
IPOLYSÁGI
KOPOGTATÓ

  Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja  8. évf. 2011/1  

	 Kedves Testvérem! A világ 
legcsodálatosabb dolga az, amikor az 
ember átéli az Isten jelenlétét, a Vele 
való találkozás örömét. Egész addig 
amíg ez nem történik meg az ember 
az egyházban csak a külsőségeket lát-
ja, ami ha őszinték vagyunk belátjuk, 
hogy sok helyen ijesztő lehet a kívül-
álló számára. Rideg falak, évszázados 
liturgia s néhol, ha a lelkész sem is-
meri személyesen Jézust olyan beszéd 
amiért inkább az egyháznak kellene 
pénzt adnia a hallgatóknak azért, hogy 
végighallgatják, mintsemhogy a per-
selybe dobjon valaki... 
 Az asszonyok húsvét reggelén 
Jézust keresik. Úgy gondolják, hogy 
halott, pedig Ő már feltámadt, de ők 
még ezt nem tudják. Éppen úgy mint 
halott azok számára is, akik csak a fen-
ti dolgokat látják az egyházban. Ezzel 
nem azt mondom, hogy sokszor nincs 
igazság a fentebb leírtakban, hanem 
azt, hogy rossz helyen keresünk, mert 
a hit nem a templom cifraságától függ, 
nem a liturgiától, vagy attól, hogy mi-
lyen papja van a gyülekezetnek ha-
nem Jézus Krisztustól. Jézus nélkül a 
hitünk egy fabatkát sem ér üdvössé-
günk szempontjából. Legalábbis én a 
templom közelébe se mennék, ha nem 

ismerném Jézust. De az én hitem nem 
egyházi személyiségek bölcs mondá-
saiból fakad, nem a külsőségek fogtak 
meg, hanem Jézus Krisztus szólított 
meg, megismertette magát velem az 
írásokon s bizonyságtevőkön keresz-
tül. Most sem az egyházban bizako-
dom, hisz halandó emberek vezetik, 
akik mint mindenki más hibázhatnak, 
tehetnek olyat ami megtörné hitemet, 
de hitemnek egyetlen alapja  Jézus 
Krisztus. 
 Persze sokan, sokféleképpen 
próbálják az embert tévútra vezetni, 
sokszor a vallásosság köntösébe csak 
azért, hogy meg ne ismerje a feltáma-
dott erejét, és ne vesse bizalmát belé. 
Nagyon jól szemlélteti ezt Füle Lajos 
verse: 

 Az eltemethetetlen

Temették ólom-csüggedésbe,	
hitetlenség rongyába rakva	
a félelem sivatagába	
Harmadnapon feltámadott!	
	
Temették tornyos templomokba,	
szertartások gyolcsai közé,	
imákból készült szemfedője.	
Harmadnapon feltámadott!	

H ú s v é t i  ü z e n e t



2

Temették ideológiákba,	
tagadás útszéli árkába,	
tudomány sziklái alá.	
Harmadnapon feltámadott!	
	
Temették gyilkos hitvitákba,	
szent háborúk szennyes vizébe,	
sötét élet-cáfolatokba.	
Harmadnapon feltámadott!	
	
Temetgetik ma is... Hiába.	
Nem rejti el se föld, se ég már,	
szív bűne, vagy ész érve, semmi,	
mert Ő MAGA AZ ÉLET !

 Jézus nem akarja, hogy sír-
emlékeket, emlékhelyeket emeljünk 
neki, és megemlékezzünk róla a na-

gyobb ünnepeken. Azt sem akarja, 
hogy díszes templomokban, zeng-
zetes szózatokat, dicshimnuszokat 
zengjünk róla - nélküle. Jézus téged 
akar, úgy ahogy vagy. Nem a pén-
zedet keresi, hanem téged magadat, 
hogy megismerd Őt, mint barátodat, 
aki földi életét odaadta érted, hogy 
te élj és mennyei országának részese 
lehess. Keres téged életedet kudarca-
iban, nehézségeiben, hogy segítsen, 
vigasztaljon, biztasson s utat mutas-
son ebben a kesze-kusza világban. 
 A feltámadott Jézussal meg-
élt, áldott húsvéti ünnepeket kívá-
nok. 

Izsmán Jónás

2011. április 22-én, 11.30 órakor nagypénteki istentisztelet.
2011. április 24-én, 11.00 órai kezdettel Húsvétvasárnapi istentisztelet, 
úrvacsoraosztással egybekötve.
2011. április 5-én ,11.00 órakor ünnepi istentisztelet.
2011. június 4-én, 15.00 órakor áldozócsütörtöki istentisztelet.
2011. június 12-én, 11.00 órakor Pünkösdi istentisztelet, konfirmációval 
és úrvacsorával.
2011. június 13-án, 11.00 Pünkösdhétfői istentisztelet. 
2011. augusztus 21-én, 11.00 órakor újkenyér alkalmából úrvacsorás 
istentisztelet.
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Istentisztelet minden vasárnap 11.00 órai kezdettel.
Ifjúsági istentisztelet minden hónap második vasárnapján 11.00 órai  kezdettel.
Imaóra minden vasárnap 15.00 órakor az Oros Optikában.
Bibliaóra csütörtökönként 17.00-tól az Oros Optikában.
Filmklub: Minden hónap második keddjén 17.00 órakor.
KT szerdánként
Hittanok:

	
 Hétfő:  08.00 Fegyverneki Ferenc Egyházi Gimnázium
 Szerda:  10.50 Pongrácz Lajos Alapiskola
   11.45 Pongrácz Lajos Alapiskola
   12.35 Pongrácz Lajos Alapiskola
   13.25 Pongrácz Lajos Alapiskola
   14.30 KT a bibliaórás teremben
   16.00 Énekgyakorlás
 Csütörtök: 11.45 Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola
   15.30 Hitan a bibliaórás teremben 
 Péntek:     07.55 Pongrácz Lajos Alapiskola
   09.55 Pongrácz Lajos Alapiskola
   10.50 Pongrácz Lajos Alapiskola
   12.10 Ipolyszakállos

»
»
»
»
»
»
»

2011. április 30-án, 14.00 órakor kezdődik a Barsi Egyházmegye ifjúsá-
gi énekversnye.  
2011. május 21. Szeretethíd.
2011. június 5-én 11.00 órakor lesz a júniusi ifjúsági istentisztelet. (A 
második héten ünnepi istentisztelet van. 
2011. július 4-9 között kerül sor a Barsi Egyházmegye gyermektáborára 
Nagysallóban. Jelentekzés a lelkészi hivatalban. 
2011. július 18-23 között kerül sor a Barsi Egyházmegye ifjúsági 
táborára Nagysallóban. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. 

Egyéb alkalmaink
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2011. február 10. Egyházmegyei vizitáció volt gyülekezetünkben. 
2011. március 6-12. Evangelizáció volt gyülekezetünkben. Március 6-
8-ig Stanislav Kocka, kassai evangelikus lelkész hirdette az igét szlovák 
nyelven, 9-11-ig pedig Sebők János,  madi református lelkipásztor adta 
át Isten hívó szavát, magyar nyelven. Pénteken az alkalmon bemutat-
kozott a Kelet-Európa Misszió. 12-én, 12 órás imalánccal zártuk a böjt 
előtti evangelizációs napjainkat. 
2011. március 14-én Ipolyságon, 19-én pedig Ipolyszakálloson emlé-
keztünk meg a márciusi ifjakról.
2011. március 18-án, Szarka Miklós adott elő a hiperaktivitásról. Ez 
alkalommal A Charitas Shaag meghívásának tett eleget. 
2011. április 7-én, Fazekas László, egyházunk püspöke látogatta meg a 
lelkészcsaládot. 
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Evangelizációs 
alkalmakra ke-
rült sor gyüleke-
zetünkben, 2011 
március 9-11 kö-
zött. Sebők János 
madi lelkipásztor 

szolgálatait hallgathattuk. Az ige-
hirdetések témája a vak Bartimeus 
meggyógyítása volt (Márk 10, 46-
52).
 Három pillanatot ragadott 
ki az igehirdető Bartimeus életé-
ből. Az első nap arról hallhattunk, 
hogy Bartimeus felismeri, hogy 
van kihez kiáltani. Bartimeus nem 
vádolja Istent a helyzete miatt, nem 
tesz fel keresztkérdéseket, hanem 
megpróbálja megragadni az utolsó 
esélyt. Alázattal kiált Jézus után: 
„Dávid Fia, könyörülj rajtam!”. Jó 
lenne, ha mi is ilyen alázattal kiál-
tanánk hozzá.
 A következő napon Barti-
meus kiáltására kapott válaszról 
hallhattunk. A tömeg Jézus körül 
tolong, siet Jeruzsálem felé, hogy 
Jézust királlyá tegye. Nincs ideje 
megállni egy vak koldus mellett... 
Akkor van a baj, amikor megelőz-
zük Jézust. Már nem mögötte, Őt 
követve, hanem előtte szaladunk. 
Mert sajnos a jót is lehet rosszul 

tenni. Hányszor megtörténik, hogy 
azt mondjuk: „Hisz én csak jót 
akartam.” Éppen ebből a „jóból” 
hányszor támad feszültség, baj. De 
ha visszaállunk Jézus mögé, és en-
gedjük hogy az Ő akarata teljesül-
jön az életünkben, akkor válik a jó 
igazán jóvá. Jézus nem siet előre a 
tömeggel, hanem meghallja Barti-
meus kiáltását, megáll és magához 
hívja.
 Az utolsó napon Bartime-
us kéréséről volt szó. Amikor Jé-
zus megkérdezi tőle: „Mit kívánsz 
hogy tegyek veled?” A legfőbb 
problémája megoldását: a látása 
visszanyerését kéri. Nem éri be ke-
vesebbel. Merünk-e nagyot kérni 
Jézustól, vagy beérjük az alamizs-
nával?
 Megismerkedhettünk a Ke-
let-Európa misszió munkájával is. 
Hallhattunk a kályhamisszióról, 
amely során kályhákat adomá-
nyoznak a rászoruló családoknak. 
Megtudhattuk, hogy lehetőség van 
hátrányos helyzetű gyermekek 
rendszeres támogatására a gyer-
mektámogatási programon belül. A 
Kelet-Európa misszió munkájáról 
bővebben a www. misszo.eu olda-
lon olvashatunk.

Izsmán Adél

A kegyelem három pillanata
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A presbitérium 2010. december 22-i üléséről

	 Jelenlévők: Dombi Lenke, 
Izsmán Jónás, Mészáros Lajos, Oros 
Zoltán, Soltész Béla, Sztranyák Éva
 4. Oros Zoltán beszámolt az 
építkezés jelenlegi állásáról. Még       
nyáron elkezdődött a tervek átalakítá-
sa, a szükséges gerendázat kiszámolása 
a parókiához. Az ősz folyamán sikerült 
az ablakokat berakni, ill. ideiglenesen  
nyílászárókkal lezárni az épületet. Az 
összes anyagot, ami a parókia tető-
szerkezetéhez szükséges volt sikerült 
megszerezni. Október elején Németh 
Géza testvérünk 20 köb homokkal tá-
mogatta építkezésünket. Bakai Péter, 
kamionjával elhozta nekünk Alistálról 
a SzRKE tulajdonában lévő állásokat 
150 járólappal, amit most mi használ-
hatunk. Fogadtunk fel egy kőművest, 
aki a templom rész gerendázata alatti 
részt felfalazta. Szrna Zoltán százdi 
polgármester, evangélikus gondnok 
adományozott egy garázsajtót, ami be 
lett téve, a garázseljáró is meg lett csi-
nálva. A parókia és templom közötti 
rész is fel lett falazva. Elkezdődött a 
parókia tetejének befedése is, de sajnos 
az időjárás miatt nem tudták befejezni, 
igaz a munkálatok tizede hiányzik már 
csak. Amint az időjárás engedi ez is be 
lesz fejezve. 
 4.2.1. Oros Zoltán közvetítet-
te Hauptman Antal kérését a presbité-
rium felé. Elmondta, hogy vettek az 
új lakásukhoz egy biztonsági bejárati 
ajtót ami itt 350-390 € kerül, Magyar-
országon megvették féláron, de sajnos 

szélesebb és a betonból nem tudnak 
kivágni annyi részt. Kérdése, hogy 
átvennénk-e, vagy pedig vigye vissza 
Magyarországra. A presbitérium egy-
hangúlag megszavazta az ajtó átvéte-
lét.  
 4.2.2. Izsmán Jónás felvetette 
a fiatal családokra gondolva, hogy a 
kisgyermek sírása, nyüzsgése ne tart-
sa távol őket a templomba jöveteltől a 
templom hátsó részében alakíthatnánk 
ki részükre egy külön helyiséget, a szó-
szék felé ablakkal ellátva. Miközben a 
gyermekek ott játszhatnának a szülők-
kel, a szülők a beszerelt hangszórón 
keresztül hallgathatnák az istentiszte-
letet. A presbitérium jó ötletnek tar-
totta a javaslatot, de még korainak. A 
presbitérium döntése alapján először 
fejezzük be a parókiát aztán térjünk 
vissza erre a javaslatra. 
 4.2.3. Oros Zoltán elmondta, 
hogy jó lenne a bibliaórás termet nem 
megcsonkítani a mellé tervezett mel-
lékhelyiségek beépítésével. Felvetette, 
hogy akár a templom első részében 
lehetne egy beugró részt csinálni erre 
a célra jól elszigetelve, a másik olda-
lon pedig akkor egy előhelyiség lenne 
ahol a szolgáló lelkész le tudja venni a 
kabátját... A presbitérium átbeszélve a 
javaslatot úgy határozott, hogy a lenti 
fürdőszoba helyén legyen megcsinál-
va a mellékhelyiség és akkor nem kell 
sem a bibliaórás teremből elvenni  a 
helyet, sem a templomi részből. 
 4.2.4. Oros Zoltán javasolta, 
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hogy a kazánházat a bibliaórás terem-
ből helyezzék át a garázs helyiségébe. 
A továbbiakban javasolta, hogy gázka-
zán helyett faelgázosító kazán legyen. 
A presbitérium átbeszélte a fával fűtés 
előnyeit, hátrányait, végül továbbgon-
dolásra javasolta a következő presbite-
ri gyűlésre. 
 5. Mészáros Lajos beszámolt a 
gyülekezet 2010 évi anyagi gazdálko-
dásáról. A presbitérium a beszámolót 
egyhangúlag elfogadta. 
 6. Izsmán Jónás beszámolt a 
befolyt magyarországi adományokról 
ill. annak felhasználásáról. A presbité-
rium a beszámolót egyhangúlag elfo-
gadta. 
 7. Izsmán Jónás elmondta az 
évi gyülekezeti statisztikát. A 2010-es 
esztendőben 2 keresztelő, 3 házasság 
és 3 temetés volt gyülekezetünkben. 
26 gyermek részesül hittanoktatásban. 
A presbitérium a jelentést egyhangúlag 
elfogadta. 
 8. Izsmán Jónás beszámolt a 
Pro Christo n.f. Jelenlegi helyzetéről. 
Elmondta, hogy az utolsó pillanatban, 
december 14-én sikerült hivatalosan 
átvennünk a nonprofit szervezetet. 
Köszönet érte Soltész Zsuzsanna ügy-
védnőnek és a nyitrai Kerületi Hivatal 
dolgozójának, aki szabadságáról jött 
be a hivatalba, hogy véglegesítse az 
átvételt. Ennek köszönhetően 15-én, a 
2%-ra való regisztrálás határidejének 
utolsó napján sikerült beregisztráltatni 
magunkat, így most már lehet nonpro-
fit szervezetünknek adni adónk kettő 
százalékát. A presbitérium a beszámo-
lót egyhangúlag elfogadta. 

 9. Izsmán Jónás javasolta, 
hogy mivel a gyülekezeteknek az 
egyházadóból, a választójogú egyház-
tagok után az egyházmegyének sze-
mélyenként 2,40 eurót az egyetemes 
egyháznak pedig 2011-ben 3 eurót 
(ez 2020-ig minden évben 50 cent-
tel emelkedik) kell fizetni, javasolta, 
hogy legyen megemelve az egyháza-
dó, hogy ne a gyülekezetnek kelljen 
kipótolni a hiányzó összeget. A presbi-
térium úgy döntött, hogy négy euróról 
6 euróra emeli az egyházadót. Ebből 
2011-ben ill. 2012-ben tudjuk fedezni 
az egyházmegye ill. az egyház felé a 
kötelezettségünket. 
 10. Izsmán Jónás elmondta, 
hogy elromlott a gyülekezet mosógé-
pe. A lelkészcsalád vett magának egy 
újat, de mivel a régi mosógép a gyüle-
kezet tulajdonát képezi ezért a presbi-
tériumnak kell dönteni annak további 
sorsáról. Javíttatás esetén a szerelő aki 
megnézte körülbelül 150 €-ra tippelte 
a javítási költségeket. A presbitérium 
úgy döntött, hogy legyen leírva és el-
szállítva a mosógép.
 11. Kérvény érkezett be, csa-
ládi okokra hivatkozva, hogy a 2011-
es konfirmációt ne pünkösd idejében 
(2011-ben júniusban), hanem márci-
us végén április elején tartsuk meg.  
Mivel a konfirmáció is egy ünnepély 
aminek egyházi naptárunkban megvan 
a megszabott helye, így a presbitérium 
úgy döntött, hogy nem helyezi át en-
nek időpontját. 

Izsmán Jónás
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A templomépítés története VI.

 Az alábbi cikk a Honti Lapok 
1906. október 6-i számából van teljes 
egészében átvéve. A cikk előző része 
az Ipolysági Kopogtató 7. évf. 2010/1 
számában olvasható. (Krupecz István 
alesperes igehirdetése. Folytatás...)
	
 A hit – tanítja Pál apostol 
(Róm. X. 17.) „a hallásból vagyon a 
hallás pedig az Istennek igéje által.”
 S hol halljuk, vesszük az Igét? 
Sok helyt az élet mezején, e föld szí-
nén; szárazon és tengeren; még a ház 
tetőkön is, - hiszen az Idvezítő is hir-
dette azt bárhol; legjobban s leginkább 
hallhatjuk azt s rendszerint -csak tart-
suk e rendet emberek: pórok úgy, mint 
urak- a templomban; itt prédikálják 
az Igét s hallgatják hiterősítés, s a hol 
kell: hitébresztés szent céljából.
 A templom Isten háza; ked-
ves is az Istennek, de csak akkor, ha 
minden önzést lerázva magáról tisztán 
s buzgón, azaz hittel imádkoznak, éne-
kelnek s Igét hallgatnak a hívek a pap 
pedig szintén hitből s hittel, szívből 
szívhez szólóan hirdeti azt Isten szol-
gájához illően!
 Ilyen templom, s csak ilyen 
templom szent s felépült ember üdvére 
s a nagy Isten dicsőségére!
 Üdv és dicsőség – kettős cél-
jából kezdte bizonyára, folytatta s 
fejezte is be egy kicsiny serege a hí-
veknek, Isten védelme alatt, - a kerület 
nagyérdemű püspöke által immáron 
fölszentelt ezen ipolysági ev. templom 

építését. 
 Üdv és dicsőség, - kettős 
szempontjából vessük föl s tárgyaljuk 
tovább is e szent percekben Isten sege-
delmével, a világot meggyőző, Istentől 
született hit szilárd alapján megállni 
törekedvén ezt a kérdést: 
 Miért épült az ipolysági ev. 
templom? Felelet: 1. az ember üdvére 
s 2. az Isten dicsőségére.
 1. Az ipolysági (s minden) 
ev. templom azért épült, hogy benne 
az üdv hirdettessék s az üdvösséghez 
vezető út megmutattassék. Ez út vol-
taképpen, maga a Krisztus, ki mondá: 
„Én vagyok az út, az igazság, az élet: 
senki nem mehet az Atyához; hanem 
én általam”. (János ev. XIV.6.) Innen 
van az, hogy a keresztyén szent beszé-
dek alapgondolata mindig a Krisztus 
és csak a Krisztus.
 A Krisztust, vagyis a mennyei 
Atyához s így az üdvhöz vivő utat, 
azonban szemünk elé állítja nekünk a 
protestantizmus két alapelve is. Egyik, 
hogy: „hit által idvezülünk” s a másik, 
hogy: „Az Isten igéje, avagy a szent 
Evangyélium a hitnek s életnek zsinór-
mértéke.”
 A hit -mint fentebb fejteget-
tük- győzelemre, diadalra vezető erő 
az élet harcában, de ugyancsak a hit 
egyszersmind jutalom is s babér és 
kincs. Sok drága kincs van a világon, 
de mind között legértékesebb a hit. 
Miért? Mert idvezít! S legállandóbb 
is! Nem úgy van-e?
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 Ha minden elvész, és-nagy 
bajunkban – minden elhagy a világon, 
- hír, vagyon, jó barát; feleség, gyer-
mek, egészség, - a hit megtart s meg-
marad nékünk e földön s a mennyet 
(s itt az üdv) is ez nyitja meg. Sokan, 
talán csak az élet súlyos keresztjében 
s viharos tengerén, s elég későn, de 
mégis el nem késve megtanulnak hit-
tel imádkozni, üdvözülni. És a nagy 
üldöztetéseknek közepette mikor, mint 
Luther Márton dr., a nagy reformátor 
mondja s vallja, hogy: veszik, viszik 
„vérünk s életünket nőnk-gyermekün-
kért” - Mi az, a mit el nem vehetnek? 
A menny és a mi a mennyet nyitja: a 
hitünk az! A hit, ami édes sajátunk: 
fénylő koronánk!
 Oh te mennyország kapuja! 
Magasztos, drága hit! Hozzád talán 
csak egy van fogható, s ez a hit és az 
élet ama zsinórmértéke szabálya: maga 
az Igen, az eszme: a szent Evangyéli-
om! -melynek hallásából van a hit.
 Mi az Evangyélium? Sokból 
áll, de egy szentírási mondatba is be-
lefér, amely így szól: „Úgy szereté Is-
ten e világot, hogy az ő Egyetlen egy 
szülött fiát adá, hogy minden valaki 
hiszen ő benne, el ne vesszen; hanem 
örök életet vegyen!” (János ev. III. 
16.)
 Ez azon Evangyéliom, amelyik 
ott kezdődik az ember bűnbeesésénél s 
próféták szólásán, énekmondák dalán 
át jut el Golgotán keresztül az Olajfák 
hegyének ormáról az égbe. - Ez azon 
Evangyéliom, azon üdvösséges Ige, 
amelyben a mi Idvezítőnk közöttünk 
van ma is, és mindenkoron az ő iga-

zságával, szeretetével s békességével. 
Ez azon Evangyéliom, amely megerő-
síti az erőtelent, megvigasztalja  a gyá-
szolót, javítja a megtérő bűnöst, sújtja 
a konok gonoszt, felmagasztalja az 
alázatos szíveket, megalázza a dölyfö-
söket, megtanít tűrni és remélni hinni 
és szeretni; mindenkivel jót tenni; sírni 
a sírókkal s örülni az örülőkkel!
 Oh, kedves atyámfiai! Szere-
tett testvéreim az Úrban! Való igaz, 
hogy rendkívül fontosnak a magyar 
hazafira nézve mert életbevágók a poli-
tikai kérdések, nagyszerűek a tudomá-
nyok vívmányai gyönyörűek az embe-
ri művészet remekei is, de higyjétek el, 
hogy az Evagyéliom mindennél több, 
szebb és nagyobb, mert az „az Istenha-
talma az ember üdvözítésére.” (Róm. 
I. 16.)
 S arra is leginkább való, hogy 
a nemzeti, tudományos művészeti fej-
lődést igazolja, ha kell, jó útra terelje s 
szent fényével aranyozza.
 Ezen Evangyéliom prédikál-
tassék, s hallgattassék még pedig jó 
eredménnyel, az ipolysági immár föl-
szentelt ev. új templomban is, s akkor 
és csak akkor lészen az megszentelve 
igazán s felépül az ember üdvére!
 Épült azonban a szent hajlék 
másodszor az Isten dicsőségére is.
 Van annak, kedves testvéreim 
az Úrban, ide-oda vagy hat éve, hogy 
Ipolyság s vidéke főleg evangélikus la-
kosainál és az egész egyházmegyében 
felhangzott a panasz, hogy „nincsen 
templom”. A panasz után azonban 
csakhamar szólt s szált az ige, hogy: ha 
nincsen templom, legyem templom. 
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 S megmozdult nyomban az 
ügyben a sajtó. Majd hitbuzgók kis 
csapatja értekezletre gyűlt össze, s 
megszervezkedve összegyűlt másod-
szor, harmadszor, többször, sokszor! 
Vajon, mi hozta, vitte s lelkesítette e 
munkásokat? Bizonyára a hit, s az üdv-
szükség érzete. Ez azonban nem elég! 
Ez csak ember rész a szent dolognak. 
A másik része, a felső, az Isteni rész: 
az Isten dicsősége: glória Dei!
 E glória fénye is ott ragyogott 
az építők lobogóján és szívében!
 Mikor pedig kinyílt a hitnek 
virága a szeretet, s széles körben meg-
indult az adakozás azon égi remény-
ben, hogy, mint Isten gyermekei, fiai 
és leányai, mi testvérek vagyunk Isten 
s örökösei, és elhozta aranyát a gazdag, 
filérét a szegény s elhozta jóakaratát 
sőt kegyes adományát a más vallású 
testvér is, bizonyságul annak, hogy 
a szent Lélek sem a nemekre, sem a 
vallásokra nem tekint: az adakozások 
azon alapon indultam, hogy szent haj-
lék épül „az ember üdvére s Isten di-
csőségére” - in utilitatem hominum et 
ad Dei glóriam.
 Legyen is dicsőség az Isten-
nek s forró hála és köszönet mind a 
nemes adakozóknak: Ő Felségének, 
apostoli királyunknak, az egyházi s 
világi hatóságoknak, a nemes várme-
gyének, Ipolyság megyeszékhelyének, 
egyes kimagasló jótévőknek, a lelkes 

hitsorsosoknak, a vezető munkások s 
vállalkozóknak, s mindnek mindnek...
 Legyen a jótévők jutalma jó-
tettük tudata! Adományaikat felsorol-
ni, részletesen méltatni nincs itt sem 
idő, sem hely (beszámol erekről egy 
tervezendő emlékfüzet majd); a nagy 
Isten tudja s az élet könyvébe be is je-
gyezte, hogy ki, mit s milyen indulat-
ból adott és cselekedett.
 Dicsértessék a nagy Isten, s az 
Úr Jézus Krisztus! Az Istennek s	az ő 
szent fiának ugyan nincs a mi dicsére-
tünkre szüksége, de mi kérjük alázat-
tal: fogadja magasztalásunk beszédjét 
kegyelmesen, ma és mindenkoron, 
amikor csak összegyűlnek a hívek a 
Jézus nevében e szent hajlékban.
 S gyűljenek is össze sokan; 
gyakran. A gyűjtő erő legyen a hit, az 
Ige, az üdvszükség s az Isten dicsősé-
ge! Úgy legyen!
 Te pedig, kedves és drá-
ga szent templom, az én lelkemnek 
is egyik édes szülöttje! Állj sokáig! 
Öregségedben is újítsd s gyújtsad min-
dig vonzó erővel – nemsokára majd 
orgona és harang szavával is hívja- az 
üdv után vágyú lelkeket, a nagy Isten 
dicsőségét pedig hirdesd időtlen idő-
kig! Ámen!
	
A cikket a következő számban folytat-
juk...
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Énekeskönyv - kicsi 3,58 €           Biblia - kicsi új fordítású 9,42 €
Az első képes Bibliám 4,93 €       Biblia - Magyarázó jegyzetekkel 19,23 €
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    A Kárpát-medencei reformá-
tus önkéntes napot 3. alkalommal 
szervezik meg. A Szeretethíd fedő-
nevet kapó akciónak 2011. május 20-
21-i dátumot választották, melyből 
Ipolyság a 21-ét választotta. Idén 
egy kiemelkedő eseményt tudha-
tunk magunkévá, hiszen itt zajlik 
majd az országos megnyitó és itt 
lesz a lehető legnagyobb az össze-
fogás.
 A rendezvény célja egy hi-
dat alkotni a személyek, szerveze-
tek, csoportok és vallási felekezetek 
között, melyre a legjobb lehetőség 
az önkéntesség.
 Az ünnepélyes megnyi-
tó május 21-én reggel 9:00-kor 

kezdődik a városunk főterén, és 
a Művészeti Alapiskola koncertje 
zár le. A rendezvényre mindenkit 
nagy lelkesedéssel várunk. Előre-
jelzésüket, hogy bekapcsolódnak 
az akcióba jelezzék Izsmán Jónás   
tiszteletes úrnál. 	

A tervezett programterv - május 21.

7:30 Előkészületek
9:00 Az ipolysági koordinátor 
köszöntője	
- lelkipásztorok köszöntője	
- polgármester ünnepi köszöntője, 
a rendezvény megnyitása 	
- Művészeti Alapiskola koncertje. 
10:00 Az önkéntesek szétosztása 
az egyes munkacsoportokba	
- segédeszközök kézhezvétele
10:15 Az önkéntes munka kezdete.
	
  Katona Attila 	
               Ipolyság koordinátora


