Melynek szentséges ereje
Sok népet egy hitre vive
Légy velünk is te népeddel
Hogy teljünk meg dicsérettel
Hallelujah, hallelujah;

 Amidőn a közönség a temp-
lomba bevonult, Händel Vilmos fő-
esperes következő beszéddel nyitotta 
meg a szertartást:

 Mindenható nagy Isten, szere-
tő Atyánk a Jézusban! Ki megígérted 
népednek, hogy valahol csak megem-
lékeznek a te nevedről, oda eljössz s 
meglátod őket, kérve kérünk, töltsd 
be ígéretedet e szerény hajlékon is, 
melyet dicsőségedre emeltünk s gyü-
lekezetén, valahányszor összegyűlik 
a te nevedben. Eszközöld szent neved 
által, hogy legyen élő templomoddá s 

A templomépítés története III.
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épüljön a próféták s apostolok alapján, 
melynek szegletköve a Jézus Krisztus. 
S ha folyamodik te hozzád lélekben és 
igazságban s áldásért könyörög az egy-
házra s hazára, a fejedelemre s alatt-
valóira, add óh! Add! Hogy az egyház 
lelkiismeretes munkája erősítse azon 
alapot, mely támasza s talpköve a ha-
zának; -add, óh! Add! Hogy ennek jó-
léte, mind inkább felvirágozzék, őrizd 
a békességet, hogy boldog lakozásunk 
legyen szent földén; add, oh, add, 
hogy a király legyen az igazságnak s 
a vallásnak őrizője s trónját szeretet és 
kegyelmesség sugározzák körül!
 Áldd meg az elöljárókat böl-
csességgel e kormányzásban, igazság-
gal a törvénykezésben, - az alattvaló-
kat pedig tisztelettel a törvény iránt s 
készséggel az engedelmességben! Jut-
tasd mindenkinek eszébe, ki e hajlékot 
felkeresi, hogy szent föld az, a melyen 
áll! S ha testi vagy lelki nyomorú-
ságban folyamodik hozzád, légy neki 
segítségül s szabadítsd meg bajaitól, 
melyek igen számosak s szinte meg-
számlálhatatlanok. Hiszen te közel 
vagy mindazokhoz akik szív szerint 
folyamodnak te hozzád s megsegítő 
jobbodat nyújtod azoknak, akik azt ke-
resik! Ha pedig hálát rebeg egyik is, 
másik is, vett jótéteményedért: fogadd 
kedvesen áldozatát gyullaszd fel ki a 
hálaérzet lobogó lángját szíve oltárán 
s eszközöld, hogy éltető tüze tartós 
legyen. - Ha a szerető anya bemutat-
ja oltárodnál neked gyermekét: úgy 
juttasd eszébe, hogy a te félelmed, 
minden bölcsességnek kezdete, - hogy 
irányítsa minden lépését gyermeke ne-

velésénél – vezetésénél. Hogyha pedig 
a gyermek önkényt újítja meg a ke-
resztülék fogadalmát, adj neki erőt an-
nak megtartására, hogy a hűség – mely 
nem más, mint Isten s ember iránti 
szeretet, -  biztosítsa lelke nyugodal-
mát a Jézusban, - az élet minden vészei 
között és akik pedig oltárodnál keresik 
az életre szóló  frigy megszentelését, 
azokat segéld, hogy házadból majd há-
zukba is vigyék azon békességet mely 
minden emberi értelem felett vagyon  
és ez tegye édessé minden fáradozási-
kat  a te nevedben s kedvessé az ott-
hont pályafutásuk végéig. - Azoknak 
pedig, kik e kézzel csinált templom-
ban is, megemlékeznek elköltözött 
kedveseikről, juttasd eszükbe ama ki-
jelentésedet: Boldogok a halottak kik 
az Úrban halnak meg, s enyhítsd ezzel 
a még mindig sajgó sebek fájdalmát. 
Eszközöld – oh! Eszközöld! - a Jézus 
nevében kérünk, - hogy e ház legyen s 
maradjon a te szent helyed s hirdesse 
nemzedékről nemzedékre a te dicsősé-
gedet!
 Segélj jó Istenünk, szerető 
Atyánk! Hogy mindenikünk, - amikor 
őt magadhoz szólítod, - az apostollal 
elmondhassa: Jó harcot harcoltam, pá-
lyafutásomat elvégeztem, hogy mint 
jó sáfárokkal lehess velünk szemben 
irgalmas s kegyelmes – a Jézusért. 
Ámen. 

A beszámoló a következő  számban   
folytatódik.

Ő az Úr!
Jézu

s
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          Hol és hová tartunk?
          Megkérdeztük Oros Zoltán gondnokot.

	 Idestova másfél éve a pres-
bitérium határozata alapján az ipoly-
sági gyülekezet parókia és gyüleke-
zetépítésbe kezdett. Merész álom. 
Mondták többen a városban. Ilyen kis 
gyülekezet saját templommal... Nem 
túlzás ez? Nézzünk körül otthon, csa-
ládunkban, gyülekezeteinkben, bará-
tainknál. A családokban lassan nincs 
senki, aki esti imára tanítja gyerme-
két. Közösségeinkben egyre több 
a viszály, irigység, szeretetlenség, 
gyülekezeteink pedig egyre fogynak. 
Mindenki csak a maga hasznát lesi, 
idő nincs tulajdonképpen semmire, 
még Istenre sem. A kétség erősebb 
a bizakodásnál. Hát azért van szük-
ségünk gyülekezeti központra, hogy 
lehessen hirdetni a megbékélés, a 
hit, a szeretetet és Isten igéjét. Az el-
múlt év során a kezdeti nehézségek 
ellenére (alapváltoztatás, magasfe-
szültség áthelyezése)sikerült befe-
jezni az alapozást, a főfalakat és a 
koszorút, valamint a villany, a víz és 
a kanalizáció befejezését is. Idén jó-
val később kezdtünk, mivel állandó 
pénzhiánnyal küzdünk, de sikerült a 
parókia emeleti részét lebetonozni (itt 
jegyzem meg, hogy példás gyüleke-
zeti összefogással és összmunkával, 
amit külön most megköszönök) és 
az első emeletet felhúzni. Reménye-

im szerint az ősszel sikerül egy nagy 
munkát befejezni: a tetőrészt a gyü-
lekezeti terem felett és a parókián is. 
Az ősz, a tél és a kora tavasz feladata 
lesz lelkészünkkel az anyagiak gyűj-
tése alapítványoktól, külföldi egyhá-
zaktól, hogy tovább tudjuk folytatni 
a megkezdett munkát. 
 Bízom abban, hogy remény-
ségünk szerint megépül templomunk, 
hogy sokunknak lesz lelki templo-
mává is, s nem utolsó sorban hitünk 
és nyelvünk lelki és valóságos bás-
tyájává is. Kis gyülekezet vagyunk a 
felvidék eme csücskén csak Istenben 
bízva, összetartva tudjuk megvalósí-
tani Megváltónk akaratát.

Végezetül pedig a gyülekezet figyel-
mébe ajánlom a következő igét:

 “Ha az Úr nem építi a házat, 
hiába dolgoznak azon annak építői. 
Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába 
vigyáz az őriző. Hiába néktek korán 
felkelnetek, későn feküdnötök, fá-
radsággal szerzett kenyeret ennetek! 
Szerelmesének álmában ád eleget.”	
  Zsolt 127,1-2

           Oros Zoltán 
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 2009. május 10. A Szigetmonostori Református Egyházközség 
hívta meg lelkészünket és gondnokunkat. A köszöntőben Nt. Mikolai Ág-
nes, helyi lelkésznő elmondta, hogy az 1838-as nagy árvíz idején szinte 
minden házat elvitt az ár a településen, köztük a parókia épületét is.  Az 
akkori lelkész, Konta Benjámin látva, hogy nyája erején felül van terhel-
ve nem hirdetett adakozást, hanem ő maga ment pénzt gyűjteni. Bejárta a 
környék településeit, prédikált, és az így összegyűlt adományokból épí-
tette az új parókiát. Ez ügyben prédikált az ipolysági gyülekezetben is, s 
az ipolyságiak támogatták a Szigetmonostori parókia újjáépítését. Ami-
kor a lelkésznő e sorokat olvasta a régi dokumentumban, eszébe jutott, 
hogy Ipolyságról nem is olyan régen egy levelet kapott. Kikereste segély-
kérő körlevelünket, s meghívott bennünket Szigetmonostorra, hogy most, 
amikor mi is segítségre szorulunk, támogassák gyülekezeti központunk 
építését.
 2009. május 31. Konfirmáció. Három fiatal tett bizonyságot hi-
téről: Kovács Hedviga, Marton Judit és Pál Adrián. Isten áldása legyen 
rajtuk!
 2009. június 13. Gyülekezeti nap Kiss Sándorék méhészetében.
2009. augusztus 30. Gyülekezetünkben felvette a keresztség sákramen-
tumát Balla Csaba és leánya Éva Ipolyszakállosról. 
 2009. szeptember 24-26. Egyházmegyei evangelizáció Ipoly-
ságon. Meghívott előadó Szarka Miklós református leklész, pár és csa-
ládterapeuta, klinikai lelkigondozó.

K r ó n i k a
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	 2009. március 20-tól a következő református egyházközségek támogat-
ták gyülekezeti központunk építését: 
 Kunmadarasi: 400 Ft, Nagysallói: 180 €, Szigetmonostori: 101 420 Ft, 
Királyhelmeci: 250 €, Brezinai: 40 €, Nižný Žipovi és Čelovcei: 108, Felsőlánci: 
26 €, Alsólánci: 85 €, Buzitai 44,40 €, Restei: 21 €, Milhostovi: 40 €, De Oase: 
(Hollandia) 1500 €, Svätuši: 65 €, Barsváradi: 50 €, Komáromi: 350 €, Negyedi: 
112,37 €, Blatná Poliankai: 37 €, Bősi: 150 €, Dióspatonyi: 55 €, Lekenyei: 16 
€, Csoltói: 12 €, Beretkei: 10 €, Jenkovcei: 47 €, Rozsnyói: 175 €, Deáki: 78 €,  
Tornaljai: 70 €, Nemesbori: 80 €.
 Magánszemélyektől Szlovákiából összesen:  1565  €, Magyarországról 
1500 Ft támogatás érkezett.
 Hordozzuk imádságban Testvéreinket, Urunk árassza rájuk bőségesen 
áldásait.
	 „Oh mi Urunk Istenünk! Mind ez a gazdagság, amit gyűjtöttünk, hogy 
néked és a te szent nevednek házat építsünk, a te kezedből való és mindazok a 
tiéid! „ 1 Krón. 26,16

Támogatóink

 “Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket!” Mk 10,14 Feleségem tanítónő és 
gyakran kér meg arra, hogy olvassam el én, mint író, a kicsi gyerekek által alkotott fogal-
mazásokat. Az osztály tanulóit személyesen is ismerem, néha bejárok hozzájuk az iskolá-
ba, így olvasás közben tisztán felelevenednek előttem az arcok. Hallomásból tudok pajkos 
csínytevéseikről is, amelyeken a tanító sokszor bosszankodik, és esetenként még írásbeli 
figyelmeztetésben is részesíti a diákot tettéért. Azonban érdekes, hogy mialatt olvasom a kis 
történeteket, más szemszögből látok és tapasztalok, és ezáltal sok gyerekről megváltozik a 
véleményem. Néha mosolygok furcsa, maguk alkotta bohókás szavaikon, de kendőzetlen 
őszinteségük, hószínű lelki tisztaságuk, végtelen szelídségük nagy hatással van rám. 
 Szeretem őket, és aki meg tudja érteni törékeny, érzékeny világukat, azonosulni tud 
velük és gondolkodásukkal, az Jézus szavát is megérti: “Engedjétek hozzám a gyermeke-
ket...” 
A gyermeki szívben ugyanis még nem bújt ki a gyűlölet, az irigység, a féltékenység, az önzés 
pusztító csírája, bár sokszor törnek borsot a felnőttek orra alá, de ezek mögött a cselekedetek 
mögött nem a szándékos ártás húzódik meg, hanem ez a kicsik számára egyfajta játék. Ki 
tud úgy ölelni, úgy ragaszkodni, és olyan végtelenül szeretni, mint egy gyermek? Legyünk 
hát, mi magunk is gyermekek olykor és merjünk játszani, álmodozni, merjünk őszintén és 
önzetlenül szeretni... 
 Imádság: Segíts, Urunk, tisztán és önzetlenül szeretni. Ámen. 
 Továbbgondolásra: Miben kell felülvizsgálni lelkületemet?  
Paudits Zoltán (Sükösd, Magyarország)   Forrás: http://csendespercek.hu/
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 Jelenlévők: Bakai Pé-
ter, Dombi Lenke, Izsmán Jónás, 
Mészáros Lajos, Oros Zoltán, 
Sztranyák Éva
 Izsmán Jónás beszámolt a 
monostori gyülekezet meghívásá-
ról, ill. arról, hogy szeretnék fel-
venni velünk a testvér-gyülekezeti 
kapcsolatot. A presbitérium nem 
zárkózik el a testvér-gyülekezeti 
kapcsolattól, ám figyelembe véve a 
gyülekezet jelenlegi helyzetét, csu-
pán csak alkalmankénti kapcsolat-
tartást engedhet meg magának.
 Izsmán Jónás elmondta, 
hogy mivel Oros Zoltánt bevá-
lasztották a Barsi Egyházmegye 
tanácsbírái közé, így az egyházme-
gyei közgyűléseken gyülekezetünk 
három személyt delegálhat. Meg-
kérdezte ki szeretné még képvisel-
ni gyülekezetünket a május 1-jén 
megtartandó egyházmegyei köz-
gyűlésen, hogy kiírhassa a meg-
bízólevelet, de senki nem jelent-
kezett, így csak ketten képviselik 
majd gyülekezetünket. Az Egyház-
megyei Tanács határozata alapján 
azonban a lehetséges küldöttek 
után, vagyis három személyre kell 
majd az ebédet befizetni. 
 A május 9-re tervezett jóté-
konysági est Vödrös Attila testvé-

rünk betegsége miatt elmarad. Az 
alkalom más időpontba kerül meg-
rendezésre. 
 Egyeztettük a gyülekezeti 
nap időpontját Kiss Sándor test-
vérünkkel, aki az idén is szívesen 
vállalta, hogy méhészetében legyen 
megtartva az alkalom. Ha az Úr is 
úgy akarja június 6-án lesz. Kiss 
Sándor kérésére –a presbitérium 
egyetértésével- a gyülekezeti napra 
meghívást kap Kassai Gyula lévai 
lelkipásztor családjával együtt. 
 Oros Zoltán beszámolt az 
építkezés folytatásának lehetősé-
geiről. Elmondta, hogy a forint ala-
csony árfolyamának köszönhetően 
nagyon olcsón meg lehetne venni 
az építkezési anyagokat. Felvetette, 
hogy a rendelkezésre álló forintot 
érdemes lenne magyarországi be-
vásárlásra fordítani. A gyülekezet 
eme javaslatát egyhangúan támo-
gatta. Oros Zoltán azt is elmond-
ta, hogy a gazdasági válságnak 
köszönhetően néhány építkezési 
anyagnak 80%-al is lement az ára. 
Felvetette, hogy esetleg kölcsönt is 
lehetne felvenni, így csökkentve a 
későbbi kiadásokat, ám a presbité-
rium ezt a javaslatot elutasította. 

Izsmán Jónás

A presbitérium 2009. április  16-i  üléséről
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A presbitérium 2009. október 6-i  üléséről
	 Jelenlévők: Dombi Lenke, Izs-
mán Jónás, Mészáros Lajos, Oros Zol-
tán, Sztranyák Éva.
 Oros Zoltán beszámolt az épít-
kezés jelenlegi állásáról. Az elmúlt 
időben sorozatos csúszások miatt nem 
lettek megkezdve a tetőszerkezet ös-
szeállításának munkálatai. Először mi 
késtünk három hetet a faanyaggal, a ké-
sőbbiekben pedig az ácsnak (Vörös Já-
nos) kellett egy másik építkezésen időre 
befejezni a munkát. A héten választás 
elé lett állítva, hogy vagy visszaadja az 
előleget, vagy elkezdi a munkát, hisz 
lassan jönnek a fagyok... Elnézést kért 
a késedelemért, és a héten elkezdi az 
imaház tetőszerkezetének összeállítását. 
Mivel a németországi utat ideiglenesen 
visszamondták, ahonnan az egész tetőre 
tudtunk volna hozni használt, nyolc éves 
cserepeket, így szóba került a cserép kér-
dése is. Oros Zoltán, gondnok elmondta, 
hogy mivel beszélt az áccsal a pléhtetők 
ügyében, aki nem javasolta pléhcserép 
feltételét (a csavaroknál hamar meglazul 
a tömítés és beázik a tető ill. viszonylag 
sokszor le kell festeni). Javasolta, hogy 
inkább rendes cserepet vegyünk. Mészá-
ros Lajos viszont a pléhcserép mellett 
volt, hiszen mint elmondta, jelenleg nagy 
árkedvezmény van a pléhcserepekre pl. 
a www.maslen.sk oldalán lévő hirdetés 
azt mondja, hogy 1/3-ad cserepet ingyen 
adnak. Ezt ki kell használni. Oros Zoltán 
szerint a gazdasági válság miatt a hagyo-
mányos cserepeknek is lement az áruk 
és hasonló áron meg lehetne vásárolni. 
Abban maradtunk, hogy árajánlatot ké-
rünk mind a pléhcserepekre, mind a ha-
gyományos cserepekre. 

 A rendelkezésünkre álló forint-
ról úgy határozott a presbitérium, hogy 
mivel jelenleg jó átváltási árfolyam van, 
váltsuk be, és törlesszük költségeink egy 
részét. 
 Bár a Bielefeldi utat ideigle-
nesen visszamondták, hogy ne kelljen 
ezért újabb presbiteri gyűlést összehív-
ni, a presbitérium négy igen és egy nem 
szavazattal megszavazta, hogy  ha lehe-
tőség adódik a menetelre, akkor használ-
juk ki ezt a lehetőséget. 
 Mivel a templomban megfo-
gyatkozott az énekeskönyvek száma, 
ezek utánpótlásáról kellett a presbitéri-
umnak döntenie. A presbitérium a nehéz 
anyagi helyzetünkre és a nagy kiadások-
ra való tekintettel nem támogatta az éne-
keskönyvek megvételét. 
 Újságcím változtatási javaslatot 
beszélt meg a presbitérium. Ipolysági 
Kopogtató helyett: Új Ság. Bár nagyon 
találó a cím, a presbitérium mégis a 
megszokott	 és	 megszeretett	 Ipolysági	
Kopogtató mellett döntött. 
 Megbeszéltük a váci úttal kap-
csolatos dolgokat. A presbitérium úgy 
határozott, hogy ne autóbusszal, hanem 
autókkal menjünk Vácra. 
 Izsmán Jónás lelkész a pres-
bitérium segítségét kérte a különböző 
projektek írásában, rendben tartásában, 
rendszer kialakításában, mivel laikus-
ként nincs átlátása a dolgokban, és ha 
valami nem ül, akkor nagyon sokat ve-
szíthetünk rajta. Sztranyák Éva presbiter 
vállalta, hogy segít a rendszerezésben, 
rendben tartásban és a projektek írásá-
ban.

Izsmán Jónás



Az Ipolysági Református Egyházközség folyószámlája: 0028611663/0900 Adományai-
kat, illetve az egyházfenntartási járulékot az istentiszteleti alkalmak előtt vagy a fenti 
számlaszámra juttathatják el. 

E lap megjelenését  egy magát megnevezni nem kívánó Testvérünk támogatta.

Cím: Izsmán Jónás (Oros Optika), Hlavné námestie 20; 936 01 Šahy; 
Tel.: 0904-941-236 email: izsmanjonas@gmail.com  web: ipolysag.try.hu

EMBER! Félsz? - Miért félsz!
Hiszen bátor vagy, erős vagy,
Hegyeket tudsz meg mozgatni,
Folyókat elterelni, tengereket megfertőzni.

EMBER! Erőd végtelen, akaratod nagy,
Atomot tudsz előállítani, 
Társaidat halomra gyilkolni,
Értük könnyet sem ejteni.

EMBER! Alkotsz, rombolsz,
Égbenyúló felhőkarcolókat építsz, majd összezúzod.
Feljársz az űrbe, fel a Holdra,
Meghódítod a távoli bolygókat.

Ismerni akarod az eget, a földet, 
Múltat és jövőt, látni akarod a messzeséget,
Isten teremtményeit szeretnéd másolni,
Előtted semminek nincs akadálya?

EMBER! Habzsolod a földi jókat,
Mindent be akarsz kebelezni,
De a szívedben nincs szeretet,
Nem vágysz családra, társra.

Éled a magad alkotta bűnös életed,
Vakon és egyedül.
Van pénzed, vagyonod, hírneved,
De nincs nyugodalmad, nincs boldogságod.

EMBER! Neked még ez sem elég!
Ordítva, felbőszülve Heródest alakítsz,
Feszítsd meget kiáltasz Isten fiára,
Aki téged megváltani jött a világra.

EMBER! Bátorságból megtagadod Őt?
Aki a bűnödet felvette, szenvedett,
Meghalt érted és az Atyánál
Könyörületet kér neked. 

Ember! Megszólal-e a belső éned?
Van-e még lelkiismereted?
Tudsz-e még irgalomért
Atyádhoz könyörögni?

EMBER! Ugye ezért félsz!
Hát ne félj! Alázkodj meg!
Váltsd fel a bátorságod szelídségre, jóságra, 
Ismerd fel vakságodat, imádkozz bocsánatért!

EMBER! A megfeszített, de
Feltámadott Isten fia veled lesz,
Ha akarod!
Ha össze tudod fogni a  kezedet imára, 
Ha fel tudsz tekinteni az Atyára, 

Akkor többé nem kell félned, 
Ő veled lesz, társad lesz, vezetni fog,
Utat készít az örök életre.
EMBER! ne félj! – Reménykedj!
Hogy van még kegyelem.

Perőcsény, 2006.09.17

Fidel Lajosné: Bátorság vagy félelem


