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Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja  14. évf. 2017/2

 Kedves Testvérek az Úr Jé-
zus Krisztusban! Názáret városá-
ban, álmában isteni kijelentést kap 
egy angyaltól egy egyszerű ácsmes-
ter, József: „íme, a szűz fogan méh-
ében, és fiat szül, akinek a neve Im-
mánuel, amely azt jelenti: Velünk 
az Isten.” (Mt 1,23) Ez az angyali 
üzenet azt bizonyította, hogy Isten 
nem feledkezett meg ígéretéről, 
hanem, beteljesíti azt abban a kis-
gyermekben, aki Máriától születik. 
Ez egyben azt is jelentette, hogy 
nem feledkezett el népéről, hanem 
jól tudja azt, hogy az ember milyen 
nyomorúságba került a bűneset ál-
tal. Kiesett a kegyelemből, de az 
Isten féltőn szeretete által magához 
akarja vonni az embert. Ezért küld-
te el Jézust erre a világra, aki azóta 
az Isten legnagyobb ajándéka szá-
munkra. Ezért mondhatjuk, hogy: 
Velünk az Isten. A hit reagálása erre 
az, hogy életünket az Isten jelenlét-
ében éljük. Ebben az esztendőben 
a Reformáció 500. évfordulójára 

emlékeztünk, s ezt is hálás szívvel 
tettük azért, mert 500 évvel ezelőtt 
is ráirányította az elhívottak figyel-
mét arra, hogy a mi emberi életünk 
középpontjában Jézus Krisztusnak 
kell állnia. 
A karácsony ünnepe minden eszten-
dőben egy újabb és újabb felhívás 
arra, hogy rendezzük életünk irány-
vonalát. Ebben az esztendőben is 
sokat fáradoztunk, építettünk, szol-
gáltunk, hirdettük az evangéliumot. 
Sokszor éreztük, hogy mennyire 
kicsik és erőtlenek vagyunk a fel-
adatokhoz, de sokszor tapasztaltuk 
azt, hogy gyarló szolgálatunk által 
mégis sokan erőre kapnak. Mindez 
csak azért lehet így, mert velünk az 
Isten. Sok feladat van előttünk és 
talán félelemmel tekintünk a jövő-
be, még a közeli, reánk következő 
esztendőre is, mert a világ forrong, 
egyre kiszámíthatatlanabb és egyre 
zavarosabb minden. Az Istent és az 
ő örömüzenetét háttérbe szorítani 
akaró nézetek, a sok istentelen el-

„Velünk az Isten!” 
(Mt 1,23) 
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gondolás, Isten nélküli döntések 
mind-mind elbizonytalanítanak 
bennünket. Nekünk azonban egy 
feladatunk van: hűségesnek lenni a 
reánk hízottakon és nem félni, mi-
vel velünk az Isten! Végezzük bát-
ran a szolgálatunkat, tegyünk meg 
mindent azért, hogy az evangélium 
minden lélekhez eljusson. Imád-
kozzunk főleg a családokért, ame-
lyeknek nagy próbákat kell kiáll-
niuk a megmaradásért, az egyben 
maradásért, a belső békességért. 

Ezért is nyilvánította egyházunk 
Zsinati Tanácsa a 2018-as évet a 
családok évévé. 
Ezekkel a gondolatokkal kívánunk 
a Szlovákiai Református Keresz-
tyén Egyház Zsinatának elnökei-
ként mindenkinek áldott karácsonyt 
és boldog új esztendőt. 

 Atyafiságos köszöntéssel: 
Fekete Vince, főgondnok 
és
Fazekas László püspök 

2017. december 24-én, 15.00 órakor ünnepi istentisztelet a gyermekek 
szereplésével. Főpróba 14.00 órakor a parókián.

2017. december 25-én, 10.30 órakor ünnepi istentisztelet úrvacsoraosz-
tással egybekötve.

2017. december 26-án, 10.30 órakor ünnepi istentisztelet.
2017. december 31-én, 10.30 órakor évzáró istentisztelet.
2017. december 31-én, 18.00 órától gyülekezeti szilveszter a parókián.
2018. január 1-én, 10.30 órakor újévi hálaadó istentisztelet.
2018. február 18. Böjtfői istentisztelet, 10.30 órakor kerül sor úrvacso-

rával egybekötve.
2018. március 25. Virágvasárnap
2018. március 30. Nagypéntek.
2018. április 1. Húsvétvasárnapi istentisztelet, 10.30 órakor kerül sor 

úrvacsorával egybekötve.
2018. április 2. Húsvéthétfő.
2018. május 10. Áldozócsütörtök.
2018. május 20. Pünkösd.
2018. augusztus 19. Újkenyér.
2018. október 28. Újbor.
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 Az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus 
Iskola és az Ipolysági Református Gyülekezet által gyűjtött adomá-
nyok egy részét osztották szét december 14-én a szalatnyai magyar 
kisiskola tanulói között.
 Mint Végh Emese, az ipolysági gyülekezet tagja, misszióve-
zető a Felvidék.ma-nak elmondta, az adventi időszakban a gyüleke-
zet minden évben szervez adománygyűjtést, emellett bekapcsolódik 
a keresztyén egyház országos szintű gyűjtésébe is. A gyülekezet mel-
lett a helyi egyházi alapiskola is szervezett gyűjtést, ahová nagyrészt 
játékok érkeztek. „A játékok mellett színezőt, különféle foglalkozta-
tó füzeteket, írószereket és némi édességet is csomagoltunk a névre 
szóló csomagokba” – folytatta Végh Emese. Hozzátette, a várakozás 
időszaka a segítségnyújtásról is szól, ez keresztyéni feladatuk is.
 A szalatnyai magyar alsó tagozatos tanintézmény diákjai 
örömmel fogadták az adományozók csütörtöki látogatását. Kis ka-
rácsonyi műsorral kedveskedtek az iskolába érkező önkénteseknek. 

Adományosztás a szalatnyai kisdiákok körében

Adományosztás a szalatnyai kisiskola rászoruló tanulói között (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)
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Az ajándékozás mellett bibliai foglalkozással is kedveskedtek a 
gyermekeknek. Karácsony közeledtével játékos módon Jézus szüle-
téséről hallhattak a gyerkőcök.
 „Iskolánkban sok a hátrányos helyzetű gyermek. A sokgyer-
mekes családoknak nincs lehetőségük az ajándékozásra. Óriási meg-
tiszteltetés és öröm az adományok érkezése. Nagyon sokat segítenek 
a csomagokkal a családoknak” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Kis-
simonyi Beatrix, a szalatnyai magyar kisiskola igazgatója.
 A helyszínnel kapcsolatban a gyógypedagógusként dolgozó 
Végh Emese kifejtette, munkája során ismerkedett meg a közösség-
gel. Látva a gyermekek családi helyzetét, nem volt kétséges, kik le-
gyenek az  idei adományozás célcsoportja.
 A tanintézményt sok roma gyermek látogatja. Az iskola több 
mint egy oktató-nevelői munkát végző intézmény. Takaros, rende-
zett körülmények között nagyban segíti a gyermekek társadalomba 
való beilleszkedését.  Munkájuk során együttműködnek az ipolysági 
pedagógiai tanácsadó központtal. Felmérve a különböző tanulási ne-
hézségeket, próbálják a lehető legjobban kiküszöbölni azokat.
 Szalatnya mintegy háromszáz lelket számláló település a Lé-
vai járásban, alig 10-15 kilométerre Ipolyságtól. Valaha ismert volt 
az ásványvizéről. A térség több településhez hasonlóan számtalan 
problémával küzd,  ám lakói mindennek ellenére összetartó közös-
séget alkotnak.
Írta: Pásztor Péter/Felvidék.ma

Pásztor Péter felvételei az adományok átadásáról.
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Fotó: Pásztor Péter / felvidek.ma

	 A fenti címmel jelent meg a re-
formáció emlékéve alkalmából a Barsi 
Református Egyházmegye prédikációs 
kötete. A szép, míves kiadvány az egy-
házmegyében szolgáló lelkipásztorok 
prédikációi mellett röviden bemutatja 
az egyházmegyében található reformá-
tus gyülekezeteket is.
 „Nemcsak az emlékezés a felada-
tunk, hanem az emlékeztetés is. Mindab-
ban, ami a múltban egyházunkkal történt, 
az élő Isten munkáját keressük, aki ma is 
munkálkodik. Prédikációs kötetünkkel, 
és benne az élő Isten igehirdetésével a 
reformáció örökségéhez szeretnénk kap-
csolódni” – olvasható a Nt. Kassai Gyula 
lévai lelkész, egyházmegyei esperes által 
jegyzett előszóban. Mint a továbbiakban 
írja: „Az elmúlt 500 évben az igén ke-
resztül a Szentlélek egyházzá, közösség-
gé formált bennünket. Isten segedelmével 
az öt évszázad alatt a Barsi Református 
Egyházmegye közössége felismerte az 
imádság áldását, a fohász erejét, tovább-
adta hitét, mindezt a legdrágább nyelven, 
az anyanyelvén művelve.”
 A bevezető néhány egyházme-

gyei alapinformációval is szolgál. Meg-
tudhatjuk többek között, hogy az egyház-
megyében 47 gyülekezet van, melyben a 
nyugdíjba vonult lelkészekkel együtt 24 
lelkipásztor teljesít szolgálatot. A magyar 
anyanyelvű reformátusok száma valami-
vel több, mint ötezer fő.
 A kétszáz oldalas könyv az 
egyházmegyében szolgálatot teljesítő 
lelkészek vasárnapi, ünnepi és alkalmi 
igehirdetéseit tartalmazza. Az elő feje-
zetben vasárnapi prédikációk olvashatók.  
A második fejezet az ünnepi igehirdeté-
seket taglalja. Az ünnepi igehirdetések 
végigvezetik az olvasót az egyházi éven, 
az adventen, a karácsonyi ünnepkörön, 
nem feledkezve meg a böjti időszakról, a 
húsvéti ünnepkörről, s a pünkösdről sem. 
Ugyanakkor szerepelnek benne a Szent-
háromság vasárnapjáról, az új kenyér és 
bor, valamint a reformáció ünnepeiről 
szóló igehirdetések is.
 A kötet harmadik fejezetében 
alkalmi prédikációk olvashatóak, többek 
között a március tizenötödikei nemzeti 
ünnepünkhöz, a konfirmációhoz, tanév-
kezdéshez kapcsolódó igehirdetések.
 Az egyes prédikációk között az 
egyházmegyében élő gyülekezetek rövid 
bemutatkozásának is teret adnak. A kötet 
lapjain mind a 47 gyülekezet történetét, 
gyülekezeti életét felvázolják. A bemu-
tatkozó szövegeket Mátyás Lajosnak, a 
Pápai Egyházmegye nyugalmazott espe-
resének a gyülekezet templomáról ké-
szített akvarelljei színesítik. A kiadvány 
megvásárolható az egyházmegye gyüle-
kezeteiben.
Írta: Pásztor Péter / felvidek.ma
A könyv megvásárolható a lelkészi hiva-
talban. Ára 10 €.

Mert mi az élő Isten temploma vagyunk
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Bemutatkozik a Gyerekotthon Brigád

A Gyerekotthon Brigád önkéntesei Ipolyságon mutatkoztak be (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Firesz - Duna Mente szervezet és az ipolysági református egyház-
község közösen megszervezett november 11-ei ifjúsági találkozóján 
a Gyerekotthon Brigád (GyoB) mutatkozott be. A fiatal felvidéki 
magyar önkéntesekből álló csoport az ökumené jegyében gyerme-
kotthonokban végzi áldásos munkáját.

 Az ifjúsági alkalom Nt. Lőrincz Gábor református lelkész rövid 
igehirdetésével kezdődött. Prédikációjában az adományozásról, a má-
sokkal szembeni jó cselekedetekről szólt. Az alkalmon bemutatkozott 
a Gyerekotthon Brigád, melynek önkéntes tagja Lőrincz Gábor lelkész 
is. Az önkéntesek nemcsak a munkájukról szóltak, hanem bemutató        
foglalkozást is tartottak az ifjúsági találkozó résztvevőinek bevonásával.
 „Az első közös alkalmunk 2015-ben volt. Önkéntesen keresünk 
fel gyermekotthonokat. A látogatásainkkal vidám, örömteli napot szer-
zünk a gyermekeknek. Csoportunkat összeköti a hit és az embertársaink 
iránti szeretet” – magyarázta a Felvidék.ma-nak Fährer Zsuzsa, a GyoB 
egyik önkéntese. A csapat első foglalkozására Nagymegyeren került sor.



7

Az önkéntesek az elmúlt években olyan otthonokat látogattak meg, ahol 
többségben vannak a magyar anyanyelvű lakók. Három szociális intéz-
ménnyel van szorosabb kapcsolatuk. A nagymegyeri mellett a jókai és 
a párkányi intézmény visszatérő vendégei. Általában évente két-három 
látogatást szerveznek.
 A brigádnak jelenleg több mint húsz tagja van. Korukat tekintve 
többségük egyetemi hallgató, illetve harminc alatti fiatal. A tagok zöme 
Nyugat-Szlovákiában él, ugyanakkor kassaiak is vannak közöttük, 
számuk folyamatosan növekszik.
 Több korosztállyal foglalkoznak. Ezzel kapcsolatban Fährer 
Zsuzsa kifejtette: „Gyermekotthona válogatja, van olyan intézmény, 
ahol a kamaszok vannak többségben, máshol pedig az alsó tagozato-
sakkal foglalkozunk.” A látogatás az ökumenikus hit jegyében telik. 
Általában közös énekléssel, ifjúsági keresztény dalok éneklésével 
kezdődik, de a meseolvasás és annak eljátszása szintén része a program-
nak. Ügyességi versenyek, csapatjátékok  és a kézműves foglalkozások 
sem maradhatnak ki az együtt töltött időből. „Játékos formában a hitre 
is neveljük a gyermekeket. Ez fontos kapaszkodó lehet az életükben” 
– hangsúlyozta a brigád önkéntese.
 Az önkéntesek egybehangzóan állapították meg: nagyon sok 
szép élményt, értéket és szeretetet kaptak a gyermekektől. „Önma-
gunkat adjuk, s ezért nagyon hálásak nekünk az otthonok lakói” – je-
gyezte meg Fährer Zsuzsa.
 A legközelebbi alkalmukra november 17-én kerül sor a nagyme-
gyeri gyermekotthonban.
Írta: Pásztor Péter / felvidek.ma
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 2017. augusztus 21-én, hétfőn reggel tizennyolc gyermek érkezett az Ipoly-
sági Református Egyházközség parókiájára, hogy ott töltsön öt csodás és felejthe-
tetlen napot, megismerve József történetét, hallgatva Isten igéjét. Első alkalommal 
adott otthont a parókia a napközis gyermektábornak mely az Örömhír nevet kapta. 
Hiszen valódi öröm és szeretet kísérte végig ezt az öt napot, töltötte be a gyermekek 
és a táborvezetők szívét. A reggelek imádkozással, játékkal és énekléssel kezdődtek 
majd az ízletes tízórai elfogyasztása után a gyermekek napról napra már említett Jó-
zsef történetét ismerhették meg. A Teremtőt kértük, hogy nyissa meg a gyermekek 
szívét, hogy kellően be tudják fogadni és meg tudják érteni igéjét és ez délelőttről 
délelőttre meg is valósult. Valóságos melegséggel töltötte meg szívünket a gyer-
mekek érdeklődő tekintete és lelkesedésük. Ebéd után minden nap érdekesebbnél 
érdekesebb program várta az apró táborlakókat. Hétfőn és kedden kézműveskedés-
be fogott valamennyi gyermek a parókián. Előkerültek az ecsetek, ollók, ragasztók, 
ceruzák és mindkét nap szebbnél szebb alkotások születtek. Szerdán örülve a jó 
időnek az udvarra sereglett mind a tizennyolc gyermek, ahol nyolc állomás várta 
őket hét lelkes segítő által. Ügyességi játékokban próbálhatták ki magukat, de nem 
csak mókázás képpen. Minden játék teljesítése után minden gyermek kaphatott egy 
pecsétet bizonyítékul, hogy sikeresen véghezvitte a kitűzött feladatot. Lehetett szó 

“Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok õket, mert 
ilyeneké az Isten országa.” Lukács 18,16
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labdahalászatról, célbadobásról vagy akár egyensúlyozásról, minden gyermek lelke-
sen és egytől egyik sikeresen teljesítette a pályát, melynek következtében valamen-
nyien nyertesek és jutalmazottak lettek. A negyedik nap táborunk meghívást kapott a 
ipolysági Honti Múzeumba. Ebéd után rendezett sorban, jókedvűen sétáltunk le ven-
déglátóinkhoz, ahol először is egy remek mesevetítésben volt részünk. Megnéztük a 
Kisvakond c. sorozatnak azt a részét, amelyben a mese főszereplője nadrágot készít 
magának a vadon ügyes lakói segítségével. A vetítés után a gyermekek egy előadás 
keretén belül megtanulhatták, hogy valóban, hogyan készült el régen egy nadrág. 
Megtekinthették a régi segédeszközöket és egyet kettőt ki is próbálhattak. Péntek 
reggel bár egy csepnyi keserűséggel, a tábor végének közeledte miatt, de annál na-
gyobb lelkesedéssel érkeztek a gyerekek a parókiára. Az izgalom nem volt hiába, 
hiszen ebéd után minden csoport kapott egy térkép darabot és egymás után elindulva 
megkezdték kincskereső útjukat. Minden útszakasz végeztével egy állomáson álltak 
meg az ügyes gyerekek, ahol segítők várták őket. József történetével kapcsolatos 
kérdésekre válaszoltak az apró kincskeresők valamint mindenhol egy egy feladatot 
is teljesíteniük kellett. Nem véletlenül, hiszen így juthattak hozzá a térkép újabb és 
újabb darabjaihoz míg végül annak kiteljesedésének eredménye képpen eljutottak a 
várva várt kincs helyéhez. Az elásott ládikó a legnagyobb kincset, Isten igéjét tartal-
mazta, valamint minden gyermek számára egy csokipénzt. Végül a hét kiértékelése 
és a csoportok megjutalmazása után a gyerekzsivalytól hangos tábor lassan kiürült 
és minden gyermek rengeteg értékes élménnyel és ismerettel gazdagodva tért haza.    
       Írta: Lészkó Boglárka
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 2017 június 11-én került sor a Testvér-gyülekezeti találkozónkra a magyar-
országi perőcsényi és vámosmikolai gyülekezettel. Az alkalmat ismét összekötöttük 
a gyülekezeti nappal ám ez évben az Emberi Erőforrások Minisztériumának kö-
szönhetően már a körbekerített parókiaudvarban kialakított közösségi téren. Már 
kora reggel elkezdtük a munkálatokat, hogy aztán önfeledten tudjunk örülni a talál-
kozásnak. 
 Először istentiszteleti alkalmon hallgattuk közösen az igét amin Czuni-Ke-
nyeres József, perőcsényi lelkész tolmácsolta nekünk Isten üzenetét a Márk evangé-
liuma 5,63 alapján. Az istentisztelet alatt a gyermekek részére rendhagyó vasárnapi 
iskola volt tartva Végh Emese vezetésével.
 Czuni-Kenyeres József igehirdetésében elmondta, hogy Jézus egy olyan 
helyzetben mondja ezt a biztatást: „Ne félj, csak higgy!” amikor jogos lehetett a 
félelem, az elkeseredés, a szomorúság, hisz Jairusnak a lánya haldoklott. Ekkor 
kiderült, hogy mindaz amire Jairus büszke volt, és amibe bízott, hogy ő egy köz-
tiszteletbe álló ember, hogy mennyi pénze van, az nem ér semmit. Sok ember van 
ebben a világba aki nem tapasztalta meg azt a zsigeri félelmet ami abból fakad ami-
kor rájössz arra, hogy mindaz amid van az nem ér semmit, az most jelentéktelenné 
válik. Az nem tud segíteni. És ekkor, a legnagyobb bajban mondja Jézus Jairusnak: 
Ne félj, csak higgy!
 Nem általánosságban, hanem nagyon konkrétan szól személyesen Jairus-
hoz aki ott van Jézus mellett, s aki rábízta a problémáját. Mikor Jézushoz ment 
akkor levetett magáról minden álcát, kulturális igényt, a környezetének az igényét, 
és azt mondta, hogy nekem a bajom nagyobb annál, hogy Krisztus tagadó legyek, 
vagy hogy nagyképűsködjek, képmutatóskodjak. És oda tudott képletesen térdel-
ni Krisztus elé, és meg tudta magát alázni, hogy Jézustól kér segítséget. Azzal a 
bizalommal ment Jézushoz, hogy Ő tud segíteni. Elhitte, hogy Jézus mindennél 
nagyobb. Nekünk nagyon ritkán jut az eszünkbe, hogy Jézus mindennél nagyobb. 

Testvér-gyülekezeti találkozó és gyülekezeti nap
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Ha ezt tudnánk, akkor nem félnénk semmitől. De olyan sokszor úgy érezzük, hogy 
nagyobb az az ember aki engem bánt, nagyobb az a probléma amivel én szembené-
zek, nagyobb az a baj ami engem ért, mint Jézus. Ha tudnánk, hogy Jézus nagyobb 
akkor nem lenne problémánk. Meg tudod-e azt tapasztalni, amit Jairus megtapasz-
talhatott, hogy Krisztus megoldotta az ő problémáját. Isteni módon oldotta meg. 
Olyan módon amire Jairus nem is gondolt. Ami emberileg elképzelhetetlen. 
 Jézus mindig ezt a bizalmat kéri, hogy merj őszintének lenni, merjed le-
tenni a gondodat. Az első lépés mindig az lenne az ember életébe, hogy merjen 
őszintének lenni, merjen szembenézni azzal, hogy mit érzek, és miért érzem azt. A 
második mindig az, hogy keressem meg vele Jézust. Menjek oda Jézushoz. Vidd a 
lelkedet, vidd a problémádat Jézushoz. 
 Nem azt mondja Jézus, hogy te oldjad meg a problémádat és gyere vissza 
akkor mikor nem félsz és hiszel, mert akkor soha nem mehetne vissza senki. Csak 
a félelmeimmel tudok ott lenni, meg a bajaimmal. Jézus azt mondja, hogy bízz ben-
nem. Gyere velem. A félelmeket csak én tudom elvenni. Jézus az aki vele lép, és aki 
kíséri egészen addig míg feltámad a leánya. 
 Nincs segítsége annak aki nem mer őszinte lenni. Jézushoz csak őszintén 
érdemes menni. Őszintén azzal az őszinteséggel, hogy tudom, hogy nagy bajban 
vagyok. De hiszem, hogy Te Uram, segíthetsz. És ha valaki megteszi ezt a lépést, 
még mindig ott kell, hogy legyen benne a türelem és a bizalom. Kivárom a meg-
oldást és nem türelmetlenkedem. Jairusnak várni kellett közbe, Jézus ott közben 
valaki mással foglalkozott. És közben százszor elfogyhat az emberből a türelem, 
megutálhatja Jézust, és eljuthat oda, hogy nem kell. Vártam eleget. Megdöbbentő, 
hogy hányan megharagszanak azért Krisztusra mert nem segített akkor és úgy aho-
gyan ő azt szerette volna megparancsolni. 
 Érted azt amikor az Isten várakoztat? Bajban vagy, s közben át kell, hogy 
éljed a szenvedést. Ez megmutatja a jellemedet, hogy milyen ember vagy. Megha-
jolsz vagy összetörsz, elhajolsz vagy kitartasz...
Boldog akkor leszel ha képes vagy odamenni Jézushoz. Képes vagy magadra vo-
natkoztatni a Biblia szavát. Vagy magadra veszed ami bele van írva, vagy semmi 
közöd hozzá. Ne félj, csak higgy. Magadra tudod venni? Meg tudod érteni, hogy ezt 
Krisztus mondja Neked? 
 Istenben nincsen félelem, mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet. De amíg 
benned nincs meg a teljes szeretet ott van a félelem is. Az a félelem amely fojtogat, 
amely elpusztít. Az a félelem amit csak a Krisztussal való személyes kapcsolat tud 
megoldani. Jézus ezért jön mellénk, ezért szólít meg, ezért kínálja fel a találkozás 
lehetőségét, hogy gyere. Ne illendőségből, szokásból hanem őszintén a lelkeddel, 
a személyes életeddel. Gyere a kudarcaidból, a csalódásaidból a hamis próbálko-
zásaidból a hazugságaidból. Mindazokból amibe azt hitted hogy boldog leszel és 
megtapasztaltad azt, hogy mégsem lettél az. Boldog az az ember aki ezt egyszer 
megérti, elfogadja, s el tudja hinni. Megtapasztalhatja ahogy Jairus is megtapasztal-
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hatta, hogy Krisztusnál semmi sem lehetetlen.
 A lelki táplálék után a parókia udvarán szeretetvendégség közösségében 
beszélhettük meg a hallottakat a finom gulyás, és a kemencében sült finomságok 
mellett. A finom sütemények után egy kis mozgás következett, s játékos verseny-
re invitáltak bennünket Végh Emese és Somogyi Péter ahol többek között a helyi 
múzeum hagyományőrző játékait is kipróbálhattuk. A játékba a kisgyermekektől 
kezdve az idősebb korosztályig mindenki képviseltette magát. 
 Az alkalom végén a kisebb gyermekek részére kincskeresés is volt Izsmán 
Adél vezetésével.
 Istennek adunk hálát, hogy újjá alakította s kezén hordozza gyülekezetün-
ket.          -IJ-

Az alkalomról készült összes kép megtekinthető facebook oldalunkon: Ipolysági Református Egyházközség.
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“Jelenleg talán 17 embernek van meg a közvetlen telefonszámom, ezek közül ketten híresek, a töb-
biek a keresztény barátaim.” -nyilatkozta Selena Gomez. Az énekesnő nemrégiben arról számolt be, 
hogy mostanában sokkal több időt tölt keresztény barátaival és közelebb érzi magához őket, egyre 
kevesebbet van a hollywoodi hírességek társaságában. Az Instagram oldalán található bemutatkozó 
résznél az énekesnő azt írta ki, hogy “Kegyelemmel, hit által”. Ez a mondat az Efézusiakhoz írt levél 
2:8 versében jelenik meg, mely a megváltás örömhíréről szól a Krisztusba vetett hit által. “Kegye-
lemből részesültetek a megváltásban, a hit által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándé-
ka.” A 24 éves énekesnő nemrégiben beszélt arról, hogy hogyan telnek a napjai, mivel tölti az idejét. 
“Gomez jelenleg egy kis völgyben lévő házban él, de őszintén szólva nem mozdul ki túl gyakran, 
kivéve ha valamilyen hosszú útra indul keresztény barátnőivel.”- mesélte egyik ismerőse. Gomez be-
számolt arról, hogy milyen mélyen megérintették a gyülekezetben elhangzott dolgok, valamint az a 
figyelmesség, amit egymás felé tanúsítanak a keresztény testvérek. Újra megelevenedett a gyermek-
kora és az akkor hallottak. A vasárnapi gyülekezeti alkalmak utáni közös barbecue partyn mindig úgy 
érzi, mintha újra gyermek lenne. Az elmúlt hónapokban Gomez egyre többször tesz tanúbizonyságot 
hitéről. Megosztotta néhány hitharcát is, melyekben Judah Smith pásztor volt segítségére, aki a Los 
Angeles-i keresztény közösség vezetője. Gomez továbbá részt szokott venni a Hillsong alkalmain is. 
2016-ban tapasztalta meg először egy Hillsong koncerten, hogy milyen felszabadító és dicsőséges 
érzés dicsőítő énekeket énekelni. “Át kellett élnem, hogy milyen a dicsőítő dalokat imádattal telve 
énekelni. Elmondhatatlanul hálás vagyok az Úrnak, hogy ezt megtapasztalhattam.” - mondta Gomez. 
A Hillsong koncert alatt Selena elénekelte a “Nobody” című dalát, és elmondta a közönségnek, 
hogy “ez a ma este több mint egy koncert, ez többről szól, mint a Hillsong, sokkal több nálam, aki a 
színpadon énekelt nektek. Ez egy olyan kapcsolatról szól, amely többet ér mindennél, az Úrral való 
kapcsolatról!” Egy interjúban elmondta, hogy volt egy nehéz szakasz az életében, amikor egyáltalán 
nem volt a helyén, céltalanságot és reménytelenséget érzett. “Úgy gondolom, a kiegyensúlyozottság 
nagyon fontos és muszáj megtalálni az igazi helyedet az életben. Be kellett azonban látnom, hogy ez 
saját erőmből, pusztán józanésszel nem megy. Mindig is nehezen bíztam meg másokban, sebezhető 
voltam, túlságosan érzékeny és ez nagyon elhatalmasodott rajtam. Nem tudtam ezt tovább tétlenül 
nézni, éreztem, hogy nem halad jó irányba az életem. Rendezni akartam a dolgokat magamban, meg 
szerettem volna találni a belső békémet. Ezután találtam rá az Úrra és minden a helyére került, meg-
leltem a vágyott békét.”- nyilatkozta Gomez.           Forrás: http://www.nicelife.hu/

Kegyelemmel, hit által
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Az alkalom megtekinthető az Ipolysági Református Egyházközség Youtube 
csatornáján, vagy egyházközségünk honlapján: www.ipolysag.reformatus.sk

Ulrich Hofius, városunkban elhangzott raj-
zos istentiszteletei megtekinthetők az Ipoly-
sági Református Egyházközség Youtube csa-
tornáján, vagy egyházközségünk honlapján: 
www.ipolysag.reformatus.sk

“...A szőke hölgy, pedig egy nagyon kedves orvosnő, aki sírva fakadt. Már a saját fizetésükből 
vásároltak mindent a piciknek...”                                 Köszönjük mindenkinek az adományt. :)



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

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 (8)
 Szerda:  13.50 Hittan: Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola (2)
 Csütörtök: 13.05 Hittan: Ipolyszakállos (10)
   17.00 Bibliaóra 
 Péntek:     13.50 KT a parókián.

                                (A hittanoknál zárójelben a gyermekek száma található.)

Kérjük, támogassa gyülekezetünk nonprofit szervezetét adója 2 %-nak 
felajánlásával. A szükséges adatok:

“Koczó József: A HELVÉT HITVALLÁS PALÓCFÖLDÖN” 
könyvbemutatója hamarosan nézhető lesz honlapunkon. A 
könyv megvásárolható a lelkészi hivatalban. Ára 2500 ft 
vagy 8 €.


