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 George Thomas plébános 
volt New England egy kis város-
kájában. Húsvét reggelén, amikor 
zsúfolt templomában felment a szó-
székre prédikálni, egy régi, rozoga, 
rozsdás madárkalitkát vitt magával 
és letette a szószék párkányára. Per-
sze mindenki meglepődve nézte és 
kíváncsian várta, mi fog történni.
 A plébános elkezdte a pré-
dikációt: „Amikor tegnap végig-
mentem a főutcán, szembejött ve-
lem egy gyerek kezében lóbálva
ezt a madárkalitkát, aminek az alján 
három kis vadmadár lapult, reszket-
ve a hidegtől és a félelemtől.
Megállítottam a fiút, és megkérdez-
tem:
- Na, mit viszel magaddal?
- Csak ezt a három vacak madarat 
– felelte.
- Aztán mit akarsz csinálni velük? 
– kérdezősködtem. – Hazaviszem 
őket és szórakozom velük. Feldühí-
tem őket, kihúzom a tollaikat, egy-
más közötti viadalra uszítom őket, 
élvezni fogom. – felelte.
– De előbb-utóbb beleunsz majd.
Utána mit fogsz csinálni velük?

- Ó hát van ott-
hon két macs-
kánk - mondta 
a fiú – azok 
szeretik a ma-
dárhúst, megetetem őket velük.
Hallgattam egy kicsit, aztán ismét 
megszólaltam:
- Fiam, mennyit kérsz a madara-
kért?
- Nem kellenek magának azok a 
madarak atya. Hiszen azok csak 
vacak szürke mezei madarak, még 
énekelni sem tudnak. Még csak 
nem is szépek.
– Mennyit akarsz értük? – kérdez-
tem ismét.
A fiú végignézett rajtam, mintha 
megbolondultam volna, aztán meg-
mondta az árat: Tíz dollár!
 Kivettem a zsebemből a 
tíz dollárt, és odaadtam neki. A fiú 
letette a kalitkát a földre, és egy 
pillanat alatt eltűnt. Én aztán fel-
emeltem a madárkalitkát, elvittem 
a közeli parkba, ott letettem majd 
kinyitottam az ajtaját, és szabadon 
engedtem a madarakat.”
 Miután Thomas plébános 
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elmondta a kalitka történetét, mind-
járt egy másik történetbe kezdett:
 „Egy nap a Sátán és Jézus 
között párbeszéd folyt.
 A Sátán épp az Édenkertből 
jött és így dicsekedett:
 - Az egész emberiséget a 
kezem közé kaparintottam. Csapdát 
állítottam nekik, olyan csalétekkel 
amelynek nem tudnak ellenállni. 
Mind az enyémek lesznek!
- Mit fogsz csinálni velük? - Kér-
dezte Jézus.
- Szórakozni fogok velük. Megta-
nítom őket hogyan házasodjanak, 
és hogyan váljanak el egymástól;
feldühítem őket, meg arra is meg-
tanítom, hogyan gyűlöljék és kí-
nozzák egymást, meg arra is hogy 
részegeskedjenek, kábítózzanak, 
meg aztán találjanak fel fegyvere-
ket és bombákat, és öljék egymást. 
-Nagyon fogom élvezni! - mondta 
a Sátán.
- Mit csinálsz majd velük akkor, ha 

már eleged lesz a játékból? -kér-
dezte Jézus.
- Megölöm őket! - felelte a Sátán.
-Mennyit kérsz értük? - érdeklődött 
tovább Jézus.
- Nem kellenek neked azok az em-
berek!
Nem jók azok semmire! Megveszed 
őket, ők pedig csak gyűlölni fognak 
téged. Leköpnek, megátkoznak, el-
árulnak és megölnek. Nem kelle-
nek ők neked! 
- Mennyit kérsz értük??? - kérdezte 
újból Jézus.
A Sátán végignézett Jézuson, és 
megvető gúnnyal az arcán, a követ-
kezőket mondta neki:
-A véredet, az összes könnyedet és 
az egész életedet!!!
Jézus így szólt: - Megegyeztünk! - 
aztán kifizette az árat…”

Ezzel George Thomas, fogta a ma-
dárkalitkát, és lement a szószék-
ről…

 2014 március 2-8-ig tartotta az ipolysági református és evan-
gélikus egyházközség közös böjti evangelizációs napjait. Vasár-
naptól szerdáig a református egyházközség meghívott előadója 
Nt. Fónagy Miklós, a Vác-felsővárosi testvér-gyülekezetünk 
nyugdíjas esperes-lelkésze hirdette az igét magyar nyelven. Az 

alkalom fő címe: „Elutasításból a teljes odaszánásig” volt. Csütörtöktől szom-
batig az evangélikus testvérek meghívott előadója Stanislav Kocka, kassai 
evangélikus lelkész hiredette az igét szlovák nyelven. Az evangelizációs hét 
vasárnap közös istentisztelettel kezdődött.
 Fónagy Miklós egy négy alkalomra felépített sorozattal szolgált. A 
sorozat alapján egy ívet rajzolt fel a hallgatóság elé aminek a kezdőpontján 
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 Jelenlévők: Bakai Péter, 
Dombi Lenke, Horváth László, 
Hauptman Antal presbiterek, Oros 
Zoltán gondnok, és Izsmán Jónás 
lelkész. 
 Izsmán Jónás ismertette a 
presbitériumot a gyülekezet jelen-
legi pénzügyi helyzetéről, a vár-
ható adományokról és a hátralévő 
munkálatokról. 
 A negyedik pont ismeret-
ében Izsmán Jónás a presbitérium 
elé tárta azt a két pályázatot amit 
a gyülekezeti központ külső részé-
nek teljes befejezésére kért Nem-
csok Istvántól illetve Nemcsok 
Lászlótól. A presbitérium hosszas 
megbeszélés után Nemcsok István 
ajánlatát fogadta el. 
 A külső rész kiadását meg-
ismerve a presbitérium visszatért 
a negyedik pontban felsorolt hát-

ralévő munkálatok megvitatására. 
A hátralévő munkálatokat három 
csoportba osztotta: Amiket min-
denképp meg kell csinálni; amit jó 
lenne megcsinálni; ami maradhat a 
templomszentelés utánig. A presbi-
térium megbízta Oros Zoltánt ezen 
munkálatok koordinálására. 
 Oros Zoltán elmondta, hogy 
a püspökkel egyeztette és fixál-
ta a templomszentelés idejét, ami 
szeptember 28-án lesz. Megkérte 
a lelkészt állítsa össze azoknak a 
személyeknek a listáját akiket meg 
kell hívni a templomszentelésre ill. 
javaslatot tett Orbán Viktor és azon 
politikusok meghívására akik segí-
tették templomépítő akaratunkat: 
Balogh Zoltánt és Hölvényi Györ-
gyöt. 

I.J.

A presbitérium 2014. április 14-i üléséről

azt találjuk, hogy az ember alapvetően elutasítja az Istent. Nem kell az Isten. 
Nem kell Jézus, nem kell a templom. Semmmi sem kell. Majd mi megoldjuk a 
magunk problémáit. Sőt ellenségei vagyunk az Istennek. Mi az hogy szolgálkat 
küld az Úr? Majd elzavarjuk őket. Ez az első fázis. És azután a sorozatnak a 
végén arra csodálkozhattunk rá hogy Isten kegyelme milyen fantasztikusan tud 
munkálkodni ennek ellenére az emberben és eljuttatja, egészen odáig, hogy 
maga az ember ajánlja fel az erejét, az idejét, a szolgálatát, mindenét az Isten 
dicsőségére.
 A szolgálatok meghallgathatóak az Ipolysági Református Egyházkö-
zség honlapján: www.ipolysag.reformatus.sk.



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. Móricza Zsigmonda 936 01 Šahy; Tel.: 0904-
941-236 email: izsmanjonas@gmail.com  web: ipolysag.reformatus.sk

2014.04.18-án 11.00 órakor nagypénteki istentisztelet.
2014.04.20-án 11.00 órakor húsvéti istentisztelet úrvacsoraosztással egybekötve.
2014.04.21-én 11.00 órakor húsvéthétfői istentisztelet.
2014.05.11-én 11.00 Testvérgyülekezeti találkozó Perőcsényben.
2014.05.18-án 15.00 Borsi Attilának a váci felső-városi testvérgyülekezetünk 
új lelkészének a beiktatása.
2014.05.29-én 17.00 órakor áldozócsütörtöki istentisztelet.
2014.06.08-án 11.00 órakor pünkösdi istentisztelet konfirmációval és úrvacso-
raosztással egybekötve.
2014.06.09-én 17.00 órakor pünkösdhétfői istentisztelet.
2014.08.17-én 11.00 órakor újkenyér alkalmából ünnepi istentisztelet úrvacso-
raosztással egybekötve.
2014.09.28-án kerül sor a templomszentelésre. 

Istentisztelet minden vasárnap 11.00 órai kezdettel.
Ifjúsági istentisztelet minden hónap második vasárnapján 11.00 órai  kezdettel.
Imaóra minden vasárnap 14.00 órakor a parókián.
Bibliaóra csütörtökönként 17.00 órától a parókián.
Agapé bibliaóra minden hónap második csütörtökjén 17.00 órától a  

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

 Hétfő:  13.50 Pongrácz Lajos Alapiskola (4)
 Kedd:  13.00 Pongrácz Lajos Alapiskola (6)
 Csütörtök 10.50 Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola (1)
   11.45 Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola (2)
   15.00 KT (1)
 Péntek:     12.15 KT (1)
   13.05 Ipolyszakállos (9)

                                 (A zárójelben a hittanra járó gyermekek száma található.)
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