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     Egy csoport diák, akik nagy 
karriert futottak be, összejöt-
tek, hogy meglátogassák régi 
egyetemi tanárukat. A beszél-
getés hamar panaszkodásban 
csapott át a stresszes élet és 
munka kapcsán. A tanár, kávét 
ajánlva fel vendégeinek, ki-
ment a konyhába, s egy nagy 
kannányi kávéval és többféle 
csészével tért vissza: porce-
lán, műanyag, üveg; néhányan 
simák voltak, néhány közülük 
drága és ritkaság volt, s szólt, 
hogy mindenki szolgálja ki 
magát. Amikor minden diák 
kezében egy csésze kávé volt, 
a tanító így szólt:
  “Megfigyeltétek, minden 
szép és drága csésze elkelt, 
hátrahagyva az olcsó, mű-
anyag csészéket. Habár mind-

annyitoknak az a természetes, 
hogy mindenből a legjobbat 
kívánjátok önmagatoknak, ez 
a problémáitok és a stressze-
tek forrása is. Amit valójában 
mindenki akart, az a kávé volt, 
s nem a csésze, de tudatosan a 
jobb csészékre vadásztatok, s 
egymás csészéit figyeltétek.” 
“Feltételezzük, hogy az Élet a 
kávé, s a munkahelyek, a pénz, 
és a társadalmi pozíció a csé-
szék. Ezek csak eszközök az 
Élethez, de az élet minőségét 
nem változtatják meg.” “Néha, 
azzal, hogy csak a csészére fi-
gyelünk, elmulasztjuk élvezni 
a benne lévő kávét.” Tehát, 
barátaim, ne engedjétek, hogy 
a csészék irányítsanak.... a ká-
vét élvezzétek helyette.

Egy csésze kávé
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     Szeret minket az 
Isten. Hosszú boron-
gós hét után a hét vé-
gére kisütött a nap, 
jelezve nekünk, nem 
kell félni, az idén is 

megtarthatjuk gyüle-
kezeti napunkat amit Bakai Péter 
tesmagi házának udvarán tartot-
tunk 2016. május 22-én. Bizony 
kegyelmes hozzánk az Isten, kezd-
te Izsmán Jónás az igehirdetését, 
hisz nagyon megáldotta az ipoly-
sági reformátusokat. Amilyen nagy 
nehézségekkel kellett szembenézni 
a történelem viharaiban, annyira 
hordoz most tenyerén bennünket 
az Úr, legyen dicsőség ezért az Ő 
szent nevének. Sőt, mikor még 
Ipolyság nem is létezett, már akkor 
gondolt Isten az ipolyságiakra mi-
kor Krisztus szenvedett egyszer a 
bűnökért, az igaz a nem igazakért, 
hogy Istenhez vezessen minket... (1 
Péter 3,18) De jaj, mit sem ér Krisz-
tus elégtétele és szenvedése amíg 
nem ismerem fel azt, hogy Jézus a 
kereszten az én bűneim miatt füg-
gött. Ha ide eljut az ember ,innen 
kezdődhet valami új. A bűnbánat 
könnyei visszavezetnek Istenhez, 
valahogy úgy ahogy Pétert is vis-
szavezette Jézushoz. Péternek meg 

kellett élnie a teljes csődöt, s Isten 
innen vezette tovább, hogy többé ne 
az önmaga erejében bízzon, hanem 
Istenébe. Az új élet, új alapokat kí-
ván. Emberi kéz, emberi erőfeszítés 
által készített alap nem állhat meg 
az Isten előtt. Csak az marad meg 
az ítéletben, aki ebben az életben 
jól alapozott, s az alap nem made 
in saját cselekedetek, saját magam, 
hanem made in Krisztus.
     Az istentisztelet ideje alatt Mar-
ton Imre, egyetemista a kicsiknek 
tartott vasárnapi iskolát melyen a 
földi és a mennyei kincsekről volt 
szó. A bibliai történeteken keresz-
tül lett elmondva, hogy mennyire 
mulandó és értéktelen a földi kincs 
a mennyeihez képest. Szó volt arról 
is, hogy hogyan lehet megtalálni és 
kik találták meg a Bibliában a men-
nyei kincset. A kézműves foglal-
kozást, dr. Marton Judit vezette, az 
énekeket pedig Pálinkás Margaréta 
tanította.
     Az igei alkalom után Soltész 
Béla, Marton Imre és Oros Zoltán 
gondnokunknak köszönhetően a 
testi eledelt is megkaphattuk.
     Ebéd után közös játékra kerülhe-
tett sor melyet Marton Imre veze-
tett. Természetesen nem maradhat-
tak ki a közös beszélgetések 

Gyülekezeti nap
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és a közös éneklés sem. Isten sze-
retetének örömével a szívünkben 
gondolunk vissza erre a szép napra, 
hálát adva Istennek kimondhatatlan 
ajándékaiért. Köszönetet mondunk 
azoknak is, akik most itt név szerint 
nincsenek megemlítve, de tevéke-
nyen részt vettek a szolgálatban. 
SDG.
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2016 június 19-én délelőtt 10 óra-
kor indultunk a magyarországi 
Perőcsénybe, hogy hírt halljunk 
testvér-gyülekezetünkről. Már 
megérkezésünkkor megtudhattuk: 
nagy munkában vannak. Újítják a 
templomot, így az istentiszteleti 
alkalomra is a gyülekezeti terem-
ben kerül sor. Lassan elérkezett a 
11 óra, a gyülekezeti terem megtelt 
az ige hallgatóival, s jöttek is, nem-
csak Perőcsényből meg Ipolyság-
ról, de Vámosmikoláról is. Az igét 
Izsmán Jónás ipolysági lelkipásztor 
hirdette a napi igeszakasz alapján. 
Mint elmondta csak egy dolognak 
kell beteljesedni életünkben, és ha 
ez beteljesedik akkor ez elég a bol-
dog élethez. „Ha szeretjük egymást, 
Isten lakik bennünk, és az ő szere-
tete lett teljessé bennünk.” 1 János 
4,2 A baj csak az, hogy sokszor na-
gyon híjával vagyunk ennek a sze-
retetnek. Vagy talán mondhatjuk mi 
azt, hogy az ő szeretete teljessé lett 
bennünk akkor ha neheztelünk a 
főnökünkre, a szomszédunkra vagy 
éppen a házastársunkra? Bizony 
van mit tanulnunk ezen a téren, s ez 
csak egyetlen egy módon lehetsé-
ges: Ha tekintetemet felemelem az 
én Megváltómra, ha Tőle tanulok, 

ha telve az én szívem és az én szám 
az ő igéjével. Az Ő közelében van 
az én gyógyulásom.

Azt is mondja az ige, hogy ne ítélje-
tek, majdnem utána pedig azt, hogy 
bocsássatok meg. Megbocsájtva 
pedig akkor van amikor az éles 
helyzetekben sem vágjuk a másik 
fejéhez azt a bizonyos esetet amiért 
megbántott, mert már nem található 
meg Bennünk. Ha igaz ránk a mon-
dás, hogy megbocsájtok de nem 
felejtek, akkor megbocsájtásunk 
semmit sem ér mert önmagunkban 
tartjuk a keserűséget, s a bensőnk-
ben nem bocsájtottunk meg. Nem 
kérek mást csak azt, hogy gondol-
kozzunk el akkor amikor majd kifa-
kadunk, hogy mi minden van még 
bennünk, mennyi terhet hordozunk 
még mindig... Mond csak nem túl 
nehéz? Nem lenne jó végre meg-
szabadulni ettől a tehertől? Meg 
lehet tenni akár ezen a mai napon 
is. Hidd el testileg is könnyebnek 
fogod magad érezni. Az a furcsa 
szorítás sem lesz a szívedben.

Ha az Istenre nézünk lassanként el-
marad az ítélkezés, pont azért mert 
meg tudjuk bocsájtani el tudjuk en

Testvér-gyülekezeti találkozó
Perőcsény
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gedni sérelmeinket. De megválto-
zik az ember irányultsága is. Minél 
közelebbi kapcsolatba van valaki az 
Istennel annál jobban megfordul az 
emberi elvárásnak ez az irányultsá-
ga s mivel Ő kapott Istentől többet 
ő is adni akar. S aki ad, annak az 
ige szerint adatik még több. Úgy 
hiszem megtartatásunknak ez az 
egyetlen útja. Ha a gyülekezet nem 
adja magát, nem megy ki a világ-
ba az evangéliummal, úgy ahogy 
a Krisztus is ebbe a világba jött, 
akkor készíthetjük a templomaj-
tó kulcsát, hogy bezárjuk. Ez nem 
csak a lelkészen múlik úgy ahogy a 
foci sem csak az edzőn múlik. Ad-
juk azt a talentumot Isten szolgála-
tába amit amúgy is Tőle kaptunk. 
Kérjük imádságban, hogy mutassa 

meg miben tudna szolgálatot adni 
nekünk, az Ő országának dicsősé-
gére, és ha megkaptuk a választ ne 
féljünk használni azt.

Az istentisztelet után meglátogattuk 
a helyi tájházat, majd a szeretetven-
dégség közösségében élvezhettük 
vendéglátóink szeretetét. A szere-
tetvendégség után, a helyi lelkész, 
Czuni-Kenyeres József vezetésével 
egy közös beszélgetés alakulhatott 
ki, amiben szó volt helyi, országos 
és Európát érintő napi kérdésekről 
is, de felmerült a közös együttmű-
ködés lehetősége is.

Istennek hálát adva zárhattuk ezt a 
napot, legyen ez is az Ő dicsőségé-
re. 

Konfirmáció
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     Jelenlévők: Bakai Péter, Dombi Lenke, Hauptman Antal, Horváth László, 
Marton Judit presbiterek, Oros Zoltán gondnok, Izsmán Jónás lelkész és Gonda 
Zsuzsanna gyülekezeti tag.

    Első pontként az előző presbiteri gyűlés határozatainak a teljesítéséről tár-
gyaltunk. Izsmán Jónás elmondta, hogy a presbiteri jegyzőkönyvek be lettek 
kötve, megköszönte Oros Zoltánnak  és Bakai Péternek hogy elhozták a haran-
got Nagypeszekről. Köszönetet mondott a csocsó asztalért is amit Oros Zoltán 
adományozott a gyülekezetnek. A hirdető táblának és a pingpong asztalnak nem 
lett utánanézve, de ez nem is baj, hisz gyülekezetünknek most minden pénzre 
szüksége lesz. Ezek beszerzésére visszatérünk, ha újra lesz rá anyagi fedezetünk 
remélhetőleg valamikor a jövő évben.
     A magyar kormány nemzetstratégiája a visegrádi együttműködés keretében 
a külhoni magyarság megerősödése céljából egymilliárd forintot adományozott 
egyházunknak. Egyházunk gyülekezetei pályázatot adhattak be amivel gyüle-
kezetükben tartós rezsicsökkentést vagy bevételnövelést tudnának elérni. Gyü-
lekezetünk egy kétszobás lakás megvételével pályázott melynek bérbeadásával 
tartós bevételhez jutna. Az egyházmegye, majd az egyetemes egyház megerő-
sítette, hogy 12.000 euróval támogatják ebbéli törekvésünket. Találtunk is egy 
kétszobás lakást, ami három szobásra lett átalakítva, új ablakokkal, tetőzettel 
és hozzá tartozó kerttel 18.000 euróért. Gyülekezetünk a 12.000-es támogatás-
hoz 5.000 eurót tud hozzátenni. A lelkész kérdésére Bakai Péter vállalta, hogy 
kölcsönzi a hiányzó 1000 eurót. A lakásvételre így áprilisban sor is kerülhet. A 
lakás további felügyeletével Márton Juditot és Hauptman Antalt bíztuk meg, 
akik vállalták ezt a szolgálatot. 
     Izsmán Jónás elmondta, hogy gyülekezetünk pályázatot adott be az ma-
gyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumába közösségi tér kialakításának a 
céljából, melynek az első fázisa a gyülekezeti ház hátsó részének körbekerítése. 
Isten kegyelméből ez a pályázatunk is sikerrel járt s 1.000.000 forintot azaz 
körülbelül 3000 eurót szavaztak meg számunkra. Ebből meg tudjuk vásárolni 
a kerítés elemeit, a többit mivel saját forrásainkat a lakásvétel felemészti közös 
összefogással kell majd megoldanunk. Oros Zoltán vállalta az építkezési enge-
dély elintézését, ill. az építési folyamat lebonyolítását. 
     Izsmán Jónás megkérte Oros Zoltánt, hogy próbáljon a városházán a templom 
elé két köztéri szeméttárolót intézni, mivel ez híján állandó szemét gyűlik össze 
a padok körül. Oros Zoltán elvállalta, hogy megpróbál ez ügyben intézkedni.

A presbitérium 2016. április-7 üléséről
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Koczó József: 

Ipolyság református egyháza IV.
Szúdy Nándor református lelkész, bibliás festőművész korai önéletírását az 
Ipolysági Kopogtató 11. évf. 2014/3 számában már közöltük. Most Kuczy Lajos 
összefoglalójával folytatjuk Koczó József írását.

1945 nyarától a sági gyülekezetet az alábbi eklézsiákból gondozzák: Ipolypász-
tó, Hontfüzesgyarmat, Bori, s megint Ipolypásztó – 1969 augusztusáig. Az is-
tentelen tehát embertelen kommunista rendszer miatt 1991 februárjáig szünetel 
a gyülekezeti élet.
1990 novemberében az Ipolyságon lakó Ábrahám Kornél agrármérnök felszólít, 
hogy foglalkozzam a város reformátusaival. Némely sági idős reformátusok és 
én is külön-külön tartunk otthonaikban böjtöléssel egybekötött csendes napokat: 
imáinkban kérjük az Urat, hogy igazítson el ebben az ügyben.
A jelenlegi lelkipásztor – Kuczy Lajos – február 3-tól végzi a szolgálatokat, 
majd 1992 tavaszán Ipolyságra költözik. Nős, egy fiúgyermek apja. Az istentisz-
teleti rendtartás nyelve a magyar, de felkérésre szlovákul és csehül is prédikál. 
Az 1991. évi népszámlálás szerint a város lakóinak száma: 8551, ebből hivata-
losan a reformátusok száma: 61.
1991 január 25, Pál fordulásnak a napja. A sági róm. kat. esperes rendezésében 
ökumenikus alkalom a róm. kat. templomban négy felekezet tagjainak részvé-
telével (róm. kat. + ág. h. evangélikus + ref. ker. + cirkev bratská). Utána dísz-
vacsora a plébánián, ahol az akkori esperesem Szakál Attila szóban engedélyezi 
Ipolyság reformátusainak lelkigondozását.
Másnap elutaztam Ipolypásztóra, mert papíron az ottani ref. lelkész volt a ságiak 
papja. Szóban megkaptam tőle az engedélyt sági tevékenységemhez. Átadott 
egy Úrasztali terítőt, amelyen a hímzett évszám 1905.
1991. február 3. Első istentisztelet – 1969 augusztusa óta. Tehát több mint hu-
szonegy és fél év után ismét van gyülekezeti élet. 
33-an (harminchárman) vagyunk eleinte. Sok huzavona után a mi Zsinati El-
nökségünk diszkrét csendességben igazolja a gyülekezet ANYAEGYHÁZKÖ-
ZSÉG-i státuszát 1994-ben. Az Ipolysági Református Keresztyén Egyházközség 
jellege: Regionális Missziós Diaszpóra Centrum. Ipolyság és Losonc között 
nincs ref. gyülekezet, sem templom, sem imaház, sem parókia – szóval semmi 
sincs, csak a szlovák evangélikusokkal tarkított katolikus tenger. Északon csak 
Zólyom (Zvolen) és Besztercebánya (Banská Bystrica) városokban van maradék 
reformátusság, akiket Rimaszombatból gondoznak.   Folytatás a köv. számban.



8

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

	
Vasárnap: 09.00 Istentisztelet: Ipolyszakállos, minden hónap   
            utolsó vasárnapján.
   10.30 Istentisztelet: Ipolyság, minden vasárnap. 
   10.30 Gyermek istentisztelet.
   14.00 Imaóra a parókián.
 Hétfő:  13.50 Hittan: Pongrácz Lajos Alapiskola (6)
 Szerda:  10.40 Hittan: Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola (1)
 Csütörtök: 17.00 Bibliaóra 
 Péntek:     13.00 Hittan: Ipolyszakállos (11)
 Szombat:     Ifjúsági bibliaóra a parókián, előzetes egyeztetés alapján.

                                (A hittanoknál zárójelben a gyermekek száma található.)

A szeptemberi ifjúsági Bibliaórára Kemencén került sor. :)

A Honti Napok 
keretén belül az 
egyházak is teret 
kaptak. A kép a 
mi meghívottunk 
előadásán készült.
(A szeretetre vágyó 
süni - Palánta misszió)


