
A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI
REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA

2009/1

ELÕTTETEK MEGY...
Csaknem kétezer év elteltével is hirdethetjük, hogy a feltámadott és élõ Úr „elõttetek

megy”.
Miért lehet ez az örömhír még mindig idõszerû? Azért, mert Jézus feltámasztásával

Isten az üdvtörténetnek egy új szakaszát indította el. A sírhoz sietõ és a tanítványokat
megelõzõen oda érkezõ asszonyok a tanítványok tanítóivá lettek. Húsvét reggelén a sírhoz
közeledõk szemmel látható és kézzel fogható jeleket láttak arra, hogy valami rendkívüli
dolog történt, ami által maga Isten vezeti az asszonyokat a húsvéti esemény teljes
megértésére. Nyilvánvaló, hogy az evangéliumi tudósításban nem valami szubjektív
látomásról van szó, hanem Isten szuverén beavatkozásáról, melynek bizonyítékai is vannak,
és amelyek rámutatnak Isten új és váratlan, azaz emberi értelmet felülhaladó munkájára.

A félelem érzése volt az elsõ, amit a húsvéti örömhír kiváltott a szem- és fültanúkból.
Mindenki megijedt, mint ahogy ma is sokan megrettennek, ha valami rendkívüli történik.
De akik Jézussal kapcsolatban vannak, akik emlékeznek, vagy akiket lehet emlékeztetni
Jézus szavaira (Lk 24,6-8), azok félelmét öröm váltja fel. Sem az angyal, sem a feltámadott
Jézus nem hagyta õket félelemben: „Ti ne féljetek” – hangzott a bíztatás. Isten irántunk
való szeretetének megragadása mindig kiûzi a félelmet. Soha nem szabad elfelednünk,
hogy a Jézus sírjához kimenõ asszonyokkal már ott, az elsõ húsvétkor megtörtént a döntõ
fordulat: a halott Jézust keresték, s a feltámadott Krisztusról vettek örömhírt. Nemcsak
velük történt ez meg, hanem ez az evangélium hirdettetik nemzedékrõl nemzedékre.
Találkozhatunk Vele mi is, - nem a temetõkert néma halottjával, hanem az élõ Úrral, aki
velünk van földi életünkben, minden napon.

Az evangélisták egybehangzó feljegyzése szerint az asszonyok a megfeszített és
meghalt Jézust keresték, hogy az akkori
szokás szerint megadják neki a végsõ
tisztességet. Ennyi telt a hitükbõl: részvét,
kegyelet, hálás és bánatos tiszteletadás.
Ebben állította meg az angyal váratlan
kijelentése: nincs itt a megfeszített, hiába is
keresnék a sírban. Azonban a sírnál nem
lehet megtorpanni, tovább kell menni, hogy
a Feltámadottal legyen találkozásunk.

A mai ember ünneplésében is kísért a
halott Jézusra emlékezõ kishitûség. Nem
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elég csupán Jézus földi életének eseményeit felidézve Betlehemtõl a Golgotáig, Arimáthiai
József sírboltjáig eljutnunk, mert így nem lehet találkozni Vele, az élõ Úrral. Õ nincs a
sírban. Hangzik az örömhír: Feltámadt!

A sírhoz érkezõk az örömhírnek nem lehetnek csupán tudomásul vevõi. Azonnal
megbízást kapnak: legyetek a Feltámadottnak követei, örömüzenetének hirdetõi:  mondjátok
meg az õ tanítványainak, feltámadott, „elõttetek megy” , találkozni fogtok Vele. És az ígéret
nem úgy hangzik, hogy a Jézus sírja mellett megállva az õ emlékével fognak találkozni,
hanem valóságosan a mindennapi életükben. A Feltámadott „elõttetek megy Galileába”
(Mk 16,7). A tanítványok ott lehetnek ismét együtt az Úrral, ahol legtöbbet munkálkodott,
ahol elõször megszólította õket, ahol legnagyobb volt a nyomor, és legtöbb a tennivaló.

 Feltámadott Urunk ma is övéi elõtt megy. Elõttünk, mint hivõ emberek, mint
gyülekezetek elõtt. Lehet, hogy nagyobbak a tennivalóink, súlyosabbak a megoldást sürgetõ
kérdéseink, mint saját erõnk. De Jézus is ott van ezekben a küzdelmekben. Sõt, amint
ígérte elõttünk megy. Ott megláthatjuk Õt, ott találkozhatunk Vele, ott vallhatjuk meg hitünket
és ott bizonyíthatjuk: gyõztes, élõ Urunk van!

Molnár Elemér

Krisztusom, én várom az érkezésed. . .
A pálma kész, a harsonák is készek.

Virágok nyíltak a szívem tüzétõl,
diadalkapum a mennyboltig ér föl.
Kõszíveket nagy, boldog alázatban

utad elé, utat készítve raktam;
ujjonganak, ha rájuk taposol. . .

S az én szívemben retteg a pokol.
S mint rossz, csavargó, urát sejtõ szolga,

bujdosik az éj céda városokba.
A házunkat ünnepre ékesítve

figyelünk már közelgõ lépteidre.
Hírül adtam, ahogyan parancsoltad,

a palotáknak és a rongyosoknak;
mindenki tudja már, hogy érkezel. .

A gyermekkar hozsánnát énekel.
Mi meg a város szélére verõdve

kezünk emelve kémlelünk a ködbe. . .
Vak koldusok nagy csöndben hallgatóznak;

ördöngõs sír, ostor suhog a rossznak.
Lásd, Zákeus a lomb közt kuporogva

elõre néz távol bélpoklosokra,
kik elõõrsként útkanyarulatnál

várják – tízen – ha könyörülni tudnál.

Krisztusom, piros ködökbe kiáltok:
jaj, hervadók a kétkedõ virágok. . .
Hullámzik, zúg a nyugtalan tömeg,
ma zöld ágat dob, holnap tán követ.

A vámszedõt a háza lelke hívja:
vén láda otthon nem maradt-e nyitva?

Ha késel, holnap, a bevonulásnál
nem tudjuk, hol van eltemetve Lázár.

Vakok, akik feléd tapogatóznak
a sír árkába botlanak be holnap.
A menõ, rongyos, zúgó tömeget

benyelik újra kunyhók, mûhelyek.
Szegénynek, ki szolgád, a karja fárad,

jaj, még elejti fényes harsonádat.
Uram, bocsásd meg, sírva kérlek…
Mint május-esõ a gyenge vetésnek,
mint börtönnyitás elsorvadó rabnak,
mint hûvös patak lázas sivatagnak,

mint kárhozottnak egy csepp égi béke,
mint anyamosoly haldokló szemébe,

úgy kellesz most, úgy kérnek, esdnek, várnak...
Minálunk nem volt még virágvasárnap.

Kezünk remeg és hunynak már a mécsek…
Krisztusom, én várom az érkezésed.

Muraközy Gyula
TANÍTVÁNY A KAPUBAN
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Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút...

Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az
Atyát. A ki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, a ki
elküldte õt. Õ az égõ és fénylõ szövétnek vala, ti pedig csak egy
ideig akartatok örvendezni az õ világosságában. /Jn 5,23.25/

Azt a tényt, hogy Õ az Úr világosan megmondta Jézus. Hatalmánál fogva az Úr
hetven tanítványt  küldött el, hogy hirdessék az õ eljövetelét és kijelentette: „a ki titeket
megvet, engem vet meg; és a ki engem vet meg, azt veti meg, a ki engem elküldött.“ /Lk
10,16/ Fenntartotta azt  a jogát, hogy Õt be kell fogadni  és világosan kijelentette,  hogy az
Õ elutasítása ítéletet fog eredményezni. Sõt, aki nem vallja Jézus Krisztus Istenségét az
tévelygésben van. János apostol írja: „Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem
próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentõl vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.
Errõl ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak
vallja, az Istentõl van; És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak,
nincsen az Istentõl: és az az antikrisztus lelke, a melyrõl hallottátok, hogy eljõ; és most e
világban van már. Errõl ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét. /1Jn
1,1-3.6/

Amikor az Úr Jézus elõször jött el  a földre, azért történt, hogy engesztelõ áldozatként
meghaljon  a kereszten a mi bûneinkért. Aki elfogadja Isten szeretetének ezt az  ajánlatát,
és bûnbánattal meg hittel Jézus Krisztusnak rendeli alá az életét, az felkészül az Õ
visszajövetelére. Már ma  tudja, hogy helye a jövõben Istennél lesz, az Õ dicsõségében.
Mivel nem kell félnie többé az  ítélettõl, a halál is elveszítette számára a rémisztõ fullánkját.
A legtöbb embernek van egy határozott programja az életére vonatkozólag. Megtervezik
a jövõjüket és mindeközben biztonságban érzik magukat. De hirtelen Isten felborítja ezt
a programot, amire senki sem számít. Az ember magától értetõdõnek tartja,  hogy épségben
hazaérkezik a vasárnapi kirándulásról. De a hétvégi halálos balesetek  az utakon bizonyítják,
hogy nem mindig  történik minden a mi  terveink szerint. Van még valami,  ami életünk
programját bármikor felboríthatják. Amikor Jézus Krisztus elhagyta ezt  a földet, beszélt
a visszajövetelérõl. Tanítványainak, akik hittek  benne, megígérte: „Ismét eljövök és
magamhoz  veszlek titeket.“ /Jn14,3/ Tehát a mi mennyei  életünk is Krisztusban van.

Fohász: Hát vajjon hogy lehetne, Ó Jézus, egy drága kincs, Hogy lelkem ne szeretne, Holott
nálad fõbb jó nincs. Csak te vagy a valóság, Út, élet, igazság. /449.  dicséret/

Bányácski Béla
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Pro Christ,
....hogy Jézus Krisztust minél többen
megismerjék, s hogy gyülekezeteink
virágozzanak.

Amikor e sorokat írom, s
amikor már kézbe vehetõ gyülekeze-
tünk kis tájékoztató újságja, még tart a Pro Christ mûholdas evangelizáció városunkban.
Az evangelizációról összegzést még nem tudok írni, de igazából talán nem  is lehet, hiszen
emberileg nem lehet megítélni azt, hogy a  nyolc estén keresztül  hangzott igei üzenet kiben
mit indított el, hány embernek a tekintetét fordította az  Isten felé, ill. hogy mennyien
voltak azok, akik a ProChrist alkalmai által döntöttek Jézus Krisztus mellett, s tették életüket,
tetteiket, döntéseiket Urunk kezébe. Tehát nem  kívánom és nem is tudnám értékelni a
nyolcestés evangelizációt, hanem csupán szeretném röviden leírni, hogy mi is az a ProChrist,
mit jelent a mûholdas evangelizáció fogalma, s egyáltalán mi az amibe bekpcsolódtunk, ill.
gyülekezetünk mellett bekapcsolódtak a helyi történelmi egyházak, vagyis a római katolikus
és a görög katolikus gyülekezet is.

A ProChrist egy felekezetközi, vagy írhatom talán, hogy felekezetek felett álló
egyesület, mozgalom, mely az evangelizációnak egy különös formáját használja, mivel a
legmodernebb technika felhasználásával, elõ mûholdas közvetítés útján kívánja eljuttatni a

Jézus Krisztusról szóló
örömüzenetet Európa számos
országába. A szervezet, s az
evangelizációnak ez a „mûfaja”
Billy Graham, amerikai baptista
prédikátor 1993-as németországi
szolgálata után alakult, majd a
ProChrist vezetését, ill. az
evangelizátor szolgálatát Ulrich
Parzany németországi evangé-
likus lelkész vette át, aki koráb-
ban a németországi Keresztyén

Ifjúsági Egyesületnek volt a fõtitkára. Magyarország elõször 2000-ben kapcsolódott be a
programba, s akkor még csupán 13 helyszínen közvetítették magyar nyelven az
igehirdetéseket. 2006-ban már 56 magyar nyelvû helyszínt regisztráltak, s ebben az
esztendõben pedig már 77 magyar helyszínen lehet követni a ProChrist „mûsorát”, amely
helyszínek nem csupán a mai Magyarország területére korlátozódnak, hiszen Erdélyben,
Kárpátalján és az idén nálunk, Felvidéken is vannak magyar nyelvû helyszínek. Meg kell
talán jegyezni, hogy a német helyszínek után magyar nyelvû helyszínbõl van a legtöbb.
Érdekességképpen jegyzem meg, hogy Európában több mint ezer helyszínen 16 nyelven
sugározzák a ProChrist evangelizációt. S ha egy kicsit elmélázunk ezeken a számokon,
akkor szinte megdöbbentõ, vagy inkább reménységet keltõ, hogy ennyi helyszínen,
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valószínûleg több tízezer, sõt százezer ember követi figyelemmel estérõl estére ugyan azt
az örömüzenetet, hallgatja egyszerre a ProChrist énekeket, vagy éppen nézi a különbözõ
bejátszásokat. És bár külön országokban, különbözõ nyelveken, de mégis talán egy nyelvet
beszélve és értve, a Krisztusról szóló jó hír nyelvét felfogva vagyunk külön-külön is együtt,
egy nagy közösséget, gyülekezetet alkotva. Biztos vagyok abban, hogy sokak számára
felemelõ, megerõsítõ ez a tudat.

Ahogyan az az elõbbiekbõl kitûnik, nem elõször rendezik meg a ProChrist mûholdas
evangelizációt, azonban számunkra elõször lett felkínálva a lehetõsége annak, hogy
bekapcsolódjunk ebbe a programba, és itt, Királyhelmecen magyar nyelven sugározzuk az
evangelizációt. Szlovákiában városunkon kívül még Rimaszombatban van magyar nyelvû
ProChrist, az egyébként 65 szlovák nyelvû helyszín mellett.

Látva azt, hogy nagy szükség van arra, hogy a városunkban, a térségünkben élõk
megismerjék Jézus Krisztust, elfogadják Megváltójuknak, megerõsödjenek hitükben, a
programsorozat helyi megszervezésébe bekapcsolódtak a helyi római katolikus és görög
katolikus gyülekezetek, ill. lelkészek. A sugárzott “mûsoron” kívül, helyi, élõ mûsorként
láthatták a Kultúrházba betérõk a református, római katolikus és görög katolikus
gyülekezetek bemutatkozását, szolgálatát, valamint vendégként érkezett közénk a Fiatal
Reformátusok Szövetsége (FIRESZ), hogy bemutassa szolgálatát, ill. megtekinthettük a
Kisgéresi Református Egyházközség Mustármag bábcsoportjának az elõadását, és az
Emmánuel elnevezésû keresztény zenekar koncertjének is részesei lehettünk.

Az egész ProChristnek a mottóját szem elõtt tartva igyekeztünk minél több embert
megszólítani, minél több helyre eljuttatni az evangelizációról szóló információt. És az eddigi
estéken az volt tapasztalható, hogy nem csak a városból, de a környezõ falvakból is jöttek,
hogy a ProChrist részesei legyenek, hogy épüljenek hitben, elõbbre lépjenek a Krisztus
ismeretben, s hogy e zûrzavaros, oly sok hamis értéket kínáló világunkban megerõsödjenek,
vagy éppen elinduljanak azon az  úton, melyen Jézus Krisztussal, mint életük Megváltójával
találkozhatnak. Én bízom benne, hogy nem volt hiábavaló bekapcsolódni a ProChrist
mûholdas evangelizáció-sorozatba, amelynek minden percéért, áldásáért, életekben történõ
változásokért egyedül Istené legyen a hála és a dicsõség.

Molnár István

(Fotók: Bogoly Zoltán)
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Kálvin János emlékév
A világ reformátussága ebben az esztendõben
ünnepli a neves reformátor, Kálvin János
születésének 500. jubileumát. Ebbõl az
alkalomból a 2009-es évben mi magunk is
szeretnénk több figyelmet fordítani Kálvinra,
tanaira,  munkásságára, ill. hatására. Tennénk
ezt azért, mivel már sokszor csupán
megnevezésünkben vagyunk “vastag nyakú
kálvinisták”, de igazából sok református nincs
tisztában azzal, hogy ki is volt Kálvin János,
mik voltak legfontosabb tanításai, s melyek azok
a hittételei, melyeken talán jó lenne ismét
elgondolkodni és komolyabban venni. Ebbõl a
célból szeretnénk a Királyhelmeci Szövétnek
minden ez évben megjelenõ számában
foglalkozni Kálvinnal, ill. tanításaival. Ebben a
számban álljon elõttünk reformátorunk rövid,
vázlatos életrajza.

- 1509-ben született Noyon-ban (Franciaországban).
- 1527-tõl Párizsban dialektikát, majd teológiát tanult.
- 1529-tõl Orleans-ban, 1533-tól Bourges-ban jogot tanult, s görög nyelvi tanulmányokat

is folytatott. Eredetileg tudományos pályára készült, de a 20-as évek végén megtért.
- 1532-ben adta ki elsõ munkáját, Seneca: De clementia c. mûvéhez írott kommentárját.
- 1533-ban jogi doktorátust szerzett, de jogtudománnyal a késõbbiekben már nem

foglalkozott.
- Nagybátyja révén megismerkedett a reformáció tanaival, s részt vett a reformáció

híveinek párizsi összejövetelein. Egy 1533. évi beszéde miatt menekülnie kellett
Párizsból. (I. Ferenc francia király nõvérénél, Navarrai Margitnál talált menedéket.)

- 1534-ben titokban visszament Párizsba, ahol Michael Servet-vel kívánt vitát folytatni,
de ekkor Servet nem jelent meg a vitán.

- 1534 októberében Bázelbe utazott.
- 1536-ban nyomtatásban is megjelent fõ mûve az Institutio religionis Christianae (A

keresztyén vallás rendszere), melyet a francia királynak is elküldött a protestáns tanok
igazolásaként.

- Eredetileg Strasbourgban kívánt letelepedni, de megállt Genfben, ahol a polgárok
kérésére maradt is. Lektorként a Szent Péter-templomban Szentírás-magyarázatokat
és teológiai elõadásokat tartott.

- 1537-ben lelkésszé választották. 21 cikkelybõl álló hitvallást készített, amelyre minden
polgárnak fel kellett esküdnie, mert ha nem tette, el kellett hagynia a várost.
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- Egyházfegyelmi szabályzatot is kidolgozott, amelyben súlyosabb nyilvános bûn esetén
eltiltották a bûnöst az úrvacsorától. Ezen kívül tiltotta a szerencsejátékokat, a táncot s
a kihívó viselkedést.

- 1538-ban a Zwingli elveit valló tõsgyökeres genfi polgárság fellépett Kálvin szigorú
rendszerével szemben, ezért Kálvinnak menekülnie kellett. Ekkor Strasbourgban
telepedett le. 1541ig tartózkodott itt, s lefordította a zsoltárokat. Feleségül vette Idelette
de Bure-t.

- Az 1539-es frankfurti birodalmi gyûlésen, majd 1540-ben a hagenaui, wormsi és
regensburgi - az egyházszakadást megszüntetni akaró - tárgyalásokon a református
irányzatot képviselte. Ekkor kötött barátságot Melanchtonnal. (Ebben az évben
átdolgozta és kibõvítette az Institutio-t.)

- 1541-ben visszatér a genfi városi tanács kérésére Genfbe, ahol egy egyházfegyelmi
szabályzattal megszüntette a városban zajló belsõ küzdelmeket. Ekkor állították fel
Genfben a Konzisztóriumot, valamint a Vénérable compagnie-t (ez utóbbi a tanítókból
és lelkipásztorokból állt).

- 1549-ben a világ protestáns egyházai egyesítésére Bullingerrel Zürichben úrvacsora-
egyezményt kötött

- 1553-ban az inkvizíció által is halálra ítélt s Genfbe szökött Servet-t felismerték,
elfogták, és máglyára vetették.

- 1559-ben Párizsban Kálvin vezetésével református nemzeti zsinat ült össze, mely
elfogadta a Confessio Gallicanát (Francia Hitvallás) és az Egyház fegyelmi rendtartását.

- 1564-ben Genfben halt meg.

...Íme kijelentem, hogy én abban a hitben akarok élni és meghalni,
amelyet nekem Õ adott, semmiben sincs reményem, menedékem,
csupán abban, hogy engem kegyelmébõl fiává fogadott, ezen alapszik
minden üdvösségem. Magamhoz ölelem kegyelmét, amelyben a mi
Urunk Jézus Krisztus által engem részesített, szenvedésének, halálának
érdemét elfogadva, hogy minden bûnöm eltemesse. Kérem is Õt, hogy
ennek a nagy Megváltónak miérettünk, szegény bûnösökért kiontott
vérével engem úgy mosson, úgy tisztítson meg, hogy elõtte az Õ képét
hordozva megjelenhessek...

Kálvin János
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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!

Április 5. - Virágvasárnap
  9:30 - Pólyán
10:30 - Királyhelmec
17:45 - Királyhelmec, ProChrist

Április 6. - Hétfõ
17:45 - Királyhelmec, ProChrist

Április 7. - Kedd (Bûnbánati istentisztelet)
18:00 - Királyhelmec

Április 8. - Szerda (Bûnbánati istentisztelet)
18:00 - Királyhelmec

Április 9. - Csütörtök (Bûnbánati istentisztelet)
18:00 - Királyhelmec

Április 10. - Péntek - Nagypéntek
  9:30 - Pólyán
10:30 - Királyhelmec
15:00 - Szolnocska, Pólyán,

úrvacsoraosztás háznál
18:00 - Királyhelmec

Április 11. - Szombat (Bûnbánati istentisztelet)
18:00 - Királyhelmec

Április 12. - Vasárnap - Húsvét I. napja
  9:00 - Pólyán, úrvacsoraosztással
10:30 - Királyhelmec, úrvacsoraosztással
13:45 - Szolnocska
15:00 - Királyhelmec

Április 13. - Hétfõ - Húsvét II. napja
  9:30 - Pólyán
10:30 - Királyhelmec
15:00 - Királyhelmec

A betegek és idõsek részére háznál is kiszolgáljuk
az úrvacsorát /nagypénteken 11:30-tól/.
Az úrvacsorával élni kívánók igényüket

jelezzék a Lelkészi Hivatalban.

Istentiszteleti alkalmak a húsvéti ünnepkörben
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