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    Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!  Friedrich von Bodelsch-
wingh német teológus Jézus születésével kapcsolatban azt mondta: „Haza 
indulni és megérkezni – ez az, amivel a betlehemi gyermek mindenkit 
megajándékoz, aki sír, bolyong céltalanul ezen a földön.”
    Való igaz, Jézus születését azok várták legjobban, akik – Ézsaiás pró-
féta szavai szerint is – sötétségben jártak és a halál árnyékának földében 
lakoztak. (Ézs 9,2) Bár ez a várakozás hosszúra nyúlt, egyszer mégis csak 
eljött az idők teljessége, s a prófécia valóra vált: megjelent a világ Vilá-
gossága. Mindez azért történt, mert Isten az embert vissza akarja helyezni 
elveszett jussába. Isten annyira szeret minket, hogy mindent elkövet azért, 
hogy a bezárult Paradicsom kapuja újra megnyíljon az ember számára. 
    Jézus Krisztus világra jöttével elindult ennek a világnak a tisztulási 
folyamata, mert Ő a bűn, a gonoszság és a halál által megsebzett világba 
lépett be a maga tisztaságával, szelídségével és alázatosságával. Ezzel 
szembesülve az ember ott mélyen, legbelül érzi, hogy szüksége van Jé-
zusra és arra a csodálatos kegyelemre, amely nemcsak tanításából fakad, 
hanem főleg bűnből szabadító hatalmából. Aki már átélte azt a csodát, 
hogy Krisztusban új életet nyert, annak mást jelent az élet, a család, a 
munka, a felelősséghordozás, a jó, a rossz, az embertárs, mint azelőtt. Az 
ilyen sokkal nagyobb öntudattal és felelősséggel tekint a világra, s benne 
az ember szerepére, feladatára, keresztyéni mivoltára. Nem hagyja magát 
befolyásolni semmiféle erőtől és hatalomtól, környezetében gyakorolt, 
vagy éppen a jelen korban kialakult szokástól, hanem tudatosítja, hogy 
egy kimondhatatlanul fontos feladata van: egész életével bizonyságot tenni 
arról, hogy „az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy 

„Ismét szóla azért hozzájok Jézus, 
mondván: Én vagyok a világ vilá-
gossága: aki engem követ, nem járhat a 
sötétségben, hanem övé lesz az életnek vilá-
gossága.” (Jn 8,12)

Ünnepi 
            körlevél
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az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa” (1Jn 
4,9).
Amíg Isten véget nem vet e világ futásának, addig életünk várakozásban 
telik. A várakozás olyan dolog, amit türelmetlen korunk elfeledett. Aki 
nem tud várakozni, az nem igazán tudja átélni a beteljesülés igazi örömét. 
Mert Isten Fia, Jézus Krisztus megígérte, hogy visszajön. Amikor a ko-
rai keresztyének Jézus visszajöveteléről beszéltek, akkor az ítélet napjára 
gondoltak. Ezért a karácsonyi evangélium örömüzenete megrettentő lehet 
azoknak, akiknek van élő lelkiismeretük. Viszont Jézus jövetelének örö-
mét csak akkor tudjuk igazán átélni, ha felfogjuk annak megrettentő vol-
tát is, amely óhatatlanul elénk állítja az elszámoltatás és az ítélet tényét.

Ezért ezen a karácsonyon járjon át bennünket annak az öröme, hogy zak-
latott, megterhelt, síró, bolyongó életünkből hazaérkezhetünk elvesztett 
jussunkba. Ez indítson bennünket arra, hogy életünkkel, gyülekezeti és 
közéleti szolgálatunkkal másokat is hazahívjunk. Legyen a karácsonyi 
evangélium életet megújító és megszentelő erő most az ünnepek alatt, de 
az egész elkövetkező esztendőben is mindannyiunk számára.

Atyafiságos köszöntéssel

        Mgr. Fekete Vince                  Mgr. Fazekas László
           főgondnok                              püspök
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2014. december 24-én, 15.00 órakor ünnepi istentisztelet a gyermekek 
szereplésével. Főpróba 14.00 órakor a parókián.

2014. december 25-én, 11.00 órakor ünnepi istentisztelet úrvacsoraosz-
tással egybekötve.

2014. december 26-án, 11.00 órakor ünnepi istentisztelet
2014. december 27-én, 14.00 órakor a kiskunfélegyházai gyermekek 

betlehemes játéka, a templomban.
2014. december 31-én, 19.00 órától gyülekezeti szilveszter a parókián 

kb. 21.00 óráig.
2015. január 1-én, 11.00 órakor újévi istentisztelet.
2015. február 22-én böjtfő vasárnapja. Úrvacsorával egybekötött isten-

tisztelet 11.00 órától.
2015. március 15-18. Evangelizációs istentiszteletek. Evangelizátor Le-

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

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

 Hétfő:  13.00 Pongrácz Lajos Alapiskola (7)
   13.50 Pongrácz Lajos Alapiskola (3)
   14.35 Konfirmációi előkészítő (2)
 Csütörtök 13.50 Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola (3)
 Péntek:     13.20 Ipolyszakállos (9)

                                 (A zárójelben a hittanra járó gyermekek száma található.)
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	 Kedves olvasó! Ennek a ro-
vatnak a célja az lenne, hogy bemu-
tassa az Ipolyságon született, vagy 
Ipolyságon szolgáló református  
személyeket. 
	 Elsőként	az	ipolysági	szüle-
tésű	 Szúdy	Nándor	 hittestvérünket		
mutatjuk	 be.	 Róla	 Pálinkás	 Tibor	
testvérünk	már	írt	az	Ipolysági	Ko-
pogtató 2013/3-es számában, most  
Koczó	 József	 kutatási	 eredményé-
nek	 köszönhetően	 Szúdy	 Nándor		
önmagáról írt életrajzát adjuk köz-
re.
 Magamról röviden ennyit:
1913. V. 30-án születtem Ipoly-
ságon. Apám: Szúdy János, a bori 
(Hont vármegye) Szúdyakból való, 
csendőrőrmester, majd törvényszé-
ki altiszt volt, ahonnét nyugdíjba 
ment, anyám Kinizsi Jolán, római 
katolikus, Bajnáról való (Eszter-
gom vármegye). Iskoláimat Ipoly-
ságon végeztem, és ott is érettsé-
giztem 1931-ben.
Közben 4 évig Komáromban is él-
tünk, 1921-24-ig, igy a II-IV. ele-
mit és az I. gimnáziumi osztályt 
ott végeztem el. Apám ugyanis az 
ipolysági törvényszék megszűnté-
vel Komáromba került nyugalom-
ba vonulásáig.

A teológiát Losoncon végeztem az 
1931-35. években. Közben „külföl-
di stipendiummal” 2 szemeszterre a 
budapesti teológiára is elkerültem. 
A stipendiumot tulajdonképpen 
azert kaptam, hogy Budapesten a 
teológia mellett a festésben is ké-
pezhessem magam. Így voltam 
Szőnyi István szabadiskolájanak 
tagja 1933.1. l.-VII. 28-ig. Az első 
lelkészképesítő vizsgát Kassán a 
Konventi gyűlés előtt tettük 1935 
májusában, és itt is bocsátottak ki 
bennünket ünnepélyesen. 
Segédlelkészkedtem: 1935. VII. 
1-IX. 1-ig Garamlökön. Érdekes, 
száraz, vértelen, poros hangulatú, 
akáclombos falu, Móricz Zsigmond 
pap szegényeinek hangulatával. 
Itt ismerkedtem meg a templomi 
székpörökkel, bibliakörös öreg-
asszonyok hitvilágával. Néhány 
tanulmányfejet is festettem róuk. 
1935. IX. 1-X. 31-ig Ipolypásztón 
az öreg, munkaképtelen Kovács 
Sebestyén Kálmán bácsi mellett. 
A legnagyobb élmenyem az volt, 
hogy haza, Ipolyságra járhattam be 
hittant tanítani. Gyülekezeti mun-
kánk csak a templomi igehirde-
tésből állt. Pásztó inkább az Ipoly 
szépséges parti tájaival hatott rám, 

                     IPOLYSÁGI  
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addig a rövid ideig, amíg ott lehet-
tem. 1935. XI. 1-1936. III. 1-ig Po-
zsonyban voltam püspöki és kon-
venti titkár Balog Elemér püspök 
úr mellett. Erőltetett városi széria 
munkát kellett végezni, rengeteg 
hitoktatással elemitől tanitóképző-
ig, nagyon sok adminisztrációval 
konventi, kerületi s eklézsiai ügyek-
ben, s a felvidéki (csehszlovákiai) 
papság összes kongrua (a lelkipásztori 
javadalmazással nem rendelkező papok, lelké-
szek jövedelmének kiegészítése állami részről) 
ügyeivel a krajinsk úrad felé. Soha 
életemben még nem volt s valószi-
nűleg nem is lesz annyi fizetésem, 
mint addig a néhany hónapig volt 
(kerületi s konventi titkár egyesített 
fizetése havi 3000 cseh korona). 
Sok könyvet és holmit vásároltam, 
és elhatároztam, hogy megházaso-
dom. Bántott az, hogy itt a püspök 
úr megtiltotta a titkárok házasodá-
sát. Ezért rövidesen a pátriámba, 
Barsba igyekeztem, s Lévára kér-
tem magam Antal Gyula mellé. Az 
áthelyezést 1936. III. 1-el meg is 
kaptam. Így 1936. III. 1-1937. XII. 
15-ig itt voltam hitoktató és segéd-
lelkész. Antal Gyula Csehszlovákia 
legjobb principálisa volt. Kitűnő la-
kásom és jövedelmem volt, ezt még 
ő maga is megtoldotta zsebpénzzel, 
azért, mert helyette is helytálltak a 
hivatalos ügyekben segédlelkészei, 
amíg ő a városházán Léva város 
bírája és vezetője volt. Léván is-

merkedtem meg a tulajdonképpeni 
gyülekezeti élettel. Bibliaköröm és 
lányköröm volt. A bibliakör a kosz-
mályi Béthel árvaház és missziós 
központ tartozéka. Itt kapcsolód-
tam Nehézy Károlyék Béthel egye-
sületének missziói mozgalmához. 
Eleven lelki élet mellett kultúréle-
tet is élhettünk, és művészettel is 
foglalkozhattam. 
1936. november 21-én megnő-
sültem. Feleségem is igen szeret-
te Lévát életünk lelki és szellemi 
elevensége miatt. 1937. november 
8-án született fiunk, János. Azután 
meghívtak Garamszentgyörgyre 
lelkipásztornak, és helyemet 1937. 
december 16-án el is foglaltam. 
Konzervatív, erősen (körülbelül 
100 éve) egykés Garam parti falu-
ba, templomos, hagyománytisztelő, 
új dolgokat nem kedvelő gyüleke-
zetbe kerültem. Bibliakört, lánykört 
és egy kis ifjúsági munkát mégis si-
került elindítani. (Csak azt kezdték 
egy időben, eleinte sokallani a hí-
vek, hogy a templomban mindig az 
Úr Jézus Krisztusról is – nem csak 
Istenről – prédikálnak. Ezt kissé új-
szerű túlzásnak tartották a tisztelet-
reméltó elmúlt idők nyomán.) 
Életünkre azonban már 1938-ban 
ráfeküdt a második világhaború. 
Az 1938-as tavaszi és őszi moz-
gósitás zavaros, borús napjai után 
1938. november 9-cel kissé kisütött 
a nap, mikor hazatértünk
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Magyarországba, de aztán nemso-
kára még zavarosabb és feszültebb 
lett a helyzet, kitört a II. világhá-
ború, ráfeküdt a lelkekre a féle-
lem és a csüggedés, és kezdetét 
vette a háborús pásztori szolgálat, 
ahol mindig a vigasztalás és a biz-
tatás és a csüggedés elleni harc a 
legfőbb munka. A felvidéki, így a 
garamszentgyörgyi nép nem tudja 
elfelejteni a demokráciát, amiről 
hiába magyaráznak neki méltósá-
gos és kegyelmes uraink, hogy „át-
kos” és „elnyomó” volt, jól tudja a 
nép, hogy ez nem igaz (egészen), és 
sajnos sokszor zúgolódva kívánko-
zik vissza Egyiptom húsos fazekai 
mellé. Azt tartja a nép, hogy min-
den felülről jövő propaganda csak 
egy megkorhadt és rothadóban lévő 
régi, „igazságtalan” rendszer men-
tegetődzése és fennmaradni aka-
rása. Ebben a légkörben kell har-
colnom, mint a többi pásztornak, 
a hitért és a lelkekért. Közben a 
falu tovább egykézik, és itt létem 6 
esztendeje alatt, 1938.1.1-től 1943. 
IX. 1-ig 736-ról 680-ra fogyott a 
gyülekezet létszáma. Ki tudja, mi 
ennek az oka? Az biztos, hogy nem 
csak gazdasági, hanem lelki is. Ta-
lán azért nem születik magyar föld-
műves gyerek elég, mert magyar 
parasztnak születni nem érdemes, 
amint a magyar parasztság eddig is 
tapasztalta. Krisztusban is csak úgy 
van segitség a számukra, ha a ve-

zetők a legfelsőbbekig Krisztushoz 
térnek, és más, emberibb életfor-
mát teremtenek a magyar paraszt-
ság számára. Hisszük és reméljük, 
hogy ez a folyamat már megindult, 
és vele a magyar nép újjászületése 
is.
Garamszentgyörgyön született 
1939.1. 20-án leányom: Lilla.
(Nem tudom, érdekel-e valakit, 
ezért csak zárójelben, itt a végén 
följegyzem, hogy lelkipásztori 
munkám mellett művészettel is 
foglalkozom. Festek, és egy hívő, 
bibliás, népi gyökerű, magyar mű-
vészeti irányt szeretnék kifejlesz-
teni. Művészeti törekvéseimet az 
1941-es Országos Protestáns na-
pokkal kapcsolatos gyűjteményes 
kiállításon mutattam be Budapes-
ten. Első kiállitásom 1939-ben 
Budapesten, Gauguin (francia festő) 
hatása alatt meg a keresés jegyében 
állott. Bibliás magyar képzőművé-
szeti törekvéseim kisebb-nagyobb 
visszhangot keltettek, nemcsak 
kepzőművészeti, hanem egyházi 
közéletünkben is, teljes kifejlődé-
sük azonban még a jövő zenéje). 
Kelt Garamszentgyörgyön 1943. 
szeptember 15-én.
Szúdy Nándor refor-
mátus	lelkipásztor
Forrás:
92-94 old.
http://library.arcanum.hu/hu/

collection/reformatus-jkv/
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	 Karácsonykor	 Jézus	 Krisz-
tus	 születéséről	 emlékezünk	 meg	
évről	évre.	Kívülről	tudjuk	a	kará-
csonyi	 történetet.	De	mit	 jelent	ha	
az	 ember	 szívébe	 születik	meg	 Jé-
zus	Krisztus?	Erről	kérdeztük	meg	
Števčat	István	testvérünket.	

 “Mikor kicsi voltam bűnte-
len és tiszta. Betlehemben láttam: 
megszületett kisjézuska és a  há-
rom bölcs elindult megkeresni őt, a 
megváltót a jövőt... 
 Mentek Heródes katonái is, 
keresni őt, még akkor nem értettem 
miért vannak akik meg akarják ölni 
őt. De ahogy én is felnőttem úgy a 
bűn is csak nőtt. Még nem ismer-
tem Őt, és az életem ment lefelé a 
lejtőn. Elveszítettem családomat, 
gyermekeimet, s mindenemet. 
Egyedül maradtam a tenger köze-
pén ahol a hullámok, összecsaptak 
fejem felett s ott álltam a pokol ka-
puja előtt. Egy hangot hallottam a 
szívemben, lelkemben, az Úr hang-
ja volt. Megmentett a bűnös életem-
től, s adott még egy esélyt. Adott 
körém Testvéreket, barátokat, s 
embereket. Akik megláttak Tége-
det, Uram, Istenem. Akik jókedv-
vel adakoznak és szeretnek s már 

tudom, hogy tenélküled az életem a 
halál, s Teveled, az élet és a menny. 
S már tudom ki vagy, aki felvitte a 
keresztfára a bűneimet, aki meg-
halt értem  és értünk, a bűneinkért. 
Hű szolgád és gyermeked lettem, 
hogy a szívemben Te élsz Krisztu-
som. Köszönöm amit adtál, adsz, s 
adni fogsz nekem. És azt a sok lelki 
ajándékot Uram Jézus Krisztusom, 
Atyám, Istenem, egyedül Tiéd a di-
csőség. Ámen.”  Števčat István 

A	 következő	 karácsonyi	 számban	
egy	újabb	bizonyságtételt	olvasha-
tunk.

Jézus Krisztus 
megszületett a               -emben!!!

Füle Lajos:

AJÁNDÉKOK

Uram, karácsony jön megint...
TE mindig jót teszel velem:
betölti most is lelkemet
ajándékod, a kegyelem.

Mi mindent kaptam már! 
De most hadd adjak én is valamit!
Szerény ajándék ez, tudom,
mégis... legyen e hála itt
Tiéd, hadd áldjam tetteid!
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Az Ipolysági Református Egyházközség folyószámlája: 0028611663/0900
Adományaikat, illetve az egyházfenntartási járulékot az 
istentiszteleti alkalmak előtt vagy a fenti számlaszámra juttathatják el. 

		

Mielőtt elmondanád, miért nem jársz sosem templomba, kérlek olvasd el a kö-
vetkező tíz okot, amiért sosem mosakszom:

1. Kiskoromban kényszerítettek arra, hogy mosakodjak.
2. Azok az, akik mosakszanak, mind képmutatók; azt gondolják tisztábbak, mint 
akárki más.
3. Annyi különböző fajta szappan van; nem tudok dönteni, melyik számomra a 
legmegfelelőbb.
4. Valamikor mosakodtam, de untatott, ezért abbahagytam.
5. Csak különleges alkalmakkor mosakszom, például karácsonykor és 
húsvétkor.
6. Barátaim közül senki sem mosakszik.
7. Akkor kezdek el mosakodni, ha öregebb és koszosabb leszek.
8. Nincs időm a mosakodásra.
9. A fürdőszobában télen sosincs elég meleg, nyáron pedig elég hűvös.
10. Azok az emberek, akik a szappant gyártják, csak a pénzedet akarják!

Na, kapcsoltál? Isten házában olyan elvekről fogsz hallani, ami megváltoztatja 
az életedet, a munkádat, a jövődet. Isten olyan dolgokat mond ott neked, amit 
sehol máshol nem fogsz hallani. Megengedheted magadnak, hogy ezek nélkül az 
információk nélkül élj? A tested múlandó, de a lelked örök: mennyire bölcs do-
log az egyikkel törődni, a másikat meg elhanyagolni? Mindenki, aki volt valaki 
a Bibliában, járt templomba. Miért? Mert ez az a hely, ahol rálelsz arra a család-
ra, ahová tartozol. és ha belépsz, az jobbá teszi a személyes életedet - az örökké-
valóságot pedig csodálatossá. Akkor találkozunk vasárnap a templomban?

”Örvendezek, mikor mondják nékem: Menjünk el az Úr házába!” 
Forrás: internet      Zsolt 122,1

Tíz ok, amiért sosem mosakszom!

“Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, 
és megtisztít minket minden gonoszságtól.” 1 János 1,9

Izsmán Jónás
ul. Móricza Zsigmonda
 936 01 Šahy;

Tel.: 0904-941-236
email: izsmanjonas@gmail.com  
web: ipolysag.reformatus.sk


