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Minden szabad nékem...
Közeledik a nyár, közeledik sokak életében a szabadságolás ideje. Vannak, akik
hónapokkal elõre terveznek, nézegetik a különbözõ utazási irodák ajánlatait és próbálják
elõre lefoglalni a legmegfelelõbb kirándulást, amin – úgy érzik – kipihenhetik az egész évi
hajtást, rohanást, fáradtságot. Szinte mindenki igyekszik – hacsak egynapos kirándulások
szervezésével is – valahová eljutni, pihenni, kikapcsolódni. Rendjén is van az így, hiszen
ahogyan megvan az ideje a munkának, úgy meg kell, hogy legyen az ideje a pihenésnek is.
Kell mindenkinek egy pár nap, amikor feltöltõdhet, elgondolkodhat, megpihenhet úgy
fizikailag, mint szellemileg. A kérdés csak az, hogy vajon a pihenés idejét úgy használjuk-e ki, és arra használjuk-e ki, amire az Isten adta. Mert olykor úgy tûnik, hogy az Úr
nagyon jól beletervezte a pihenés idejét is e világ körforgásába, adott idõt arra, hogy
feltöltõdjünk (gondoljunk csak a negyedik parancsolatra), de mi emberek, valahogyan a
pihenést sem úgy alkalmazzuk, használjuk, ahogyan kellene. Sokan a szabadságolás idejére
úgy gondolnak, mint az esztendõ azon idõszakára, amikor kiléphetnek környezetükbõl,
sõt kifordulhatnak önmagukból, s minden normát, szabályt felrúgva, végre kitombolhatják
magukat. S tehetik mindezt ott, ahol nem ismerik, s úgy, ahogyan semikor máskor. Pedig
az apostoli ige hangzik, s legfõképpen ilyenkor kellene magunkra venni, miszerint minden
szabad nékem, de nem minden használ /1Kor 10,23/. Mert a nyári forróságban sokaknak
csak az igevers elsõ fele jut el a szívéig, az értelméig. Minden szabad nékem – mondják és
e szerint is cselekszenek. Ilyenkor még az egyébként istenfélõ ember is meg-meginog.
Talán nem tévedek, ha azt állítom, hogy a nyári idõszakban arat, különösképpen arat a
gonosz, hiszen ilyenkor még többeket behálóz, még többekkel hiteti el, hogy mindent szabad.
„Nem tudja meg senki, nem derül ki, bátran tedd, bátran cselekedd, mert mindent szabad.
Otthon már nem teheted meg, de a kiránduláson, a vakáción, a forróságban, mindent szabad.”
- hiteti el sokakkal. És valóban az ige is
azt mondja, hogy minden szabad. Azonban
van folytatása is, ami nagyon egyértelmûen
kimondja, hogy nem minden használ;
mindent szabad, de nem minden épít.
Milyen csodálatos Istenünk van
nekünk. Olyan, aki mindent megenged
nekünk, aki megengedi, hogy mindenben
döntsünk, saját elhatározásunk után
menjünk. Mert mindent szabad. De mi
emberek ezt a szabadságunkat, a mindent

szabad elvet nagyon gyakran félreértjük és Isten ajándékát nagyon gyakran magunk ellen
fordítjuk. Gondoljunk csak az elsõ emberpárra. Isten nem kötötte meg a kezüket, hogy ne
nyúljanak a tiltott fa gyümölcse után. Szabad volt cselekedniük, dönteniük, és bár tudták az
Isten tiltását, de hallgattak az ördög csábítására. Így vagyunk ezzel, nagyon gyakran mi is.
Mindent szabad, de nem minden szolgálja a javunkat. S bizony ebben bukik el oly sok
ember, s ezzel kínlódunk mindannyian. Hányan kezdték úgy, hogy szabad egy pohárkával
többet meginnom, mert mit árthat nékem, és váltak az alkohol rabjává. Hányan gondolták
úgy, hogy szabad egy kicsit flörtölnöm és ment tönkre a házasságuk. Hányan gondolták,
hogy szabad az autóval száguldoznom, és balesetben kellett rádöbbenni, hogy mégsem.
Hányan gondolták úgy, hogy szabad egy kicsit csalni, aztán kiderült a hamisság. És most is
hányan vannak, akik úgy indulnak neki a kirándulásnak, hogy mindent szabad nékem,
most mindent megtehetek, amit eddig nem tehettem, amire mindeddig csak gondolni mertem.
Valóban mindent szabad, mert az Isten mindent nekünk adott ezen a földön, azonban
ne feledjük, hogy nem minden használ, és nem minden épít. Nem minden visz közelebb az
Istenhez, mert sok minden elszakít Tõle. Nem minden szabadnak vélt dolog tesz szabaddá,
hanem ellenkezõleg egy életre megkötöz; nem minden dolog épít, de nagyon sok minden
rombol. Rombol kapcsolatokat, egészséget, családokat és magát az életet.
Az Úr csodálatos döntésébõl szabadságot adott az embernek, de elé adta az igéjét,
elé adta az akaratát, és azt mondta dönts. Döntött az elsõ emberpár és azóta minden ember
hajlamos a bûnre, hajlamos a rossz döntésre, hajlamos a jót is rosszra, az isteni ajándékot is
ördögi eszközre fordítani. Éppen ezért fontoljuk meg az ige másik felét is és minden
döntésünk, cselekedetünk, a nyári szabadságolásunk elõtt gondoljunk arra, hogy nem minden
használ és nem minden épít. Mert ha e szerint élünk, e szerint töltjük a mi szabadságunkat,
pihenésünket, akkor hazajõve sem kell szégyenkezni, sajnálkozni, hanem vallani, hogy a
pihenés is a javamra, a fizikai, szellemi és lelki épülésemre szolgált.
- mi -

Gyülekezeti kirándulás
Az elmúlt évek gyülekezeti kirándulásához hasonlóan
idén is szervezünk egynapos közös programot,
július 15-én Miskolcra.
A kirándulás alkalmával megtekintjük: a Deszka Templomot, a középkori
Avas-i templomot, és ellátogatunk Diósgyõrbe, ahol a várat nézzük majd meg
közösen. Hazafelé megtekintjük a Szerencs-i reformáus templomot, amely
több nevezetes esemény között Bocskai István fejdelemmé választásának a
helyszíne is volt.
A kirándulás ára: 300.- Sk, ami az útiköltséget és a diósgyõri várba szóló
belépõjegy árát foglalja magában.
Kérjük az érdeklõdõk jelentkezzenek a Lelkészi Hivatalban, mivel a kirándulás
csak kellõ számú érdeklõdõ esetén valósulhat meg.
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A názáreti Jézust, mint kené
fel õt az Isten...
A názáreti Jézust, mint kené fel õt az Isten Szent
Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és
meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert
az Isten vala õ vele. És mi vagyunk bizonyságai mindazoknak, a miket
mind a zsidóknak tartományában, mind Jeruzsálemben cselekedett; a kit megölének, fára
feszítvén. Ezt az Isten feltámasztá harmadnapon, és megadá, hogy õ megjelenjék nyilván.
/ApCsel 10,38-4/
Itt a Szentháromság Isten munkájának szép képét láthatjuk, amint Jézus Krisztus
minden cselekedetében munkálkodik. Az Úr Jézus szertejárt, jót cselekedett, betegeket
gyógyított, elnyomottakat szabadított meg, megbocsátást ajándékozott, mert megbocsátást
egyedül csak Õ ajándékozhat és nem emberek. És beteljesítette Atyja kívánságát. Az Õ
ereje nem titokban munkálkodott.
A Szentlélek leszállt Krisztusra.
Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízbõl, és íme, megnyílt
a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és õreá száll. És hang
hallatszott a mennybõl: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.” /Mt 3,16-17/
Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerõsít és felken, Isten az. Õ
pecsétjével el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe. /2Kor 1,21-22/
A mi életünkben túl gyakran vagyunk hajlamosak rá, hogy önmagunkra
hagyatkozzunk. A Szentlélek azért van bennünk, hogy segítsen és képessé tegyen Isten
akaratának teljesítésére, olyan módon, hogy az Isten szívének gyönyörûségére szolgáljon
és dicsõítse az Õ nevét. Ez az, aminek megvalósítására törekszünk, vagy legalábbis kellene
törekednünk egész életünkben. Ennek érdekében úgy kell részt venni az Úr munkájában,
hogy kiábrázolja a Szentlélek és az Õ erejét, ahelyett, hogy saját bölcsességünket és erõnket
próbálnánk meg alkalmazni.
Milyen gyakran próbálkozunk a saját erõnkkel és bölcsességünkkel, ami aztán
kudarccal végzõdik. Igaz, hogy bizonygathatjuk, hogy mennyi mindent végzünk el saját
erõnkbõl, de maradandó eredménye csak annak lesz és áldás is csak azon lesz, amit a
Szentlélek bennünk való munkája által végzünk el. Legyen az Úr Jézus élete példa a
Szentlélek szükségességére keresztyén szolgálatunk és kötelességünk teljesítése során.
Fohász a 372. dicséret alapján: „Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének, Bocsássa
ki magas mennybõl fénylõ világát, Végye el mi szívünknek minden homályát, Hogy
érthessük Istenünknek Minden akaratját.”
Bányácski Béla
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GYÜLEKEZETÜNKBEN TÖRTÉNT

Január 13-án a délutáni istetisztelet keretében tettek gondnoki, ill. presbieri esküt az
egyházközség által, az elkövetkezendõ választási idõszakra, azaz hat évre megválasztott
személyek: Gondnokok - Bányácski Béla, Kovács Sándor; Presbiterek - Berta Sándor,
Bajusz Anna, Benkõ Pál, Blanár Tibor, Botos Etelka, Dobos Gyula, Ing. Dobos Zoltán,
Fazekas Erzsébet, MUDr. Fekete Eszter, Gazdag Géza, Géresi Barnabás, Gyimesi Ferenc,
Ing. Hajdók Pál, Ing. Horváth Éva, Jesztrebi József, Katkó Oszkár, Kinlovics Zsuzsa, Király
Magdolna, Kulcsár Eleonóra, Liszkai György, Molnár Lajos, Muszka Péter, Simon Géza,
Szerdi Matild, Szentpétery István, Tóth Ágnes, Varga János, MUDr. Veres Zsolt.
A megválasztott személyek életére ezúton is Isten áldását kérjük, a gyülekezetünkben
pedig kitartó, állhatatos és építõ szolgálatot kívánunk a számukra.
Február 3-án presbiteri konferenciára
került sor, melyre egyházmegyénk több
gyülekezetének presbitériumai mellett
vendégként érkezett Dr. Börzsönyi József,
a magyarországi Zempléni Egyházmegye
esperese, aki igehirdetéssel szolgált
gyülekezetünkben, vaamint Dr. Szabó
Dániel a Magyar Református Presbiteri
Szövetség enöke, Ritoók Pál ügyvezetõ
elnök, valamint Mikó László missziói titkár.
Ugyancsak részt vett konferenciánkon Dr.
Jeney András, a MRPSz magyarországi
Zempléni Egyházmegye területi elnöke,
valamint Mártha Géza, az Ungi Egyhézmegye esperese. A találkozó örömteli, ugyanakkor
buzdító is volt, hiszen vendégeink elõadásukban beszámoltak a világban folyó eseményekrõl,
ébredésekrõl, presbiteri szolgálattevésrõl. Legyen ez alkalomért Istenünké a dicsõség.
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Március 12-én került sor
gyülekezetünkben a rendes évi
egyházlátogatásra. Az egyházlátogatás
alkalmával Nt. Dócs Szilvia, szomotori
lelkipásztor hirdette az igét, majd ezt
követõen Nt. Sallai Tibor, szõlõskei
lelkipásztor szólt a gyülekezethez és
tartotta meg a presbiteri gyûlést.

Április 27-én tett vallást hitérõl a
pólyán-szolnocskai gyülekezetben 2 ifjú
és 2 leány, név szerint: Albert Attila, Füstös
Bianka, Kárász Roberta, Szakács Mihály.

Április 12-én bibliaismereti
vetélkedõre került sor gyülekezetünkben,
ahol egyházmegyénk több gyülekezetébõl
érkeztek csapatok, hogy összemérjék
tudásokat, ismereteiket Pál apostol életébõl.
Öröm volt látni azt, ahogyan a gyerekek
számot adtak tudásukról, hogy még a
szünetekben is - olykor szó szerint - a bibliai
eseményeket, igeverseket mondták,
ismételték. Csak remélni tudjuk, hogy nem
marad nyom nélkül ez a közös együttlét, s a
királyhelmeci gyülekezetünkbõl is sikeresen
szereplõ, elsõ helyezést megszerzõ gyerekek
is (név szerint: Bajusz Viktória, Bányácski
Edina, Kovács Anna, Szimkó Balázs) nagy
örömmel emlékeznek majd e napra, és
emlékeznek a megtanult bibliai történetekre,
énekekre.
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Május 4-én gyülekezetünkben vallást tett hitérõl 4 ifjú és 10 leány, név szerint:
Abaházi Gabriella, Bányácski Bettina, Bányácski Edina, Gazdag Géza, Gáti Nikoletta,
Grosko Katalin, Kasko Dávid, Máté Emese, Mislai Flóra, Pirigyi Renáta, Ricsin Kinga,
Soltész Laura, Varkonda Dávid.

Biblia kiállítás gyülekezetünken
A 2008. évet a magyarországi történelmi
egyházak a Biblia évének nyilvánították, amihez
csatlakozott Szlovákiai Református Keresztyén
Egyházunk, ill. különbözõ rendezvényekkel
csatlakoznak gyülekezeteink. E Biblia év kapcsán
szervezett programokba, eseménysorozatokba kívánva
bekapcsolódni döntött úgy a Királyhelmeci Református
Egyházközség, hogy egy Biblia kiállítással a helyi
gyülekezetben is rámutat Istennek örök igéjére,
Szentírásunk évezredes kultúrtörténeti kincsére, a régi
korokban betöltött szerepére, de ugyanakkor a XXI.
századi idõszerûségére is.
A Biblia világa címû kiállítás anyaga
Debrecenbõl érkezett Dr. Ötvös László kutatólelkész
magángyûjteményébõl. A kiállított Bibliákkal együtt
eljött gyülekezetünkbe maga a gyûjtõ is, aki a kiállítás
anyagát rendezte, majd a megnyitón azt bemutatta. Már
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a kiállítás elõkészítésnél is öröm volt látni azt, ahogyan a gyülekezeti ház nagyterme megtelt
a különbözõ Bibliákkal. A kutatólelkész nagy gonddal helyezte el Bibliáit, pontosan ügyelve
az idõrendi elrendezésre. Így a késõbbi látogató is nyomon követhette a Biblia elõállását, a
bibliai könyvek Kánonba foglalását, majd a magyar nyelvû fordításait; külön kiemelve
azokat a Szentírásokat, melyek Dr. Ötvös László gondozásában jelentek meg hasonmás
kiadásban: így a Hanaui Biblia 1608-ból, az Oppenheimi Biblia 1612-bõl, és a Leideni
Biblia 1685-bõl.
Csodálattal töltöttek el sokakat azok az írások, amik egy-egy kiállított Biblia belsõ
borítólapján voltak olvashatóak, amiket apa írt a fiának, vagy éppen nagymama az unokának,
ahogy a legféltettebb örökségként hagyta a Bibliát olvasó és a Szentírásból naponként erõt
merítõ idõs ember a következõ nemzedékre, szeretett utódaira féltve õrzött Bibliáját.
Amellett, hogy magyar irodalomtörténetünk nagy szeletébe, a magyar Bibliafordítások
varázslatos világába tekinthetett be a látogató, a kiállítás által különbözõ nyelvû, formátumú
és korú Bibliákat is láthattak a gyülekezeti házba betérõk. Így tekinthettek meg különbözõ,
az utóbbi években kiadott kétnyelvû Bibliákat, vagy az érdekességnek számító cirill betûs,
de török nyelvû Szentírást, de kézbe foghattak a látogatók koreai, japán, arab betûs, olasz,
svéd, spanyol nyelvû mellett még sok más nyelvût, egészen a Braille-írással írt, vakok
számára készült Bibliáig. A bibliagyûjtõ, irodalmár, Dr. Ötvös László minden egyes
Bibliájának a kiállító asztalokra helyezésekor egy-egy emléket idézett fel, rövid, az adott
Bibliához kötõdõ történetet mondott el, s mindegyikérõl, mint gyermekérõl, olyan csodálattal
és örömmel beszélt.
A kiállítás ünnepélyes megnyitójára március 16-án került sor. A délutáni
istentiszteletet követõen, melyen a kiállító nyugalmazott lelkipásztor hirdette Istennek igéjét,
a gyülekezet átvonult a gyülekezeti házba, a kiállítás megnyitójára. A megnyitót Ötvös Éva
elõadómûvésznek, Dr. Ötvös László verseibõl elhangzó szavalatai, valamint Cseh Károly
költõ, mûfordítónak a Bibliáról való elmélkedése tette ünnepélyesebbé. Ezután Dr. Ötvös
László bibliagyûjtõ szólt a jelenlévõkhöz, elmondva a több mint ötszáz különbözõ kötetbõl
álló bibliagyûjteményének történetét, összeállását, rámutatva annak nagy értékû ritkaságaira.
Ezt követõen röviden szólt irodalmi munkásságáról, magyar bibliafordítóink életrajzának
kutatásairól, megjelent köteteirõl, amiket a helyszínen meg lehetett vásárolni és a szerzõvel
dedikáltatni. Mindezek után a gyûjtõ a látogatóknak átadta a gyûjteményének Királyhelmecre
hozott töredékét megtekintésre, ami három hétig volt látható. Ez idõ alatt a gyülekezeti
tagokon kívül megtekintették e kiállítást a helyi iskolák hittanos csoportjai, valamint más
gyülekezetekbõl is érkezõ, a kiállítás iránt érdeklõdõ fiatalok és idõsek egyaránt.
Visszatekintve e Biblia kiállításra, a több száz látogatóra, nagy bizonyossággal
állapítható meg, hogy nem volt hiábavaló e
kiállítással a Biblia évének
rendezvénysorozatához csatlakozni és helyi szinten is rámutatni a Könyvek Könyvére, a
nyelvtõl, kortól, formátumtól független üzenetére. Csak remélni tudjuk azt, hogy
buzdításunkra, a kiállítást meglátogatók, odahaza is elõkeresték a családnak, vagy talán az
idõs nagyszülõknek a Bibliáját, keresve benne a kiadás éve mellett azt az evangéliumot,
mely minden embernek üdvösségére szólt, és szól, függetlenül kortól, helytõl, függetlenül
a Biblia évétõl.
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július 28. - augusztus 1.
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 gyülekezeti házban lesz. Tízórairól, frissítõrõl
gondoskodunk. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet, ill. bõvebb
felvilágosítást is itt kaphatnak.
A napközi tábort a KOINONIA jótékonysági alap
támogatásával szervezzük.
A tábor gyülekezetünk gyermekeinek ingyenes!!!

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!
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