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2013. március 10-
17 között tartotta az 
ipolysági evangé-
likus és református 
egyház közös böjti 
evangelizációs nap-
jait. Vasárnaptól 

szerdáig az evangélikus Testvé-
rek meghívott vendégei hirdették 
az igét szlovák nyelven. Stanislav 
Kocka, kassai evangélikus lelkész 
a személyes lelki növekedésről 
szólt, Rastislav Hvožďara, teréni 
evangélikus lelkész pedig az imád-
ságról.  Csütörtöktől vasárnapig 
Szuhay György, kulcsodi reformá-
tus lelkész hirdette az  igét magyar 
nyelven. Igehirdetéseinek fő címe: 
Isten mentő szeretete.
 Csütörtökön előbb a város 
által szervezett 1848-as megem-
lékezésen szólt meghívott lelki-
pásztorunk. Kiemelte, hogy Isten 
teremtményei vagyunk, Isten pedig 
nem tévedett amikor oda helyezett 
ahol vagyunk. Hangsúlyozta a csa-
lád fontosságát. Az hogy gyerme-
keink miként fognak gondolkodni a 

családban dől el. Megmaradásunk 
egyetlen útja a Krisztushoz való 
visszatalálásunk.
 A megemlékezés után a 
Róma 3,19-26 alapján hirdette az 
evangéliumot, kiemelve a husza-
dik verset: „Mert a törvény csele-
kedeteiből nem fog megigazulni 
egyetlen halandó sem őelőtte.“ El-
mondta, hogy sok törtvényt találha-
tunk az ószövetségben, de ha csak 
a tízparancsolatot nézzük akkor is 
igaz az ige: „a törvény cselekede-
teiből nem fog megigazulni” mert 
nem tudjuk betartani. Mire való hát 
a törvény? A galatabeliekhez  írott 
levél ad választ erre: „Tehát a tör-
vény nevelőnk volt Krisztusig” Gal 
3,24. A törvény célja, hogy nevelje 
a népet, de nem az üdvösségre, ha-
nem Krisztus eljöveteléig, hiszen a 
törvényből csak a bűn felismerése 
adódik (Gal. 3,20). Önmagunk a 
bűnért eleget nem tehetünk éppen 
ezért Isten Jézust rendelte engesz-
telő áldozatul azoknak, akik az ő 
vérében hisznek (Gal. 3,25). Ez az 
engesztelő áldozat állítja helyre a 
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kapcsolatot Isten és az ember kö-
zött. 
 Pénteken egy vallásos em-
berről, Nikodémusról szólt János 
3,1-10; 16-18 alapján.  A vallásos 
cselekedetek: keresztelő, konfirmá-
ció, templomi esküvő, templomba 
járás … Ezek fontos dolgok, de 
lehet ezeket cselekedni Istennel és 
lehet Isten nélkül is! Nikodémus 
farizeus volt, a zsidók egyik vezető 
embere, valószínűleg a szanhedrin 
(nagytanács) tagja! A farizeusok 
radikálisan igyekeztek engedel-
meskedni a törvénynek. Példaképül 
lehetett őket állítani. Nikodémus 
ezenfelül vezető ember volt: el-
ismert és tisztelt, a törvényhozó 
testület tagja. Mindene megvolt, 
amire a mai kor embere is vágyó-
dik: diploma, karrier, befolyásos-
ság, pénz… Valami mégis hiány-
zott az életéből! Sok mindene volt, 
de mégis úgy érezte, hogy valami 
fontos hiányzik! „Ő egy éjjel el-
ment Jézushoz...“ 2a.v. Miért ment 
éjjel? Valószínű, hogy az emberek 
véleményétől tartott. Ennek elle-
nére elindult. Erősebb volt benne 
a vágy, hogy Jézussal találkozzon! 
Nikodémus nagy problémája a bűn 
volt. Mindnyájan azok vagyunk. A 
bűn zsoldja pedig a halál. Ezért van 
temető. A vallás pedig nem bocsájt-
ja meg a bűnöket. Attól ha valaki 
templomba megy nem bocsáttatnak 
meg a bűnei éppen úgy, mint ahogy 

ha bemegyünk a szülészetre attól 
még nem leszünk várandósak. Jé-
zus elmondta Nikodémusnak, hogy 
a megoldás az újjászületés! Hogyan 
születik újjá az ember? A megtérés 
által. Megállok, megvizsgálom az 
életemet, ha rossz az irány, megfor-
dulok, Krisztusra nézek és elfoga-
dom az Ő szeretetét és bűnbocsána-
tát és Ő elindít a jó irányba. Nagy 
az Isten kegyelme, szeretete, de ott 
kell lennie az én döntésemnek is! 
Isten feltétel nélkül szeret téged! 
Gyere Hozzá, úgy ahogy vagy! 
Nincs szükség arra, hogy leporold, 
megtisztítsd magad, csak fogadd el 
Őt!
 Szombaton a vérfolyásos 
asszonyról volt szó (Mk 5,25-34). 
Ez az asszony 12 éve szenvedett a 
betegségétől. Mindenét a gyógyí-
tásra költötte, de még rosszabbul 
lett. Amikor meghallotta amit Jé-
zusról beszéltek elment, és a soka-
ságban hátulról megérintette Jézus 
ruháját, mert azt gondolta, hogy 
ha csak a ruháját megérinti, meg-
gyógyul. Miért kellett lopakodva 
megérintenie Jézust? Betegsége 
végett az ószövetségi törvény mi-
att (3 Mózes 15,25-27) kirekesztett 
volt. Nemhogy Hozzá, hanem még 
a tárgyaihoz sem volt szabad hoz-
záérni. De ez az asszony nem adta 
fel! Nem emberekre nézett, hanem 
Jézusra! „Ha megérintem...“ És 
amikor ezzel a hittel hozzáért azt 
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olvassuk a történetben: „És azonnal 
elapadt a vérzés forrása ...“. Sokan 
vannak Jézus körül, valószínűleg 
sokan hozzáérnek! De egyszer csak, 
valaki másképpen ér hozzá! És Jézus 
ezt tudja!
 Elmondta, hogy ma akik jöt-
tek a templomba -nem tudja, ki, mi-
ért jött- de ha van valaki, aki úgy van 
itt, hogy tudja, hiszi, hogy Jézus A 
megoldás a gondjaira, bűneire, életé-
re, annak megoldódhat ma az élete!
 Jézus kérdésére: „Ki érin-
tette meg a ruhámat?” az asszony 
félve és remegve jött elő. Félhetett 
a tömegtől, talán Jézustól is. Sokan 
félnek gyülekezetbe jönni. Félnek 
emberektől, bűnvallástól... Jézus 
nem azért jött, hogy elítéljen, hanem, 
hogy megmentsen! (Jn 3,17) Jézus 
leányomnak szólítja. Ma is hív: gyer-
mekem... Hát lehet ettől a Jézustól 
távol maradni? Sajnos lehet! De ez 
a legnagyobb hiba, amit egy ember 
elkövethet.
 A böjti napokat bezáró vasár-
napi istentiszteletet is közösen tartot-
tuk. AZ igehirdető, Szuhay György 
a királyi menyegzőről szólt a Máté 
22,1-14 alapján. Elmondta, hogy Is-
ten azt szeretné ha vele ünnepelnénk. 
Egyetlen akadálya lehet annak, hogy 
ne ünnepeljünk vele, mégpedig az, 
hogy mi  mást akarunk. A király szol-
gákat küld (Akik Jézus előtt hirdették 
az Isten országát: próféták, Keresz-
telő János.), de a küldetés sikertelen 
volt, mert a meghívottak nem akar-

tak elmenni. Más szolgákat is küldött 
akikkel megüzente: minden készen 
van. Ezek a szolgák azok, akik már 
a keresztet, a megváltást hirdetik! 
Minden készen vagy, vagyis EL-
VÉGEZTETETT! Jézus meghalt a 
kereszten, feltámadt és elhozta az 
üdvösséget! Kinek? Mindenkinek! 
Azoknak, akik elfogadják! De azok 
mit sem törődve ezzel elmentek. Ma 
is szól a hívás, és ma is sok kifogást 
hallunk miért nem jönnek templom-
ba, miért nem fogadják el Krisztust. 
Jézus elsősorban nem azt várja, hogy 
minden egyházi alkalmon kötelező-
en jelen legyünk, hanem azt, ha még 
nem tértem meg, akkor nyissam meg 
előtte a szívemet, valljam meg a bű-
neimet és fogadjam el Krisztust sze-
mélyes megváltómnak! Ehhez nem 
kell doktorátus, diploma vagy nyak-
kendő. Ehhez engedelmesség kell!
 Az alkalmak végén lehető-
ség volt adva arra, hogy a jelenlé-
vők konkrét döntést hozzanak Jézus 
Krisztus mellett és Isten kegyelmé-
ből minden este volt, aki jelezte ezt 
a szándékát! Hálásak vagyunk ezért 
Urunknak és imádkozunk azért, hogy 
a “mag” jó földbe kerüljön, gyökeret 
verjen és gyümölcsöt teremjen!
 Az evangelizáció hanganya-
ga letölthető és meghallgatható az 
Ipolysági Református Egyházközség 
honlapjáról: 
www.ipolysag.reformatus.sk.

                                I. J.
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 A Sátán konferenciát tartott. 
Összehívta a démonokat a világ 
minden tájáról. 
 A megnyitó beszédében ezt 
mondta: „Nem tarthatjuk vissza a 
keresztényeket attól, hogy eljárja-
nak Istentiszteletre. Nem tarthatjuk 
vissza őket attól, hogy olvassák a 
Bibliájukat és hogy tudják az iga-
zságot. Még csak attól sem tarthat-
juk       vissza őket, hogy egy ben-
sőséges kapcsolatot alakítsanak ki a 
megváltójukkal. Ha egyszer meg-
szerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, 
megtört a hatalmunk felettük. Úgy-
hogy engedjétek, hogy elmenjenek 
Istentiszteleteikre, engedjétek, hogy 
magukhoz vegyék az Úrvacsorát, 
de lopjátok el az idejüket annyira, 
hogy ne legyen idejük arra, hogy 
igazi kapcsolatot alakítsanak ki Jé-
zus Krisztussal.” 
 “Ezt akarom tenni” - mond-
ta a Sátán – “eltéríteni őket attól, 
hogy megragadják a kapcsolatot a 
Megváltójukkal és fenntartsák ezt 
az éltető kapcsolatot egész napon 
át!” 
 “Hogyan tegyük ezt?” - kia-
bálták a démonjai. 
  ”Kössétek le őket az élet 
mellékes dolgaival és találjatok ki 
számtalan cselt, amikkel lefoglal-

hatjátok a gondolkodásukat”
-válaszolta: 
  Kísértsétek őket arra, hogy 
költsenek, költsenek, költsenek és 
kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön, 
kérjenek kölcsön. 
 Győzzétek meg a felesége-
ket, hogy dolgozzanak hosszú órá-
kat és a férjeket, hogy dolgozzanak 
6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy 
nap, így megengedhetik maguknak 
az üres életformát. 
 Tartsátok vissza őket attól, 
hogy időt töltsenek a gyerekeikkel. 
Ahogy a családok darabokra hulla-
nak, hamarosan, az otthonaik többé 
nem lesznek biztonságos menedé-
kek a munka nyomása alól! 
 Stimuláljátok túl az agyukat, 
hogy ne legyenek képesek meghal-
lani azt a ‘halk, szelíd hangot.’ 
 Csábítsátok őket arra, hogy 
kapcsolják be a rádiót vagy a mag-
nót, amikor vezetnek... hogy hagy-
ják bekapcsolva a tévét, videót, cd 
lejátszót és a számítógépet az ottho-
naikban folyamatosan, és gondos-
kodjatok arról, hogy minden üzlet-
ben és étteremben a világias zenét 
játsszanak folyamatosan. Ez majd 
bezsúfolódik az agyukba és megtöri 
a kapcsolatot Krisztussal. 
 Töltsétek fel a dohányzóasz

A Sátán terve
-kitalált történet ami akár igaz is lehet...-
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talokat magazinokkal és újságok-
kal. Nyomjátok bele az agyukba a 
híreket 24 órán keresztül. Törjetek 
be a vezetés perceibe hirdetőtáblák-
kal. Árasszátok el az e-mail postafi-
ókjaikat szeméttel, katalógusokkal, 
amikből online lehet rendelni, sor-
solásos játékokkal és mindenféle 
hírlevéllel és promóciós ingyenes 
ajánlatokkal, szolgáltatásokkal és 
hiú reménnyel. 
 Tetessetek sovány, gyönyö-
rű modelleket a magazinokba és a 
tévébe, hogy a férjek azt higgyék, 
hogy a külső szépség a fontos és 
aztán elégedetlenekké váljanak a 
feleségükkel. 
 Tartsátok fáradtan a felesé-
geket olyannyira, hogy ne tudják 
éjjel szeretni a férjüket. Adjatok ne-
kik fejfájást is! Ha nem adják meg 
a férjüknek azt a szeretetet, amire 
szükségük van, hamarosan más-
hol fogják azt keresni. Ez jó hamar 
szétszakítja a családokat! 
  Adj nekik télapót, hogy 
eltérítsd őket attól, nehogy megta-
nítsák a gyerekeiknek a karácsony 
igazi jelentését. 
 Adj nekik húsvéti nyuszit, 
így nem fognak beszélni az Ő feltá-
madásról és a bűn és a halál feletti 
hatalmáról. 
 Még ha el is utaznak pihen-
ni, tegyetek arról, hogy hajszolják 
ott is túl magukat... hogy kimerül-
ten térjenek vissza.

 Tartsátok őket túl elfoglal-
tan ahhoz, hogy kimenjenek a ter-
mészetbe, és Isten teremtményeit 
csodálják. Küldd el őket inkább vi-
dámparkokba, sporteseményekre, 
színdarabokra, koncertekre és moziba. 
 Tartsátok őket elfoglaltan, 
elfoglaltan, elfoglaltan! És amikor 
lelki találkozóra mennek, nyugta-
lan lelkiismerettel fognak távozni. 
 Zsúfoljátok tele az életüket 
sok jó kifogással, hogy ne legyen 
idejük keresni Jézus hatalmát. Így 
egy idő után a saját erejükből fog-
nak dolgozni, fel fogják áldozni az 
egészségüket és a családjukat egy 
elég jó cél érdekében. 
 ‘Működni fog! Működni fog!’ 
 
 Mekkora terv volt! A dé-
monok buzgón indultak teljesíteni 
a megbízatásukat, hogy a kereszté-
nyek minél kevesebb időt hagyja-
nak Istenre és a családjaikra szerte 
a világon, hogy a Feltámadás ünne-
pe a nyúl és tojás ünnepe legyen, 
és hogy minél kevesebb idejük ma-
radjon arra, hogy meséljenek má-
soknak arról, hogy Jézus hatalma 
hogyan változtatta meg az életüket. 
 Azt hiszem, a kérdés az, 
hogy sikeres volt-e a Sátán ebben a 
cselben. Döntsd el te magad! 
Az “elfoglalt” [angolul: busy] azt 
jelenti:  
S-átán R-abigája A-latt L-enni
[B-eing U-nder S-atan’s Y-oke] 

Forrás: internet.
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 „ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, 
nem juttok be a mennyek országába” Máté 5,20
 Persze az ember azt gondolhatja, hogy az könnyű, hisz emlékszik 
rá, hogy a Bibliában nem éppen pozitív szereplők. De nézzük csak meg mit 
is mond róluk a Bibliai nevek és fogalmak szótára:

 írástudók: Tanult férfiak osztálya, akik főként a törvény rendszeres 
tanulmányozásával és magyarázásával foglalkoztak; törvénytanítóknak és 
rabbiknak (mester) is nevezték őket; életüket a törvény megőrzésének, má-
solásának és magyarázásának szentelték....
 farizeusok: Kiemelkedően kegyes férfiak zárt csoportja....

 Vagyis hitbuzgóságban szinte minden mai vallásos embert meg-
előztek, legyen az gyülekezeti tag, vagy éppen pap. Ha ez így igaz (és 
miért ne lenne az, ha Jézus mondja) nagyon kevés gyülekezetbe járó ember 
jut be a mennyek országába. (Felekezettől függetlenül.)
 Vagyis lényegében azt mondja: A vallásos emberek nem jutnak be 
a mennyek országába akármennyire is vallásosak. A megoldás? Csak Jé-
zus. Nem a vallásos tradíciók, szokások megtartása, nem a jócselekede-
tek, nem a parancsolatok vérre menő betartása és betarttatása hanem csak 
és egyedül Jézus. Ő mondta az egyik vallásos vezetőnek, Nikodémusnak: 
“Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem 
láthatja meg az Isten országát.” János 3,3 Pedig ő egy elismert, köztisz-
teletben álló vallásos vezető volt. És neki is szüksége volt az újjászüle-
tésre. Hogy mit is jelent az újjászületés, miként történhet meg az ember 
életében? Valaki ezt így fogalmazta meg: „Jézus Krisztusnak életünkbe 
való tudatos befogadása által történik (…) a szellemi élet kezdete; a Szent 
Lélek átalakító munkája az emberi szívben.”
 Vagyis ha még nem szóllíttattam meg az igén, igehirdetésen, vagy 
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Ébredés?!
Kelj fel bárgyú ember, kinek tekintetébe ott burjánzik a világi élet. Ó 
ha tudnád hányszor megmentettem életedet, de köszönet nem jött érte. 
Bűnbe jártál és bűn sodort téged, és sodortad a többi emberi éned. De én 
akkor is ott álltam veled és nem hagytalak el téged. Mert csak én ismerem 
lényedet szívedet, lelkedet amelyben végig ott lakozom benne, amelyet 
én adtam néked, de a bűn könnyen ellepje ha nem hiszel bennem. A ha-
lál küszöbén álltál, a tested még hadakozott, de szíved lelked, hozzám 
vágyott, és kihoztalak a sötétségből téged. De te kitisztítottad látásomat 
és te halló fület és látó szívet adtál nékem. Hogy lemondtam mindenért, 
hogy megtaláltam életem. Hogy tetőled jön minden amit te adsz nékem. 
Letettem bűnömet ami nem volt kevés. Már nem én élek, hanem te élsz 
bennem Uram, Istenem. Hálám és köszönetem tudom, hogy kevés. Hű 
gyermeked és szolgád lettem. És te vezetsz engemet a te szent Lelked 
által. Köszönöm, hogy megadtad az örök életet veled, s nálad!!

Saagi Števčat István                                                                 2013.02.21.

Támogatóink
2012. december 18-a és 2013. március 24-e között a következő adományok érkeztek 
gyülekezeti központunk támogatására:

Magánszemélyektől: 9 személytől összesen 780 €.

Szervezetektől: Stichting Hulp Oost-Europa 2350 és 180 €.

Téglajegy megvételével 2 adakozó támogatott 20 € értékben. 
          
     Isten áldja meg a jókedvű adakozókat.

bizonyságtételen keresztül; nem éreztem Jézus jelenlétét életemben; nem 
tudom milyen az amikor a Lélek munkálkodik bennem, hanem csak meg-
próbálom megtartani azt amit a templomba hallok, AKKOR itt az ideje, 
hogy nagyon komolyan elgondolkodjam Jézus szavain... nehogy vallásos 
létemre a pokol valóságát tapsztaljam meg az örök életemben.
         I.J.



Az Ipolysági Református Egyházközség folyószámlája: 0028611663/0900
Adományaikat, illetve az egyházfenntartási járulékot az 
istentiszteleti alkalmak előtt vagy a fenti számlaszámra juttathatják el. 
Cím: Izsmán Jónás, ul. Zsigmonda Móricza; 936 01 Šahy; 
Tel.: 0904-941-236 email: izsmanjonas@gmail.com  web: ipolysag.try.hu

Istentisztelet minden vasárnap 11.00 órai kezdettel.
Ifjúsági istentisztelet minden hónap második vasárnapján 11.00 órai  kezdettel.
Imaóra minden vasárnap 15.00 órakor a parókián.
Bibliaóra csütörtökönként 17.00-tól a parókián.
Agapé bibliaóra minden hónap második csütörtökjén 17.00 órától a  

             parókián. (Rövidebb és beszélgetéssel egybekötött bibliaóra.)
KT szerdánként
Hittanok:

 
 Szerda:  08.50 Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola (1)
   14.30 KT a parókián. (4)
 Csütörtök: 12.35 Pongrácz Lajos Alapiskola (5)
 Péntek:     08.50 Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola (2)
   12.10 Ipolyszakállos (6)

                                 (A zárójelben a hittanra járó gyermekek száma található.)

»
»
»
»
»

»
»

2013.03.29-én 11.30 órakor nagypénteki istentisztelet a fiatalok szolgálatával.
2013.03.31-én 11.00 órakor húsvéti istentisztelet úrvacsoraosztással egybekötve.
2013.04.01-én 11.00 órakor húsvéthétfői istentisztelet.
2013.05.09-én 17.00 órakor áldozócsütörtöki istentisztelet.
2013.05.19-én 11.00 órakor pünkösdi istentisztelet konfirmációval és úrvacso-
raosztással egybekötve.
2013.05.20-án 17.00 órakor pünkösdhétfői istentisztelet.
2013.08.18-án 11.00 órakor újkenyér alkalmából ünnepi istentisztelet úrvacso-
raosztással egybekötve.


