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Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja  12. évf. 2015/1

 Olvasandó: Máté 28,1-10
 Kedves olvasó! Az olvasan-
dó igeszakasz egy reggelről szól. 
Egy olyan reggelről ami megvál-
toztatta a világ sorsát, ami a mi éle-
tünket is csodálatos módon meg-
változtathatja.
 Nézzük mi is történt... Min-
den úgy kezdődött mint bármely 
más reggelen. Noha csak virradni 
kezd, két asszony már úton van. 
Szomorú szívvel, kisírt szemmel 
ballagnak arra a helyre ahova sze-
retett Mesterüket helyezték. Men-
tek, hogy megnézzék a sírt. Nagyon 
szerették Jézust vágyakoztak az ő 
közelébe még így is, gyászukban 
is, a találkozás nélküli reményte-
lenségben is.
 Sokszor így kezdődik a vál-
tozás az ember életében. Egy vá-
gyakozással indul. Még nem remél 
semmit, csak elindul s szeretne ott 
lenni a Szent közelében. Nincsenek 
elképzelések, váradalmak csak a 
vágyakozás a Szent után. Valahogy 
úgy ahogy az asszonyok mentek a 

sírhoz. Csak ott lehessenek a kö-
zelében. Ez még nem változás. Ez 
még csak a kezdet. De ott a Mester 
közelében minden más megvilágí-
tásba kerülhet.
 Vannak olyan helyzetek is, 
amikor valaki Jézus közelébe vá-
gyakozik azt remélve, hogy balzsa-
mot ad sebeire az Úr, s mégis azt 
tapasztalja, hogy még rosszabbra 
fordul a sorsa, még nehezebb az 
élete, összetörnek reményei. A sírt 
meglátogató asszonyok lába alól 
is kiszaladt a talaj. Pontosabban, 
ahogy igeszakaszunkban olvashat-
juk nagy földrengés rázta meg a vi-
déket.
 Bizony néha kell, hogy 
előbb minden omoljon össze, hogy 
utána egy teljesen új épülhessen... 
Mikor minden tervünk, álmunk ro-
mokban hever Jézus valami újat, 
valami csodálatosat épít fel.
 Milyen változást hozott a 
földrengés az asszonyok életébe? 
Előtte Pilátus hatalma és a főpapok 
gyűlölete tartotta ott a követ Jézus 

Életünket megváltoztató történések
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sírja előtt, most szabad az út, nincs 
ami, vagy aki eltorlaszolja, eltit-
kolja, leplezze az asszonyok elől a 
valóság örömét: Jézus feltámadott! 
Előtte a Krisztus volt halott és az 
őrök éltek, most az őrök lettek 
olyanokká, mint a holtak, s Krisz-
tus megéledt.
 Ami eddig megkötözött, 
elállta az utat a Krisztussal való 
közösségünktől, az félretétetik az 
útból. Az asszonyok elől a kő torla-
szolta el a Jézushoz való utat. Ne-
künk is vannak ilyen „köveink”. A 
pénz szerelme, a hatalom, vágya-
ink, álmaink... Amik eltorlaszol-
ják előlünk a Jézushoz vezető utat. 
Kizárják Krisztus evangéliumát az 
életünkből. Ezért kell néha a „föld-
rengés”...
 Az asszonyok nagy öröm-

mel futottak, hogy elmondják a jó 
hírt. A temetőn át ugyanazon az 
úton tértek vissza, amelyiken jöt-
tek. De mégis milyen más volt ez 
az út! Ragyogott a nap, szívükben 
ragyogtak fénylő angyalok és min-
den az örömről énekelt. Milyen 
nagy változás az emberi szívben!
S mindez hogyan is kezdődött? Két 
asszony vágyakozott Jézus közelé-
be s lettek a világtörténelem legna-
gyobb csodájának a részesévé...
 Vizsgáljuk meg mennyire 
szabad Jézusnak, a szívünkhöz ve-
zető útja... Ha nem szabad tegyük 
azzá, hogy megtapasztalhassuk a 
húsvéti csodát a mi életünkben is.
 Krisztus jelenlétében meg-
élt, áldott húsvéti ünnepet kívá-
nok!

Izsmán Jónás

2015. január 31. Gyülekezetünkből Oros Zoltán gondnokunkat zsinati 
képviselőnek, Bakai Péter presbiterünket pedig zsinati pótképviselőnek 
választották. Isten áldja meg szolgálatukat az országos, az egyházmegyei 
és helyi szinten is! 
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A presbitérium 2015. JANUÁR 15-i üléséről
 Jelenlévők: Dombi Lenke, 
Hauptman Antal, Horváth László, 
Marton Judit presbiterek, Izsmán 
Jónás lelkész illetve Szmrecsányi 
Csaba. 
 Az első téma a megmaradt 
építkezési anyagok sorsának meg-
határozása volt. A presbitérium 
döntése alapján a megmaradt épít-
kezési anyagokat az oroszkai gyü-
lekezetnek adjuk oda, támogatva 
ezzel is templomépítő szándékukat. 
Az építkezési anyagok elszállításá-
ról nekik kell gondoskodni. Ezen 
felül mivel nekünk már nem lesz 
szükségünk rá eladásra felkínáljuk 
a keverőgépet 120 € értékben. A 
bevételt Nemcsok Aranka adomá-
nyaként fogadjuk, hisz ő ajándé-
kozta nekünk a keverőgépet.
 A holland székek egy részé-
nek a templom hátsó részébe lett 
csak helye. Felvetésként felmerült 
a székek odaajándékozása a gútai 

gyülekezetnek. A presbitérium az 
ajándékozást elvetette, a székek, 
hogy ne zavarjanak, a karzatra lesz-
nek felvéve. A felvitel megszerve-
zését, lebonyolítását Horváth Lász-
ló presbiter vállalta.
 A választói névjegyzék el-
fogadása.
 A 2014-es gazdálkodás 
bemutatása és elfogadása. A ban-
ki költségekre 2014-ben 91,09 €-t 
fizettünk. Izsmán Jónás javasolta 
hogy tegyük át a számlát az 5,90 €-
ba kerülő egységcsomagra, így az 
5,90-en kívül csak a készpénz be-
tétért ill. a készpénz kivételért kell 
fizetnünk. A presbitérium a javasla-
tot elfogadta.
 Az egyéb dolgaink meg-
beszélésénél Horváth László kér-
te, hogy a templomi padfűtés az 
istentisztelet előtt 1 órával legyen 
bekapcsolva. A presbitérium a ja-
vaslatot elfogadta.

A presbitérium 2015. MÁRCIUS 25-i üléséről
 Jelenlévők: Bakai Péter, 
Dombi Lenke, Hauptman Antal, 
Horváth László,  Marton Judit, Pé-
ter Berta presbiterek, Oros Zoltán 
gondnok, Izsmán Jónás lelkész. 
 Első pontként az előző gyű-
lés határozatairól szóló beszámo-
ló hangzott el. Mivel az oroszkai 
gyülekezet nem vitte el a felkínált 

építőanyagot, s nem is tudtak egy 
záros határidőt mondani, mikor 
tudnák elvinni, így mivel a garázst 
ki szeretnénk üríteni felajánlottuk 
Bakai Péter presbiterünknek az épí-
tőanyagok átvételének lehetőségét. 
Bakai Péter a felajánlást elfogadta 
azzal a feltétellel, hogy előbb szól-
junk az oroszkai gyülekezetnek, s 
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ha záros határidőn belül el tudják 
szállítani, fenntartjuk az ő részük-
re.  
 A továbbiakban Izsmán Jó-
nás beszámolt arról, hogy a bank-
ban tett látogatáskor nem sikerült 
elintézni a javasolt 5,90 € egység-
árú csomagot, viszont a bank nem-
régiben az egyházi szervezetek 
számára készített farnosť egység-
csomagot, ami havi 3,90 €-ba kerül 
s benne van az internetbank szol-
gáltatás, korlátlan díjmentes utalás 
az internetbankon keresztül s havi 
kétszeres ingyenes készpénz betét. 
 Izsmán Jónás ismertette az 
esperesi vizitáción elhangzott ja-
vaslatokat. Kassai Gyula esperes 
javasolta, hogy vezessük be évi 
egyszeri alkalommal a bűnbánati 
istentiszteletet; a konfirmandusok-
ról vezetett adminisztrációt ke-
mény fedelű füzetbe vezessük; to-
vábbá a presbiteri jegyzőkönyveket 
vagy kemény fedelű könyvbe írni, 
vagy beköttetni. A presbitérium a 
javaslatokat elfogadta, a presbiteri 
jegyzőkönyveket 2010-ig bekötteti, 
ezután pedig minden 10-ik évben 
kerül sor a gyűlések bekötésére.
 Izsmán Jónás felvázolta a 
gyülekezet 2015 évi missziós prog-
ramját. Márciusban evangelizáció 
(már lezajlott) július elején gyermek 
és ifjúsági nap gyülekezeti nappal 
bezárva; Október 3-án Miklya Lu-
zsányi Mónika előadása pedagógu-

sok és szülők részére: A virtuális 
rém avagy Hogyan védjem meg a 
gyermekem a digitális élet veszé-
lyeitől. Végül pedig valamelyik 
adventi szombatján vagy vasárnap-
ján Mészáros János Elek, bizony-
ságtétellel egybekötött koncertje. 
A presbitérium a missziós program 
javaslatát elfogadta, a gyülekezeti 
nap dátumaként július 5-ét hatá-
rozta meg, s Bakai Péter felajánlá-
sának eleget téve Tesmagi házánál 
lesz megszervezve. Bakai Péter a 
továbbiakban javasolta, hogy Mé-
száros János Elek koncertjét olyan 
időpontra tegyük amikor katolikus 
testvéreinknél nincs mise. 
 A templomba felfesten-
dő igének a presbitérium a Máté 
28,20-at választotta: „Én tiveletek 
vagyok minden napon a világ vé-
gezetéig.” Ennek a megvalósítására 
Oros Zoltánt bízta meg.
 Izsmán Jónás elmondta, 
hogy 2014-ben a gyülekezet 90,56 
€-t költött fénymásolásra. Mivel ez 
évben az egyház már nem adott ki 
hittankönyvet fénymásolni kell a 
hittanra járó gyerekeknek az órán 
átvett anyagot (hetente 20 lap), 
évi háromszor a gyülekezeti újság 
fénymásolása. Tájékoztatta a pres-
bitériumot, hogy Isten kegyelméből 
vett egy lézeres nyomtatót, aminek 
fogyasztása a Media-Tec szakem-
beri szerint 1 toner kb. 900-1000 
oldalt nyomtat ki. Izsmán Jó
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nás felajánlotta, hogy 1 toner/1000 
oldal arányban vállalja a fénymáso-
lást, így a gyülekezet évente 40-50 
€-t spórolhatna a fénymásoláson. A 
presbitérium a felajánlást elfogad-
ta.
 A presbitérium sorba vette 
az elmaradt munkálatokat. A jö-

vőben váró munkálatok: Kerítés, 
garázs, a parókia bejáratának a le-
csempézése, a karzat korlátja, az 
ige feltétele a falra, csillárok az pa-
rókia emeletén, terasz, ill. a parapét 
befejezése, hirdető tábla készítése, 
az épület felmérése és a bebiztosí-
tása. 

Az ipolysági református templom ad 
helyet az ökumenikus evangelizáci-
ós hétnek, mely március 13-án kez-
dődött. Az evangelizációs hét keretei 
között március 15-én a kárpátaljai 
Hánykovich Lénárd református lel-
kész a német Ulrich Hofius evan-
gélikus lelkésszel közösen tartott 
igeszolgálatot.

Hánykovich Lénárd igehirdetésében 
kifejtette: sokszor úgy érezzük, na-
gyon nehéz próbákat kell kiállnunk, 
ám ezek által is erősödik a hitünk, 
s vele együtt a közösségünk is. A 
Munkácson élő Hánykovich Lénárd 
a kilencvenes években, Komárom-
ban folytatta tanulmányait. Jelenleg 
a Kelet-Európa misszió lelkésze, 
emellett Munkácson és Solyván 
szolgál.

„A Kelet- Európa misszió lelkésze-
ként széleskörű tevékenységet foly-
tatok Ukrajnában és Oroszországban. 
Lepratelepeket látogatunk az ukrán 
Odesszában és öt további orosz te-
lepülésen. Emellett beteg gyerekeket 
is felkeresünk Ukrajna 

Ipolyságon elkezdődött az adománygyűjtéssel 
egybekötött ökumenikus hét

Rólunk írták...
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-szerte. Az utóbbi időben menekül-
tek támogatásával is foglalkozunk. 
Sajnos egyre több menekült érke-
zik Kárpátaljára is” – nyilatkozta a 
Felvidék.ma-nak a missziós lelkész. 
Hozzátette, az ukrán-orosz konflik-
tus leginkább érzékelhető hatása a 
pénz elértéktelenedése. Így az eleve 
szerény körülmények közt élők sorsa 
még nehezebbé vált. A misszió rajtuk 
is igyekszik lehetőségeihez mérten 
segíteni. „Vezető, az elitréteghez tar-
tozó emberek váltak hajléktalanná. 
Az ország építésén szorgoskodókból 
menekült lett.” – vázolta fel az ukraj-
nai viszonyokat.

„Felvidékre, különösen Komáromra 
második hazámként tekintek. Itt is-
merkedtem össze Izsmán Jónás lel-
késszel. Már Komáromban is bekap-
csolódtam a Diakónia munkájába, 
betegeknek és időseknek segítettünk. 
Egykori lelkész kollégák meghívásá-
nak örömest teszek eleget, és látoga-
tok vissza a Felvidékre” – mondta 
Hánykovich. Már korábban is tett lá-
togatást a Felvidéken, Kamocsán és 
Zselízen is megfordult.

Az egyhetes ökumenikus hét során 
külön adománygyűjtést rendeznek 
a kárpátaljai közösség megsegítésé-
ért. Pénzadományok mellett, tárgyi 
támogatást is örömmel elfogadnak. 
„Isten egyszerű szolgájaként posta-
ként továbbítom az adományokat. 
Hálás köszönetet tolmácsolunk vis-
sza. Jelenleg nagy nyomorúság van 

Kárpátalján, így minden apró segít-
ség nagyon értékes számunkra!” – 
fogalmazott. Ott jártunkkor pénzado-
mányok mellett tartós élelmiszert, a 
gyermekotthonokban élők számára 
pedig édességből álló csomagot is 
átadtak a missziós lelkésznek.

A helyi református és evangélikus 
egyházközség által közösen szer-
vezett ökumenikus alkalmak már-
cius 21-ig folytatódnak a városban. 
„Éheztem és ennem adtatok” címmel 
további három alkalommal tart is-
tentiszteletet Hánykovich Lénárd. A 
kárpátaljai lelkészen kívül a német 
Ulrich Hofius tartott érdekes rajzos 
istentiszteletet, valamint a hét má-
sodik felében a szlovák Stanislav 
Kocka igehirdetésére is sor kerül. 
A kárpátaljai rászorulók részére az 
egész hét folyamán várják az adomá-
nyokat.

Pásztor Péter, Felvidék.ma
a cikk elején található kép a szerző felvétele

Az elhangzott igehirdetések meghall-
gathatóak honlapunkon: 
www.ipolysag.reformatus.sk

Köszönjük mindenkinek a támo-
gatást! A templomi alkalmakon 
777,81 € ill. az ipolysági magyar 
pártoknak, szervezeteknek köszön-
hetően még + 300 € adomány gyűlt 
össze. Istené legyen érte a dicső-
ség!
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 Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a V. CZPN keretén 
belül ismét megrendezzük az egyházmegyei képzőművészeti alkotások 
versenyét. /rajz, festészet, szobrászat/. 
 Az alkotásokat kérjük 2015.április 20-ig eljuttatni Nagyölvedre 
Antala Évához.

A verseny témája: 1.parancsolat- 2 Mózes 20,2
„ Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a 

szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül!“

 Bíztatjuk nemcsak a gyermekeket, hanem az ifjúságot és 
felnőtteket is, hogy kapcsolódjanak be a versenybe. A verseny kiér-
tékelésére május 1-én kerül sor az egyházmegyei napon Nagyölveden. A 
versennyel kapcsolatosan érdeklődni lehet a prismisantala@mail.t-com.
sk e-mail címen, vagy a 0905-344524-es telefonszámon.
 A műveket az ipolysági lelkészi hivatalba is be lehet adni 2015. 
április 9-ig.

Képzőművészeti alkotások versenye

2014 december 27-én a kiskunfélegy-
házai fiatalok adták elő betlehemes 
játékukat templomunkban, Hajagos 
Gyula plébános és az ipolysági szár-
mazású Polyóka Gábor vezetésével. 
A képek Pásztor Péter felvételei. 

Kiskunfélegyházi fiatalok betlehemes játéka templomunkban.

“Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” Lk. 2,11
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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. 

Cím: Izsmán Jónás ul. Móricza Zsigmonda 2168/4; 936 01 Šahy; 
Tel.: 0904-941-236 email: izsmanjonas@gmail.com  

web: ipolysag.reformatus.sk        Ipolysági Református Egyházközség

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 (2)
   15.00 Konfirmációi előkészítő (1)
 Péntek:     13.20 Ipolyszakállos (9)

                                 (A zárójelben a hittanra járó gyermekek száma található.)

»
»
»
»
»

»

2015.04.03-án 11.00 órakor nagypénteki istentisztelet.
2015.04.05-én 11.00 órakor húsvéti istentisztelet úrvacsoraosztással egybekötve.
2015.04.06-án 11.00 órakor húsvéthétfői istentisztelet.
2015.05.14-én 17.00 órakor áldozócsütörtöki istentisztelet.
2015.05.24-én 11.00 órakor pünkösdi istentisztelet úrvacsoraosztással egybe-
kötve.
2015.10.02-án Miklya Luzsányi Mónika írónő tart előadást gyülekezetünkben.


