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A szabadság szépsége

Dsida Jenõ

Nyáresti áhítat

A sárospataki diákévek felejthetetlen emléke az iskolai
Lépkedj vigyázva, kedves!
év végét megelõzõ láz. Hiábavaló volt a tanárok tiltakozása,
Míg mély varázsa tart
minden osztály megkezdte a visszaszámlálást nagy
e percnek, ülj le mellém.
betûkkel jelezve a táblán az -ó, -ió, -ció, -áció, -káció, A csöndet ne zavard.
akáció, Vakáció közeledését. A vakáció, ill. a szabadság
varázsa azóta sem csökkent. A fiatalok és idõsek egyaránt
Az Úr mennydörög olykor,
várják a szünnapokat, s készülnek is, hogy azokat
máskor a suhogó
tartalommal töltsék ki. Sokan közülünk már kora tavasszal
tölgyek holdfénybe rezgõ
lapozgatják az utazási irodák prospektusait, s a család
szavával suttogó,
meghozza a döntést, melyik országot választják ki
pihenésük helyéül. Társadalmunknak van egy rétege,
máskor csókokba csattan
amelyik úgy gondolkozik, hogy bizonyos életszínvonal
termõ parancsa, majd
feltétlen velejárója a fényes és drága külföldi nyaralás.
költõk szájával szólal,
Van azonban egy szerényebb és józanabb felfogás is,
mikor a rím kihajt.
amelyik szem elõtt tartja a családi költségvetés
teherbírását, s a választást nem a mások véleményére való
Most, hogy ily enyhületben,
tekintet határozza meg, hanem a körülményeknek
mivel sem küszködõn
megfelelõen az örömök, élmények átélését, az egészséges
ülök a tiszta csendben,
kikapcsolódást, a felszabadult pihenést tûzik ki célul.
a tiszta küszöbön:
Az ilyen regeneráló, testet-lelket megelevenítõ pihenés
nem idegen református gondolkodásunktóI. A józanság
egy kis tücsköt választott
lelke tanít minket a pihenés mûvészetére és
s e cirpelésen át
szükségességére. Legnagyobb ünnepünk, a nyugalom
beszél. Figyelj, figyelj csak!
napja kínálja fel számunkra hétrõl hétre a megújulás
Én értem a szavát.
lehetõségét. A biológusok is megerõsítik, hogy minden
napon több energiát adunk ki, mint amennyivel éjszaka
visszaerõsödünk. Ezért is kell ez a periodikusan ismétlõdõ
szabadságnap. Megóv a kiborulástól, testileg, lelkileg,
szellemileg, idegileg biztosítja az egyensúly megõrzését, ami
nélkülözhetetlen feladataink becsületes elvégzéséhez.
Amennyiben ez így igaz rövidtávon, csak fokozódik a
kikapcsolódás jelentõsége az évi munkaritmusban. A
legerõsebbek is meglankadnak és elfáradnak, ha nem képesek
megszakítani futásukat, fenyeget a sorvadás, ha kimarad az

idõnkénti feltöltõdés. Egész szervezetünk érzi, hogy olykor fel kell lazulnunk a kötöttségekbõl,
a begörcsölt állapotból. Tudni kell szünetet tartani, abbahagyni feladataink végzését, hogy
megedzõdjék teherbírásunk, és felfrissülve, új lendülettel folytathassuk tevékenységünket.
Sokan úgy tervezik a nyári szabadságot, hogy tudatosan otthon hagynak minden kötõdést.
Felední akarnak mindent, amit korlátnak, kényszeredettségnek, tehernek tekintenek, s most
végre ki lehet ruccani, és nem kell tartani attól, hogy bárki is abbahagyatná velük az
örömfogyasztást. Ezek is pazar elvárások. Igazán nem kívánatos, hogy örömgyilkosok
megfertõzzék nyaralásunkat. Csupán egy dologra kell ügyelnünk: Krisztus szabadságra
szabadított meg minket, álljunk meg tehát szilárdan, és ne engedjük magunkat újra a
szolgaság igájába fogni /Gal 5,1/
Amennyiben lehetséges, tervezzük a nyári szünidõt úgy, hogy legalább két hetet együtt
tölthessenek a szülõk gyermekeikkel. Felejthetetlen és egymást kölcsönösen gazdagító
együttlétek ezek, amelyekben újra felfedezhetik egymás értékeit. Ne akarjuk túl korán
nagykorúsítani azokat, akik még gyermekként kötõd-nek hozzánk!
Dr. Mikó Jenõ
Ezzel az írással emlékezünk a közelmúltban elhunyt Ft. Mikó Jenõre, egyházunk egykori
püspökére, aki gyülekezetünkben is több alkalommal szolgált igehirdetésével. Emléke
legyen áldott.

Az imádság szerepe a világban
Számtalanszor tapasztaljuk, hogy szavaink süket fülekre találnak.
Ilyenkor ne okoljunk soha másokat, mivel a szemrehányásban mindig meg
van valami tisztátalan. Sokkal jobb, ha ilyenkor imádkozni kezdünk, érezve
szavaink kölcsönös végességét.
Csodálatos erõtere és szótlan csöndje van az imádságnak. Igen,
imádkozni annyi, mint eljutni Isten csöndjébe, abba a néma közegbe, amely
ugyanakkor az egyedüli tiszta beszéd Isten és ember, ember és minden
ember között.
Ha minden zavaró elemtõl meg akarjuk tisztítani imáinkat, minden
rejtett önzéstõl, nagylelkûségbe öltözött rút kicsinyességtõl, okosabb Istenre
bíznunk, hogy mit is kérünk tõle, mit is üzenünk általa egy másik embernek.
E néma és kérésektõl-kikötésektõl mentes ima, amelyben lemondunk
akaratunkról, és Istenre bízzuk, miként boldogítsa és vezesse akár
feleségünket, vagy gyermekünket, vagyis azokat, akiket Isten legközvetlenebbül ránk bízott, s akikkel szentsége szerint is egyek vagyunk – igen,
még hozzájuk intézett szavaink közül is legtisztább és legszebb az a néma
imádság, amely megfogalmazását egyedül Istenre bízza.
(Pilinszky János)
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Nékem az élet Krisztus…
Mert nékem az élet Krisztus és
a m e g h a l á s n y e re s é g / F i l 1 , 2 1 /
Sokan az e világ szerinti életet tartják
életnek, az Istentõl való elrugaszkodott életet
tekintik életnek és belevetik magukat az e világi, testi élvezeteket hajszoló életbe.
A Krisztusban újjászületett ember tisztában van azzal, hogy két kiváltképpen való
nemes célja van a mi életünknek: egyik, hogy Isten dicsõíttessék mi általunk, a
másik pedig az, hogy a mi embertársainknak használjunk. Mit ér ez az élet, ha nem
ezeknek a céloknak a szolgálatára fordítjuk? Néhány esztendõ, egynéhány jó és
gonosz nap után elhullik, mintha soha nem lett volna. Micsoda haszna van az
embernek minden õ munkájában, mellyel munkálkodik a nap alatt?/Préd 1,3/
Hadd tegyek én is bizonyságot János apostol evangéliuma alapján az életrõl. Jézus
mondja: És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. /Jn 5,40/ Más
helyen így fogalmaz Krisztus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek
az ember Fiának testét és nem isszátok az õ vérét, nincs élet bennetek.
/Jn 6,53/ Továbbá: A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a
beszédek amelyeket én szólok néktek lélek és élet. /Jn 6,63/
Azért tanítja a mi református egyházunk, hogy egyedül Isten kegyelmébõl
üdvözülünk, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett hit által, hogy elmondhassuk Pál
apostollal: Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem
él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában
való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. /Gal 2,20/
A Krisztusban való életrõl tesz bizonyságot Péter apostol is: Uram, kihez
mehetnénk? Örök életnek beszéde van tenálad. /Jn 6,68/
Lelkipásztorunk is – egy-egy elköltözött testvérünk felett –, a vigasztalás
evangéliumának hirdetése végén, ezekkel a szavakkal figyelmezteti a gyülekezetet:
Azért szerelmes Atyámfiai, erõsen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak
dolgában, mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban
/1Kor 15,58/.
Bányácski Béla
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Ki az Úr a házban?
Nyílt vagy rejtett családi konfliktusok,
hangos veszekedések és titkolt fájdalmak
hátterében sokszor ez a kérdés áll: ki
az Úr a házban? A gyermek, akinek
kívánságát szolgai alázattal lesik a
szülõk, nagyszülõk? A férj, aki a
családfõ szerepében tetszelegve, várja
az elsõ osztályú kiszolgálást? A feleség,
aki ügyes praktikával intézi úgy a család ügyét, hogy végül az õ akarata
valósuljon meg? Vagy a nagymama, akitõl felnõtt gyermeke nem tudott
elszakadni, s háttérbõl érvényesíti elgondolásait?
Ki az úr a házban?
Lukács evangélista könyvében egy bethániai otthonba, Márta és Mária
otthonába kalauzol el minket (Lk 10,38-42). Hogyan volt náluk, ki tudja? Bár
az, hogy Márta neve „úrnõt” jelent, valamit sejtet. De meglepetésünkre a
vendégségbe hozzájuk érkezõ Jézust éppen Márta szólítja így: „Uram!” Nem
mesternek, rabbinak nevezi, ahogy általában szólították Jézust. Lukács
evangéliumában nõ ajkán itt szólal meg elõször ez a személyes hitvallás,
amire Tamás csak Jézus feltámadása után s sebeinek láttán jutott el.
Mária ezt a hitvallást nem mondta ki, de magatartásában õ is vallja:
Jézus az Úr a házban, akit nem kötnek régi hagyományok, hogy zsidó
rabbinak nem lehet nõtanítványa és nem küldi ki a konyhába, hanem
megengedi, hogy lábához ülve, hallgassa tanítását. Mária is felismeri, hogy
Jézus az Úr – különös úr! –, aki nem azért jött hozzájuk, hogy kiszolgálják,
hanem hogy Õ szolgáljon, s aztán, egy kis pihenés után induljon tovább
Jeruzsálembe, hogy életét adja értük és az egész világért. Jézus Úr, akinek
õ nem adhat semmit, de akitõl olyan kincseket kaphat, amit senki sem vehet
el tõle. Milyen kár, hogy Jézusnak azokat az el nem vehetõ kincseket érõ
szavait Lukács nem õrizte meg számunkra.
Márta is, Mária is vallja: Jézus az Úr a házban!
De most már ne a bethániai házra, hanem a magunk otthonára
gondoljunk: ki az úr ott? Milyen szép az ótestamentumi Józsué vallomása:
én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Érdekek, nézetek,
elgondolások zûrzavarában legyen hát Jézus szava a döntõ, amire
mindnyájan figyelünk. Szava nemcsak megszívlelendõ jó tanács. Több annál:
Isten szeretetének, megváltásunknak jó híre, az örök élet beszéde. Erre van
szükségünk. Legyen Jézus az Úr otthonunkban.
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-Boldogok, ak
gukon, mert
zásuknak.
-Boldogok, ak
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-Boldogok, ak
a bölcsõt, az
mindháromba
néznek, hanem
-Boldogok ak
tenni, mert m
titkok tudóivá
kiborulók több
-Boldogok, ak
tudnak pihen
lyogva ébredn
útjukra.

A Boldogmondások margójára
-Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert
akkor azt is megtudják majd, hogyan
éljenek.
-Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem
kell szüntelen azt
tenniük, amit mindenki
tesz.
-Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol
mások közömbösek,
mert örömös lesz az
életük.
-Boldogok, akik tudják,
hogy másoknak is
lehet igaza, mert
békesség lesz körülöttük.
-Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.
-Boldogok, akik meg tudják különböztetni
a hegyet a vakondtúrástól, mert sok
zavartól kímélik meg magukat.
-Boldogok, akik észreveszik egy diófában
a bölcsõt, az asztalt és a koporsót, és
mindháromban a diófát, mert nemcsak
néznek, hanem látnak is.
-Boldogok akik lenni is tudnak, nemcsak
tenni, mert megcsendül a csöndjük és
titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem
kiborulók többé.
-Boldogok, akik mentség keresése nélkül
tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak
útjukra.

-Boldogok, akik tudnak elhallgatni és
meghallgatni, mert sok barátot kapnak
ajándékba és nem
lesznek magányosok.
-Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy
nélkülözhetetlennek
hinnék magukat, mert
õk az öröm magvetõi.
-Boldogok, akik komolyan tudják venni a
kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert meszszire jutnak az
életben.
-Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és
elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes
lesz.
-Boldogok, akik jóindulattal értelmezik
mások botlásait, akkor is ha naivnak
tartják õket, mert ez a szeretet ára.
-Boldogok, akik gondolkodnak, mielõtt
cselekednének, és imádkoznának is,
mielõtt gondolkodnának, mert kevesebb
csalódás éri õket.
-Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha
szavukba vágnak, ha megbántják õket,
és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.
-Boldogok akik mindebbõl meg is tudnak
valósítani valamit, mert életesebb lesz az
életük.
Gyökössy Endre
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Gyülekezetünk történetébõl – száz éve történt
Presbiteri jegyzõkönyv 1904. július 31-rõl

Jegyzökönyv mely felvétetett az egyháztanácsnak f. év július hó 31-én
tartott gyûlésében
Jelenvannak az alantírottak.
Dr. Tárczy Pál elöadja az egyháztanácsnak, hogy a kir. tanfelügyelö
úr az ev. ref. egyh. fögondnokához címzett levélben az ev. ref. iskolának
államosítása tárgyában azt írja, hogy az egyh. tanács határozza el, hogy
iskoláját átadja az államnak s vázolva az ev. ref. egyház elönyeit a melyeket
ilyen módon elér, kéri az egyházat, hogy egyszersmindenkorra 4000 koronával
járuljon hozzá az államosításhoz, a mely összeget 4 év alatt fizetne ki a kir.
adóhivatalba
Az egyháztanács ilyen módon az ev. ref. iskola államosításába nem
megy bele s a kir. tanfelügyelö úrhoz intézett érdemleges válasz megírására
elnöklö lelkész és Dr. Tárczy Pál urat bízza meg.
Kmf.
Sohajda János - lelkész , Papp István - presb. jegyzö , Dr. Tárczy Pál , Solymosi József ,
Répási Ferenc - gondnok,Dako M. János,Tóth J. Mihály,Csengö T. István, Kovács József,
Dako M. István, Szatmári János, Kendi János, Tóth István, Borcsik Ferenc, Lénárt
István
Nem tûnik ki a jegyzõkönyvbõl, hogy az állam milyen céllal akarta államosítani
a református iskolát, amiért még 4000 koronát is kellett volna fizetni, azonban az
egyértelmû, hogy a presbitérium határozottan ellenállt. A református iskola ezt
követõen még csaknem fél évszázadig mûködött, mert Isten kegyelme által a
gyülekezet fenntartotta. A 2. világháborút követõen azonban az államosítást már
nem tudták megakadályozni.
Istennek legyen hála, hogy gyülekezetünkben még mindig élnek testvéreink,
akik református iskolában megtanulták a betûvetés mellett a zsoltárokat, dicséreteket,
a gyermekimákat és ott növekedtek a hitben, szeretetben, Isten és emberek elõtt
való kedvességben, amiért minden bizonnyal örökké hálásak az Úrnak.
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Agyagos Gergõ
Alica, Fülöp A
Péter, Kosztyu
Mikloviè Lászl
László, Plónicz
Szakszon Szan
Tóth Péter, Var

–

– Nem, – mo
fivéred

Konfirmáltak a 2004. évben

Agyagos Gergõ, Dobos Bettina, Fazekas Dávid, Fedor Ferenc, Frišloviè Patrícia, Fucsko
Alica, Fülöp Alica, Fülöp Annamária, Gergely József, Hátrák Melinda, Hornyák Edit, Kiss
Péter, Kosztyu Anna, Kosztyu Médea, Kosztyu Szilvia, Liszkai Lucia, Liszkai Mónika,
Mikloviè László, Molnár Bettina, Molnár Klaudia, Muszka Tamás, Palkó Gabriella, Papp
László, Plóniczky Gergõ, Soltész László, Sopko Simona, Szakács Roland, Szakács Tamás,
Szakszon Szandra, Szentpétery Dániel, Szunyog Angelika, Szunyog Viktória, Tóth Márió,
Tóth Péter, Varga Andrea, Vaszily Péter

Az éjszaka vége
A mester megkérdezte egyszer tanítványait:
– Mikor történik átmenet az éjszakából a nappalba?
– Akkor, amikor egy házat meg tudok különböztetni egy fától.
– Amikor egy kutyát meg tudok különböztetni egy lótól.
A többiek is egymás után kísérelték meg a válaszadást.
– Nem, – mondta a mester. Akkor, amikor egy ember arcába tekintve, felfedezed benne
fivéred vagy n véred arcát. Akkor és véget az éjszaka, és kezd dik el a nap.
Martin Buber
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GYERMEKEK GONDOLATAI
A hittanos gyerekek gondolatai a szeretetrõl.
- A szeretet az egy nagy ajándék Istentõl; az ajándék pedig minden embert felvidít; boldoggá
tesz; örömöt szerez.
- Sok embernek azért szomorú az arca vagy mérges, - még ha nincs is rá ok -, mert kevés
szeretet van a szívében.
- Az én szüleim nem kapnak sok fizetést, ezért nem tudnak nekem sok mindent megvenni,
de az a szeretet, amit kapok tõlük többet ér minden zsebpénznél, vagy édességnél.
- Az osztálytársam meglátta a padon az új tollamat és ellopta. Milyen jó, hogy a szeretet
láthatatlan. Így legalább senki nem veheti el tõlem.
- Én úgy érzem, hogy az is egyfajta szeretet, ha a kinõtt ruhámat odaadom egy másik
gyereknek és örömöt szerzek ezzel neki.
- Nagymamám már öreg, de még annyi sok szeretet van benne, mint egy kútban, amelybõl
soha nem fogy ki a víz. Minden unokájának egyformán tud adni belõle.
- Jó, hogy Jézus megszületett és a földre jött, mert az Õ szeretete példakép lehet minden
keresztyén ember számára.
- A szeretet erõsíti és szépíti a világot, a gonoszság pedig rombolja.
A gyerekek gondolatait Vaski Klára katechéta gyûjtötte.

Gyülekezetünk életébõl
Április 24-én a hitoktatásra járó gyermekek közül 6-an egyházmegyei bibliaismereti vetélkedõn
vettek részt és sikeresen szerepeltek. A 6-9 évfolyam kategóriájában Horváth Veronika, Kinlovics
Zsuzsa és Makkai Orsolya az elsõ helyet szerezte meg. Az 1-5 évfolyam kategóriájában Csonka
Nikoletta, Kovács Anikó és Szimko Balázs a harmadik helyen végzett. A vetélkedõ keretében
szavalóverseny is volt, melyen vallásos verseket adtak elõ. Itt nem volt évfolyamok szerinti kategória
és így Kovács Anikó a második helyet szerezte meg. A résztvevõ gyermekeknek gratulálunk és
örülünk, hogy ilyen sikeresen képviselték a gyülekezetünket.
Június 24-én a hollandiai Fundament-alapítvány küldötteiként holland lelkipásztorok látogattak
gyülekezetünkbe, nevezetesen: J. Beekhuis és M.J.C. Blok. Látogatásuk célja, hogy a házasság és
szexualitás címmel elõadást tartsanak az egyházmegyénk lelkipásztorainak. Elmondásuk szerint a
hollandiai tapasztalataik, de az egész világon végigsöprõ liberalizmus házasságot érintõ negatív
következményei indokolták, hogy ezt a témát válasszák. Az elõadás után párbeszédre is sor került, s
így a megjelent lelkészek némi bepillantást nyerhettek a hollandiai egyház életébe is. Áldott találkozás
volt.
Június 27-én, a tanév utolsó istentiszteletén, Vaski Klára és Pirigyi Mária katechéták által felkészített
hittanos gyerekek mûsort mutattak be. Szavalatok, bibliai történetek, énekek hangzottak el a gyerekek
ajkáról. A hittanos gyerekek mûsora után Michalákné Ténai Júlia mondott el egy verset.

Királyhelmeci Szövétnek
A királyhelmeci és a pólyán-szolnocskai református gyülekezetek lapja.
A lelkészi hivatal címe: Templom sor 13, 077 01 Királyhelmec
Tel.: 056/ 63 219 72
E-mail: molnaristi@freemail.hu
http://www.mojweb.sk/kre
Kéziratokat, javaslatokat szeretettel várunk, a szerkesztés jogát fenntartjuk!
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