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  Karácsony ünnepének áldott összegyűjtő, egységbe hívó hatása 
van. Összegyűjti a családot, egybegyűjti a gyülekezetet, és valamikép-
pen a társadalmon belül is lecsendesíti a sokféleség rendkívül erőssé vált 
hangzavarát. Az év fáradalmai és különösen a felkészülési idő, az advent 
tennivalói után jó megérkezni a karácsonyhoz, a meghitt találkozásokat, 
nyugalmat és csendet ígérő ünnephez.
 Nem mindegy viszont, hogy miként és milyen céllal érkezünk 
a karácsony ünnepéhez. A Máté evangéliumában olvasható történetben 
a napkeleti bölcsek ezzel a kérdéssel érkeztek Jeruzsálembe: „Hol van a 
zsidók királya, aki most megszületett?” És a kérdés után rögtön feltárják 
jövetelük célját: „Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, 
hogy imádjuk őt.”
 Ma sokat beszélünk az indíttatásról, tetteink motivációiról. Érde-
mes feltennünk a kérdést: miért is fontos nekünk a karácsony? Mit akarunk 
az ünnep szent idejétől? Meghitt találkozásokat, csendet és nyugalmat? 
Szép ünnepi istentiszteleteket? A teli templom élményét? Gyermekek ked-
ves bizonyságtételét? Ezek mind fontosak lehetnek. De van valami ezeken 
túl, ami mindenek felett való. Ezt a napkeleti bölcsektől tanulhatjuk meg: 
„eljöttünk, hogy imádjuk őt.”
 Nem lehet kevesebb a vágyunk, a célunk karácsony ünnepén, 
mint hogy imádjuk őt, a betlehemi Gyermeket, a testté lett Igét, szívünk 
Királyát, a világ Megváltóját. Ez az imádat megvalósulhat az egyéni vagy 
családi áhítatban, de a gyülekezet buzgó éneklésében, őszinte imádsá-
gában, Igére figyelésében és az úrvacsorai közösségben is. Sőt, Krisztus 
imádása egész keresztyén életünk ismertetőjegye lehet az ünnepben és a 
hétköznapokban is. Mert másoknak is látniuk kell, hogy kicsoda ő!
 A bölcseket külső eszköz vezette a karácsonyi Gyermekhez: 
„láttuk az ő csillagát” – mondták. Ma itt, a Kárpát-medencében mi, a ma-
gyar református gyülekezetek lehetünk – és legyünk is! – ilyen csillagok, 
akik másokat Krisztushoz vezetnek. E szolgálat egységében kívánunk ál-
dott karácsonyt minden Testvérünknek!

2016 adventjén Testvéri szeretettel,

Karácsonyi körlevél a Magyar Református Egyház 
minden gyülekezete és intézménye számára.

  „Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, 
  és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2b)
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Karácsonykor Jézus Krisztus szü-
letéséről emlékezünk meg évről 
évre. Kívülről tudjuk a karácso-
nyi történetet. De mit jelent ha 
az ember szívében születik meg 
Jézus Krisztus? Erről kérdeztük 
meg Szmrecsányi Csaba testvé-
rünket. 

 Elsősorban tudnom kell, 
hogy  Jézus Krisztus történetileg 
mindenek felett hiteles, hogy a 
Földön megszületett, megváltó-
ként lépett be az emberiség törté-
netébe, meghalt értünk egyszerű 
halandó bűnösökért és az Atyá-
tól feltámasztatott. Ezt elsősor-
ban elmebelileg kell feldolgozni 
minduntalan az evangéliumokat 
olvasva, majd szívben is elfo-
gadni és imákban rendszeresen 
hálát adni érte. Szívemben sok-
szor örvendek annak a tudatnak, 
hogy Jézus Urunk egyáltalán van, 

még ha távolról is a mennyben és 
szívbeli örömet okoz nekem az a 
tudat, hogy én is fontos vagyok 
neki, hogy én értem is feláldoz-
ta a drága vérét egyszerű halan-
dó bűnösért. Nem csak elmebeli, 
lelki –szívbeli örömet okoz az a 
tudat is, hogy ő a királyok királya 
az ima meghalgatója is, még ha 
el is foglalt és tevékeny, jut arra 
ideje, hogy meghalgassa az imá-
imat, kéréseimet ill. háláimat és 
válaszol is rájuk, de azt mindig 
csak az ő általa meghatározott 
időben. Jézus Krisztus megszü-
letése a szívemben arra késztet, 
hogy igyekezzek, még ha sajnos 
tökéletlenül is jól kijönni ember-
társaimmal, rokonaimmal, gyüle-
kezeti tagokkal és a világi mun-
kahelyen becsületesen elvégezni 
a munkám úgy, mint ha az Úrnak 
dolgoznék.
              Szmrecsányi Csaba

Jézus Krisztus 
megszületett a               -emben!!!

A presbitérium 2016. október 6-i üléséről

 Jelenlévők: Bakai Péter, Dom-
bi Lenke, Hauptman Antal, Horváth 
László, Marton Judit, Péter Berta pres-
biterek, Oros Zoltán gondnok, Izsmán 
Jónás lelkész 

 Izsmán Jónás megköszönte 
Oros Zoltánnak, hogy elintézte a temp-
lom elé a két köztéri szeméttartót. El-
mondta továbbá, hogy a Magyar Kor-
mány nemzetstratégiája s visegrádi 
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együttműködés keretében a külho-
ni magyarság megerősítése céljából 
adott adományából egyházközségünk 
12.000 eurót kapott. Ehhez az egyház-
község hozzátett 5000 eurót Bakai Pé-
ter pedig 1000 eurót kölcsönzött, hogy 
megvehessünk egy kétszobás lakást, 
amit azóta meg is vettünk, s hivatalo-
san is a gyülekezet tulajdonába került. 
Elmondta továbbá, hogy az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által,  kö-
zösségi tér kialakítására irányozott 
pályázati pénz megérkezett. Folynak 
az engedélykérések, és a kivitelező ke-
resése. Remélhetőleg az ősz folyamán 
sikerül is elkészíteni a kerítést. 
 Izsmán Jónás felvetette, hogy a 
templom mögötti fákat, míg nincs meg 
a kerítés, ki lehetne vágni, s helyette 
gyümölcsfákat ültetni a mindenkori 
lelkészcsalád részére.  A presbitérium 
aggályosnak találta, hogy engedélyt 
kapnánk a fák kivágására, de Oros 
Zoltán ígéretet tett, hogy érdeklődik az 
ügyben a Városi Hivatalban.
 Oros Zoltán javasolta, hogy 
a kerítés elkészültével kerti tűzhelyet 
lehetne készíteni a parókia kertjébe, a 
közösségi élet felpezsdítése érdekében. 
A presbitériumnak tetszett Oros Zoltán 
felvetése, s elfogadta annak véghezvi-
telét.
 Izsmán Jónás elmondta, hogy 
november 10-i hatállyal fel lett mond-
va a gyülekezeti központ biztosítása. 
A szerződés megkötésekor ugyanis a 
nyertes pályázó egy felfelé módosított 

biztosítási összeggel íratta alá a szerző-
dést, amiről sem a lelkészt, sem a gyü-
lekezet vezetőségét nem tájékoztatta. 
Így viszont sokkal jobb lett volna a má-
sik pályázó ajánlata. Amikor ez kide-
rült, s kérdőre lett vonva, elnézést kért, 
és elmagyarázta miért lett nagyobb a 
biztosítási összeg. A presbitérium újra 
mérlegelte mindkét ajánlattévőt, s két 
tartózkodás mellett a másik pályázó-
nak, Süll Ferenc ajánlatát fogadta el.
 Izsmán Jónás felhozta az  eső-
fogó kérdését a parókia bejáratához. 
Mint mondta, ha nem lesz hó, vagy 
kevés hó lesz akkor nincs semmi baj, 
de amikor sok hó hullott le, akkor a 
lehulló hótömeg akár súlyos balesetet 
is okozhatott volna. Ennek elkerülése 
céljából javasolta esőfogó felszerelését 
a bejárathoz, hogy arra essen a leeső 
hótömeg.  A presbitérium Bakai Pétert 
bízta meg az esőfogó elkészíttetésével. 
 Izsmán Jónás elmondta, hogy 
a bejárati ajtóhoz kapott két kulcsból az 
egyik elveszett. A kihívott lakatos nem 
tudott az ajtóba illő zárat szerezni, pe-
dig az országos viszonylatban terjesztő 
nagyraktárt is felhívta. A kulcs ugyan 
időközben meglett, de ez ügyben kelle-
ne keresni a megoldást. Bakai Péter el-
mondta, hogy Nyitrán ismer egy kulcs-
másolót, aki bármilyen kulcsot másol. 
A presbitérium megbízta Bakai Pétert, 
hogy ha Nyitrán jár, kérje el a kulcsot, s 
próbálja meg másoltatni.
                                                           -ij-
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Az Ipolysági re-
formátus gyüle-
kezetbe látoga-
tott Dr. Erdélyi 
Judit a Termé-
szetgyógyászat 
az ige mérlegén 
című előadással 
2016 október 
1-én. Az előadó 

nagyon gazdagon tárgyalta a témát, 
mindnyájan találhattunk benne 
üzenetet, figyelmeztetést, mire kell 
vigyáznunk ha meg akarjuk védeni 
magunkat, családunkat. Segített to-
vábbá abban, hogyan feleljünk meg 
azokra a kérdésekre, amelyekkel a 
mindennapi életben találkozunk ké-
tes módszerekkel kapcsolatban, és 
figyelmeztethessük környezetünket 
ha ezeknek a „gyógymódoknak” a 
hálójába kerülnek.
 Az Úr Jézus az ajtó, és ha 
mi más ajtókat nyitogatunk, nagy 
veszélybe kerülhetünk, kapcsolatba 
kerülhetünk a szellemi, démoni vi-
lággal. Figyelmeztetett bennünket 
a meditációra, mint egy formájára 
a démonvilággal való kapcsolatte-
remtésnek.
 Megtudtuk, hogy a gonosz 
a hiszékenységünket használja a 
becsapásunkra. Ez 3 csoportra osz-

totta az előadó:
 
 1. Amikor a saját elképzelé-
seinket, feltételezéseinket tényként 
tálalva mondjuk el, adjuk tovább, 
pl. vegetariánus életmód, testkont-
roll, biorezonancia…
 2. A gonosz kínálata valami-
lyen hazugságon, átverésen alapul. 
Nem károsak, sőt némelyik hasznos 
is lehet, de az áruk nem arányos a 
hatásfokukkal. pl. Biopron lámpa, 
Mecos stresszoldó készülék, Aloe 
Vera, Béres csepp, Svéd csepp, Pí 
víz, életkristály, magzatvédő vita-
minok…
 3. A legveszélyesebb cso-
port, amikor a gonosz már okkult 
hátterű árut kínál, pl. akupunktúra, 
energia gyógymódok, relaxáció… 
Az alternatív medicína szerint lé-
teznek műszerekkel kimutathatat-
lan energiák. A céljuk az energia 
egyensúly visszaállítása, pl. aku-
punktúra, akupresszúra, reflexoló-
gia, akupresszúra, agykontroll…
 
 Nagy veszélyt jelentenek 
az un. Energia gyógymódok is, pl. 
kézrátételes kezelés, szellemgyó-
gyászat, távgyógyítás… Ezekkel 
valós kapcsolatfelvétel történik a 
démonvilággal.

Erdélyi Judit Ipolyságon
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 Az előadó kitért még a ho-
meopatikus gyógyszerekre is, me-
lyeknek valós hatásuk nincs, csak 
nagy üzletet jelentenek a gyártó 
számára. Gyakran olyan betegsé-
geket „gyógyítanak” melyek idővel 
maguktól is meggyógyulnának.
 Végül megtudhattuk, hogy 
semmi okunk a félelemre nincs, 

mivel ahogy Jézus mondja „mert 
jön a világ fejedelme, de énben-
nem nincsen semmije” Jn 14,30. 
Jézus felett nincsen semmilyen ha-
talma ezeknek a módszereknek. A 
Krisztusba vetett hit védettséget és 
biztonságot nyújt számunkra.
       Izsmán Adél

„emlékezzél meg a te Teremtődről a 
te ifjúságodnak idejében, míg a ve-
szedelemnek napjai el nem jőnek, 
és míg el nem jőnek az esztendők, 
melyekről azt mondod: nem szere-
tem ezeket“ Préd. 12,3

 „Szívesen szolgálnál a fia-
talok felé?“ - ez volt a címe a Bar-
si Egyházmegyében 2016.10.8-án, 
az ipolysági református gyülekezet 
kezdeményezésére, a Firesz - Duna 
Mente szervezésében megrende-
zett szolgálók napjának. A prog-
ramot a Fiatal Reformátusok Szö-
vetségében már évek óta ténykedő 
Gyurcsics Júlia, Fekete Vince, Zá-
horszky Zsuzsanna és az ipolysági 
gyülekezetből Izsmán Adél biztosí-
tották.
 A szolgálni vágyók és szer-
vezők közös álma, hogy a barsi 
egyházmegyében is kibővüljenek 
a szigorúan biblia tanítására épü-

lő, fiatalokat megcélzó rendszeres 
református ifjúsági alkalmak. Fon-
tosnak tartjuk, hogy a fiatalok már 
ifjúságuk idejében megismerjék Is-
tent és átadják neki életüket.
 A szolgálóknak szánt nap 
programja az ifjúsági munka gya-
korlati kérdéseit tárgyalta: Hogyan 
is lehet jól szolgálni? Mire kell fi-
gyelnünk? Milyen szolgálatban le-
hetnék jó?
 Isten az Alfa és az Omega, a 
kezdet és a vég és ez a szolgálatban 
sincs másképp: a szolgálatra Isten 
hív, Ő adja meg a talentumot hoz-
zá, Ő készíti az alkalmat, Ő adja a 
szavakat a szánkba, Ő az Úr, mi a 
szolgák és mindennek az Ő dicső-
ségét kell szolgálnia az elejétől a 
végéig. Amit viszont emberileg 
meg tudunk tenni azt meg kell ten-
nünk, képességeink felső határáig. 
Számba vettünk ezért néhány pon-
tot, amik megszívlelendőek és 

IfjúságI nap 
szívesen szolgálnál a fIatalok felé?
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megfogadandóak:
 Élj az Úrral és tanulmá-
nyozd az Ő igéjét – Jézus mondja: 
„Az én juhaim hallják az én szómat, 
és én ismerem őket, és követnek 
engem.“ Ján. 10, 27 Minden Isten-
nek való szolgálat alapja a szemé-
lyes kapcsolat Istennel. E nélkül az 
élő kapcsolat nélkül nem működhet 
a szolgálat. Isten az, aki utat mutat, 
figyelmeztet, helyreigazít, védel-
mez és ajtókat nyit a szolgálatban. 
Törekedni kell tehát erre a szoros 
kapcsolatra az Istennel.
 Vizsgáld meg a szívedet 
– „Az embernek minden úta igaz 
a maga szemei előtt; de a szívek 
vizsgálója az Úr.” Péld. 21,2 Isten 
akar és tud segíteni. Ha tekinteted 
az Úrra veted nyilvánvalóvá teszi 
számodra gyarlóságaid. Gyakori, 
hogy a szolgálók összehasonlítgat-
ják magukat másokkal – „az az elő-
adó sokkal jobb nálam…” ha ilyet 
tapasztalunk szigorúan az Úr elé 
kell vinnünk ezeket a kételyeinket.
 Összpontosít az erős olda-
laidra – Isten adottságokkal, tehet-
séggel, lelki ajándékokkal látott el 
minket, amik nagy kiváltságok, de 
felelősséggel is tartozunk értük. El 
kell velük számolni, hogyan sáfár-
kodtunk velük – vigyázván, mert 
sem a napot, sem az órát nem tud-
juk mikor lesz a számadás.
 Olvass és hallgass segéd-

anyagokat – rengeteg könyv, videó, 
előadás áll rendelkezésünkre ezek-
kel élni lehet és kell.
 Ismerd meg a magadról al-
kotott hazugságokat, amiknek hi-
szel – a Sátán ott támad, ahol tud, 
a jó önismeret segít, hogy gyenge 
oldalaid is védeni tudd. Kétségek-
kel küzdhetsz, vagy túlzottan fejed-
be szállhat a dicsőség. Óvakodjunk 
ezektől a szélsőségektől.
 Legyen támaszod – „Mert a 
hol ketten vagy hárman egybegyűl-
nek az én nevemben, ott vagyok kö-
zöttük.“ Máté 18,20 A szolgatásak 
közössége imában és támaszban 
az egész szolgálat alapja. Egymás 
terhét hordozzátok és osztozzatok 
meg az örömökben, egymást sze-
retetben intsétek, egység legyen 
köztetek és Isten biztosan köztetek 
lesz.
 Emlékeztesd magad az iga-
zságra – „Emlékezzetek meg az ő 
csudálatos dolgairól, a melyeket 
cselekedett, az ő csudáiról és az ő 
szájának ítéletiről 1 Krón. 16,12 Az 
ember hajlamos a felejtésre, alakíts 
ki magadnak egy rendszert, amivel 
az Isten igazságaira folyton emlé-
kezteted magad – készíts számodra 
aktuálisan vezető igékből faliújsá-
got és emlékeztesd magad arra az 
útra is, amin Isten már végigveze-
tett – ehhez segítség lehet egy ima-
napló.
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 Istennek szolgálni nem 
könnyű feladat, sok küzdelemmel 
és szenvedéssel is jár, mégis a leg-
csodálatosabb dolog a földön és 
úgy van ahogy az ige is mondja: 
„Mert megbánhatatlanok az Isten-
nek ajándékai és az ő elhívása.“ 
Róm. 11,29 A kérdés továbbra is 
fennáll: „Szívesen szolgálnál a fia-
talok felé?“ ha szívesen szolgálnál 

továbbra is jelentkezhetsz szolgá-
latra a Firesz – Duna Mente olda-
lán vagy az ipolysági református 
gyülekezet e-mail címén legyen 
szó éneklésről, zenélésről, asztal 
körüli szolgálatról, csoportvezetés-
ről, szervezésről… Várunk Téged!

Halászik Emese

Koczó József: 

Ipolyság református egyháza V.
 Kuczy Lajos összefoglalójá-
nak folytatása az előző számból: 
 A Regionális Missziós Diasz-
póra központja tehát Ipolyság, keleti 
irányban Nagykürtös városáig terjed 
(Velký Krtíš), északra Korpona (Kru-
pina) városka még ide tartozik, délre 
pedig az utolsó községünk Ipolysza-
kállos (Ipeľský Sokolec). Csak közvet-
ve tartozik ide, hogy még beszolgálom 
Fegyvernek (Zbrojníky, 24 km; oda-
vissza 28 km) és Kisóvár (Starý Hrá-

dok, 32 km; oda-vissza 64 km) gyüle-
kezeteit.
 A lélekszám időközben elérte 
a 89-es létszámot itt a városban, de a 
gyülekezeti létszámban van hullám-
zás. 1997-ben úgy döntöttünk, hogy az 
egyházfenntartói járulék befizetése a 
nyilvántartás kezdete. Ez évente min-
den megkeresztelt személy után 50,- 
Sk (ötven korona). Így vagyunk 1998 
január 1-én 70-en (hetvenen). 1990 és 
1997 között a megváltozott gazdasági 
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körülmények között többen visszaköl-
töztek korábbi lakóhelyükre (munka-
nélküliség!).
 Az istentelen tehát ember-
telen kommunista diktatúra éveiben 
elmaradt keresztelések és konfirmáci-
ók pótoltattak. Minden vasárnap van 
istentisztelet, + hetente egy óra kon-
firmációra készülőkkel; Havonta egy-
szer van asszonyok bibliaórája; Évente 
négyszer van presbiterek bibliaórája; 
Lelkipásztori munkám nagyobb része 
a családlátogatás és a betegek látoga-
tása (aki otthon beteg, vagy az itteni 
kórházban, azt hetente kétszer is meg-
látogatom igeolvasással, imádsággal; 
de van magánvállalkozó, aki annyit 
dolgozik, utazik, hogy tavaly 1997-
ben csak egyszer tudtunk leülni négy-
szemközt a Biblia mellé.). Tavaly volt 
három keresztelés, de négy temetés; az 
idén eddig három keresztelés és két te-
metés (1998. nov. 25.). Itt a városban 
arra törekszem, hogy kortól függetle-
nül mindenkivel évente legalább egy-
szer négyszemközt is elbeszélgessek, 
nyugodtan, sehova sem sietve.
 1998 január elsején 70 (het-
ven) adófizetőt tarthattunk számon.
 1998 november 30-án 76 sági 
református van nyilvántartva templomi 
istentisztelet kapcsán. Van aki minden 
vasárnap jelen volt, s aki legkevesebb-
szer jött az ez évben ötször.
 A 76 (hetvenhat) sági refor-
mátus templomlátogató, 42 (negyven-
kettő) családban él, e negyvenkettőből 
9 (kilenc) a református család, a többi 
vegyes házasság. Kuczy Lajos, 1998. november 25.”
 A gyülekezet 2000-ben telket 
vásárolt kistemplom és parókia építé-
sére. Hivatalosan és önként jelentke-
zett hetven hívő lélek, becslések szerint 
mintegy 200 református van. 

És megépítteték az Úrnak háza...      
/Kir. I. 6:1/

 2014. szeptember 28-án mint-
egy 450-500 egybegyűlt jelenlétében 
szentelte fel Fazekas László, a Szlo-
vákiai Református Keresztyén Egyház 
püspöke az ipolysági református gyü-
lekezet templomát, gyülekezeti köz-
pontját, parókiáját. Nem mindennapi, 
szakrális esemény ez – püspök úr meg 
is említette, hogy még nem volt része 
benne. Ipolyságon 1734-ben, majd 
1906-ban szenteltek az Úrnak hajlékot 
– jelenkorunkban különösen ritkaság-
számba megy. 
A 2000-ben megvásárolt telken 2008-
ban, Izsmán Jónás tiszteletes úr be-
iktatásával egyidejűleg történt meg 
az alapkőletétel. A gyülekezetnek, a 
presbitériumnak nagy bizodalma és 
összefogása, önfeláldozó segítsége, a 
fiatal lelkésznek szervezőkészsége, ta-
lálékonysága, kitartó adománygyűjtése 
s nem utolsó sorban a Gondviselő által 
plántált küldetéstudata kellett ahhoz, 
hogy  az induláskor meglévő 2000 
euróval való jó sáfárkodás eredmé-
nyeként 161 000 eurót tudtak kifizetni 
az építkezés költségeire. A támogatók 
segítségét Oros Zoltán, a gyülekezet 
gondnoka köszönte meg, a támogatást, 
mely soha nem akadt el: egyházaktól, 
testvérgyülekezetektől, segélyalapok-
tól,  alapítványoktól, magánszemé-
lyektől; Németországból, Hollandiá-
ból, Magyarországról, Szlovákiából. 
A gondnok úrnak a köszönetet a lelki-
pásztor fejezte ki: 8 éven át befogadta 
őt családjával együtt, illetve a 2008-
ban elkezdett építkezést kezdettől fog-
va felügyelte és vezette.
 Az ünnepi istentisztelet három 
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végzős teológus kibocsátásával, püs-
pöki ádásával ért véget. 
 Végül, egyetértőleg, hadd 
idézzem Hodossi Sándor főiskolai 
docens 2010 novemberében Nagykő-
rösön a Doktorok Collégiuma Peda-
gógiai Szekciójának ülésén elhangzott 
előadásásnak néhány gondolatát, meg-
állapítását:
 “Az ipolysági református gyü-
lekezet ma egyszerre játszik periférikus 
és központi szerepet. A nagy református 
központoktól távol, a határ szélén elszi-
getelten él a közösség, ugyanakkor, mint 
szórványgondozó missziói központ a 
térség reformátusságának összetartója, 
szervezője és gondozója... Fiatal, dina-
mikusan fejlődő közösség. Nem bék-
lyózzák kiüresedett tradíciók. Azt bizo-
nyítja, hogy egy keresztyén közösség 
akkor igazán életképes, ha szervesen 
bekapcsolódik a helyi társadalom életé-
be. Így képes arra, hogy betöltse külde-
tését. Nem hivalkodva, de természetes 
hitelességgel legyen Krisztusra mutató 
jel. Krisztusi értékeket képviseljen egy 
egyháztól, anyanyelvtől, megtartó ha-
gyományoktól elszakadó szekuláris 
világban, ezzel fejezve ki, hogy vállalja 
a felelősséget a tágabb környezet iránt 
is. Mert ezt tanulta Urától. Ez a maga-
tartás segítheti az egyház iránti csökke-
nő társadalmi bizalom megerősödését. 
Ez érvényes az Ipoly mindkét oldalán. 
Egy másik fontos tanulság, amit ke-
resztyénként tudunk, de nem mindig 
élünk át egyforma intenzitással, hogy 
egymásra vagyunk utalva. Paláston és 
Ipolypásztón, Perőcsényben és Ipolysá-
gon. Összetartozunk, közösek a felada-
taink, nehézségeink, örömeink. Közös 
a küldetésünk. A szolgálat, a csendes, 
de elkötelezett munka, „Orando et la-
borando” lelkülete az egyetlen hiteles 

keresztyén magatartás a szekuláris világ 
szemében.” 
 Az Ipolysági Református Ke-
resztyén Gyülekezet erős, megtartó 
gyökerekre lelt.

Az ipolysági gyülekezet gondozása

1882 és 1920  között, majd 1938-tól 
1944-ig a Perőcsényi Református 
Gyülekezet lelkészei – Juhász Lajos, 
Kovács Sebestény József – és segéd-
lelkészei látták el az  Ipolyságon élő 
reformátusok lelki  gondozását.

Ipolyságon tevékenykedő segédlelké-
szek

Domján Aladár 1939–1940  a gimná-
zium és polgári iskola hittantanára
Illés József  1940–1941  vallások-
tató a gimn-ban és pol. isk.-ban
Kossár András 1941–1944 hittanta-
nár, majd az ipolysági kórház valamint 
a fiókegyház lelkésze 
 
1945–1969 között a szórvány gyüle-
kezetet Ipolypásztóról. Hontfüzesgyar-
matról és Boriból gondozzák.

Helyi lelkipásztorok

Kuczy Lajos 1991–2004   
esperes: 2002–2004 
Izsmán Jónás 
2004. nov.-től esperesi segédlelkész, 
2008. szept. 28-tól rendes lelkész

Gondnokok

Ábrahám Kornél  
1991–2006 
Varga Béla  1991–1998 
Oros Zoltán  2006-tól
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állandó alkalmaInk:
 Vasárnap: 09.00 Istentisztelet: Ipolyszakállos, minden hónap  
             utolsó vasárnapján.
   10.30 Istentisztelet: Ipolyság, minden vasárnap. 
             (A hónap első vasárnapján zenés istentisztelet.)
   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.)

Örültünk, hogy együtt lehettünk... :)



Cím: Ipolysági Református Egyházközség 
ul. Móricza Zsigmonda 2168/4; 936 01 Šahy; 

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

2016. december 24-én, 15.00 órakor ünnepi istentisztelet a gyermekek 
szereplésével. Főpróba 14.00 órakor a parókián.

2016. december 25-én, 10.30 órakor ünnepi istentisztelet úrvacsoraosz-
tással egybekötve.

2016. december 26-án, 10.30 órakor ünnepi istentisztelet
2016. december 31-én, 18.00 órától gyülekezeti szilveszter a parókián.
2017. január 1-én, 10.30 órakor újévi zenés istentisztelet.
2017. március 5. Böjtfő. Az istentiszteletre 10.30 órakor kerül sor úrva-

csorával egybekötve.
2017. március 13-18. Ökumenikus evangelizációs hét. 
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Kérjük, támogassa gyülekezetünk nonprofit szervezetét adója 2 %-nak 
felajánlásával. A szükséges adatok:


