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Királyhelmeci
Szövétnek

Közelebb van az üdvösség...

Így a nyár elején, vagy a forró napokat átélve talán azt is mondhatjuk, hogy a nyár
derekán, mi is érezzük, hogy miképpen érünk egyik évszakból a másikba, egyik napról a
másikra, és érezzük az idõ múlását, annak gyorsaságát. Érezzük ezt rövidtávon, de kortól
függetlenül érezni lehet ezt hosszú távon is, hiszen az idõ nem áll meg, s ez idõben már
elõrébb is vagyunk annál, mint amikor kezünkbe vettük a „Szövétneket” és olvasni kezdtük
ezt az írást. Sokak által ismert sláger is figyelmeztet, hogy múlnak a gyermekévek, s nincs
visszaút; vagy egy másik elõadó a homokórát szeretné megállítani, de az csak pereg, pereg.
Nem lehet az idõt megállítani, és sokan bármilyen szörnyen is élik meg az idõ múlását,
esetlegesen a szépség elhalványulását, a betegségek, nehézségek elõretörését, mégis van
az idõ múlásának életünkre vonatkozólag örömteli oldala is.

Azt írja Pál apostol, hogy közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívõkké
lettünk. /Róma 13,11/ Egyre közelebb évrõl-évre, napról-napra, percrõl-percre. S nem a mi
erõnkbõl, hitéletünkbõl, kegyességünkbõl vagyunk közelebb az üdvõsséghez, hanem
kizárólag Isten kegyelmébõl van közelebb hozzánk az üdvösség. Sõt maga az üdvösség is
csupán kegyelem. Ez az üdvösség Jézus Krisztus visszajövetelét jelenti. Így tehát az-az idõ
rövidül, ami a most, a jelen pillanat és a Krisztus visszajövetele közötti szakasz, ill. idõszak.
Múlik az idõ, telnek napjaink és Pál apostollal együtt állapíthatjuk meg, hogy az üdvösség
napja bizony egyre közelebb van. Legalábbis idõlegesen biztosan így van, de miként van
ez a bensõnkben? Miként van ez kissé elvonatkoztatva, s a gondolatot az idõ síkjáról a mi
lelkünk síkjára terelve.  Ilyen szempontból is közelebb van hozzánk az üdvösség, vagy
inkább távolodik? Kérdezhetnénk akár úgy is, hogy közelebb van hozzánk Jézus Krisztus
visszajövetele, közelebb van hozzánk Jézus, mint amikor hívõkké lettünk, amikor még

talán nem értettünk annyi mindent a Szentírásból, amikor még
nem töltöttünk el annyi idõt a templomban, amikor még talán a
dogmatikai alaptételeinkkel sem voltunk teljesen tisztában.
Amikor csupán azt éreztük, hogy átölel, hogy megragad az Isten,
s hogy szeret engem is. Érezzük-e ezt olyan intenzitással, mint
annak idején, mikor hívõkké lettünk? Vagy pedig meg-
megállunk, leülünk, elbóbiskolunk, elalszunk a hit útján, s
mondhatni, hogy hitünk homályosodni kezd, míg teljesen
elborítja bensõnket, szívünket, lelkünket a sötétség. Az a
sötétség, amellyel kapcsolatban azt írja Pál a következõ versben,
hogy tegyük le a sötétség cselekedeteit, majd így folytatja és
öltsük fel a világosság fegyvereit.
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Az iskolaköteles gyerekek, így az iskolaév végén talán
elénekelhetnék, hogy „ismét egyik esztendeje, Istentõl kimért
ideje, telék el a mulandóságnak”. Mert számukra valóban egy
iskolaév eltelt, egy évvel elõrébb, egy osztállyal feljebb kerülnek,
vagy talán egy másik iskolában, egy másik osztályban kezdik
majd az új tanévet. S a szülõk is csak remélni tudják, hogy nem
csak egy osztállyal lépnek majd feljebb ifjaink, hanem ismeretekben, tudásban is
gazdagodtak, és szellemileg és érettebbek lettek. Mi ehhez még hozzátennénk afelõli
reménységünket, mely szerint nem csupán a lexikális tudásuk gyarapodott, hanem a
kötelezõen választható hittan által hitismeretben is elõbbre jutottak, s az Úrhoz is közelebb
kerültek. Alapozhatjuk ezt mindarra, hogy minden helyi alap, ill. középiskolában van
hitoktatás, melyeket a lelkipásztorok mellett két katechéta végez. Számbelileg kifejezve a
helyi iskolákban 21 csoportban 348 diák volt hitoktatásra bejelentkezve, és a Béke utcai
óvodában 1 csoportban 12 gyerek járt hittanra. Soknak tûnik ez a szám, de Királyhelmec
vonzáskörzetét figyelembe véve talán nem is mondható soknak. Sajnos a korábbi évekhez
hasonlóan, nem látható változás a hitoktatás komolyan vételét illetõen a diákok részérõl.
Ahol tudnak, igyekeznek kibújni – mindenféle kifogásokra hivatkozva – a hittanóra alól, s
talán ennél is szomorúbb, hogy sok esetben még a szülõ sem figyel oda arra, hogy a gyermeke
úgy látogatja-e a hittanórát, ahogyan azt kellene. S már csak a mulasztott hittanórák számából
eredõ félévi, vagy év végi problémáknál okolják az iskolát, hogy miért nem szóltak korábban,
miért nem jelezték, hogy a gyermek nem jár az órára. Reméljük, hogy e tekintetben mielõbb
változásra, szemléletváltásra kerül sor, és így a jövõ évben már nem csupán a hitoktatásra
bejelentkezett gyerekek számáról, hanem az azt ténylegesen látogatók számáról
számolhatunk majd be.

“Számadás” a hitoktatásról

Telik az idõ, közelebb kerülünk Krisztushoz az idõben, de közelebb kerülünk-e
hozzá a lelkünkben? Sokszor mondják, hogy az idõ pénz, azonban az idõ lehetõség, az idõ
sokak számára kegyelem, az idõ a Krisztushoz, az üdvösséghez való közelebb kerülésnek
az esélye.

És akkor is így van ez, ha mi sokszor csupán az évszakok változásait, a nappalok
és éjszakák váltakozásait, a hónapok rohanó tempóját érzékeljük. Azonban az üdvösség el
fog jönni, Krisztus vissza fog jönni, s akkor ez a földi idõkorlát megszûnik, a minket sürgetõ
idõ elmúlik, és csak mi leszünk és Õ, és mindaz amit itt a számunkra kijelölt földi idõben
megtettünk, vagy éppen nem tettünk meg. Ezért tekintsünk a mi idõnkre úgy, mint aminek
a múlásával Krisztus közelít felénk, hogy találkozásunk lehessen Õvele. Legyen ez a nyár,
ez a nyári idõszak is lehetõség Urunkhoz való közelebb kerülésre, amikor a pihenésünk,
esetleges szabadságolásunk alatt ne csupán testileg töltõdjünk fel, hanem lelkileg is, hogy
ne csak az idõ síkján, de lelki síkon, a mi hitünkben is közelebb legyünk az üdvösség
napjához, és az elsõ keresztyénekhez hasonlóan minden napra várjuk az üdvösség napjának
eljövetelét, az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét.

- mi -
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Tisztelünk téged, oh Isten, tisztelünk; neved közel van,
hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidõt, én
méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged;
én erõsítem meg annak oszlopait. /Zsolt 75, 2-4/

„Tisztelünk és hálaadásunkban rólad emlékezünk, Kegyelmes
Istenünk tégedet tisztelünk Te nagy jóvoltodért, és felmagasztalunk,
Haszontalan szolgák, mert ezzel tartozunk” – énekeljük a 197. dicséretünkben. És igazat kell adnunk
énekünknek, hogy haszontalan szolgák vagyunk csupán, hiszen maga az Úr Jézus Krisztus is azt
mondta: ha mindazokat megcselekedtétek, a mik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy: Haszontalan
szolgák vagyunk; mert a mit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. /Lk 17,10/ Örvendetes
dolog lenne, ha emberi gyarlóságunknál fogva nem magyaráznánk félre a Szentírást, mert hajlamosak
vagyunk ezt megtenni. Hanem szorgalmasan tanulmányozzuk azt, és még haszontalan szolgákként
is próbáljuk megérteni az Írást. Hiszen az Úr nem lustaságra teremtett minket, Koméniusz írja egy
helyen, hogy a szorgos munka is gyõz a renyheség ellen a bölcsesség meg a butaság ellen. Talán
ezért van az, hogy a Isten népe a hitetleneknél is becsületesebben végzi a maga munkáját, s talán
azért van ez mert csak azt végzi, amit az Úr rábízott, s nem akarja elvégezni azt is, amit az Isten ígér,
hogy majd Õ cselekszi meg. Nem akar „istenkedni”, nem akar az Úr helyébe lépni. Nem akarja
átvenni önként, gõggel a gondviselõnek a szerepét. A dühöngõ ateizmus idején voltak szépszámmal
olyanok, akik gõgösködve úgy vélték, hogy majd õk irányítják még a természet menetét is. Azonban
a Szentírás igazsága nyilvánvaló, s a mai kérkedõknek ugyanúgy szól a 75. Zsoltár mint évezredekkel
ezelõtt: „A kérkedõknek azt mondom: Ne kérkedjetek; és a gonoszoknak: Ne emeljetek szarvat!  Ne
emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal; Mert nem napkelettõl, sem
napnyugattól, s nem is a puszta felõl támad a felmagasztalás; Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz,
mást felmagasztal!”; majd a 76. Zsoltárban, mintegy ehhez kapcsolódva azt olvashatjuk: „Mert a
fejedelmek gõgjét megtöri, rettenetes  a föld királyaihoz.” És ez ma is így van, s e versek igazát ma is
látni, éppen ezért: „Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja
is. Mert a ki vet az õ testének, a testbõl arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekbõl arat
örök életet.” /Gal 6,7-8/

A földi öröm forrása a birtoklás - mondják sokan. Az emberek azt hiszik, hogy akkor lennének
boldogok, ha mindent megengedhetnének maguknak amire vágynak. Ezért egész életükben mindent
arra összpontosítanak, hogy azt elérjék és végül mégis csalódottak lesznek. Még ha olykor rövid
ideig boldognak látszol is, ez az állapot nem tartós. Hamarosan kicsúszik a kezedbõl, amit megszereztél.
Ami ma édes, holnap keserû lesz, aki ma barátod, az holnap már az ellenséged. Mindaz, amirõl azt
hiszed, hogy örömöt szerez, végül is üresnek bizonyul. Az élõ Úr Jézus Krisztus, az élõ és szeretõ
Üdvözítõ, aki meghalt a bûnösökért, Õ az egyetlen, aki örömöt adhat. Csakhogy az öröm, amit Õ
kínál nem földi természetû, hanem az az Õ tulajdon mennyei öröme. „Teljes öröm van tenálad; a te
jobbodon gyönyörûségek vannak örökké.” /Zsolt 16,11/

Fohász: Könyörgünk Atyánk, hogy míg e földi vándorlásunk tart küldj munkásokat a Te
aratásodba. A munka sok, a munkás olyan kevés. Könyörgünk a mindennapi kenyerünkért és az
evangélium terjedéséért. Könyörgünk adj békességet mind lelki, mind testi értelemben, hiszen olykor
minden emberi elgondolás kevés ahhoz, hogy békességet találjunk, de neked lehetséges az is, ami
számunkra lehetetlen. Kérünk segíts minket, hogy az aggodalmaskodás helyett hálaadással tárjuk fel
kívánságainkat neked. Segíts minket, hogy minden gondunkat tereád vessük, hiszen neked gondod
van reánk. Ámen.

Bányácski Béla

Tisztelünk téged, oh Isten...
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GYÜLEKEZETÜNKBEN TÖRTÉNT

Húsvét elõtt ebben az évben is játszóházat
szerveztünk a gyerekeknek, amelyen nem
csupán a feltámadás örömüzenetét hallhatták
és a húsvéti történetet játszhatták el, hanem
matricafestéssel különbözõ képeket, rajzokat
is készíthettek, és ezáltal kézügyességüket is
kipróbálhatták.

A Fiatal Reformátusok Szövetségé-
nek szolgálattevõi, a “felemelÕ nap”
elnevezésû programsorozatuk keretében,
április 28-án Királyhelmecre is
ellátogattak. A korábbi években megtartott
rendezvényekhez hasonlóan, most is egy
igeverset, egy igeszakaszt választva tettek
bizonyságot az Úr Jézus Krisztusról. Az
alkalom gyülekezetünk templomában egy
közös istentisztelettel kezdõdött, majd ezt
követõen került sor a játékos ismerkedésre,
hiszen nem csupán Királyhelmecrõl, de a
környezõ gyülekezetekbõl is érkeztek ifjak az ifjúsági délutánra. Ezután az összegyûltek
átmentek a helyi kultúrház kistermébe, ahol közös éneklés, igei útmutatás mellett már a
kötetlenebb beszélgetésre és játékra is sor került. Csak remélni tudjuk, hogy az ifjúsági
alkalmon a fiatalok jól érezték magukat, és az evangélium magvával a szívükben indultak
haza. Mindezért legyen egyedül Urunké a dicsõség.

Május elsõ vasárnapja, az édesanyák
napja, amikor mindenki a maga édesanyját
köszönti, vagy ha már nem köszöntheti, akkor
hálával a szívében emlékezik rá. A vasárnapi
iskolás gyerekek egy kis mûsorral
kedveskedtek az édesanyáknak, és
szavalatokkal, ill. énekekkel köszöntötték
õket.



5

Május 2-án került sor
gyülekezetünkben a rendes évi
egyházlátogatásra. Az egyházlátogatás
alkalmával Nt. Szaszák József,
kiskövesdi lelkipásztor hirdette az igét,
majd ezt követõen Nt. Demes Tibor,
szürnyegi lelkipásztor szólt a
gyülekezethez és tartotta meg a
presbiteri gyûlést.

Június 8-án ifjúsági kiránduláson voltak gyülekezetünk konfirmált és konfirmációi
elõkészületre járó ifjainak egy része. A kiránduláson ellátogattunk Sárospatakra, ahol a
Református Kollégium Nagykönyvtárát, annak Múzeumát, majd pedig a Rákóczi várat
tekintettük meg. A kirándulásunk folytatásaként eljutottunk Göncre a Biblia Múzeumba, s
végül Vizsolyba, ahol az elsõ magyar nyelvû Biblia látott napvilágot, Károli Gáspár
fordításában. Nagyon szép napot töltöttünk együtt, amelyen a fiatalok ismereteik mellé
„tapasztalatot” is gyûjthettek, hiszen már nem csak tudják, hogy „magyar nyelvre a Bibliát
Károli Gáspár gönci református lelkipásztor fordította le és adta ki 1590-ben Vizsolyban,
hanem látták is e Bibliát, és már nem csupán tudják, hogy a „Biblia több mint ezer nyelvre
van lefordítva” – ahogyan a Kis Káté-ból tanulják, hanem a Gönci Bibliamúzeumban
láthattak, ha nem is ezer fordítást, de nagyon sok, számunkra ismeretlen nyelvû
bibliafordítást.



6

Május 20-án gyülekezetünkben vallást tett hitérõl 9 ifjú és 5 leány, név szerint: Bacskai
Anikó, Czókoly Béla, Fülöp Klaudia, Gerenyi Fülöp, Gyimesi Máté, Jakab Viktória, Kasko
Attila, Lázár Tamás, Lukács Zoltán, Novák Éva, Rudik Tibor, Szakács Lilla, Szakács Mihály,
Tóth Richárd.

Gyülekezeti kirándulás
Az elmúlt év gyülekezeti kirándulásához hasonlóan

idén is egynapos közös programot szervezünk
Debrecenbe.

A kirándulás alkalmával megtekintjük: a Debreceni Református
Kollégiumot, ill. a mellette mûködõ múzeumot, a Református

Nagytemplomot, majd ezt követõen a Déri Múzeumba látogatunk, ahol több
állandó kiállítás mellett megtekintenénk Munkácsy Mihály Krisztus-
trilógiáját. Több órás szabad program is a kirándulás része, amikor a
kirándulók egyénileg, ill. csoportosan várost nézhetnek, vásárolhatnak,

ebédelhetnek...

A kirándulás ára: 300.- Sk, ami az útiköltséget, a múzeumi belépõt és
tárlatvezetést foglalja magában.

Kérjük az érdeklõdõk jelentkezzenek a Lelkészi Hivatalban, mivel a
kirándulás csak kellõ számú érdeklõdõ esetén valósulhat meg, elõreláthatólag

július végén.
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Szinte e kis gyülekezeti tájékoztató elindulásával egy idõben
számoltunk be arról, hogy gyülekezetünk saját honlappal
rendelkezik és így az interneten is lehet olvasni
egyházközségünkrõl. Majd számot adtunk arról, hogy honlapunk
megújult, új címet kapott és nagyobb mennyiségû adattal tudjuk
gyülekezetünkrõl tájékoztatni a nagyvilágot. Az oldalon elhelyezett
számláló segítségével bizonyosak vagyunk afelõl, hogy nem hiába

adunk hírt magunkról, szolgálatunkról, alkalmainkról. Megtörtént, hogy a világháló
segítségével talált ránk más országban élõ testvérünk, de volt, amikor az adó felajánlható
két százaléka is a háló segítségével jutott el Koinonia jótékonysági alapunk javára (mivel
honlapunkról tájékozódtak annak létezésérõl). Modern világban élünk –szokták mondani ,
s lehetõségeinkhez mérten próbáljuk is kihasználni annak pozitív elõnyeit. Az egyik
internetes portál fejlécében olvasható, hogy „a most felnövekvõ generáció már az Istent is
a hálón fogja keresni”. Szörnyülködhetünk ezen, szomorúnak tarthatjuk, sajnálatosnak
gondolhatjuk, hogy a fiatalok bezárkózva a maguk által elképzelt virtuális világukba, éjt
nappallá téve, sok esetben céltalanul szörfölgetnek az interneten, egyik oldalról szinte repülve
a másikra anélkül, hogy mindeközben bármiféle hasznos információval gyarapodott volna
ismeretük. Sokáig lehetne még folytatni ezt a sort, mely talán kissé negatív fényben tünteti
fel az internet világát. Ugyanakkor el kell mondani, hogy a világháló sok negatív, embereket
antiszociálissá tevõ hozadéka mellett, rengeteg pozitív vonatkozását lehetne felsorakoztatni.
Ezt kell nekünk kihasználni, és ezt próbálja kihasználni sok száz és ezer keresztyén ember,
akik keresztyén tartalommal, evangéliummal, Krisztusról szóló örömüzenettel töltenek meg
honlapokat, melyek elsõsorban hasznos információkat közölnek keresztyén közösségekrõl,
intézményekrõl, gyülekezetekrõl. Ezek sorába tartozik a mi gyülekezetünk honlapja is,
mely ha csupán alkalmi frissítésekkel is, de igyekszik tájékoztatni, információt adni
gyülekezetünk életérõl, mindennapjairól. Igyekszünk kihasználni az internet jelenlétét
mindennapi életünkben, és ily módon is lehetõséget adni arra, hogy az Istent az interneten
keresõ most felnövekvõ generáció tagjai rátaláljanak a gyülekezetünkre, és remélhetjük,
hogy a számítógéptõl elrugaszkodva is rátalálnak majd arra.
Ajánlóként hadd álljon itt egy pár keresztyén, református vonatkozású honlap elérhetõsége:
www.refkoinonia.sk – gyülekezetünk és a Koinonia honlapja
www.felvidek.reformatus.hu – felvidéki reformátusok nem hivatalos honlapja
www.refzene.sk – SzRKE egyházzenei oldala
www.firesz.sk – Fiatal Reformátusok Szövetsége
www.reformatus.hu – Magyarországi Református Egyház
www.reformatus.lap.hu – református portál
www.parokia.hu – református portál
www.tirek.hu – Tiszáninneni Református Egyházkerület

Áldott épülést kívánunk e keresztyén honlapok böngészésével is.

A világháló Krisztus szolgálatában
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Királyhelmeci Szövétnek
A királyhelmeci és a pólyán-szolnocskai református gyülekezetek lapja.

E szám a Koinonia n. f. támogatásával jelent meg.
A lelkészi hivatal címe: Templom sor 13, 077 01 Királyhelmec

Tel.: 056/ 63 219 72
E-mail: info@refkoinonia.sk
http://www.refkoinonia.sk

Kéziratokat, javaslatokat szeretettel várunk, a szerkesztés jogát fenntartjuk!

III. Napközi TáborIII. Napközi TáborIII. Napközi TáborIII. Napközi TáborIII. Napközi Tábor

Játék

Beszélgetés

Éneklés

Kézmüves

Foglalkozás

július 30. - augusztus 3.július 30. - augusztus 3.július 30. - augusztus 3.július 30. - augusztus 3.július 30. - augusztus 3.

A Királyhelmeci Református Egyházközség napközi tábort szervez
6-12 éves gyermekeknek. A táborban különbözõ foglalkozásokkal,
játékokkal, bibliai történetekkel, énektanulással várjuk a gyerekeket.
A napközi a református egyház épületében lesz. Tízórairól,
frissítõrõl gondoskodunk. A táborba a lelkészi hivatalban lehet
jelentkezni, ill. bõvebb felvilágosítást is itt kaphatnak.

A napközi tábort a KOINONIA jótékonysági alap
támogatásával szervezzük.

A tábor gyülekezetünk gyermekeinek ingyenes!!!


